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VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN. 
Rectificatie. — In mijn bijenkasten-aanbieding in de vorige afl. hebben ze me naar 

Haarlem laten verhuizen. Wilt u me nog even terugbrengen naar m'n nimmer verlaten 
woonstee: Hilversuml CHR. H. J. RAAD. 

Vergiftige Paddestoelen. — In het Pharmaz. ZentralblL, LX pg. 933, 1914, deelt G. Hermann 
mede, dat Boletus lividus, die lot nu toe voor vergiftig is gehouden hem niet alleen onscha
delijk, maar zelfs zeer smakelijk is gebleken. Ook Lactaria torminosa on L. necator zijn 
ongevaarlijk en verliezen na hel afkoken hun scherpen smaak. Bussuia emetica is onschadelijk, 
maar dat lijkt slechts geconstateerd te zijn voor kleine hoeveelheden. Lactaria veilerea 
veroorzaakt darmstoornis. Inolotna traganum is niet giftig, maar onsmakelijk. Gantharellus 
aurantiacus ongevaarlijk, maar Amanita pantherina, die vaak als eetbaar is aangeprezen, 
heeft een paar ziektegevallen op zijn rekening gekregen. TH. 

Schizophyllum. — Tot nu toe werd Schizophyllum commune slechts intens zelden door mij 
aangetroffen op den gewonen els. Hedenmiddag vond ik echter tallooze exemplaren op do 
Amerikaansche eik. In een laan waren enkele doode Amerikaansche eiken gerooid, die bijna 
alle hier en daar met Sch. bezet waren. Bij een nader onderzoek bleken ook vele nog levende 
boomen erdoor aangetast. 

Is u of een van de lezers van D. L, JV. ook bekend of Schizophyllum oorzaak kan zijn 
van het afsterven der eiken? 

Zeist. L. K. v. BKRK. 

Aronia. — Het verdient mijns inziens vermelding in D. L. A., dat ik in de buurt van 
Steenwijk in groot getale verwilderd vond als onderhout van dennen en eiken op heidegrond, 
ilronta [loribunda met de donker purperen bessen aan die soort eigen, 't Is niet de 
Aronia arbutifolia met roode bessen in Heukels' flora vermeld. De A. floribunda is ook Noord-
Amerikaansch van origine. 

Haarlem. LEON. A. SPRINGER. 

Waar overwintert de kamervlieg. — Engelsohe onderzoekers betwijfelen of de kamervlieg 
zooals men doorgaans wel aanneemt, in onze woningen overwintert. Gaarne zouden wij nagaan 
of dat in Nederland wel het geval is en onze lezers kunnen ons een groot genoegen doen 
met ons in December, Januari, Februari en Maart vliegen toe te zenden, die zij voor kamer-
vliegen houden en die binnenshuis gevangen zijn. TH. 

Hagedis-bijeneter. — Zaterdag 4 September zat een halfwassen hagedis (Lacerta agilis) op 
de vliegplank van een van mijn bijenkorven en snapte het eene bijtje na het andere. De 
bijen werden ten slotte onrustig maar de hagedis trok er zich niet veel van aan en verdween 
pas, toen ik wat dichter bij kwam. TH. 


