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Daar ook hier in de laatste jaren de heide belangrijk in grootte afneemt, moet deze dier
soort snel in aantal afnemen. 

Op 21 April 1935 nam ik een broedplaats waar in de gracht van de Schans bij Een (gemeente 
Norg), welke gracht 's zomers droog ligt. Het volgende jaar reeds waren uitgestrekte heide
velden rondom de Schans ontgonnen en van een broedplaats van de gestreepte pad heb ik 
sedert die tijd daar niets meer vernomen. H. H. EVENHUIS. 

Groningen. 

Waar wonen nog bijenwolven? Ter voortzetting van een enkele jaren geleden begonnen 
onderzoek is het voor mij van groot belang te vernemen waar zich terreinen bevinden die in de 
afgeloopen zomer een eenigszins talrijke bevolking van de Bijenwolf (Philanthus triangulum 
Fabr.) huisvestten. Het tot dusverre gebruikte terrein is door sterke achteruitgang van het aantal 
nesten niet meer geschikt. Voor het onderzoek zijn alleen geschikt die terreinen waar zich de 
nesten in vlakke grond bevinden (stuifzandgebieden b.v.); kolonies met nesten in steile wanden 
van zandafgravingen zijn mij wel bekend, doch voor mijn doel onbruikbaar. 

Alle voor het verstrekken van eventueele inlichtingen gemaakte portokosten zal ik gaarne 
vergoeden. 

Adres: G. VAN BEUSEKOM, Prins Willem van Oranjelaan 18, Naarden. 

Zeeschelpen op Terschelling. Hiatella arctica L. een jong ex. uit een aangespoeld wulken-
nest 24 Aug. '39 paal 13 en idem 29 Aug. paal 18. 

Uit schelpgruis verzameld bij paal 18, 29 Aug. '39: twee doosjes Venus gallina L., twee 
gave ex. Bittium reticulatum da Costa. 

Uit idem paal 12, 31 Aug. '39 een gave Area lactea L. 
Uit aangespoelde kisten tusschen paal 10—12 een vijftigtal jonge meest doode, maar ook 

nog levende Chlamys opercularis L. (21—24 Sept.). 
Het aantal aangespoelde rugdeksels van Sepia officinalis L. is de laatste weken onnoemelijk 

groot. 
Midsland. G. W. J. 

De Lakzwam (Ganoderma lucidum = Polyporus lucidus). Op Zondag 22 October van dit 
jaar vond één mijner leerlingen langs een weg te Soestdijk een vrij harden en glanzend rood 
gekleurden paddenstoel, welke bij nader onderzoek de lakzwam bleek te zijn, waarvan ik slechts 
vijf vindplaatsen opgeteekend vond, nl. Doorwerth, Beekbergen, Amersfoort, Leiden en Poel
geest bij Leiden. Het leek mij daarom wel aardig, deze voor ons land vrij zeldzame soort hier 
even te kunnen vermelden. 

De steel was 6 cm lang en de hoed bijna 7 cm, doch zij kunnen veel grooter worden, vooral 
de hoed. Opvallend is de zijdelingsche stand van den niervormigen en bijna vlakken hoed aan 
den steel. De bovenzijde van den hoed is voorzien van zwakke, concentrische groeven en deze 
massa is nogal taai en eenigszins indrukbaar. Zeer mooi is de schitterende, lakroode kleur van 
den bovenkant van den hoed en den geheelen steel, waaraan deze paddenstoel, welke aan den 
voet van oude loofboomen (eik, beuk, els) groeit, zijn naam te danken heeft. Terecht wordt 
hij dan ook tot de fraaiste zwammen van ons land gerekend. 

Utrecht. Dr. J. C. VAN DER STEEN. 

GEVRAAGD: 
Verzamelaar van zeeschelpen vraagt prijsopgave van de diss. C. O. van Regteren Altena: 

Bijdrage tot de kennis der fossiele, subfossiele en recente Mollusken, die op de Nederlandsche 
stranden aanspoelen en hun verspreiding, Rotterdam 1937. 

Adres: G. W. JONGKNS, Midsland, Terschelling. 

Die heimische Pflanzenwelt van Dr Felix Rawitscher en Researches on fungi van A. H. R. 
Buller. Deel 2, 3, 4. 

Amsterdam Z., N. Amstellaan 83. H. KLEIJN. 

AANGEBODEN: 
Physiologic und Oekologie van Fr. Czapek, ƒ 1,50. Pfanzenatmung van S. Kostytschew., 

ƒ0 ,50. Algemeene Erfelijkheidsleer van Dr M. J. Sirks, ƒ 3,—. Album Verkade,Paddenstoelen 
en Zeewateraquarium en Terrarium ƒ I,— per stuk. De bodem van Nederland van Prof. J. 
van Baren, ƒ 10,—, 2 deelen. Porti voor koopers. Na 8 dagen geen bericht, dan verkocht. 

Amsterdam Z., N. Amstellaan 83. H. KLEIJN. 


