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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. 


