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TWEE MERKWAARDIGE VONDSTEN VAN 
PADDENSTOELEN. 

ZOO nu en dan, als ik wat vrije oogenblikken heb, blader ik wel eens 
graag in een van de nu al 34 jaargangen van „De Levende Natuur". Dat 
is om verschilleqde redenen altijd een buitengewoon prettig werk: je hebt 

als ruim zestigjarige veel van al de dingen, die daarin worden behandeld, 
als het ware meegemaakt en de herinnering aan wat ze je schonken is 
altijd allerprettigst. En nu eens trekt dit, dan weer dat verschijnsel je aandacht. 
Bij mij komt het bijvoorbeeld vaak voor, dat ik een artikel, dat je vroeger óf 
niet óf slechts vluchtig had gelezen, nu terdege mijn aandacht waardig keur, 
eenvoudig omdat ik tóén mij niet voor die stof interesseerde en nü buiten
gewoon veel. Zoo ging het bijvoorbeeld met de gallen, met de paddenstoelen, 
met den vogeltrek e. m. a. 

Om bij de paddenstoelen te blijven, want daar wou ik juist heen, ik herinner 
me nog best hoe verwonderd ik was over Heimans' eerste stinkzwam en het 
aardige verhaal over de vondst van dat zeldzame ding in het Engelsche Werk 
bij Zwolle, dat we kunnen vinden in het derde deel van D. L. N. Leest u het 
eens en . . . bedenk dan, dat er tegenwoordig weinig jonge natuurhistorici zijn, 
die geen stinkzwam kennen. Zou — vraag je je zelf af — vóór dien regendag 
met donderbui, die Heimans beschrijft, de stinkzwam zóó zeldzaam zijn geweest? 

Och, waarom niet: paddenstoelen zijn altijd wonderlijke dingen geweest en 
hoewel we — ik bedoel de leeken — er, dank zij het ijverige streven en de 
mededeelingen van de Nederlandsche mycologische vereeniging er nu veel meer 
van weten dan het gros der leeken vóór de oprichting dezer vereeniging, we 
beleven toch ook nog allerlei vreemde dingen van die zwammen. 

Daar heb je nu, om vlak bij huis te blijven, die Odeurzwam. (Zie D. L. N. 
jaargang 29 blz. 242, of anders het laatste plaatje in Verkade's album) Lepiota 
odorata heet het ding. Die was vóór een vijftal menschen hem op verschillende 
plaatsen: Amersfoort, Huis ter Heide, Bilthoven en Wapenvelde, vonden, nooit 
beschreven, noch in Europeesche, noch in Amerikaansche flora's, wat voor een 
door geur en groeiwijze zeer opvallende plant toch wel wat beteekent. De zwam 
komt eenige malen op de tentoonstellingen der mycologische vereeniging en nu — 
is ze sedert enkele jaren weer geheel verdwenen. Totdat . . . . ja, wie zal het 
zeggen? In elk geval totdat de omstandigheden voor de verschillende mycelia 
weer zóó gunstig worden, dat ze weer eens gaan fructificeeren. Na deze ontboe
zeming ga ik weer naar de Stinkzwammen terug, maar nu niet naar de groote 
Ithyphallus impidicus of de kleinere Mutinus caninus, maar naar de nieuwe, de 
allernieuwste. Want er is stinkzwammennieuws. 

Het was op den 2en November j.1., dat we op de paddenstoelen-tentoonstelling 
in Nijmegen werden verrast door een prachtinzending van den ons allen zeer 
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bekenden Denekamper, Bernink, den man van „Natura Docet". — Die had daar in 
een kistje een stinkzwam, dat was zonder twijfel, maar even twijfelloos was het 
niet de gewone, aan allen welbekend, maar iets geheel nieuws. De steel, het 
gloeikousje-achtig ding, dat een kapje draagt en in den zak staat, was van boven 
gesplitst in vijf vingers en heelemaal wit. De heer Bernink vertelde, dat die in 
een tuin onder een pereboom was gevonden en hij had er nog een duivelsei 

bij. Natuurlijk werd dit laatste met de 
meeste voorzichtigheid gepoot (in een 
bakje met zand) en gehoopt, dat het 
nog „staande de tentoonstelling" mocht 
uitkomen. En de wensch werd bevre
digd. Den volgenden morgen stond in 
zijn gescheurden slijmzak de mooie 
zwam in optima forma. Ik heb er toen 
een potloodschets van gemaakt en geef 
die hierbij. 

Het spreekt vanzelf, dat de myco-
logen zich dadelijk beijverden, om aan 
de weet te komen, hoe het ding 
gedoopt was. Ze beschikten wel niet 
over veel literatuur over deze soort, 
maar toch meenden ze voorloopig vast 
te mogen stellen, dat het ding heette 
Lysurus australiensis. 

Om nu zooveel mogelijk volledig 
te zijn, moet ik opmerken, dat dezelfde 
zwam al eens eerder in ons land ge
vonden is, namelijk in 1915 door Frau 
Professor Schröter uit Zurich in den 
tuin van haar dochter, Mevrouw Beets-
Schröter te Hengelo. In de „Mittei-
lungen der Naturforschenden Gesell-
schaft in Bern" schreef professor Ed. 

De nieuwe Stinkzwamsoort (8/4 van de ware grootte). 

Fischer er een mededeeling over: De zwam heette toen Anthurus australiensis. 
Nog even een beschrijving van het voornaamste deel van den paddenstoel den 

kop, (event, hoed). De fertile laag, de gleba dus, zit aan den binnenkant van de slip
pen en is rood gekleurd. De buitenkant dezer slippen is gerimpeld en over de heele 
lengte geteekend met een witte streep. Recaptulum (gloeikousachtig gedeelte) is wit, 
evenals de volva (= zak aan den voet). De stank doet aan vischgeuren denken. 

En nu stap ik van ons Denekampsch wonder over op een heel andere merk
waardigheid, waarvoor op de Nijmeegsche tentoonstelling een klein duin-stilleventje 
was gemaakt op een apart tafeltje. 
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Het was Ir. Schweers, die dit had ingezonden als decor voor een nieuwe 
Inocybe-soort, door hem in dezen herfst gevonden. 

Blijkens de voor Twente opgegeven vondsten in „De 
Levende Natuur" (afl. 7 van dit jaar), mag. Ir. Schweers 
reeds geacht worden tot de goede mycologische speur
ders te behooren, hetgeen thans in deze weer is gebleken. 

Al omzwervende nu tusschen de ons tegen de zee 
beschermende zandheuvels van Kennemerland vond hij 
in het barre zand een zwammensoort, nogal in flinke 
hoeveelheden aanwezig, die hij niet wist thuis te brengen. 
Het was een Inocybe, dat was al spoedig duidelijk, maar 
de ten dienste staande flora's gaven, ook na microsco
pisch onderzoek, geen bevredigende determinatie. 

In zoo'n geval worden de groote specialisten te 
hulp geroepen en die was in dit geval de Heer Heim, 

inocybe ammophiia Atk. specialist in Inocyben te Parijs, die meldde, dat de ge
il. serotina Peck). vonden soort alleen maar was geregistreerd voor Amerika 

3/4 van de ware grootte, naar een " " 

teeken. van ir. A.c. S.SCHWEERS. en aldaar beschreven door twee auteurs, Atkinson en 
Peck, door den eerste als Inocybe ammophiia en door 

den laatste als Inocybe serotina. 
Voor de menschen, welke niet zoo heel veel aan paddenstoelen-determineeren 

gedaan hebben is het geslacht Inocybe nogal 
moeilijk. De hollandsche naam voor dit ge
slacht is Vezelkop, tengevolge van de vezelige 
structuur van de hoeden. De plaatjes hebben, 
zegt Cool-van der Lek, meestal een eenigszins 
groezelig bruinachtige kleur en ook het bruin 
der sporen is min of meer bleek en vaal 
(„leemkleurig", ledergeel en dergelijke). 

De Berger exemplaren nu hebben alle een 
okerkleurigen hoed van 2—7 cM. met een ka
rakteristiek wit centrum met weinig sprekende 
umbo. Bij oudere exemplaren is het centrum 
hier en daar iets rose getint. De steel van 
deze gezellig voorkomende forsche padden
stoelen zit bijna tot aan den hoed in het zand 
en is, blijkbaar bij de omhoogstrekking door 
de harde bovenlaag van het zand vaak geheel 
geknikt en vervezeld, eindigt van onder in een 
knol en heeft een melige spits. De lamellen zijn gedrongen, aangehecht, grauw, 
later kaneelkleurig bruin, de snede wit. 

De soort lijkt op Inocybe sambucina, doch laatstgenoemde is gedrongen, heeft 

Inocybe ammophiia Atk. (I. serotina Peck). 
Bergen, Herfst 1930. Foto Ir. SCHWEERS. 
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een meer gelijkmatige, geelwitte tot grijze kleur en verschilt microscopisch door 
kleinere sporen etc. en wordt bij coniferen aangetroffen. 

Deze laatste gegevens ontleen ik aan de mij welwillend verstrekte inlichtingen 
van den heer Schweers, waarvoor hier nog mijn oprechte dank. 

Inocybe ammophiia Atk. (I. serotina Peck). 
Bergen, Herfst 1930. Futo Ir. SCHWEERS. 

Ook de bij dit artikel gevoegde foto's van de zwammen op hunne groeiplaats 
dank ik aan den fortuinlijken vinder. 

Het leek me wel de moeite waard van deze eerste Europeesche vindplaats 
melding te maken. , . 

A. JOMAN. 

HET ZEBRASPINNETJE. 
(Sa l t i cus scenicus . ) 

DEZEN zomer stond ik eens voor mijn huis bij den bloeienden wingerd, om 
te genieten van den nimmer genoeg te loven geur. Opeens ritselt en flitst 
het en daar hangt een klein bont 

spinnetje te wiebelen aan een draad, die vast 
gehecht is aan een wingerdblad. Na eenige 
oogenblikken klautert hij doodkalm achter
waarts omhoog en gaat dan rondloopen over 
de wingerd. Soms laat hij zich aan zijn zijden 
draadjeneervanbladop bladen telkensverankert 
hij zich opnieuw. Eindelijk komt hij terecht 
dicht bij een vlieg, die zich zit te zonnen. Een 
sprong, en hij heeft de vlieg te pakken bij een 
poot. Samen rollen zij van het blad af, maar Fig. 1. Het Zebrasplnnetje en zijn prooi. 

dat hindert niet, want de spin was weer verankerd. Weer klautert hij naar zijn 


