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hadden wij de eer. Vrind Lamia zat tegen een wilgentakje en hield zich doodstil. 
Voorzichtig brachten wij de geopende linkerhand onder hem en raakten hem met 
de rechter even aan. Dadelijk paste hij den truc toe, dien vele dieren kennen, 
doch die hem thans weinig hielp, nl. om zich als een bom te laten neerploffen-
Toen hij zag dat hij gevangen was, was 't vermakelijk zijn woede te zien. 
Knarsend-piepend, bijna zouden we zeggen tandenknarsend, liep hij op onze hand 
rond en hakte herhaaldelijk met zijn vreeselijke kaken in ons vleesch, zonder 
dat hij ons echter veel schade kon toebrengen. Prachtig is zoo'n kever gebouwd, 
de fijn gelede voet met de scherpe klauwtjes, de elegant gedragen sprieten, zij 
geven hem iets gedistingeerds, waaraan zelfs het doffe zwartbruine pakje geen 
afbreuk doet. Vervaarlijk ziet hij er ook uit met zijn geweldige kaken en de 
scherpe doorns op zij van het lichaam. 

Wij zouden nog heel wat meer kunnen vertellen van het dierenleven in het 
wildernisje langs den spoordyk, van de gallen, waarmede de wilgen bedekt zijn, 
van oorworm-woningen in holle schermbloemstengels, van drama's en blijspelen 
uit het leven der insecten, die er zoemen en gonaen, in September op zonnige 
dagen nog even druk en even levendig als midden in den zomer, doch wij willen 
het voor heden hierbij laten. 

P H . A. M E E S . 

EEN PAAR AARDIGE SCHIMMELS. 

FSCHOON om meer dan één reden de studie der schimmels nogal 
bezwaarlijk is voor den leek, bestaan er toch soorten genoeg, die 
ook door een gewoon mensch gezocht en bestudeerd kunnen worden. 
Een bijzonder aantrekkelijk object is voor mij altijd de plaatzwam-
menschimmel (Spwodinia grandis). Zooals de naam al aanduidt, 

groeit deze schimmel bijzonder graag op plaatzwammen en wel voornamelijk 
op die, welke in rottenden toestand verkeeren. Om haar te vinden, behoeft 
men dan ook in de streken, waar zij voorkomt — en dit is, vreemd genoeg, 
niet eens overal — slechts de rottende hoeden der. afgestorven Agaricaceeën 
te bekijken. Ziet men deze bedekt met een verwarden pruik van lange, 
vertakte schimmelharen dan heeft men meestal Sporodinia grandis te pakken. 
Schuift men voorzichtig een deel van zoo'n hoed in een wijdmondig fleschje — 

• een groot-formaat schoencrèmepotje is hiervoor uitnemend geschikt —, dan kan 
men de zaak thuis geinakkelyk bestudeeren. 

Op de oppervlakte van de plaatzwam en ook er binnen in, bevindt zich de 
eigenlijke schimmelplant, die, zooals dit onder zwammen gebruikelijk is, bestaat 
uit een zwamvlok of mycelium. En nu blijken de talrijke vertakte haren, die 
wij met het bloote oog reeds opmerkten, evenzoovele vruchtdragers te wezen, 
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die bovenaan eindigen in talrijke blazen, die alle volgepropt zitten met ontelbare 
sporen. In den regel zijn de meeste sporangien, die slechts een uiterst dun 
huidje bezitten, gebarsten door den druk van het dekglaasje en zien wij een 
menigte losse sporen langs de takken van de vruchtdragers heen drijven. Toch 
slagen wij er na eenig scharrelen wel in, enkele ongeschonden sporangia 
onder oogen te krijgen en duidelijk zien wij, hoe de steel van den sporendrager 
zich een eindweeg in het sporenblaasje voortzet. Een uiterst fraai gezicht levert 
deze schimmel op met zijn prachtige, dichotomisch vertakte vruchtdragers en 
zijn sierlijke sporangien! Maar dit plantje geeft nog meer moois te aan
schouwen. De sporen vorming, die wij hebben waargenomen, is nl. slechts één 
voortplantingswijze van deze schimmel, die ten doel heeft, de plantjes in het 
gunstige seizoen en onder gunstige levensomstandigheden enorm te verm eer 
deren. Deze ongeslachtelijk voortgebrachte sporen, 
conidiën genaamd, zijn nl. dadelijk in staat op een 
gunstig substiaat een nieuw mycelium voort te 
brengen. Waaien of spoelen deze uiterst lichte 
lichaampjes derhalve weg en komen zij terecht op 
hoeden van plaatzwammen of een ander geschikt 
substraat, dan worden deze voedingsbodems onmid
dellijk weer besmet en bedekken zich met een 
nieuwe laag van Sporodinia grandis. Maar deze 
conidiön zijn niet bestand tegen de winterkoude of 
tegen groote droogte. En onder die ongunstige 
omstandigheden moet de plant zich toch ook kunnen 
handhaven! Tot dit doel vormt zij nog andere 
sporen. Om die te vinden pakken wij met een 
pincetje een pruikje mycelium en pluizen dit met 
een paar prepareernaalden uit elkaar. Hebben wij 
mt, nog versch mycelium genomen, dan vinden wij 
daarin wis en zeker dwarse takken, die zich tegen 
elkaar gelegd hebben en hun protoplasten ineen 
zullen doen smelten. Nemen wij een stukje ouder 
mycelium, dat bruin is geworden, dan kunnen we 
daarin gemakkelijk de rijpe sporen zien, die van deze geslachtelijke vereeniging 
het product vormen. Bij Sporodinia grandis zijn ze zóó groot, dat wij ze met 
het bloote oog kunnen waarnemen. Onder het microscoop doen ze zich voor als 
wattige, zwarte bollen, veel grooter dan de conidiën, waaraan men nog duidelijk 
die deelen der dwars-armeu, die aan de copulatie geen deel hebben genomen, 
kan waarnemen. Deze zoogenaamde zygosporen zijn door het bezit van een dikken 
wand tegen heel wat tegenspoeden opgewassen. Is hun tijd gekomen, dan kiemen 
ze, doch vormen dan geen mycelium, maar dadelijk een vruchtdrager met 
conidiën. De zaak zet zich dan op den ouden voet voort. 

Kig. 1. fit'n. tukje van een conUUïn-
dvayer vaa 8póro<Hnia urantlis. Bij 
A en B zijn de zijtakken voor meerdere 

duidelijkheid weggelaten. 
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Heel nauw verwant aan de vorige is de bekende kopjesschimmel {Mucor 
mucedo). Dit plantje kent ieder, want het is de meest gewone van alle schimmels, 
die, vooral op suiker- of zetmeelhoudende stoften, veel meer optreedt dan onzen 
huismoeders lief is. Ook zij is zeer waard bekeken en bestudeerd te worden. 
In hoofdzaak komt ze met Sporodinia overeen. Ook zij vormt vruchtdragers met 

conidiën en zygosporen in het substraat. De conidiën 
zijn bij dit plantje nog lichter dan bij de plaat-
zwammenschimmel. Geen wonder, dat zij eigenlijk 
zoowat overal in de lucht zweven! 

Een heerlijke cultuur verkrijgt men, als men 
een Ficus caballi onder een omgekeerd jampotje op 
een niet te koude plaats deponeert. Het geheel 
bedekt zich dan binnen zeer korten tijd met een 
waar woud van conidiëndragers. Wie gemoeds-
bezwaren heeft tegen het gebruiken van een der
gelijk min appetijtelijk substraat, kan ook een stukje 
vochtig roggebrood nemen. Maar op den eersten 
voedingsbodem heeft men kans op allerlei mooie 
dingen, die men op den tweeden niet verwachten 
kan, en daarenboven: den Reinen ist alles rein! 

Ten slotte willen wij er nog even op wijzen, 
welk een inderdaad treffende overeenkomst er be
staat tusschen de zygosporen vorming bij deze 

schimmels en hun verwanten en de zoogenaamde jukalgen (Conjugaten). Vooral 
als we denken aan die soorten, welke hun zygosporen tusschen de draden in 
vormen, zooals bijv. Mcsocarpus of Zygnema, springt ons de overeenkomst al 
heel sterk in het oog. Is het niet of' deze schimmels en die algen broeders 
zijn van één stam, die zich langs verschillende wegen tot hun tegenwoordige 
gedaante ontwikkeld hebben, maar van eenzelfden vorm afstammen? Inderdaad 
wordt dit door velen gedacht, ofschoon het bewijs voor deze stelling wel heel 
moeilijk, misschien wel nooit, te leveren zal zijn. L. DORSMAN CZ. 

Kig. 2. ZygotporenvQrmlng van &V">-
rodtnia grandis. Onder on boven 
twi-o myceliumtakies; in bot midden 

do zygospore. 

PADDENSTOELEN IN SNEEUW EN IJS. 
"EN vroeg wintertje, doch van korten duur, het is nog niet eens 

December, nu ik dit schrijf en vannacht (28 Nov.) heeft het hier 
reeds ruim 12o gevroren, van morgen om 10 uur vroor het 6°. 
Nu is het vrijwel gedaan met de mycologie. Vorst, daar kunnen de 
paddenstoelen al heel slecht tegen; het behoeft maar een paar 

nachten even onder Oo te dalen en ze zijn verdwenen. De volijverige mycoloog 
kan altyd nog wel iets vinden, waar wat aan te bestudeeren en op te merken 


