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zouden zijn, in welk geval de ziekte wellicht met het zaacj zou worden overgebracht. Een
andore mogelijkheid is deze, dat de zwam saprophylisch in don grond leeft en alleen in
bepaalde omstandighoden het vlas aantast, dat zij dus een faqullatiove parasiet is. In Amerika
is één maal met een enkel woord van oen als zoodanig optredende (hllclolrichum-soori molding
gemaakt, doch noch systematische beschrijving, noch biologische bijzonderheden zijn daarbij
gepubliceerd. Hot was dus niet uit te maken, of de op hot Friescho vlas .gevonden Collclotiuinnn-soorl
tot dusver nog niet beschreven was, waarom de schrijver een uitvoerige
beschrijving van dezen zwam geeft, verduidelijkt door eenige naar mikroskopische praeparalen
geteekende afbeeldingen.

VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN.
De Salamanders van Nederland. — Onderget. verzoekt opgave van vindplaatsen van onze
inlandscho Salamanders: SnlnnHDKtrd uuiculosa, Molijc eristata, Molyr cUpestris, Üolge taeniata
on Molijr jKiliiidla, die nog niet in de vorige jaargangen van I). /.. JV. vermeld zijn geworden.
Zeer gaarne had ik vindplaatsen uit Noord- en Zuid-Holland van M. eristata, die daar niet
schijnt voor te komen en vooral uit de drie noordelijke provinciën.
Pannerdrn (Geld.)
C. WlLLEMSE, arts.
Haarlems klokkenspel. — Door deze deel ik u mede, dal Saxifraga granulate L (Haarlems
klokkenspel), hier op verschillende oude »stalen« voorkomt, en wol moest al, doch niel uitsluitend met gevulde bloemen.
Ik vond het reeds te Jelsum, op Dekama, te Cornjum op Marlenastate en in Veenwoudon
bij de Schierstins.
Leeuwarden.

G. A. POSTIIUMA.

Een vroege Inktzwam. — Bij deze wilde ik u vragen of het niet een ongewoon verschijnsel is, dat de gokuilde Inktzwam (Coprinus eomatus) einde Juli al aangetrnlTen is.
Ik vond nl. Zaterdag op de wandeling zijnde oen onvolgroeid exemplaar, dus een mot neergeslagen hoed en het verwonderde mij deze al te vinden, daar de inktzwammon toch eerst
in het lH>gin van 't najaar worden aangetroffen.
Nymegen,

Jos. MEULENBEHO.

Sterna cantlaca. — Op 1 Juli langs het strand fletsonde van Bergen naar Wijk aan Zee
ontmoetton wij groote tmepon van de groote stern, alle volwassen exomplaren naar sèhatting
gezamenlijk 8Ü0 stuks. Zouden dat zwervers zijn van de Rottumer kolonie of zouden zo, wal
niet waarschijnlijk is, ergens langs het Noordzeestrand nestelen•? Wie hoelt ook iets van dezo
starriels waargenomen'?
A. BURDET.
Ter aankondiging ontvingen wij:
»llerbarhiin«, door Iv. Siderius, uitg. Sleeswijk, Bussum. Een map bevattende, behalve
een handleiding voor het beginnen van een herbarium: vollen filtroorpapier, op/.etpapior,
strookjes en gedrukte otiipietten met soorts- en familienamen. Of deze bodrukle etiquelten
voldoen zullen, betwijfelen wij; voor vindplaatsen datum moeten er toch al afzonderlijke,
gesehreven etiipiolton liij 011 verder vnnrden naam \.ni elke niel opgenomen SOOrl (illueede
exemplaar. De opzetvellen zijn ook afzonderlijk verkrijgbaar, zoodat hel herlmrinm naar
verkiezing kan worden uilgebroid.
))Dieren in hun omgevingd. Eon stel schoolplaten door M. A. Koekkoek geschildonl.
Uitg. Wolters, Groningen, 4 platen elk met een bijplaal, bevattende anatomische bijzonderheden (skelet). No. 1—4: Herkauwers, Weidevogels, Knaagdieren, Vrienden der Duisternis,
Het eerste jaarverslag van de Ned. Indische Vereeniging lot Natunrliescherming.
»Land-natlonalisatie«, orgaan van de vereeniging voor Land-Nationalisalie te Rotterdam.
»De dierenwereld van Insulinde in Woord on Beeld« door J. Hendrik van Balen, uitg.
v. d. Burgh, Deventer. In hoofdzaak een compilatie-werk van reis- en jachtverhalon met do
platen van Kuhnert uit Haacko-Kulmert's «Tierbildert. Wij hopen op dit werk nog eens
terug te komen, als het compleet verschenen is.
J. Hs.

