
214 DE LEVENDE NATUUR. 

De Graafwespen van Nederland. Verbeteringen. 
I. In de Groepentabel van Gorytes (L. N. XXXII, pag. 52) leze men: 
la. Voorpooten 9 zonder tarsenkam. \b. Voorpooten 2 met tarsenkam. De Heer J. 

Koornneef wees mij op deze storende drukfout. 
II. Volgens mededeelingen van Dr. Betrem moeten overeenkomstig de nieuwe nomen

clatuurregels in de namen der rupsendooders de volgende wijzigingen aangebracht worden: 
a. het geslacht Ammophila (L. N. XXXII, pag. 112) moet Sphex heeten. 
b. het geslacht Psammophila (idem pag. 1 3) wordt Podalonia Spinola gedoopt. 
c. de ruige rupsendooder mag de soortnaam hirsuta Scop. niet langer dragen, maar 

moet heeten Podalonia viatica L., zulks in verband met het volgende 
III. Volgens ƒƒ. Haupt, Monographie der Psammocharidae (Pompilidae), 1927, pag. 

308) draagt de gewone wegwesp, Pompilus viaticus L., dezen naam ten onrechte. Linnaeus 
heeft met zijn Sphex viaticus niet de gewone wegwesp, maar juist de ruige rupsen
dooder bedoeld. 

Onze spinnendooder krijgt dus den naam Pompilus (Anoplius) fuscus L. 
Bilthoven. B. E. BOUWMAN. 

De paarse schelpzwam. Naar aanleiding van mijn stukje (L. N. XXXIII, pag. 231) 
deelde Mevr. de Visser-Roelofs te Bloemendaal mij het volgende mede. „Ik vond in 
Sept. '27 een exemplaar aan een eikenstronk te Aerdenhout. Mej. Cool bracht het nu naar 
't Rijksherbarium waar het geconserveerd werd naar ik meen." Met vriendelijken dank 
aan de medewerkers, houden wij ons ten zeerste voor verdere mededeelingen aanbevolen. 

B. E. BOUWMAN. 

De Addertong (Ophioglossum vulgatum) in Friesland. — De addertong. een sporeplant, 
die haar sporen vormt in een bladdeel, dat in een vruchtaar is veranderd, was tot nu toe 

wel op de Friese eilanden, doch niet op het vaste
land van Friesland aangetroffen. Gevolg gevende 
aan de oproep in de Decemberaflevering van D.L.N. 
vermelden we hier de vondst van de addertong in 
de Warren, het eens zo moerassige terrein ten 
zuiden van Hardegarijp, een gebied, waar vroeger 
ook orchideeën, zoals Orchis Morio en O. incarnata 
algemeen voorkwamen, doch dat tans door draineiing 
en bemesting in goed grasland is veranderd. 

De eer van de vondst van de addertong komt 
toe aan een H.B.S.-scholier, een zekere Hotse. Maar 
wie is Hotse? Hij was een van de leerlingen van 
de heer J. Jensma, te Leeuwarden, die met hen 
een ekskursie naar dit gebied maakte. De heer J. 
P. Wiersma, die toevallig de bezoekers daar ont
moette, kreeg van deze vonds kennis, en bij latere 
gelegenheid toen we op 23 Mei 1927 met de heer 
Wiersma dit gebied bezochten, wees hij ons de 
vindplaats in het zuidelik deel der Warren (H 6,53, 33). 

Een kennis, de heer van Willigenburg, beeldde 
één der eksemnlaren af en daar wij voor het vaste
land dezer provincie geen vindplaatsen vinden op
gegeven vermelden wij deze vondst in dit tijdschrift, 
temeer daar dan misschien andere lezers van nieuwe, 
hun bekende vindplaatsen opgave doen. 

K. F. en K-

Een addertong. 

Leeuwarden. 

Cornus suecica en Trientalis europaea. — In de aflevering van Maart van dit tijd
schrift komt voor een opgave van groeiplaatsen der genoemde planten, gegeven door de 
heer Dr. W. Beyerinck. Hierbij zijn, wat de provincie Groningen betreft, een paar onjuist
heden ingeslopen. Cornus komt n.1. niet bij Winschoten voor, zooals verkeerdelijk ver-


