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DE LEVENDE NATUUR.

Mei in het Oosten v/h land en 18 Mei weer regenwulpen eu 20 Mei vind ik ze alweer: »Zoo
nu en dan trokken er do laalste dagen ook al eens kieften en wulpen door; aan zeo nog
aldoor vrij veel scholjakken: ongepaarde vogels. (?) Uit het eerste »al« volgt dal deze dieren
werkelijk al zwervend zijn:-jonge of ongepaarde vogels of dieren, wier broedsel mislukt is;
on uit het 2de »nog« blijkt, dat de ongepaarde scholjakken, de vrijgezellen, niet vau het strand
zijn weg geweest. Zoo gaat Juni in, Juni over!
(Wegens tijdgebrek stel ik het maken van enkele opinerkiugeu, die ik aan hot opstel
had willen toevoegen, tot later uit),
Noordwyk ajZee.
JAN VERWEM,

EPILOBIUM LANCEOLATUM SEB. ET MAURI.
(Een n i e u w e plant voor de Nederl. Flora.)
'ET het doel het geslacht Epllolmun te oudorzoeken, bob ik dit jaar do moesl
verschillende soorten uitgezaaid, en zoo kreeg ik door de vriendelijke bemiddeling van Dr. A. de Wever, te Nulh, Z. Limburg, ook zaad van bovengeuoeinde plant, die, zooals hij mededeelde, zeer veel bij hem in de buurt voorkomt.
Hijzelf heeft deze soort reeds vermeld en beschreven iu hel Maandblad, dat
: ; ; ^ ^ " K l door hel Natuurhistorisch Genootschap in Limburg wordl uitgegeven, doch hel
is toch wel van belang, er hier nog even op 'terug te
komen.
Deze fraaie plant heeft een verspreidingsgebied en
komt ook over geheel Midden-Europa voor, terwijl zo In hot
zuidelijk aan ons grenzende Duitsche on Holglsohe. gebied
algemeen is. Haar aanwezigheid in Z. Limburg, dat, wat
geologische geaardheid betreft, van genoemde streeleen niet
zoo sterk vorsclult, is dus alleszins begrijpelijk, hoewel
het natuurlijk ook best mogelijk is, 'dal zij zich In de
laatste jaren pas /.oo heeft uitgebreid. Volgens Dr. do Wever
komt zo bij ons bijna ullslultond in holle wegen voor.
Van hel soortenrijke geslacht Epiloblum kwamen
tol nog toe bij mis 8 soorten voor en wel:
Epiloblum angiistlfollum L., E. hirsulum L., E. montauum L., E. parvlllorum Schrei)., E. adnatuin Griseb.
(E, tctragonuin L,), E. roseum Schrob,, E, obscurum
Schrob. (E. vlrgalum Fr.), E. palustre L.
Wegens zijn al'wljkeuden bloemvorm wordt E. angustifollum tot de groep (sectie^ Chamaenerion gebracht.
Alle overige iulaiidsche soortou vallen ouder do
sectie Lysimachlou.
Meu verdeelt uu, zooals iedereen, die plaiiteu gedeterinineerd heefl, wel weet, deze sectie al naar de slempels
uitgespreid slaan of knotsvormig zijn, weer in twee
groepen. Tot do eerste behooren E. hirsulum, parvlllorum,
monlanum, lot de tweede adualum, obscurum, roseum
en palustre. Onze nieuwe soort komt nu In de Sectie
Lyslmachion eu heeft uitgespreide stempels.
Het is een overblijvende plant, die een boogie vau circa T) dM. bereiken kan on zich
vooral onder hot midden reeds begint te vertakken. Do stengels zijn bijna altijd rond en
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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.

BOEKBEOORDEELING.
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, i n ' 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

