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Wij determineerden als nieuw voor de flora: 
Hygrophorus pudorinus, Gortinarius turmalis, Pholiola caperata, Flammula conissans, Naucoria 

crobula. 

Interessante vondsten waren: 
Tricholoma acerbum (op 3 plaatsen gevonden), en Bussuia rosea eu graminicolor, Omphalia 

maura, pyxidata, hydrogramma en inutila, Pleurotus pinsilus, Nyctalis parasitica, Lentinus 
cochleatus, Gortinarius raphanoïdes, iufractus, en croceocoeruleus, Flammula lenta. Bolelus 
cavipes, Hydnum amarescens en acre, Sparassis crispa, Glavaria amethystina, Thelephora 
Sowerbyi, Tremellodon gelalinosum, Graterellus sinuosus, Tubulina fragiformis en 
Hypoxylon coccineum. 
Dr. Goethart had een teekenaar van het herbarium meegebracht, die eenige nieuwe 

soorten afbeeldde. 
Wij verzamelden dus 294 soorten, waarvan er verschillende voor de collectie gereser

veerd werden. 
Het was een excursie, die, op een geschikt tijdstip ondernomen, in alle opzichten geslaagd 

mag heelen, terwijl eenige regen- en hagelbuien onzen lust en ijver niet konden dooden. Er 
heerschte de gewone prettige geest, die altijd onze excursies en determineeravonden kenmerkt. 

Het aantal deelnemers was groot, waardoor meer terreinen konden bewerkt worden dan 
vroeger, het geval was. Toch geloot ik, dat een tweede excursie in de omgeving van 
Winterswijk, vooral in de bosschen bij Batum en Kollen ondernomen, gedurende een ander 
tijdstip b.v. in begin September, nog zeer loonend zou zijn en alleszins aanteveiing zou ver
dienen. Mocht hiertoe besloten worden, dan hoop ik, dat Mr. ten Houten gelegenheid zal 
kunnen vinden om wederom de excursie zoo uitstekend te leiden. 

Zwolle. MEULEMEESTEU. 

VERSLAG VAN DE TENTOONSTELLING DER NED. 
MYCOLOGISCHE VEREENIGING 

gehouden In het Gebouw „AmicitU" te Amersfoort van 23—26 Sept. J9J6. 

E e re-G om i t é. 
Mr. J, G. Graaf van Bandwijck, Eere-Voorzitter; A. M. Tromp van Holst; B. G. Bijkens; 

IL .1. de Kempenaer; Luit.-Kol. A. B. van Tienhoven; Dr. P. K. Drossaarl Lulofs; A. B. Veenstra. 

B e g e 1 i n g s-C o m i t é. 
Joh. Buys, Voorzitter; J. J. Duyvené de Wit, Secr.-Penningmeester; Mevr. E. Kaishoven—-

Uiermans; A. van Luyk; P. J. A. J. Meulemeester; J. L. F. de Meyere; Mej. Dr. A. A. L. 
Pilgrim; Kapt. D. A. M. G. Planken. Benevens de overige leden van hel Hoofdbestuur: Dr. 
IL J. Galkoen; Mej. Gh. ,1. FarreL 

B e o o r d e e l t n g s - G o m i t é . 

C. Brakman; Mej. Galli. Gooi; 11. A. A. v. d. Lek; P. Ligtenterg; Dr. .1. S. MeulenholT. 

Voorbereiding: 

Het beloofde veel dezen keer de tentoonstelling! We waren heel wat geruster over hel 
succes dan het vorige jaar! We troffen vrij wel den testen paddensloelentijd en er waren er 
hoopen! Toch hadden we, vreemd genoeg, niet veel soorten meer dan verleden jaar en ook 
niet veel meer zeldzame dan toen, maar wat er was dal was zeker veel mooier en frisscher 
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eu, dank zij onze koele zaal, bleef alles lol hel laatste loe in goede conditie. Hel was zoo als 
altijd een geren en gevlieg om alles óp lijd klaar Ie krijgen eu al de prachtige dingen, die 
weer uil hel geheele land werden toegezonden, te sorteeren en op naam te zetten. Onder 
vele inzendingen noemen we iu de eerste plaats die van den Heer L. v. Berk uit Zeist, die 
buitengewoon vele mooie, eu zeldzame dingen uit zijn streek mee ter tentoonstelling 
bracht. Dan die van den Heer Bercndse, Ghcf-Bloemist van het Loo, die van het koninklijk 
park een mand zond, vol met do mooiste dingen, op zich zelf reeds een stilloven vormende; 
't was haast zonde dit uil elkaar te halen. Ook Mej. W. v. d. Meiden bracht uit haar 
W'Oonplaats, Wapenvelde, mooie eu zeldzame dingen mee: Mej. v. Slolk idem uit Hiiis ter 
Heide. Voor steeds nieuwen frisschen voorraad uit Amersfoorfs omstreken zorgde de Heer 
A. Joman met zijn kudde discipelen van het Bijksopvöedingsgesticht. Een aardig gezicht was 
het, als ze daar weer binnen kwamen, die kleine jongetjes met, 2 aan 2 tusschen zich in, linnen 
bakjes, waarop de kleurige waar was uitgesteld. En ze thuisbrengen op de verschillende tafels 
konden ze ook ai wat goed I 

Het aantal xoorlen bedroeg 337 tolaai. 
Onder deze memoreeren we in de eerste plaats de prachl-collectie Boleti, wel 24 soorten, 

waaronder 6 zeldzame en 2 nieuwe voor ons land. Verder een mooie en groote collectie RMSSM/K'S 
en eenige nieuwe en zeldzame .limndVd-soorlen. Opmerkelijk slecht waren daarentegen de 
geslachten Tricholoma en Lactarius vertegenwoordigd, nl. wat het aantal exemplaren betreft. De 
Polyporöen-coliectie, ofschoon van nog groote beteekenis, was niet zoo omvangrijk als verleden 
jaar. De Sicloua van de tentoonstelling was echter wel één voor ons land, misschien wel voor 
de geheele wereld nog onbeschreven ding, dal de «odeurzwarm werd genoemd en op de 
tentoonstelling was gebracht èu door den Heer A. Joman uit den tuin v/h. Bijksopvöedings
gesticht, èn door Dr. Becking te Bosch en Duin. Zij kwam te voorschijn uit een soort knol 
of sclerotium en verspreidde een lijnen geur. Ze werd niet tentoongesteld, maar privé gehouden 
voor de deskundigen, wat niet telette, dat. zij haar incognito ook voor die deskundigen 
niel prijsgaf. 

AieuKic nog niet voor ons land bekende soorten waren: 'Amanita porphyria Fr. (uit 2 ver
schillende plaatsen); Trielioloma carneum B. en sejunclum Sow.; Omphalia maura Fr. en 
umbratiiis Fr.; Pleurotus pinsilus Fr.; Russuia graminicolor Secr.; Inocybe petiginosa Fr., en 
praelervisa Qu.; Gortinarius croeeo-coeruleum P. privignus Fr. Boletus viscidus L. en appen-
diculatus Srh.; Hyduum violaceum Q.; en suaveolens Scop. 

Niet nieuwe doeli uitblinkende soorten waren : .Imanito exelsa, virosa; Amanitopsis stran-
gulata; Lepiota erminea, seminuda en een paarse var. van clypeolaria; Tricholoma ionides; 
Gollybia semitalis; Omplialia scyphiformis, hydrogramma, pyxidata; Pleurotus applicatus; Hy-
gropfwrus puslulalus, unguinosus; ÏMctarius uvidus; fiussuto'pueliaris, èaoguinea; £en(tttu« 
cochleatus; Eccilia atrides; Inocyte asterospora: Flammula penetrans, astragaiina; Stropharia 
coronilla; Hypholoma pilulilbrme; Panaeolus separalus; Boletus castaneus, cavipes, parasiticus, 
placidus, Satanas, versicolor; Polyporus nodulosus; Trametes hispida; JfydttUm infundibulum; 
Tremellodon gelalinosum; Craterellus eomucopioides, sinuosus; Stereum rubiginosum ; Glavaria 
abietina, botrylis; Gordyeeps eapitata; Humuria leucoioma; Hypoxylon coccineum. 

Volledige lipt van ingekomen soorten: Amanita muscaria, pantherina, virosa, mappa, rubescens, 
porphyria, excelsa; Amanitopsis vaginata, strangulala; ArmeUuria mucida; Lepiota procera, 
rhacodes, granulosa, excoriala, seminuda, clypeolaria (en var. cristata), araiantina. erminea; 
Trielioloma congiobatum, cincrascens, flavobrunneum, decasles, colossum, equeslre, albobrun-
neum, suifureum, carneum, album, columbetta, sordidum, sejunclum, terreum, rutilans, 
ionides, saponacenm, sudum, vaccinüm, Glitoeybe infundibuiiformis, gilva, rivulosa, laccata, 
(en var. amethystina) dealbala, clavipes, odora, llaccida, inversa, obbata, en 2 indet. Gollybia, 
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radicata, platyphylla, semitalis, tuberosa, cirrhata. conlluens, maculata, dryophylla, conigena; 
Mycena polygramma, pura, rugosa, gaiericulata, sanguinolenta, alcalina; Oinptndia scyphi
formis, nbula, hydrogramma, maura, pyxidata, umbralilis; IHeurolus a|)plicalus, pinsilus; 
Hygrophorus puslulalus, niveus, psittaciuus, conicus, limacinus, piniiceus, chlorophanus 
unguinosus; Lactarius pallidus, uvidus, deiiciosus, veilereus, necator, conlroversus, zouarius, 
blennius, flexuosus, rufus, volemus, mitissimus, glyciosmus, theiogalus, suWlulcis, tormi
nosus, pubescens, exsuccus; Hussula decoloraus, heterophylla, iiitegra, cyanoxanlha, 
graminicolor, Iragilis, adusta, nigricans, pueliaris, Queletii, peclinala, fellea, rubra, alutacea, 
ochracea, ochroleuca, foetens, sanguinea, olivascens; Gantharellus umbonatus, auranliacus, 
cibarius, tubaeformis; .\yei(ilis asterophora; Marasmius oreades, rolula, urens; Lenlinus 
cochleatus; Lcmites betulina; Schizophyllum coinmune; PotAusSlipticus; Entoloma rhodopolium, 
clypeolatum, nidorosum; Volvaria gloiocephala; Glitopilus orcella; Eccilia atrides; Glatidopus 
variabilis; Pholiola aurivella, mutabilis, radicosa, speclabilis; Inocybe asterospora, fasligiata, 
lacera, geophylla, rimosa, petiginQsa, praelervisa, sambucina (en 3 indet.); Hebeloma crustu-
linifo.'me, mesophaeum. sinapizans; Flammula astragaiina, gummosa, penetrans, sapinea; 
Grepidotus mollis; 'luhario furfuracea; Galera lenera, hypnorum; Paxillus atrotomentosus, 
involutus, panuoides; Gortinarius armillalus, albo-violaceus, brunneus, collinitis, bolaris, cinna
momeus, camurus, croceo-coeruleus, cinereo-violaceus, elatior, hinnuleus, mucosus, mucifluus, 
privignus, paleaceus, pholideus, obliisus, llexipes, cinnabarinus, semi-sanguiueus, uraceus 
(en 2 indet.); Psalliola arvensis, campeslris; var. albus, var. vaporarius, var. pralicola, sylvalica 
en var. haemorrhoidaria; Stropharia aeruginosa, coronilla ; Hypholoma appendiculaliim, 
cotoneum, fasciculare, hydrophyllum, pilulilbrme, sublateritium, velutinum (en 1 indet.); 
Itolbitius vitelliuus; Panaeolus cainpanulatus, separalus; t'.oprinus atramentarius, Com;ilns, 
micaceus; Psathyra corrugis; Psilocybe semilanceala; Gomphideus roseus, viscidus, glutinosus; 
Boletus appendiculalus, badius, liovinus, castaneus, cyanescens, cavipes, chrysenleron, edulis, 
elegans, felleus. Intens, graniilatus, luridus, parasiticus, placidus, pachypiis, piperalus, Satanas, 
sublomentosus, scater, variegatus, versicolor, versipeilis, viscidus; Fietulina liepaliea; IWyporw 
adustus, applanatus, annosus, amorphus, teliilinns, cuticularis, connalus, frondosus, giganteus, 
hispidus, lacteus, pomaceus, nodulosus, perennis, resinosus, radicatus, rutilans, sulfureus. 
Schweinitzii, versicolor; Geriomyees albus; Trametes glbboea, hispida ; Daeilalea queniiiM. 
unicolor; Merulius tremellosus; Hydnum aurisealpium, (•yatlhtbrme, feriugliieum, (zonatum, 
scrobiculatum), infundibulum, melaleiieutn (gniveolens), subsquamosum, suaveolens, repandum, 
violaceum, imbricatum; Tremellodon gelalinosum; Badulum quereinum; lihi:opogon luleolum; 
Elaphomyces graiiulatus; Lycoperdon roelalmn, depnv<siim, furluraceum, gemmalum, saecatuin, 
SclerodiM'ma verrucosum, vulgare; Bjvista gigantea, plumbea; Geaster flmbriatus, fornicatus, 
hygrometricus, triplex; Gautieria graveoleus; Phallus caninus, impudieus; Cyathus olla, 
striatus; Graterellus eomucopioides, sinuosus; Thelephora lerrcslris; Stereum hirsulum, purpu
reum, sanguinolentum, spadiceiiin, rubiginosum; Gorticium giganleum, l'Javarin abietina, 
botrytis, cristata, tlava, formosa, inaequalis, rugosa; SjxmutM crispa, Caloeera cornea, viscosa; 
Exobasidinm vaccinii; ///rucotd auricula Judae; Tremella foliacea; Helvelia lacunosa; llulgaria 
inquinans; GMrdyceps eapitata, ophioglossoides, inililaris; Peziza badia, aurantiaca, cupularis, 
liemisphaerica, fusispora, leucoioma, leporina, onotica, vesiculosa, frucligena; Hypoxylon 
coccineum; Xylaria hypoxylon. 

Wijze van demonstralie: als gewoonlijk, op tafels tusschen mos en planten, gerangschikt 
volgens het systeem van wijlen Prof. C. A. J, A, Oudemans, de eetbare soorten met groene, 
de onschadelijke, neutrale, met wille, de giftige met roode kaartjes. 

Slillevem: een «pastorale» ingezonden door Mevr. N. Smidt—Reineke, te Hilversum. Van 
haar buitenplaats «de Pampahoeve* was alles wat kleur en gratie opleverde aan padden
stoelen door baar meegebracht en tol een aardig slilleven ineengezet, dat tot aan hel laatste 
oogenblik toe mooi bleef. 
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Verdere bijdragen: 
1. De Heer Polvliel uit Uchelen, bij Apeldoorn, had uit zijn Champignon-kwoekerij «Aurora» een 

«Meule» meegebracht, die weer heel wrat, bekijks trok. Menige nuttige wenk voor het 
kweeken van paddenstoelen werd door den Heer Polvliet aan aspirant-kweekers gegeven. 

2. Mevr. Van Thol—Uuysch stelde ook hier weer haar schilderijen van paddenstoelen ten toon. 
3 . klem mevr. E. Kaishoven—Biermans en de heer Joh. Buys, hunne aquarellen. 
4. Paslelleekeningen van den heer K. Keur uit Pullen. 
5. Een prachtcollcctie fotografieën van paddenstoelen van den heer A. M. Tromp van Holst 

uit Amersfoort. 
0. Idem een 60-tal mooie paddenstoelenfoto's van Anonymus uit Bloemendaal. 
7. Een inzending gesteriliseerde paddenstoelen van mevr. Zeiler en den heer G. de Bruin 

uit Amsterdam. 
8. De bekende «eettafel* voor paddenstoelen van mej. Calh. Gooi. Te proeven waren de 

volgende soorten: Cantharellus cibarius (au naturel en als zoetzuur), Marasmius oreades, 
Bussuia cyanoxanlha, Collybia volutipes, Paxillus involutus, Psalliola arvensis, Goprinus 
atramentarius. Boletus edulis, graniilatus, luleus, Qavus, Fistulina hepalica, Lycoperdon 
Bovista en Morphella esculent.a. 

Ten verkoop werden aan den ingang der zaal verschillende mycologische werken aangeboden. 
De opening van de tentoonstelling geschiedde den 23^e '1 September des morgens 11 uur 

door den voorzitter van het Eere-comilé Mr. .1. C. Graaf van Bandwijck, burgemeester van 
Amersfoort, met een bijzonder pittige en opwekkende redevoering. 

üe algemeene vergadering werd op den avond van dien dag gehouden. 
Het aantal bezoekers was kleiner dan in Den Haag, maar de belangstelling veel grooter. 

Een gunslig gevolg van de tentoonstelling was zeker wel een bekendmaking van den heer 
burgemeester van Amersfoort aan zijn gemeente, dal voorlaan eenige paddenstoelensoorlen, 
n.l.: Boletus edulis, Cantharellus cibarius, Armillaria mellea en Paxillus involutus, in de om
streken van Amersfoort verzameld en door deskundigen gekeurd, te koop zouden zijn bij 
eenige groothandelaars. 

Haarlem. GATH. COOL. 

DE ZAAGWESP EN ZIJN BELAGER. 

ET zeer veel belangstelling las ik in Aflevering 17 van De Levende Naluur uw 
artikel over «de zaagwespen en hare belagersc Aangezien u echter de zaag-
wespen niet in de vrüe natuur ontmoet heeft, zuilen de volgende inlichtingen 
n wel belang inboezemen. 

Ik heb napelijk eenige jaren geleden het geluk gehad, twee zaagwespen 
te kunnen bespieden, terwijl zij bezig waren met het leggen van hare eieren. 

Dit bespieden was nu niet zoo moeilijk, want de dieren lieten zich zelfs door aanraking niet 
in hun werk storen. Tijdens eene wandeling in het Schwarzwald in de omgeving van Aller
heiligen rustten wij namelijk uit in de nabijheid van een stapel ontschorste blokken van 
zilverspar, blijkbaar bestemd voor brandhout. Mijne aandacht werd gevegtigd op twee groote 
wespen (lengte 3 a 4 cM.), die bezig waren met hare legboor galen in de bovenvermelde 
blokken te boren. De wesp zocht eerst een steunpunt voor de boor en bewoog zich dan 
aöhterwaarls, totdat de boor rechtopstond. Door rechtstandige drukking werd de boor daarop 
langzaam maar zeker in het (vrij harde) hout gedreven. Zoo nu en dan nam ik eene lichte 
draaiende (boerende) beweging waar. Ik heb mij toen willen overtuigen van de veerkracht 
van die boor en drukte daartoe met mijn vinger op hel bovenlijf van de wesp. Hierop reageerde 


