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dat zwaar was van een groote massa oranje eitjes, haar ook al in haar bewegingen 
hinderde. Natuurlijk wierp ik haar in zee, me er over verwonderende, dat de 
voortplantingstijd der zeekrabben dus al voor Nieuwjaar schijnt te beginnen. 

Wieren vond ik tot mijn spijt niet veel. Behalve mooie versche exemplaren 
van het knoopwier [Ascophyllum nodosum) was het niet veel zaaks, wat ik buit-
maakte. Alleen vond ik nogal veel stukken 
linhcier {Enteromorpha compressa) en toen ik 
eenige takjes er van onder het microscoop 
legde, bleken zij vol te zitten met een diato-
rneeënsoort, klaarblijkelijk een Achnantlm soort 
(Zie fig. 2). Een allerliefst gezicht! Het prachtige 
smaragdgroen van het lintwier met het mooie 
goudgeel der kiezelwiertjes en het kristal
heldere van het voetje, waarop de kolonie 
gezeten is, dit alles vormt een schitterend 
microscopisch object, en dat hoop geeft, want 
het bewijst, dat er voor Nieuwjaar al groei- Fig- 2- KeI, «wotomeei'nkofcnte (.Aamanthe») 

v ' op eon stukje tmtwier (Sntertomorpha 

kracht zit in de natuur. Onder het beschouwen eompre»so). 
deden zich twee vragen bij mij op: 1° Leeft 
deze diatomee al of niet in semi-parasitischen toestand op het lintwier? en 
2o Hoe slaagt de eerste diatomee er in zich op een Enteromorphaplant te 
vestigen? Het antwoord op deze vragen heb ik nog niet kunnen vinden, maar 
ik hoop er toch nog eens achter te komen. Ik zal beginnen met er eens op te 
letten of Achnanthes alleen voorkomt op wieren of ook wel op steenen, palen, enz. 

L. DORSMAN CZ. 

IN HET PADDENSTOELLAANTJE. 
EDERT de groote spitpartij van vijf jaar geleden, toen mijn mooie 

heksenkring van de Paarse Ridderzwam (Tricholoma nudum) te 
gronde ging, is het laantje met zijn omgeving ongemoeid gebleven 
en hebben wij er jaar in jaar uit de lotgevallen van de planten
wereld kunnen meemaken. Het blijkt, dat zelfs zonder tusschen-

komst van den mensch, zelfs op zoo'n beschut plekje als vastgelegd, beboscht 
duin nog belangrijke veranderingen kunnen plaats hebben, zoodat we er in den 
loop van weinige jaren sommige plantensoorten zien verdwijnen, terwijl andere 
er zich komen vestigen en tot grooten bloei geraken. Ik kan u aanraden, om 
eens jaar in jaar uit een stuk grond te bestudeeren, het hoeft niet eens zoo 
groot te zijn. Op een plekje van vijf-en-twintig vierkante meter kunt ge al 
genoeg zien gebeuren. Natuurlijk moet het ongestoord blijven, wat in dezen 
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drukken tijd niet overal te verwachten is. Het is mij helaas al menigmaal 
gebeurd, dat ik vol verwachting een „studieplekje" ging bezoeken en alles 
ondersteboven vond. Zoo zijn mijn reuzen-salomonszegels omgekomen bij het 
konijnendelven en niet minder dan diie valleitjes met zeldzame orchideeën, 
Herminium en Sturmia, zijn ten onder gegaan tengevolge van duinverbetering. 
Het is daarom altijd maar het meest raadzaam, zijn studieplekken te kiezen in 
het een of ander natuurmonument en wie zich een aardig brokje heeft uitgekozen 
in het Leuvenumsche bosch, op Hagenau of bij Oisterwijk, moet mij dat maar 

eens even melden, en precies aan
wijzen op een kaart, dan kan er 
zooveel mogelijk voor gewaakt 
worden, dat het inderdaad ongerept 
blijft. Maar kies het niet te dicht 
bij druk begane paden. 

Mijn paddenstoellaantjo is nu 
wel geen officieel natuurmonument, 
maar toch haast zoo goed als. 't Is 
geheel begroeid met sparren, daar
door is de plantengroei op den grond 
er zeer beperkt; alleen aan den 
ingang, waar het lichter is, groeien 
wat glassoorten en viooltjes, scherpe 
boterbloem, en sedert twee jaar een 
groote menigte vleugeltjesbloemen, 
die er door de mieren gebracht zijn. 
Onder de sparren is opslag van 
lijsterbes, klimop, hulst, kamper
foelie en rlbes, aangebracht dooi
de vogels; en overigens is de bodem 
bedekt met een min of meer dik 
moskleed van Hypnum en Hyloco-
mium, de gewone mossen van het 
sparrebosch. 

En dan zijn er nog de padden
stoelen. Die ridderzwam stond zijwaarts van 't laantje in eikenkreupelhout, dat 
toen gekapt en gerooid is. Jaren achtereen zijn ze weggebleven, maar dezen 
winter zijn ze weer voor den dag gekomen, op dezelfde plek een klein groepje, 
en nu in dezen vorstvrijen winter houden ze het weer bijzonder lang uit. Een 
andere glorie van het laantje liet dit jaar tevergeefs op zich wachten nl. de 
ongeloofelijk groote Pholiota squarrosa, die driemaal zoo groot was als zijn 
signalement in de boeken. De plek, waar hij groeide is volkomen ongestoord 
gebleven, zijn dennestomp is er nog altijd, maar er kwam niets te voorschijn. 

De vr,elhoofilige «tuifbel. 
Foto (.. \ . Hos. 
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Gelukkig maar dat de mooie en volledige foto's van den heer Bos hem aan de 
vergetelheid ontrukt hebben. 

Misschien herinnert ge u, dat wij in het zelfde laantje verleden jaar een 
veelhoofdige stuifbal vonden, waarvan we ook een afbeelding gaven. Welnu, 
die vrind verscheen dit jaar weer op het appèl en wel in een onvolledig heksen-
kringetje van zeven stuks, groote en kleine. We hebben de grootste gefotografeerd 
toen hij volkomen ontwikkeld was en door openingen in zijn vele toppen de 
sporen liet ontsnappen. Het grootste exemplaar was 18 cM. hoog. Vlak ervoor 
ziet ge op de plaat een klein 
stekelbolletje, dat is de jonge stuif
bal, die pas uit den grond komt. 
Er schijnt aan den groei van padden
stoelen dikwijls iets te haperen, 
tenminste dit stekelvarkentje en 
nog drie andere uit denzelfden kring 
hebben het nooit verder kunnen 
brengen. Door welke oorzaak, dat 
weet ik niet; het was in de eerste 
helft van October nog al droog 
weertje. Ook de gewone Kraag-aard
sterren, Geaster triplex, die we het 
vorige jaar in groote overvloed 
vonden, vertoonden zich dit jaar 
niet op hun gewone groeiplaatsen. 

Een zeer getrouwe gast, nu 
al zes jaar achtereen, is een nog 
al weinig bekende gaatjeszwam, de 
Polyporus biennis. Hij heet „de 
tweejarige" omdat de hoed nog tot 
in 't tweede jaar blijft bestaan, 
zoodat de nieuwe paddenstoel van 
die jaar nog het vervallen oudje poiypoms biennis. FOWG/A. BOS. 

naast zich heeft. Ieder kent natuur
lijk de vaste gaatjeszwam, Polyporus perennis, die tusschen twee haakjes op 
zijn mooist het heele jaar door te vinden is in de bosschen van Oisterwijk; de 
mooie bruingele zwam met donkerder concentrische kringen, de hoed nogal dun 
en plat, de steel of stelen niet al te kort. De tweejarige ziet er anders uit, de 
hoed heeft ook wel een aardige concentrische kringenteekening, maar hij is 
dikker, stugger en ruw, de oppervlakte doet wel denken aan beschuit. Hij blijft 
lang nat door regen on dauw en heeft daardoor altijd nog al een somber 
uiterlijk, terwijl P. perennis er nog al vroolijk uitziet — voor een paddenstoel 
altijd. Ik vind hem nog al zeldzaam, maar kan mij vergissen. Wie 't beter 
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weet, moet 't maar eens vertellen, het wordt ook hoog tijd, dat we gegevens 
bij elkaar brengen omtrent het voorkomen, den groeitijd en de grootte van 
onze Nederlandsche paddenstoelen, want dat valt nog zeer dikwijls heel anders 
uit, dan wat er in de boeken van verteld wordt. Waarnemen, waarnemen, 
waarnemen! 

JAC. P. TH. 

O N Z E M I E K E S . 
(Een karakterschets). 

IEKES' moedor had met haar smalle, witte snoetje zóó smeekend tot ons 
opgekeken, als ze al' en toe door de open veranda-deuren Immni was komen 
loopen en om gastvrijheid liedekle, dat we ons geheel hadden laten verteederen 
en de arme zwerveling hadden toegestaan, bezit te nemen van het oude, vier
kante kistje, dat in de kast op 't plaatsje stond. 

Daarin legden we een paar wollen lappen neer, en weldra was poes' 
holuiigslcllin^ sln-U yowekl door dit rustige, inlirmi' plekje, dal als n.insl.iiiiKl kraiiim rrlivk 
blijkbaar haar hooge goedkeuring wegdroeg. 

En in dit kistje werd op een mooien voorjaarsdag onze Miekes gelwren, met nog één 
broertje. Van haar eerste levensdagen weet ik me niet veel meer te herinneren; ik had als 
jong meisje nog nooit zulke kleine katjes gezien en ik vond /e grappig eu een lieetje griezelig 
en wachtte met belangstelling op 't opengaan der oogjes legen den negenden dag. Toen het 
zoo ver was, dat er zich een spleetje begon Ie vertoonen, was ik er verrukt over, dal de 
piu'sjrs i>lilaiiwe« oogen schenen te hebben! «Heelemaal geen katten-oogen, moeder!* riep ik 
verheugd uit, nog niet wetend, dal bij alle kleine poesen de oogen er eerst zoo onschuldig 
uitzien, om pas langzamerhand van kleur en vorm te veranderen. 

Maar ach, weldra werd mijn vreugde over de «beeldige oogjes» getemperd! Hij onze 
Miekes toch ging het eene oogje weer dicht, zwol op en begon te zweren. Eerst 
wisten we niet, wat we er aan moesten doen en dachten, dat ze hel oog wel zou moeten 
verliezen; maar toen één onzer op de gedachte kwam, wasschingen met Itoorwater toe 
te passen en we dit middel ijverig in praktijk brachten, was 't kwaad weldra bezworen en 
had Miekes spoedig weer normale »poesen-kijkers.« 

Behalve met blauwe oogjes was Miekes door de natuur begiftigd met een glanzend tijger
vellotje en pikzwarte zooitjes. Dit laatste vond ik vooral heel merkwaardig; en toen iemand 
mij had verzekerd, dal dit een bewijs was van afstamming van de «Nubische» of »gehand-
schoende , k a r , was ik daar erg trotsch op en vleide net zoo lang, tot mijn ouders me toe-
toestonden, dit katje te mogen houden. 

Voor 't broertje, hel logge katertje, had ik den naam «Manus» bedacht. Dit zwart met 
witte kattcn-exornplaar met rose zooitjes vond ik veel banaler dan mijn Miekes en het liet 
mij volkomen koud, dat ik er weldra afstand van zou moeten doen. Evenals ten opzichte van 
menschen heb ik ook ten opzichte van dieren altijd sterk mijn sympathieën en antipalhiecn gehad! 

Toen wij Amsterdam voorgoed zouden verlaten, waren de katjes nog te jong, om buiten 
de moeder te kunnen. We wisten ar dus geen ander middel op, dan de heele |ioeseii-familie 
iiKmr mee Ie nemen naar ons biiitcnveiblijf. In een rieten hondenhokje opgesloten, werden 
moeder en kroost als pass.-igiersgocd aan het spoor toevertrouwd; niet weinig wekte hel de 
eronl waardiging van mijn vader op, toen de treinlieambte, aan wien hij cen kal voor het 


