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dicht aangedrukt behaard. Een enkele plant vond Ik In mijn cultuur, die een paar onduidelijke 
lijslen op den slengel vertoonde, doch dit schijnt uitzondering te zijn. De aanliggende haren 
staan ook op de vruchten, bloemknoppen (kelk) en bladsteelen, van welke laatste zij zich, 
hoewel zeer dunnetjes, vooral langs rand en nerven over de bladvlakte uitbreiden, 

De bladeren zijn aan de basis versmald, lancetvormig, verwijderd getand, en hebbeu een 
eigenaardige blauwgroene kleur. De bladsteel is tamelijk lang, vooral bij de onderste bladeren, 
die tegenoverstaand zijn, terwijl de stand der bovenste afwisselend Is. De bloemknoppen zijn 
knikkend eu de nog niet of half geopende bloem is eerst, wit van kleur, bij hel openen rose 
on In het laatste stadium donkerrood, üe kroonbreedte is ca. 10 mM. 

De zaden zijn aan beide zijden afgerond, omgekeerd eivormig en donker van kleur. Hot 
oppervlak is met papillen bezet. 

In typo wijkt de heele plant werkelijk van onze andere Inlandsche soorten af; alleen 
Epiloblum roseum Schrob, kan er op gaan lijken wanneer ze beschaduwd groeit, wat ik dezer 
dagen in een stadstuintje nog opmerkte. Deze soort, die een rosse teekening op de bladeren 
heeft en rood getinte stengels, wordt in de schaduw groen ; doch de nervatuur dor bladeren, 
de lijslen op de stengels en de stand dor stempels geven bij oppervlakkige beschouwing al 
zekerheid. 

Amsterdam. K, BOEDUN. 

VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN. 
Errata. — Men leze in de vorige aflevering bij flg. 4, blz, 187: Tusschen Egmond en 

Bergen a/Zee. Blz. 188, 2e alinea, loze men «oostwaarts» in plaats van westwaarts. Blz. 102, 
onder flg. 11, leze men «onvruchtbaar» inplaats van vruchtbaar. C. SIOKES. 

B O E K B E O O R D E E L I N G . 
Nederlandsche Paddenstoelen. hijMen ter deterininecring, 

satnengesteld naar aanleiding van Jitu/s' „De Paddenstnele}i 
van Nederland", door A. Joinan. Uitgave Haarlem. — J. \V, 
Boissevain & Co. 

Waar het boek van den Hoer Ruys, waarnaar deze lijsten gemaakt zijn, oen bewerking 
is van Oudemans'»llévisiou des Champignons» 1802, liehoeft hot geen betoog, dal sindsdien onze 
mycologische kennis enorm verbeterd en het aantal soorten zeer sterk uitgebreid is. Hot aantal 
soorten n.1., dal loen bekend was, bedroeg circa 000, terwijl liet nu al tol 1379 gestegen is. Maar 
dat is helaas uiel de eenige leemte, die het werkje vertoont. Overal bemerkt, men dat de 
samensteller geen mycoloog is, die met de door hem opgedane ervaring werkt, doch iemand 
die de kenmerken uit de lioeken haalt. Wat heefl een beginner aan tegenstelliugen, als: «steel 
niet gemakkelijk van den hoed te scheiden» of «stoel laat gemakkelijk los». Waar wc ook 
maar opslaan, blijkt datzelfde telkens weer: Bij hot geslacht Amanita missen we al direct 
onze gewone A. junquillea. Btj Leplota acutesquamosa wordt heelemaal niet de aandacht. 
gevestigd op de typische opstaande schubben van den hoed, waar de soort naar boot, evenmin 
als met de roodkleuring van het vleesch van L. rhacodes rekening gehouden is, 

Dat de schrijver nooit Trlcholoma sordidum gezien heeft, bewijst zijn bewering »als vorige 
(Tr. nudum) doch de plaatjes worden later bruin.» Do eigenaardige hygrophane T. sordidum 
hoeft niet veel gemeen met T. nudum: ook zijn groeiplaats Is geheel verschillend. Bij Tr. album 
wordl niet gewaarschuwd voor do verwisseling, die mogelijk is met Collybia maculata; terwijl 
do onaangename geur van T. sulphureum evenmin als do schublien bij T. imbricatum 
vermeld worden. 

Wil men 1'leurolus ulmanus determineeren, zoo moet men aannemen, dat de zwam een 
rootten hoed heeft! En zoo gaat het maar voort, 

Van de typische sporenvormen van Inocybe, die in staat slellen deze groep in tweeën te 
deelen, is in 't geheel geen gebruik gemaakt, evenmin als van de karaklerislieke cystiden 
bij Galera. Wel noemt de schrijver don sporonvorm bij Gomphldius, waar het m.i, in ' t geheel 
geen zin heeft. Met tie tabellen voor de geslachten Inocybe, Clltocybe, Mycena en dergelijke 
moeilijke genera is dan ook zoo goed als niets uit te voeren, om over Russuia nog maar te 
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zwijgen. De tabel van hot uiterst belangrijke geslacht Cortlnarlus, waarvan maar 51 van do 
lüi inlandsche soorten genoemd worden, Is hierdoor alleen al onbruikbaar. De Ascomyceten 
zijn al zeer stiefmoederlijk bedeeld en een zeer gewone, groote soort als Otidea (Peziza) onotica 
ontbreekt. De Hoer .loman is werkelijk voorbarig geweest met zijn boekje. "Weliswaar Is do 
tijd nog niet rijp voor een goed eu handig echt Nederlandsch dotermineerwerk over de fungi: 
daarvoor moet nog voel onderzocht en wetenschappelijk gearbeid worden, zooals in de laatste 
tien jaren door oen aantal vooraanstaande leden van de Nederlandsche Mycologische Veroonlging 
Inderdaad gewerkt wordt. Maar ook tot zoolang zjjn we, waar er zooveel, werkelijk goed 
bruikbare eu voor Nederland beter dan dit boekje geschikte buitenlandsche dotermineerwerkjos 
bestaan, met half werk, zooals deze klapper, niol gebaat. 

K. BOEDIJN. 

G, W O L D A , Ornitholoiiischc studies. Ie 100 p. p. geïllustreerd. 
Uitgave van het Departement van Landbouw, Nijverheid en 
Handel, 's Gravenhage, Gebrs. J. en II. van Langeuhuysen. 1918. 

Het Is onzen lezers bekend, dat de heer G, Wolda sedert 1900 op de terreinen van hel 
Sanatorium Oranje-Nassau-oord nestkastjes heeft opgehangen en hoe hij er met groote vlijt 
en vaardigheid de broedsels heeft nagegaan, steeds zoekende naar den weg, om op deze wyze 
de uitbreiding van den vogelstand te bevorderen. De resultaten van zijn onderzoek beeft hij 
gaandeweg gepubliceerd onder den titel van «Kultuur van in het wild levende vogels» en 
«Vogolcultuur», In twee jaargangen van ons tijdschrift, ook in Ardea en in hel jaarboek van 
het Natuurwetenschappelijk Gezelschap te Wageningen, en als afzonderlijke uitgave van de 
Directie vfin den Landbouw. Thans verschijnen als vervolg en voorloopige afsluiting deze 
Orulthologlsche studies, die de aandacht verdienen van alle vogelkundigeu en vogelbescber-
mers. Ook van elders zijn ons nauwkeurige opgaven bekend van broedsels iu een bepaald 
gebied, maar nog nooit is als in deze studies eeu uitgebreid materiaal verwerkt over eeu 
reeks van jaren, nog nooit hoeft men gepoogd met een soort van wlskunstige vastheid con
clusies te trekken uit het waargenomene. Dit alles heefl de heer Wolda, die als zelfstandig 
onderzoeker geheel zijn eigen wegen gaal, willen verwezenlijken. Wij wenschen hem van 
harte geluk met wat hij heeft weten te bereiken en hopen van harte, dal hij de gelegenheid 
mag vinden, om deze studies nog lang en In nog veel grooter ruimte voort te zetten. 

Het doel heel plezierig aan, in dit bock In het geheel geen peutorig geargumenleer aan 
te treffen over de nuttigheid of de schadelijkheid van de eon of andore vogelsoort. De heer 
Wolda maakt den indruk, dal hij alle soorlen onpartijdig wil beschermen eu daarin hoeft hij 
volkomen gelijk en met de uitspraak op pag. 33 van zijn boek: «Bescherming van slechts 
enkele soorten is de natuur ontwrichleu en mag alleen locaal geschieden,* zijn wij hot vol
komen eens. Ook aan de kwestie van roofdieren en roofvogels wordl niet moor aandacht 
geschonken dan zij verdient. Al die strijdvragen slaan de goode ontwikkeling van de vogel-
studio In den weg en helpen ons bitter weinig vooruil, 

lu het eerste gedeelte wordt zeer uilvoerig tehandold den invloed van de weersgesteldheid 
op het verloop en het aantal dor broedsels. Hierbij komt ook ter sprake de omstandigheid 
van hol huwelijk der vogels en de meerdere of mindere uitgobroldhoid vau hun domicilie. 
ofschoon de hoer Wolda geen gebruik maakt van riugproevon, heelt hij kunnen constateeren, 
dat. bij de door hem waargenomen soorlen mannetje eu wijfje hel heele jaar door on voor 
hun heele leven gepaard blijven, en in verband hiermee maakt hij de belangrijke opmerking, 
dal hol vangou van vogels met netten veel meer Ingrijpt In den vogelstand dan het schieten 
met. bot geweer. In het eerste geval toch worden In den regel «parent vernietigd, In het 
tweede slechts óéu vau de twee en do overblijvende vindt dan meestal spoedig gelogonbeld 
voor het slihtou van een nieuw huwelijk. Met deze en dergelijke opmerkingen bewijst de hoor 
Wolda belangrijke diensten aan de beschoiuilug dor vogels. Alleen lijden sommige vau zijn 
conclusies onder do omstandigheid, dat zijn arbeidsveld nog wat klein eu eenvormig is. 

Hot tweede deel vau de studies is nog Interessanter dan het eerste en bevat eigenlijk 
de grondslagen dor uidologlo. Wolda zegt: «Ik wil do vraag trachten op te lossen, waarom 
een Whilerkoulukjo een wlnlorkoniuguosl eu een Vink eon vinkonuest bouwt». Natuurlijk 
kun hy dat lu zijn r)5 pagina's niet klaar spelen. Maar bij benadert het vraagstuk op zoo 
origluoele wijze en geeft zulke aardige nieuwe waarnemingen, dat deze studie inspireerend 
werkt en zeer zeker aauloidiug kan geven lot vruchlbare godachtenwissellng, waar ook 
alweer de vogelbescherming baat bij zal vinden. 

Met oen paar uitingen van den hoor Wolda kunnen wij niet Instemmen. Hij zegl: «Volgens 
mijn ervaring zullen nieuwe vogels tot de buitengewone zeldzaamheden behooren. Wie dan 
ook meent door inrichting van terrein nieuwe vogelsoorten te bekomen, zal bedrogen uilkomen 
on op bepaalde terreinen uitgeroeide soorten zijn hopeloos verloren,» Nu weel ik niet precies, 
hoe de heer Wolda dit allemaal bedoelt, maar hoe zit het dan met de uitbreiding van hun 


