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Op het voorgaande artikel van den Heer de Meyere, dat de Redactie zoo vriendelijk was 
mij ter inzage te doen toekomen, wensch ik ten besluite mede te deelen, dat de Catalogus 
der Collectie van Dr. Thienemann geen jaartal draagt; gelukt hel mij omtrent den tijd van 
zijn verschijning gegevens te verkrijgen, dan zal ik die gaarne mededeelen. 

Thienemann beschouwde Kleine Karekiel en Boschrielzanger als twee vormen ') van één 
soort; eerstgenoemde, toch duidt hij in zijn «Fortpflanzurigsgeschichle« (pag. 192) als «Haupt-
form» aan. 

Dat ik Dr. Hennicke's gevoelen, als zoude Dr. Thienemann bepaalde eieren van zijn 
(Thienemann's) y>palustris-vorm« met die van zijn ntrepera-vormt verward hebben, niet deel, blijkt 
uil hetgeen ik bij die soorten in het algemeen overzicht der Sylviidae in mijn Eierwerk 
daarover zeg. 

Komen ons nu, door Thienemann's van de onze afwijkende inzichten omtrent het wezen 
der «soort*, diens opvattingen aangaande Kleine Karekiel en Boschrietianger ongerijmd voor 
dan verzuime men niet zichzelf de vraag Ie stellen : Weten wij thans met zekerheid iets af omtrent 
de ware verhouding, die phylogenetisch tusschen A. strepera en A palustris bestaat? 

Arnhem, 17 Maart Wlti. A. A. VAN P E L T LECHNEn. 

*) Tn mijn DOoIogia Neerlandica» gelieve men t. a. p. achter het woordje ivoorn: de woorden »twee vormen vaa«, 
en in mijn vorig artikel in »/). ',. .V.« voor «Abarteno het, woord uFormen» te lezen. 

MORIELJES. 
EDEREEN, denk ik, kont wel morieljes, al was hel dan maar ingemaakt in de 

lange glazen cylinders, zooals men ze in de delikatessenwinkels ziel prijken: 
ronde sponsachlige dingies op korte steeltjes; raar goedje eigenlijk; je kunt niet 
begrijpen, dal dat. nu zoo lekker moet wezen en toch, het neusje van de zalm. 
zeggen de kenners. »Die hierher gehörigen wohlsehmeckenden Speisepilze sind 
von national-ökonomischer Wichligkeit, wie ein Bliek auf die Miirkte hu Frilhjahr 

lieweista zegt Dr. Hehm, de oude ascoinycelenkenner. Inderdaad nemen zij een lielangrijke 
plaats in ouder de handelspaddensloelen. Niet zoo zeer als volksvoedsel — daar zijn zij veel 
Ie duur voor — doch als delikalesse: in een natuurlijk stelsel komen ze dus in de groep van 
oesters, caviaar en eetbare vogelnestjes.... 

«In 't voorjaar'.'* vraagt wellicht menigeen, voor wien het begrip «paddenstoel* onafscheid
baar met den herfst verbonden is. Ja,dit zijn nueenslentezwamnien; als de aneiuonen bloeien, 
dan komt, ook de lijd van de morieljes; vooral aan toschranden, onder hakhout en d.g. kan 
men ze dan aantreffen. 

Kr zijn een aantal soorten van, waarvan de begrenzing soms moeilijk Ie bepalen is. lielnn 
zegt: «De begrenzing der soorten is zeer moeilijk, doordat de geheele vorm, maar vooral de 
hoed, zoo sterk afwisselt onder invloed van bodemgesteldheid en weersveranderingen*. Ten 
einde eene nauwkeurige studie te knnnen maken van de bij ons voorkomende morieljes en 
hunne verspreiding, wenschte ik tot, de lezers het, volgende verzoek te richlen : 

Zoo ge op uwe voorjaarswandelingen morieljes aantreft, zendt er dan enkele exemplaren 
van op naar Leiden. Hel eenvoudigst geschiedt dit als monster zonder waarde, waar men op 
zet: «studiemateriaal*. Daar hier niets bij geschreven mag worden, voege men een briefkaart 
bij, waarop men de vindplaats, en liefst ook eenige bijzonderheden omtrent grondsoort en d.g. 
vermelde. Gaarne zal ik dan naam en bijzonderheden van de gevonden voorwerpen in ruil 
geven, terwijl de zwammen zelve in de Standaardcolleclie der Ned. Myc. Ver. worden opge
nomen, en voor zoover noodig ook gepholographeerd. 
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Op deze wyze hoop ik een overzicht te kunnen verkrijgen van onze morieljes en hunne 
verspreidiög eu levens eene verzameling van typen bijeen te brengen, van blijvende waarde 
voor do studie dezer belangrijke Fungi. 

Natuurlijk zijn ook andere voorjaarszwammen (b.v. bekerzwammen) mij zeer welkom, 
zooals alle toezendingen; toch wilde ik op de morieljes speciaal even de aandacht vestigen. 

Leiden, 's Rijks-Herbarium, H. A. A. v. d. LEK. 

VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN. 
Tentoonstelling te Luik. — In het Palais des Beaux Arts de la ville de Liège 

zal van 3 Mei tot 1 Juni 1913 een internationale ornithologische tentoonstelling 
worden gehouden, ook betreffende de betrekkingen tusschen ornithologie, entomo
logie en botanie, die volgens het ons toegezonden programma zeer belangrijk 
kan worden. A.lle inlichtingen omtrent deze tentoonstelling zijn te bekomen bij 
den heer M. L. Cuisinier, 155 Rue de Bruxelles te Ans. T. 

Vreemde vangst. - lu verband met het berichtje (zie 't nummer van 15 Mrt.) het volgende: 
In de eendenkooi werden niet één, maar twee paartjes aangetroffen. Het gevangen tweetal 
hoort niet bij elkaar. De woerd van 't eene paar dreef de eend van 't andere de pijp in en 
zoo werden deze gevangen. Zoo wordl 't vermoeden, dat 't uit een volière ontvluchte vogels 
zouden zijn, al zeer gering. Trouwens, daarvoor zien de vogels er ook te mooi uit. Een en 
ander deelde ik ook mee aan Baron Snottckaert. 

Zwolle. 15. G. RÜTTINK. 

Aanvullingen en verbeteringen in de lijst van nieuwe plantensoorten en nieuwe vindplaatsen 
van zeldzame plantensoorten, vermeld in De Levende JSatuur XVII, 403—406. 

Behalve aanvullingen van de II. II., die in de vorige lijst vele opgaven deden, bevat deze 
lijst ook eenige nieuwe opgaven, aan mij verstrekt door den Heer B. H. Danser te Rotterdam 
(verkort tot B. H. D.). 

De lijst van nieuwe soorten en variëteiten moet aangevuld worden met: 
Panicum snngicinale var. distaehyutn Aschrs. et Gr. te Gorinchem (11.). 
Phalaris coerulescens Def. te Rotterdam (lOiO, H. N. Kooiman), in het verslag I). L. M. 

XVI, 358 opgegeven als P. nodosa. 
.4pem sptca venli var. sutbiftora Heur, te Gorinchem (H.). 
'Avena sterilis L., te Gorinchem (H.), te Rotterdam (B. H. D.). 
Lagurns ovatus L., te Rotterdam (1910. H. N. Kooiman). 
Glyceria plicatus Fr., te Rotterdam (1909), lleuver (1911), Nulh (1912) (B. II. D). 
Bromus japonicus B. velutinus Aschr. et Gr., ie Gorinchem (H.). 
Lolinm linicoliiin var. aristaliim Döll., te Gorinchem (H.). 

„ „ var. oliguntlium Beek, te Gorinchem (H.). 
,, „ m. eompositum, te Gorinchem (H.). 

Aegilops caudata B. polyathera Boiss., te Gorinchem (II.). 
Asyris hybrida Pers., te Amsterdam (H.). 
De lijst van nieuwe vindplaatsen van zeldzame plantensoorten moet aangevuld worden met: 
Muscari comosiem, te Haarlem (C. Sipkes), in het verslag XVII 403—406 opgegeven als 

M. botryoides. 
Panicum capiltare, te Gorinchem (H.). 
Panicum crus galli E. brevisetum var. panciflorum Aschrs et Gr., te Lochem (H.) en te 

Zandbulte (Fr.) (K.) (in het verslag XVII 403—406, vermeld als P. crus galli B. brevisetum). 
Phalaris intermedie, te Hotterdam (B. H. D.). 
Phlettm graecum, te Gorinchem (II. en K.). 
Poli/poijon intcrruplHS, staal in verslag XVII 403—400 als gevonden door VV. en .1.; deze 

is ook gevonden door B. H. D. 
Dactylis glomerata h. abbreviala, slaat in verslag XVII 403—406 als gevonden te Wormer-

veer, dit moet zijn te Dordrecht. 
Bromus japonicus, ie Gorinchem (H. en K.). 
Bromus japonicus var. porrectus Hack, te Arnhem Rijnoever (H.). 
Bromus arvensis b. oliganthus, moet in verslag XVH 403—406 vervallen. 


