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zal echter de aanschaffing van dergelijke apparaten of het organiseeren van vertooningen 
wel in de hand werken. De huur van zoo'n film is nog al prijzig, de aankoop van een vol
ledig exemplaar kost honderden guldens. De auteurs zijn echter van plan, om onderdeden 
van de film ook afzonderlijk verkrijgbaar te stellen. Dit lijkt mij een zeer gelukkige ge
dachte. Je zoudt dan kunnen hebben filmpjes van dertig of vijftig meter lang ongeveer, 
die één of twee van bovengenoemde onderwerpen zouden kunnen behandelen. Zoo kan 
een inrichting langzamerhand, zonder al te groote kosten ineens, in bezit komen van een 
nuttig en bruikbaar film-archief. Wie daar meer van weten wil, kan zich richten tot den 
heer J. C. Mol, directeur van het bureau voor wetenschappelijke micro-fotografie te Bloe
mendaal. 

Wij hopen, dat deze wakkere en oorspronkelijke werkers ons nog met menige biologische 
film zullen verblijden. 

JAC. P. THIJSSE. 

HET PADDENSTOELENJAAR 1924. 

ENKELE jaren heeft dit tijdschrift mijn traditioneele jaaroverzicht niet ontvangen. 
Niet, dat er in die jaren geen interessante dingen in ons land gevonden werden, 
maar waar het over 't algemeen vrij wel 't zelfde was als vorige jaren, meende ik 
de menschen er wat mee te zullen vervelen. Nu 1924 zulk een geweldig regenjaar 

geweest is, verwacht echter stellig elke lezer over de paddenstoelen-vondsten een berichtje. 
Moest ik niet voortdurend van de mopperaars hooren: ja, voor jullie, mycologen, alleen 
is het een voordeelig en goed jaar, jullie profiteert er van. En toch viel dat niets mee 
over het algemeen; hier in Holland niet, en naar ik in de buitenlandsche berichten las, ook 
daar niet. Het regende zelfs voor een goeden paddenstoelenoogst te hard, dus de meesten 
kwamen al beschimmeld en vergaan uit den grond te voorschijn. Bovendien was het aantal 
wel groot, doch zeer eenvormig, veel van dezelfde en zeer gewone soorten, veel Russuia's, 
veel Melkzwammen! Toch valt er van dit jaar nog wel 't een en ander belangrijks te ver
tellen. De door en door doorweekte bodem gaf ten slotte laat, nog tot in November, nieuwe 
en zeldzame dingen, zeer waarschijnlijk ontsproten uit mycelium, dat alleen bij zeer veel 
vocht tot vruchtdragen overgaat. 

Ofschoon nog geheel buiten den invloed van den regen willen we, zooals gewoonlijk 
in mijn jaaroverzicht, met de Voorjaarspaddenstoelen beginnen: de Mondjes, die elk 
jaar de Mycologie weer inluiden. Wel, deze schijnen er volgens de berichten, die ik kreeg, 
zeer veel te zijn geweest. Ze begonnen eerst 7 Mei, dus laat. A. J. v. d. Bossche vond er 
te Velp onder iepen in een gazon wel 400 tegelijk. Van de Duitsche Speiselorchel Gyromitra 
escidenta, die niet zoo geheel onschadelijk schijnt te zijn, werd alweer een nieuwe vindplaats 
ontdekt doorliet zoontje van Mr. ten Houten te Winterswijk. Brakman vondde/f a/)/('swonV/jV, 
MUrophora rimosipes in Zeeland. Van de zeldzame in lang niet verschenen Verpa conica 
werden 2 nieuwe vindplaatsen ontdekt te Vogelenzang en in Meyendel bij Wassenaar. 

Da parasiet van onze mooie anemonen, de Sclerotinia tuberosa, kwam in enorme hoeveel
heden en met reuzen sclerotien voor. Zeldzame en mooie Ascomyceten, (eigenaardig toch 
altijd die speciale Ascomycetengroei in 't voorjaar?) zond Mej. v. d. Meulen mij uit Z. 
Frankrijk, dingen waar je van in boeken leest, doch nooit onder de oogen krijgt, nl. Helvetia 
monachella, een Helvella soort met een Verpa steel. Ook Verpa pusilla. Acetabulum leuco-
mdas en Gyromitra gigas. Opvallend veel werd in den voorzomer de rosespoor: Entoloma 
elypeatum gevonden. Den 2en Juni verscheen de eerste Champignon, Psalliota campestris. 
Over den Champignon oogst is men dit jaar ontevreden, ik vond er nog al vele en op ver-
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schillende tijden. Waar men heelemaal niet over te spreken is, dat is over den oogst van 
Boleten, en daar is ook rede voor. Het Boleten-mycelium schijnt meer drecgte nccdig 
te hebben. Dit geldt voor den oogst na den grooten regenval na Augustus, want op 20 Juni, 
vond Swanenburg de Veye in Bloemendaal zoowat alle soorten van dit geslacht, welke ons 
land oplevert. Echter op onze tentoonstellingen in den herfst waren ze heel slecht ver
tegenwoordigd, vooral de Boletus edulis, de meest gezochte. De Heksenboleet, die nu alge
meen bij ons gegeten wordt, was er vrij veel. Christ. Raad ontdekte in Oct. in 't Gooi 
een vindplaats van de bij ons tot dusverre alleen in de duinstreek aangetroffen Satansboleet. 

In Juni waren er zeer veel Volvaria's, de beruchte, welke met de Champignon samen 
groeit en zeer gemakkelijk met deze te verwisselen is, wat ook dit jaar weer gebeurde te 
Zeist, waar een der collega's mycologen haar weer voor een Champignon plukte, spoedig 
echter de vergissing zag. Tot geruststelling voor zoovelen echter, die geen Champignons 
meer durven plukken voor dit gevaar, deel ik hier eens mede, dat volgens de nieuwste 
berichten (Buil. de la Soc. Myc. de France Tome XI ie fase. 1924) deze met de Champignon 
mimicreerende soort, niet giftig is bevonden. Dat is een rust, ook voor mij, die daarover 
heel wat correspondentie met angstige Chanipignoneteis(sters) heb moeten voeren. De 
maand Juli was ik niet in ons landje en kon dus onze fungiflora in dien tijd niet contro-
leercn. Aan de weinige zendingen, die het Herbarium toen bereikten, bleek wel dat de 
oogst in die maand niet groot was. Ik vond in de prachtige bosschen van het Pusterthal 
in de Dolomieten echter zeer vele en nieuwe soorten, waar ik graag een anderen keer 
eens een overzicht van wil geven. 

In Augustus, in het laatst van de maand, had ik op de Excursie der N.N.V. te Eergen 
op Zoom, de gelegenheid een voor mij nog geheel onbekend fungi-oord van ons land te 
leeren kennen, waarvan het werkelijk wel de moeite waard is, wat te vertellen. Allereerst 
hebben we dan die der zilte gronden aan de Schelde. Het was mij daar, alsof ik weer liep 
aan het strand van Oostvoome, waar precies dezelfde dingen groeien. De Zand-kaalkop: 
Psilocybe ammophila, waar ik al eens meer overschreef, vele zgn. coprofielc paddenstoelen, 
daar wellicht op de schapenmest groeiende: Psilocybe foenicesii en Psathyra bifrons, 
overal de Loodgrijze bovist, Bovista plumbea. De mooie bosschen van de buitenplaats 
Mattemburg en vooral die van de Wouwsche plantage gaven rijken paddenstoelenoogst, 
vooral van /?MSSM/a-soorten. De verder in ons land vrij zeldzame, zoo smakelijke Russuia 
virescens, kwam er bij massa's voor, zoodat een der B. op Z.'sche deelneemsters er zelfs 
een fijne „Weck" van kon maken. Van de andere 16 Russuia soorten noem ik nog de alleen 
tot nu toe nog in onze duinstreek gevondene, zeer mooie R. Linnaei. Heel merkwaardig 
is daar het uitsluitend voorkomen van een variëteit van de PantherzKam (Amanita panthe-
rina), die volgens sommigen, die er een aparte soort in willen zien: Am. s^tssrt genoemd 
wordt. De echte soort ontbreekt er geheel. Schreinemakers, een der Mycologen die in 
Bergen op Zoom zit (er zitten er meer die een aardigen kijk er op hebben) bracht mij ook 
naar de Douglasspar op Mattemburg, waar niet alleen onder groeit de Paxillus Tricho-
loma, een uiterst zeldzaam paddenstocltje, maar ook de zeer zeldzame: Geaster pectinatiis, 
welke ook onder de sparren te Wapen velde bij Mej. v. d. Meulen voorkomt. 

Nu ik het over de Aardsterren heb, moet ik meteen van dit geslacht nog enkele bijzonder
heden mededeelen. Op de tentoonstelling der N.N.V. te Assen den 29 Aug. dit jaar, waren 
ook aanwezig: Geaster fornicaius en fimbriatus. Nu is de laatste een soort, vrijwel verspreid 
over ons geheele land, doch jornicatus werd behalve door Mej. v. d. Meulen te Wapen-
velde, in ons land nog nergens anders dan in de duinstreek gevonden. A. A. Tjittes vond 
verleden jaar op Texel, de allerkleinste onzer Aardstêrren, de G. Cesatii. Wat is het toch 
prettig, dat de laatste jaren door oud en jong zooveel meer naar paddenstoelen gezocht 
wordt. We zullen zoo langzamerhand voor de verspreiding van vele en interessante soorten 
in ons land ook lijsten kunnen gaan maken. Zoo b.v. voor de zeldzame Craterellus cornu-
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copioides, de Hoorn van Overvloed, waarvan door de heeren M. v. Raalte en W. Entrop, 
leerl. H.B.S. te Amersfoort, daar ook weer een groeiplaats ontdekt werd. We kunnen nu 
een lijn trekken van af Valkenburg in Z. Limburg naar Dcnekamp over Ermelo en 
Amersfoort naar 't Gooi en den Haag. Wie vindt nog verbindingspunten in de pro
vincie Z. Limburg? 

Wat niet prettig is, van de Aardsterren gesproken, is het volgende: 
G. coliformis, de Peperbus, met haar veelstelige en gatige binnenste peridium is niet 

alleen in ons land een zeer zeldzame vondst, doch behalve in Engeland (waar Prof. Hugo 
de Vries haar ontdekte) en in Hongarije, komt deze soort in heel Europa niet meer voor 

Fig. i. Ptychogaster (Ceriomyces) albus Cda. waaruit groeiende Polyporys trabens Fr. 
a. Twee exemplaren van Ptychogaster, waaruit de jonge Polyporus opgroeit. 
b. Ecn^volgroeidexuuplaar van Polyporus, waarbij de Ptychogaster reeds is vergaan. 
c.\ Begin van den groei van de Polyporus uit het Ptychogaster-weefsel. 

Op de tentoonstelling, die Jan Hofkcr in zijn H.B.S. in de Aucubastr. te 's-Gravenhage dit 
jaar organiseerde, brachten zijn leerlingen er massa's, afkomstig uit de boschjes van Pex 
aldaar, een terrein, dat er over eenige jaren, even als het mooie „Meeren Bosch", daar 
dichtbij, (wat in 't voorjaar vol staat met Endymion nutans), niet meer zal zijn! 

Over de verspreiding van de paddenstoelen gesproken, is het niet merkwaardig in Fries
land, de fungi-flora te vinden van onze Veluwe? Nu ik door het echtpaar Koopmans eenige 
jaren veel soorten uit Friesland toegestuurd krijg, heb ik daar eenigszins een overzicht van. 
Ik noem hiervan: Bol. bovinus, Hydnum repandum, Rhizopogon luteolus, de Schijntruffel 
•en Pholiota mutabilis, soorten, die bij ons in Holland niet voorkomen. Maar nu na deze 
afdwalingen weer terug gekomen op onzen regenzomer. De Cantharellen liefhebbers hebben 
dit jaar heusch geen klagen gehad; wat zijn er massa's geweest; en voor de altijd nog ang-
stigen een genot: de valsche C. aurantiacus was er heel weinig! Een paar keeren werd mij 
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de zeer lichte variëteit neglectus toegezonden, die bijna geen lamellen, doch haast plooien 
vertoontzoo als het zeer naverwantegeslachtCraie^Z/Msdithecft. Wie Craferi?//MS smMos«s 
kent, de grijze, lang zoo mooi niet als de „Hoorn van Overvloed", die weet, dat normaliter 
het hymenium over een haast gladde oppervlakte ligt. Nu, dit jaar kreeg ik deze soort 
uit Winterswijk en ook uit 'tLoo en Assen toegezonden, met bijna lamellen op die vlakte, 
rimpelig en dik, zoodat de soort bijna niet meer te herkennen was. Zeer zeker was dit een 
gevolg van de vele regen, van den „üppigen" groei. De nauwe verwantschap van Crate
rellus en Cantharellus, de eerste een Thelephoracee de laatste een Agaricacee kwam hierdoor 
duidelijk aan 't licht en bracht onze studie in phyllogenetische richting weer een stapje 
verder. Vooral de gelijkenis van deze Craterellus met de trechtervormige Cantharel: C. 
infundibulijormis was treffend. 

Van het aan deze beiden naverwante geslacht Merulius, kwam de soort tremellosus, die 
zoo'n mooi donzig velletje heeft, dit jaar ernorm veel voor, zelfs in Holland, waar we haar 
anders nooit aantreffen. Mijn lijst van zendingen in Augustus is anders geheel in tegen
spraak m;t de verwachtingen, die een ieder er van had. Alleen v. Waveren liep in Delden 
en Oidenzaal tusschen enorme hoeveelheden paddenstoelen, waarvan hij mij de mooiste 
zond waaronder Boletus Boudieri en Tremellodon gelatinosum. Op mijn eigen excursies in 
die maand vond ik bedroevend weinig. In Bloemendaal waren niets da.n Kluif jeszieammen, 
Helvella crispa en lacunosa. De Veye vond ze daar al in Juni en nooit van mijn leven heb ik 
door ons geheele land zooveel witte en grijze Helvella's gezien als dit regenjaar en in welke 
reuzen afmetingen, ook in vele interessante vormen, waarin ze van Helvella elastica, wat 
hoed betreft, bijna niet te onderscheiden waren. Bij het zoeken voor de tentoonstelling 
van „Lotus", in den Haag, was de Kluifjeszwamoogst zóó groot geweest, dat velen er 
van gespijzigd konden worden en een ieder roemde den smaak. Op de tentoonstelling 
der Ned. Mycol. Ver. te Arnhem, was dit 't geval met een nog veel fijner en smakelijker 
soort, die andere jaren hoogstens bij uitzondering aan enkele menschen kon worden 
voorgezet, n.1. de mooie Hydnum repandum, de Broodzwam, die op de verzamel-Excursic 
voor die tentoonstelling, door de Arnhemsche Huisvrouwen op het buiten Lichtenbeek 
in honderden exemplaren geplukt werd. Mevr. Canter Visser had haar tijdens de 
tentoonstelling zoo heerlijk toebereid, dat het een der attractie's van deze tentoon
stelling werd. 

Doch niet alleen deze Hydnumsoort was overvloedig dit jaar. Als wij, mycologen, aan 
het regenjaar 192-j. terug denken, zal dat altijdzijn, aan een .ffyd'wMW-jaarin de eerste plaats. 
Alle gewone soorten van dit geslacht waren uiterst overvloedig en dan die groote hoeveel
heden van een der sierlijkste en zeldzaamste soorten de Hydnum cyathiforme, in jaren 
niet door ons gezien, die kwamen uit de zending van Versteeg te Eerbeek en van mevr. 
Sobels uit Lunteren op onze tentoonstelling te Arnhem. Uit Eerbeek ook de nog zeldzame, 
prachtige oranje, H. aurantiacum. Uit Arnhem en Ginneken de prachtig violet kleurende: 
H. violascens. Hoe rijk was ook di t jaar aan de Cortinarius soorten: C. armillatus en 
bolaris. Wat een massa, ook nieuwe, Ridderzwammen (Tricholoma's) vooral de op naald-
houtstronken groeiende Trich. tutilans. Op de tentoonstelling te Bloemendaal van de 
school Tinholt in Oct. waren er eventjes 30 soorten van dit geslacht, waaronder bij krui
wagens vol van de heerlijk riekende rose: Trich. irinum, een ding, wel uitsluitend in onze 
duinstreek voorkomend. 

Van het geslacht Lactarius verscheen, zeker ook wel door die vele regen, in Meyendel 
de slechts enkele keeren in ons land gevondene, geel-melkende, ruige, Lact. scrobiculatus. 

Nyctalis, het Sterzwammetje, was er geweldig veel en werd door Mej. A. Scholten ook ge
vonden, groeiende op Lactarius veilereus. Sparassis crispa, aan den voet van dennen, 
was er ook heel veel, en hier mee houdt nu mijn lijstje van soorten, die er overdadig veel 
waren vrijwel op. Niet minder interessant is dan de vermelding van de soorten, die er 
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heel weinig waren, de niet vochtminncndc. Helaas is dat lijstje niet groot. Ik heb er behalve 
de Boleten, Collybia conflttens, dryophila, butyracea en Marasmius oreades, het Weidekring-
zwammelje opstaan. Misschien kunnen anderen deze lijst nog aanvullen. Wellicht met de 
Stinkzwam die, naar mijn meening, niet zoo overvloedig was als andere jaren. Het nog weer 
eens terugkomen van een soort, die anders maar eenmaal per jaar verschijnt, kwam 
voor bij de Voorjaarspholiota, Pholiota praecox, waarvan v. Waveren nog in Oct. weer 
een ex. vond te Vogelenzang, en mevr. Koopmans den 5 Nov. verscheidene ex. in de 
boschjes van Poot te 's-Gravenhage. 

Hetzelfde kwam voor in de groep der Myxomyceten, waar de aardige rose balletjes van 
Lycogala epidendron die in Febr. altijd al groeit op stronken, er in November van dit jaar , 
nog of alweer? was. 

Tot slot van dit , naar ik hoop ook voor leeken onder de lezers eenigszins leesbare artikel, 
n o g i e t s d a t mij het belangrijkste vandi t regenjaar toel i jk t . Ceriomycesof Ptychogaster albus, 
de Boompuist zooals v. d. Lek en ik haar genoemd hebben, omdat zij als een ruwe eenigszins 
fluweelige puist of kussentje op coniferestronken te vinden is, was tot dit j aar voor alle 
Mycologen (ook buitenlandsche) een soort raadsel. Dit ding bracht voort een soort van 
Chlamydosporen of comdienl zoodat algemeen verondersteld werd, da t dit kussentje een 
bij- of nevenfructificatie (conidienvorm) zou zijn van den een of anderen Polyporus. En 
ziet, nu die puist het dit jaar door de nat t igheid bijzonder voordeelig heeft gehad, nu is 
zij op 2 plaatsen in ons land in het Baarnsche bosch (C. v. Dillcwijn) en in de buur t van 
Arnhem (Ph. Mees), aan den onderkant , een vruchtl ichaam, een Polj 'porus gaan maken, 
die wij hebben gedetermineerd, als zijnde Polyporus irabeus, welke voor ons land nieuw is. 

Zeer benieuwd ben ik nu, of ze deze ontdekking ook in het buitenland hebben gedaan 
dit jaar . Zoo niet, dan zal genoemde vondst van beide heeren in Holland in de buiten
landsche Mycologische kringen groote opschudding verwekken. Wat onze lijst vunnieuwe 
en zeldzame soorten voor 1924 betreft, zij bevat slechts 98 soorten, tegen anders gemiddeld 
120 en slechts 9 nieuwe tegen anders minimaal 20. 

Maar nu eens opgelet, wat de regen van heden ons in de toekomst zal brengen, in het 
jaar 1925! 

De „mossen" doen al heel vroeg; vele soorten zooals Catharinea (Atrichum) undulata 
en de Pohtrichums, zit ten al dik in de kapsels, wat anders eerst hoogstens in Februari 
het geval is. 

Leiden, Rijksherbarium, Dec. 1924. CATH. COOL. 

HET KWEEKEN VAN LICHTGEVENDE 
BACTERIËN. 

OVER het algemeen is bacteriologie, en in het bizonder het kwee ken van microörga-
nismen niet eene algemeene voorkomende tak van biologische sport, en daar is 
wellicht reden voor. De kweekelingen toch, zijn klein, en hoewel zij rondom ons 
overal worden aangetroffen in de meest verschillende middenstoffen, zoodra men 

t racht ze te domesticeeren stellen zij soms zeer bizondere eischen. Dit doen ook de licht-
gevenden onder de vertegenwoordigsters van de wereld der kleinste fungi. Daar zij het 
best gedijen bij een tempera tuur van i 100 C. is het in de wintermaanden niet moeilijk 
zich het genoegen te verschaffen lichtgevende vloeistoffen te „kweeken". 

Het ui tgangspunt wordt gevormd door gewone, versche botjes of scholletjes; rund-


