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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 
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valt, vooral de harde houtige buisjeszwammen. Zooals b.v. de vuurzwam (Fomes 
igniarius) met z'n steenharde, bijna zwarte bovenkorst, die vele jaren oud 
kan worden, trekt zich al heel weinig er van aan, al vriest het dat het 
kraakt, en al wordt zijn geheele hoed, die als een console aan den boom zit, 
met een sneeuwlaag bedekt. 

En ook andere Polyporeeën zijn ook nu hier en daar wel te vinden, maar 
meestal zijn ' t toch dezelfde, die men aantreft, de sierlijke met kleurige banden • 
geteekende //elfenbankjes" (Polyporus versicolor) ontbreekt wel nergens en ook de 
plaatjes-houtzwammen, zooals b.v. Lenzites betulina, die vaak met de vorige 
verward wordt, omdat hij, van boven gezien, er nog al op gelijkt. Bekijkt ge hem 
van onderen, dan ziet ge onmiddellijk aan de plaatjes, dat ge met een geheel 
anderen paddenstoel te doen hebt. Wie zich ook nu met de plantenwereld wil 
bezighouden, kan niet beter doen, dan eens wat aandacht te schenken aan de 
korstmossen, waarvan steeds zoo groote verscheidenheid van fraaie en interessante 
vormen te vinden is in die grijze, grijsgroene of gele „ruigheden" die men vooral 
op boomstammen, op stronken, steenen en dakpannen aantreft — doch hij zij 
van te voren gewaarschuwd, 't is lastig goedje om te determineeren, verscheidene 
soorten zijn uiterst variabel. 

Zo determineeren, zooals men boterbloemen doet, dat gaat al evenmin als 
bij de paddenstoelen, doch het is mooi en interessant goed en vooral héél dank
baar om er een verzameling van aan te leggen. Er bestaan ook aardige werkjes 
over, vooral in het Fransch, waar ik u gaarne den titel eens van wil opgeven. 
Die korstmossen vindt ge nu ook zoowat overal, onlangs vond ik er zelfs op 
een ouden roestigen ijzeren paal. Van morgen ben ik er echter ingeloopen. Het 
was op het terrein van de Staatsspoor, waar ik een roestige staaf vond, die 
bedekt was. , ja waarmee, het geleek een klein geelbruin mosje, fijne mosplantjes, 
in kleine zodenbundeltjes bijeen. Doch toen ik een in de hand nam, smolt.deze 
spoedig weg //als sneeuw voor de zon", en toen ik beter keek, zag ik, dat er 
ook juist zulke //mosjes", maar dan zuiver wit, op eenigen afstand stonden. En 
alle overgangen tusschen de fijne witte ijsplantjes en de bruine „mosjes" waren 
te vinden: het was dus water, waarin ijzerverbindingen opgelost waren, dat 
zoo was uitgekristalliseerd en daarbij het ijzer in den een of anderen vorm vasthield. 

Dit sneeuwmosje was dus geen mos, doch er zijn wel enkele lagere planten 
die bij voorkeur of uitsluitend op of onder de sneeuw voorkomen. Bekend is het 
roode-sneemc-icier, waaraan de Crimson Cliff's hun naam te danken hebben: een
cellige algjes, die op de smeltende sneeuw in de hooggebergten en vooral in de 
poolstreken leven en daar de sneeuwvelden een helder roode kleur geven. De 
groene kleur van het bladgroen is nl. bij deze microscopische plantjes geheel 
overdekt door een roode kleurstof, evenals dit ook bij de roode wieren (Rhodo-
phyceeën) het geval is. 

Deze Rhodophyceeën, die voor 't meerendeel in zee leven, zijn vrij hoog 
georganiseerde, vaak zeer sierlijke planten. Het roode sneeuwwier behoort echter 
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tot de eenvoudigste plantaardige organismen die er bestaan. Het leeft op de 
sneeuw en komt vooral, waar deze gaat smelten tot een rijke ontwikkeling. Het 
voedt zich met de ontbindingsproducten van het sneeuwstof, waaronder vooral 
tallooze stuifmeelkorrels van coniferen van beteekenis schijnen te zijn. Deze 
treft men althans gewoonlyk in groote hoeveelheden tusschen de cellen van het 
ïoode sneeuwwier aan. Voor 't overige voedt het zich als plantaardig organisme 
ook door de werking van het bladgroen, waardoor het de koolstof aan het 

koolzuur van de lucht ont
trekt. 

Dit kan natuurlijk niet 
gezegd worden van deSneeuw-
schimmel (Fusarium nivale) 
die als schimmel wel 
uitsluitend op het gebruik 
van organisch voedsel is aan
gewezen. Terwijl het roode 
sneeuwwier een prachtig 
en merkwaardig natuurver
schijnsel veroorzaakt, is de 
sneeuwschimmel van oeco-
nomische beteekenis. Zij 
komt veel voor, o. a. in som
mige streken van Duitsch-
land, vooral op berghellingen 
waar de sneeuw lang blijft 
liggen en is hier een van 
de oorzaken van het uit-
winteren van de winter
granen. Bij het smelten van 
de sneeuw in Februari of 
Maart komt het voor den 
dag, kan zich dan vaak sterk 
ontwikkelen en zeer scha

delijk worden, doordat het jonge graanplantjes aantast. Somtijds kan een geheel 
gewas er door vernield worden, zoodat de boeren genoodzaakt zijn het land om 
te werken en opnieuw te zaaien. 

Doch de echte, de gewone paddenstoelen houden niets van sneeuw en ijs. 
Ditmaal echter waren ze door de hevige vorst verrast; we hebben er nog heel 
wat gezien vanmiddag in het bosch, die daar stonden als 't ware als fossielen 
van allerjongsten datum. Het is ook in dezen tijd in de bosschen nog zoo kwaad 
niet; ge zijt er zoo lekker beschut tegen den kouden Oostenwind, en als het 
zonnetje er door schijnt krijgt, het lichtbesneeuwde bosch een ongewonen luister. 

Xylaria op een boom stomp; eon mooi winlerzwammetjo. 
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Ge kunt u tijden vermaken met het bestudeeren van al de sporen van verschil
lende vogels in de sneeuw; ook van konijnen en honden zagen we ze, en zoo 
is er nog zoo veel wat je aandacht bezig houdt. Dat ik echter nog zoo veel 
paddenstoelen zou vinden had ik niet gedacht. Daar stonden ze hard bevroren, 
verstijfd, als de schoone slaapster in het bosch, met haren geheelen hofstoet, juist 
in de houding waarin ze stonden in de ontwikkelingsphase, die ze bereikt 
hadden. Ik ken haast geen gekker ding in de natuur dan een bevroren padden
stoel. Van nature zacht, vaak vochtig-week en buigzaam, zijn ze nu hard en 
droog, bros en knappend. Daar staat een groepje Zwavelkopjes, jonge, die den 
sluier nog dragen en ook oude bijna vergane, alle hard en verstijfd. De stoeltjes 
knappen door als een pijpensteeltje en van den hoedrand kunt ge kleine stukjes 
afbreken als van een hard en knappend kaakje. Van verre dacht ik eerst heusch 
nog, dat het winterzwammetjes waren (Collybia velutipes); dat zijn ook geel
bruine paddenstoeltjes, die ook zoo in groepjes aan stronken en paaltjes groeien, 
maar dichtbij kunt ge ze direct van de Zwavelkopjes onderscheiden door hun 
bruin-zwarten fluweeligen steel, waarom we ze dan ook in ons boekje in navolging 
van het Latijnsche „velutipes", //fluweelpootje" genoemd hebben. /Winterpilz" 
noemen de Duitschers het, omdat het vrij laat verschijnt en vaak tot diep in 
den winter te vinden is. Toen ik het voor 't eerst leerde kennen, was het ook in 
zoo'n stijf bevroren toestand; toen trof me dadelijk dat vreemde, onpaddenstoel-
achtige van zoo'n bevroren dingetje, vooral die harde onbewegelijke lamelletjes 
maken een vreemden indruk. We hebben wel eens een heel maaltje van die 
bevroren winterzwammetjes geplukt en ze smaken even goed als versche. 
Paddenstoelen dus door moeder natuur in ijs geconserveerd, 't Is nl. een heel 
smakelijk paddenstoeltje, wat ook de oude Bulliard, de beroemde Fransche 
mycoloog, er van moge zeggen. Bij hem vond ik nl. dat het oneetbaar was, 
want dat het buitengewoon taai wordt bij 't koken, zoo taai als een gummi
balletje. Ik vermoed, dat hij het te lang liet koken, want dan hebben alle neiging 
tot vertaaien; dat hij ongetwijfeld dezelfde soort bedoelde, blijkt wel heel duidelijk 
uit de mooie afbeelding, die hij er van geeft. Zijn werken zijn nl. geïllustreerd 
met de prachtigste, zelf gegraveerde en uit de hand gekleurde platen. Indien ge 
ooit gelegenheid hebt ze in Teylers's bibliotheek te Haarlem te gaan zien, moet 
ge dat niet verzuimen. 

Ook Tricholoma's stonden daar geconserveerd in het bosch, dezelfde soorten 
die we eenige weken van te voren daar reeds verzameld hadden om onzen 
paddenstoelenschotel te bereiden. Gele ridderzwammen (Tricholoma equestre), 
juist bezig met door de bovenlaag van den grond te breken, wat wel eens moeite 
schijnt te kosten, waren blijkbaar in die bezigheid gestoord door de strenge 
vorst. Voor eenige weken stonden ze hier in de dennenbosschen in groote menigten; 
het is wel een van de meest aanbevelenswaardige eet-paddenstoelen, want hij 
is niet licht met eenige andere te verwarren: hij is geheel geel: helder geel zijn 
vooral de plaatjes en de steel, alleen de bovenzijde van den hoed is vaak wat 



294 DE LEVENDE NATUUR. 

meer bruingeel. Bovendien is hij heel lekker, „der echte Ritterling". Ik weet wel, 
dat vele van mijn lezers hierbij ongeloovig zullen glimlachen, doch dat is mij 
om 't even. Goed toebereide paddenstoelen behooren tot de lekkerste dingen, die 
men eten kan, ja tot de delicatessen. Het is wel vreemd, dat dit geldt van 
dingen, die men vaak zoo bij kilo's maar voor 't opscheppen heeft; immers 
de meeste héél lekkere dingen — en dan denk ik b.v. aan gerookte paling en 
aan oesters met champagne — zijn gewoonlijk nog al duur. 

Ook is het aardig, dat onze kanarie-ridderling zoo laat verschijnt, als 
er overigens nu niet zooveel meer te grazen valt; „hij behoort tot de beste 
herfst-spijszwammen" zegt Michaöl, de man van de berotmde mooie plaatjes, 
maar hij vertelt er bij, dat men ze van de opperhuid moet bevrijden, omdat 
die „einen erdigen geschmack besitzt". Nu is dat een heel vervelend werkje, 
zoodat je al gauw eens gaat probeeren hoe of 't nu eigenlijk smaakt als 
je ze „met huid en haar eet". En dan bemerkt ge, dat dat erg overdreven 
is van dien aardachtigen smaak. Ten minste wij en verscheidene van onze ken
nissen eten ze nu geregeld zóó. — Hetzelfde geldt voor de eveneens heel sma
kelijke, glanzende ridderzwam, Tricholoma portentosum, zooals de wetenschappe
lijke naam luidt. Portentosus wil zeggen: wonderbaarlijk, zonderling. Wat 
daar nu voor wonderlijks aan is, weet ik niet. Wel weet ik, dat het ook een 
zeer fraaie ridderling is en daarbij ook een beste voor den pot. Ook deze is 
goed herkenbaar: de kleur van den hoed is donker, in het grijze of grijsbruine, 
vaak met een donker blauw-violetten glans, daarentegen zijn de plaatjes en de 
steel zeer licht, geel-groenachtig van kleur. Vooral kenmerkend is een donkere 
fijnaderige teekening op den hoed. Ook van deze bevroren ridders stonden er 
nog al wat; hij groeit ook vaak zeer laat in het jaar, zoodat we, na den vorst 
die we nu gehad hebben, er spoedig wel weer van zullen kunnen oogsten. Ook 
deze moet je, volgens Michaël, villen, doch het lijkt me al evenzeer overbodig. 
Verspreid tusschen deze vonden we ook vrij veel bevroren „zeep-ridderzwammen" 
(Tricholoma saponaceum). Die zou nu iemand, die niet zoo heel goed kijkt, wel 
eens met de vorige kunnen verwarren, tenminste diegene, die wij daar vonden, 
geleken er vrij veel op. (Hij is nogal veranderlijk in vorm en kleur). Maar toch 
is het oppervlak van den hoed geheel anders: bij den wonderridder is het ge
woonlijk glanzend, bij den zeepridder dof, mat, eu daarbij zonder die fraaie ader-
teekening. Vrij constante kenmerken zijn de zwak zeepachtige geur en de 
roodkleuring van- het vleesch bij 't doorbreken. Die zeepridders daar tusschen 
die andere, ergerden me een beetje, omdat ik er maar niet goed achter kan komen 
of ze eetbaar zijn of giftig. Michaël noemt het een goede meng-paddenstoel, 
waarmee hij zeggen wil, dat men hem veilig met andere, smakelijke soorten 
kan verwerken. (Overigens lijkt zijn afbeelding eigenlijk niet veel op de Tricho
loma saponaceum, zooals die hier in de dennenbosschen groeit). Andere schrijvers 
o. a. Rieken, noemen hem verdacht, Constantin en Dufour giftig. En zoo hebben 
wij hem zekerheidshalve dan ook in het Paddenstoelenboekje maar met een g 
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voorzien, ofschoon ik er nog lang niet zeker van ben. Ik zal er mijn vriend *** 
te Ede, die alles eet, zelfs Amanita pantherina, maar eens aan moeten zetten. 

Ik kon niet genoeg krijgen van het vreemde uiterlijk, en vooral 't zonder
linge aanvoelen der bevroren ridders. En terwijl ik er weer een bekeek, herin
nerde ik mij, dat het één van de methoden is om van weeke voorwerpen zeer 
fijne doorsneden te maken; dat men ze laat bevriezen. Met mijn zakmes kon 
ik er reeds fijne plakjes afsnijden. Ik wilde er graag een paar mede nemen, 
om eens te probeeren of ik met het scherpe scheermes er fijne coupes van kon 
maken. Maar nu rijst de vraag, hoe ze te transporteeren; een bus of mandje 
heb ik niet bij mij, en als ik ze in den zak wilde steken zou het mij gaan als 
die Dajaks, die met een expeditie op N. Guinea meegingen. Die waren verrukt 
toen ze voor het eerst sneeuw aanschouwden, en, om het de lui thuis ook te 
kunnen toonen, staken ze een kluitje tusschen hun baadje. Het beste zou zijn, 
ze aan een touwtje te binden en dan maar vrijelijk te laten bungelen. Bij 
gebrek aan een touwtje zochten we een taaien heidestengel en daar werden er 
een paar aan bevestigd en zoo naar huis getransporteerd en in den tuin opge
hangen. 

Den volgenden morgen echter valt de dooi reeds in en ik heb nog maar 
juist den tijd om eenige dwars- en lengtedoorsneden door den steel te maken. 
Het gaat werkelijk heel goed, de anders zoo weeke substantie laat zich nu met 
een scherp scheermes gemakkelijk in zeer dunne schijfjes snijden geschikt voor 
microscopisch onderzoek. Wie voortaan dus den bouw der paddenstoelen wil 
bestudeeren, hij neme „champignons glacés au naturel." 

v. D. LEK. 

KEIEN K L O P P E N T E MAARN. 

N het blijde vooruitzicht twee dagen aan openlueht-geologie te kunnen doen, 
tramde ik Zalermorgen 14 October 5.47 van huis. Een rugzak waarin twee linnen 
zakken, een handkoll'ertje en een pakje, één zware en één lichte hamer, wat 
oude kranten, dit was mijn bagage. 

Mijn medereizigers in den sneltrein naar Arnhem voorspelden buien dien dag. 
Ik hield mij echter aan het weerbericht, dat ons vandaag «weinig ot'geen regen» 

op hel programma gaf. 
Hagen en bosschen droegen het bruine, bonte kleed van den herfst. Gele Composieten 

als Streepzaad en Leeuwetand, wat blauwe Klokjes en blauwe Knoopen was het voornaamste» 
wat we langs de spoorlijn op botanisch gebied opmerkten. Bonte Kraaien op de akkers, 
scharen Kieviten in de weilanden en Waterhoentjes ronddolend op i)e spoorsloten, ze vormden 
een onderwerp, waarop ik de aandacht mijner vier medereizigers trachtte te vestigen. 

Ik moest naar Maarn, een paar uur ten oosten van Utrecht aan de lijn Utrecht—Venen
daal—Arnhem. Het is 'n onbeduidend plaatsje, op de oosthelling van de Utrechtsche heuvelrij 
gelegen en waar slechts weinig treinen halt houden. 

Op het perron te Arnhem had ik gauw de «stoptrein*, zooals de conducteur zich uit-


