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Wetenschappelijke mededeelingen van de leden

Ik vond namelijk in September j.1. aan den voet van een zeer

ouden eik in het park op het Loo een exemplaar van Fistu-

lina hepatica Fr.
, nier-schotelvormig en zeer vleezig. Het

exemplaar mat, de dikke voet niet medegerekend, 38 c.M. over

de grootste breedte en 28 c.M. overlangs; het woog 17 hectogr.

De kleur was op de doorsnede prachtig en geleek zoo op

rundvleesch, dat men geneigd zoude zijn er eenige lappen

biefstuk af te snijden.

Een tweede exemplaar vond ik op 1 November ook in het

Park, maar de afmetingen hoewel nog altijd groot waren toch

minder kolossaal — en wel 30 bij 20 c.M. met een gewicht

van 11 hectogram.

Het eerste exemplaar heb ik aan Prof. Oudemans vertoond,

maar het was te groot voor de verzameling op spiritus te

Leiden. Het tweede, in Formalinoplossing, wordt bewaard

Naar aanleiding van het Verslag van den Voorzitter demon-

streerde de Heer L o t s y eenige tabelletjes van kenmerken

der kritische geslachten, om door de waarnemers bij het in-

zaraelen ingevuld te worden. Als voorbeeld werd door hem

een exemplaar voor het Archief der Vereeniging aangeboden.

Onder de wetenschappelijke mededeelingen kwam het eerst

aan de orde een schrijven van den Heer H. J. Eok Anker-

s m i t, waarvan voorlezing gedaan werd door den Heer V uy c k:

M. H. Gaarne had ik deze Vergadering bijgewoond, maar

voortdurende ongesteldheid belet mij zulks. Daarom wensch

ik eenige schriftelijke mededeelingen te doen op het gebied

van reuzen onder de Fungi.
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in het Natuurhistorisch Kabinet van de Leerschool voor On-

derwijzeressen alhier, terwijl ik zelf een jeugdig aangegroeid

exemplaar op liquor heb behouden.

De derde reus die ik ook in het Park op het Loo aantrof

was Armillaria mellea Fr. Flor.Dan., met een middellijn

van 36 c.M. en met over de 100 individuenuit hetzelfde punt.

Ook deze heb ik aan Prof. Oudemans vertoond; ik verzeker

U het bepaald een vrachtje was en een handkoffertje maar juist

groot genoeg voor het tijdelijk logies.

In September werd onder Olst verkocht het landgoed »de

Haere”, waarvan ik hoorde en las dat de overleden eigenaar

in geen 25 jaar iets op het goed had laten doen en alles was

zooals moeder Natuur het in die 25 jaar had gemaakt. Ik

stelde mij daarom voor, dat er op botanisch gebied wellicht

iets voor mij te vinden zoude zijn en werd dan ook bij mijn

onderzoek niet teleurgesteld.

Onder talrijke soorten hoogere Fungi merkte ik al zeer

spoedig een zeer bijzondere op, die ik nimmer te voren zag

en mij later bleek te zijn: Coprinus picaceus B
.,

nieuw

voor ons land. Een prachtige champignon die zoo eigenaar-

dig koolzwart met wit geteekend is, dat ze onmiddellijk in het

oog valt en vergissing bij onderzoek niet mogelijk is. Ik over-

tuigde mij in een engelsch plaatwerk van de juistheid der

determinatie. Er waren een aantal exemplaren, van ± 30 c.M.

tussohen vermolmd bladafval en doode takken verspreid. De

soort is te fragile om lang te bewaren en verloopt verbazend

spoedig tot een zwarte vloeistof. Gelegenheid om terug te

komen had ik niet meer, maar hoop in September a. s. deze

plaats weder te bezoeken.

Ten slotte, M. H. vestig ik uwe aandacht op bijgaande

Fungus, die ik op hetzelfde terrein vond, geheel in den toe-

stand, droog liggend op den grond, zooals D ze hier ziet.

Ook deze toonde ik aan ons medelid Oude mans, die haar

voor Collybia fusipes Buil. hield.

Ik moet U eerlijk bekennen, dat ik op 'teerste gezicht niet
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dadelijk wist, waarjpede te doen te hebben, maar toch spoedig
bemerkte het een Fungus was, met een wel wat vreemd

uiterlijk. Met eenige mededeelingen wat U wel van dit voor-

werp denkt, wenschte ik het wel terug te ontvangen, (get.)
H. J. Kok Ankersmit.

Hierna sprak Dr. J. C. Costerus over afwijkenden bouw

van 0 an n a-bloemen, waargenomen door den Heer J. J. S m i t Jr.

te Buitenzorg (zie: de Bijlage tot deze Vergadering), en verder

demonstreerde hij dubbele kiemplanten van Lantania

iarbonica,

De Heer H. H e u k e 1 s vertoonde eenige zeldzamere indi-

genen, terwijl de Heer C. J. E o n i n g eenige mededeelingen
deed over Trichodesma Koningii Oud.

De Heer K o n i n g sprak ook nog: over het drogen van

planten met behoud der natuurlijke kleuren. (Zie hierover

zijn bijdrage opgenomen als bijlage tot de 72e Vergadering in

Nederl. Kruidk. Archief, 3' Serie. II. 3' Stuk bl. 610.)
Naar aanleiding dezer mededeeling werden eenige inlich-

tingen gevraagd en door de H.H. G. van Vloten en J. W.

C. Goethart enkele opmerkingen gemaakt.

De Heer Dr. J. P. Lotsy wees op sterke afwijkingen die in

zaaisels van Cupressus Lawsoniana Murr. voorkomen en

verzocht toezending van zaden met opgave of en zoo ja welke

Conifeeren in de buurt van den moederboom voorkwamen.

De Heer Dr. J. W. C. Goethart gaf nadere toelichting

van zijne plannen om de verspreiding der wildgroeiende plan-

ten in Nederland in kaart te brengen en verzocht de leden,

hem hunne op- en aanmerkingen te willen mededeelen.

Daar deze mededeelingen meer van particulieren aard waren,

evenals de daarop gevolgde discussien een meer persoonlijk
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karakter droegen, is het niet noodig deze besprekingen uit-

voerig in de notulen van deze Vergadering mede te deelen.

Niets meer aan de orde zijnde, werd de Vergadering te

half vijf ure door den Voorzitter gesloten, na een woord van

hartelijken dank te hebben gericht tot de leden voor hun

trouwe opkomst en vooral aan Dr. H e i n s i u s voor zijne

bemoeiing voor de zaal der Vergadering en aan het bestuur

van Artis voor het kosteloos gebruik er van.

Een elftal leden vereenigden zich daarna aan den gemeen-

schappelijken maaltijd.

De waarn. Secretaris
,

J.W.C. Goethart


