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algemeen aan onze kust voorkomt en vaak gevangen wordt in de netten der garnalen 
visschers. Dit is ook een typische slijmvisch, heelemaal niet gevaarlijk en daarenboven zeer 
interessant, omdat hij zoowat de eenige visch is in onze fauna, die levende jongen ter wereld-
brengt. De puitaal is nog al eens levend te zien in het Aquarium van »Artis« te Amsterdam; 
den zeewolf heb ik daar lang niet zooveel keer ontmoet, wat geen wonder is, want er zal 
wel heel wal toe noodig zijn, om zulk een Hollen Gijs van hel noodige te voorzien. 

L, DORSMAN CZ. 
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Dekker, Wormerveer;Mevr. E. Kalshoven—Biermans, Zall-Bommel; Mevr. A.den Tex—Boissevain, 
Amsterdam; P. J. A. J. Meulemeesler, Zwolle; D. A. M. G. Planken, den Haag. Benevens de 
overige leden van het Hoofdbestuur der N. M. V., die als zoodanig deel dezer Commissie 
uitmaken; Mej. Ch. J. Farret; Dr. H. f. Calkoen. 
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P. Liglenberg, Oss; Dr. J. S. MeulenholT, Zwolle. 

Voorbereiding: 

Heeds den '2a*ten Sepl. verzamelden zich eenige Commissieleden om op hel buitengoed 
VVildsang te 'sGravenhage, welwillend daartoe door den eigenaar beschikbaar gesteld, materiaal 
te verzamelen. Zóó deden naluurlijk alle consuls in hunne omgeving en met hen, vele leden 
en niet leden der Mycologische Vereeniging, opdat den 24^0 Sept. tijdig de paddenstoelen 
aanwezig zouden zijn. 

De lijds- en weertomfkMdigheden waren zeer ongunstig. Zeer vele paddenstoelen waren erin 
de maanden Juli en Augustus reeds geweest en Ixivendien waren de laatste weken droog 
en de laatste dagen zeer koud geweest, wat allesbehalve bevordelijk was voor den groei 
van deze natuurkiiuleren, die 't beste gedijen bij zeer vochtig-lauw-warin weer. De Commissie 
had in het slagen van de tentoonstelling dan ook een zwaar hoofd, besloot echter tol doorgaan, 
wat haar niet heeft berouwd. Op den '24sten Sept., den grooten dag van voorbereiding was er 
tol haar vreugde nog zeer veel materiaal aanwezig, uit alle oorden van hel land toegestuurd, 
veel meer dan nog bij een der vorige tenloonstelligen in gunstiger tijden, wel een liewijs van 
den grooten vooruitgang der mycologie door de Vereeniging in ons land gemaakt. Prachtige 
zrndingen kwamen er o, a. van den beer Mr. J. G. Wurfbain, Huize »Heuveii« Worth 
Rheden, van den chef-bloemist op 't Loo, den heer Rerendsen, van den heer Berninck uit 
Denekamp, van Dr. Vuyck uit Diepenveen, van Mej. Popta uit Heiloo, van Mej. v. Steyn, huizo 
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'>Duinzichl« Vogelenzang, van den heer Kam uit Doetinchem, van de meisjes-H, B. S. te 
Haarlem, van C. Druyvestein uit Utrecht. Bijzonder mooi materiaal brachten ook gedurende 
de volgende tenloonstellingsdagen de heeren de Voogd uil den Haag en anderen. 

Het was naluurlijk weer een daij van hard werken en er werd veel gedetermineerd en 
gediscussieerd door de Commissieleden. Uit een hopelooze chaos ontstond echter eindelijk een 
Kosmos van netjes geschikte paddenstoelen op lange tafels. 

Het aantal soorten was zeer groot, 330 totaal, doch de qualiteil was niet mooi, geen 
frissche kleuren, alles had geleden door koude en droogte. 

Niettwe nog niet voor ons land bekunde soorten waren: ColU/bia distorla Fr.; Nblanea 
icterina Fr.; Inocyhe hirsuta Lasch; (hrtinarius erythrimts Fr.; Ihjpholoma piluliforinis (Buil) 
Gillet; Boletus versicolor Rost; Hydnum motie Fr.; en Arcyria flava Pers. (N. B. waai schijnlijk 
nog meerdere soorten, die in der haast niet konden worden gedetermineerd.) 

Niet nieuwe doelt uitblinkende soorten waren; Amanita virosa; Eepiola lenlicularis en 
excoriata; Tricholoma colossum; Russuia adusta; Lentinns cochleatus; 13 Cortinarius soorten, 
12 Roleti waaronder; B. cavipes, castaneus. Een prachl-collectie Polyporeën, waaronder: 
Polyporus borealis, destructor, lacteus; Trametes rubescens; 11 Hydnum soorten waaronder 
H. violascens en erinaceum; Craterellus cornucopioides; Telephora antoeephala; Sparassis 
crispa; een bijzondere Phallus impudicus meteen rose scheede; mooie collectie Lycoperdaceën 
vooral vele Geastersoorten; Bovista plumbea; 9 Pezizasoorten; Helvetia atra en elastica en 
verscheidene Myxomyceten. 

Volledige lijst van ingekomen soorten: Amanita phalloides, mappa, muscaria, pantherina, 
virosa, rubescens, junquillea, vaginata; Lepiota procera en var. fuliginosa, rhacodes, lenli
cularis, excqriata, cristala, amianthina, hispida'?, aspera; Armillaria auranliaca, mellea, 
mucida; Tricholoma columbetta, alba, albo-brunneus, aggregatum, terreum, saponaceum, 
portentosum, colossum, rutilans, equestre, vaccinum, nudum, sulfureum, brevipes, graveolens, 
cinerascens; Clilocybe infundibuliformis, flaccida, clavipes, odora, pithyophylla, nebularis, 
obsoleta; Laccaria laccata en var. amelhyslina; Collybia velulipcs, dryophila, butyracea, 
maculata, distorla, confluens, platyphylla, radicata; Mycena pura, filopes, polygramma, 
rugosa, galericulata, haematopoda; Otnphalia fibula, Schwarlzii; Hygrophorus miniatus, 
tlammans, coccineus, hypolhejus; Lactarius controversus, vietus, rul'us, subdulcis, theiogalus, 
insulsus, turpis, deliciosus, vellereus, piperatus, serifluus, blennius, mitissimus, flexuosus, 
glyciosmus, pyrogalns, helvus, volemus; Russuia Queletii, drimeii, ochroleuca, fellea, 
nigrescens, adusta, cyanoxantha, heterophylla, fragilis, rubra, ochracea, alutacea, xeram-
pelina; Cantharellus cibarius, infundibuliformis, umbonalus; Nycfalis asterophora; Marasmius 
rotula, urens, oreades, graminum; Panns stypticus; Lentinus cochleatus; Scliizophyllum 
commune; Lemites betulina, saepiaria; Pluteus cervinus en var.; Entoloma sericeum; 
Nolanea pascua, icterina; Leptonia euchroa; Volvaria gloiocephala; Cortinarius elatior, 
erythrinus, mucifluus, vibratilis, mucosus, albo-violaceus, cinereo-violacens, hinnulcns, 
paleaceus, laniger, armillatus, pholideus, bolaris; Pholiota spectabilis, adiposa, aurivella 
squarrosa, mulabilis, destruens, radicata; Inocybe frumentacea, geophylla, fastigiata, descissa, 
hirsuta, sambucina, rimosa. scabella, lucifuga, üe(»etoma crustuliniforme, sinapizans; Flammida 
sapinia, chrysophylla, gummosa, flavida, astragalina; Galera tenera, hypnorum; Paxitlus 
involutus, atrotomentosus; Gomphidius viscidus, roseus; Psalliota campeslris en de var. alba, 
praticola en haemorrhoidaria, arvensis, sylvatica; Stropharia aeruginosa, stercoraria; Hypholoma 
fasciculare, sublaleritium, cotoneum. lacrymabundum, piluliformis, hydrophyllum; Psathyra 
bifrons; Coprimis micaceus, comalus, atramentarius, extinctorius; Paiiacofo/s campanulatiis; 
Psathijrelta disseminata; Boletus cavipes, granulatus, cyanescens, badius, variegatus, versicolor, 
satanas, bovinus, castaneus, luteus, tlavus, flavidus, edulis, piperatus, chrysenteron, snbtomen-
tosus, scaber; Fistulina hepatica; i\)Zi/por«s vaporarius, radiatus, destructor, connatus, borealis, 
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chioneus, adustus, fumosus, rutilans, betulinus, amorphus, annosus, versicolor, varius, brumalis, 
cuticularis, applanalus, igniarius, resinosus, perennis, abielinis, zonatus, conchalus, robustus; 
Daedalea, biennis, quercina, unicolor; Trametes rubescens, gibbosa; Merulius tremellosus, 
corium, lacrimans; Hydnum repaudum, compactum, ferrugineum, imbricatum, melaleuceum, 
graveolens, violascens,cyalhiforme, nigrum, molle, auriscalpium, erinaceum; PWebui merismoides; 
Craterellus cornucopioides; Telephora terrestris, antoeephala; Stereum hirsutum, spadiceum, 
purpureum; Corticitim cinereum, quercinum; Calocera viscosa; Ëxobasidium vaccinii; Clavaria 
formosa, cristala, rugosa, stricta; Sparassis crispa; Hirneola auricula Judae; £xirfia glandulosa; 
Dacryomyces deliquescens; Tremellu mesenleriea; Phallus impudicus en vm:, camnus; Cyalhus 

striatus; CrucU)uluin vulgare; Scleroderma vulgare, verrucosum; Geaster triplex, mammosum, 
fornicatus, fimbriatus, minimus, coliformis; Tulostoma mammosum; Lycoperdon gemmatum, 
saccatum, eehinatum, caelatum, hiemalis; Bovista gigantea, plumbea; Rtiiiopogon luteolus; 
Peaiza onolica, auranliaca, fusispora, leporina, badia, cupularis, scutellata, haemisphaerica, 
luberosa; Leotia lubrica; Helvella elastica, atra; Macropodia macropus; Xylaria polymorpha, 
hypoxylon; Bulgaria inquinans; MorcAeMa esculenta, rimosipes; Elaphomyccsgranulatus; Cordiceps 
militare, ophioglossoides; Rfti/<isw«acerinum; Neclria cinnalmrina; Geoglossum glabrum; Trichia 
\ar ia; Stemonitis fusca; Leocarpus fragilis; Badhamia utricularis; Arcyria flava en punicea. 

Wijze van demonstratie: op tafels tusschen mos en planten. De paddenstoelen waren 
gerangschikt volgens het systeem van wijlen Prof. C. A. J. A. Oudemans; de eetbare soorten 
voorzien van groene, de niet eetbare, onschadelijke soorten van witte en de giftige van 
roode kaartjes; de doodelijk-giflige prijkten bovendien met een doodskop op het kaartje. 

Stillevens van paddenstoelen waren deze keer helaas door de weinige fleur en kleur der 
soorten niet te vervaardigen. Alleen prijkte er op een tafeltje een sierlijk stukje moeras, 
met Geoglossum glabrum (de aardlong) en hel vuurroode moeraszwammetje Hygrophorus 
llammans ingezonden door mej. Dr, Mia Boissevain. 

Verdere bijdragen: 

1. Een »meulet in 't klein, ingezonden door den Champignonkweeker de heer Polvliet uit 
Ugghelen bij Apeldoorn. 

2. Schilderijen van paddenstoelen ingezonden door Mevr. Thol—Ruysch. 
3. Aquarellen van paddenstoelen door Mevr. E. Kalshoven—Riermans te Zall-Bommel, den 

Heer Joh. Ruys te Heemstede on den Heer B. Reith te Maarssen. 
•4. Inzending gedroogde Polyporeën van het Rijks-Herbariutn te Leiden, opgeluisterd door de 

aquarellen van paddenstoelen door Mej. H. C. v. d. Pavord Smits te Leiden, vervaardigd 
voor de Flora Balava. Tevens eenige boekwerken op mycologisch gebied. 

5. Inzending Plaat- en Boekwerken van de lirma NijholT te 's Gravenhage. 
0. Een eet-tafel oow )i(iddenstoelen. wraarvan Mej. Calh. Cool uit Haarlem voor wie het wenschten, 

verschillende paddenstoelensoorlen liet proeven. Aanwezig waren: Armillaria mellea, 
Lepiota procera, Marasmius oreades, Cantharellus cibarius (ook als zoel-zuur), Coprinus 
comatus en atramentarius, . Psalliota arvensis. Boletus cdulis, granulatus, lutous en 
flavus, Fistulina hepatica, Lycoperdon Bovista en Morchella esculenta. 

7, Inzending van gesteriliseerde paddenstoelen. Cantharellus cibarius (hanekammen) en Morchella 
esculenta (morieljes) door Mevr. Zeiler uit Amsterdam. 

Ter verkoop waren bij den ingang van de zaal de volgende boekwerken: »Een en ander over 
paddenstoelen», uitgave van de Ned. Mycol. Ver. 

Over de Sporenkieming en hel kweeken van Paddenstoelen door Calh. Cool, uil-
gave Ned. Mycol. Ver. 

Hel Paddensloelenboekje, door Calh. Cool en II. A. A. v. d. Lek. (Bibliotheek van />. I,. N.). 
Het wondere leven der Paddenstoelen van D. J. v. d. Ven, 
«Onder hel Zwammenvolkje« van Tante Lize (Mevr. E. Dopheide—Wille). 
«De Champignonkeuken« van «Lucullusd. 
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Ue opening van de tentoonstelling geschiedde den 25s,eu Sept. des morgens 11 uur, dooi
den Voorzitter van het Eere-comité Prol'. Dr. G. ,v. iterson uit Delft, nadat eerst Dr, A. J. 
Kluyver een zeer boeiende voordracht gehouden had over »De Chemie der hoogere zwammen,» 

Dienzelfden morgen 12 uur vereerde H. M. de Koningin-Moeder de tentoonslelling met een 
langdurig, belangstellend bezoek. De Commissieleden vereenigden zich daarna aan een gemeen
schappelijke lunch. 

Des avonds op de Algemeens Vergadering der Vereeniging hield de Heer D. J. v. d. Ven 
een voordracht over «de Paddenstoelen in het Volksleven en Volksgeloof.» 

Het aantal bezoekers gedurende de tenloonstellingsdagen bedroeg ruim 1100. 
Frisch materiaal werd nog weer verzameld op de buitens Zorgvliet en Duindigl. 
Haarlem. CATH. COOL.. 

VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN. 
Molge cristata. — Het verwondert mij, dat collega Willemse in zijn stuk over de sala

manders van Nederland schrijft ten aanzien over ilolgc cristata Laurenti. «Het Is wel opvallend 
dat deze soort in de Noordelijke 
provinciën en in Noord- en Zuid-
Holland niet gevonden is.« Schlegel 
zegt op pag. 40 van zijn «Krui
pende Dieren»; «Hij komt ook op 
sommige plaatsen in de slooten 
aan den duinkant voor . . . .» Zelf 
vond ik hel dier bij Leiden vrij 
veelvuldig en Ik denk, dal ik niet 
de eenige zal zijn, die het in de 
Hollandsche provincie vond. Ik 
hoop dat zijn stuk hel gewone 
goede gevolg zal hebbon, dat velen 
met bun ervaring voor den dag 
komen. 
Amsterdam. D. MAC GILLAVRY. 

Rectificatie. — Op pag. 306 In 
de vorige aflevering moet Nerita 
fluviatilis veranderd worden In 
Neritina fu via til is. 

Streken van Stuifballen. — 
Vergroeiingen van paddestoelen 
komen nog al dikwijls voor, wat 
niet te verwonderen is, als men 
bedenkt, dat het paddestoellichaam 
eigenlijk uit vrij wel een en het
zelfde stel van dunne draadjes is 
opgebouwd. Geen wonder dus, dat, 
als ze dicht op elkaar staan af en 
toe eens een stelletje aan elkander 
verkleefd raken en eigenlijk moeten 
wij ons erover verwonderen, dat 
zij nog zoo dikwijls in bijzondere 
omstandigheden toch tot normale 
ontwikkeling komen b. v. dat zeer 
dicht op elkaar groeiende padde
stoelen toch nog zoowat nooit den 
laantje te Bloemendaal, waar de 
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Abnormaal gevormde stuit bal. 

vijfhoek- of zeshoek vorm aannemen. In het zelfde sparre-
reuzen-schnbsleel groeit, die ons zooveel hoofdbrekens 


