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A F W IJ K I N G E N . 

IE schijnen in dit voorjaar buitengewoon talrijk geweest te zijn. 
Zooveel doorgegroeide, vergroende rozen en klaver bloemen, en 
zooveel bandvormingen van madeliefjes en paardebloemen heb ik 
nog in geen enkel jaar ontvangen; ook de klavertjes van vier en 
vijf en de klavers met toetvormige bladeren kwamen met ristjes 

opzetten. Toch kan het wel wezen, dat niet in een voorspoedig jaar, maar in een 
groot aantal abonné's, dat De Levende Natuur dit jaar gelukkig heeft gekregen, 
de verklaring is te zoeken van dezen vloed van afwijkingen. 

Het gaat niet aan, ze alle op te noemen; het waren behalve de gewone 
doorgroeiïngen, waarbij uit de stampers weer bloemstelen groeiden en vergroen-

ingen, waarbij alle 
bloemdeelen tot 
groene blaadjes 
werden, grooten
deels bandvormin
gen, verbreedingen 
van den stengel; 
en ook, vooral van 
weegbree, vertakte 
bloeistengels. Van 
raaigras ontving ik 
en vond ik ook zelf 
allerzonderlingste 
planten; een die 
wel een bisschops
kromstaf leek, zoo 
vaak was de bloei-
aar spiraalsgewijze 
vertakt en daarbij 
naar één zijde om
gebogen. 

Een van de 
vele rozen, die raar 
deden, zag er zoo 
mooi uit, dat het 
de moeite loonde 
de abnormaliteit te 

teekenen; de oorspronkelijke kelk en kroonbladeren — tenminste ik vermoed 
dat het die zijn — waren prachtig donker rozerood met witte randen, dit is 
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op den afdruk vrij goed te zien; en uit dit waarlijk mooie korfje staken de 
groene bladeren, één roosje en verscheidene knoppen omhoog; toen ik het 
teekende, waren de rozen al uitgebloeid, één knop was nog 
niet open. Wie mij deze roos gezonden heeft, weet ik niet 
meer, er waren er zoo verscheidene. 

De andere afbeelding hierbij is van een afwijking van 
geheel andere aard. Op den Zondagavond, twee weken na 
Pinksteren, moest ik een half uur wachten aan het station 
Hierden bij Almelo; een roggeveld vlak tegenover het 
station hielp mij den tijd korten. De aren stonden op 
bloeien, uit sommige hingen al enkele raeeldraden neer; 
en ik probeerde eens het kunstje, om door schudden van 
de halmen de aar plotseling aan het bloeien te brengen. 
Er wordt beweerd, dat dit mogelijk is, onlangs heb ik het 
nog eens weer in Kosmos gelezen; mij is het nog nooit en 
ook op dien avond niet gelukt; ik heb er stellig iets bij 
vergeten, misschien gaat het alleen 's morgens vroeg, 
misschien ook hoort er een tooverspreuk bij. Toch ben ik 
blij, dat ik me heb laten beetnemen met die roggearen-
schudderij; want door het strak kijken en zoeken naar 
aren, die op bloeien stonden, kreeg ik er een in het oog, 
die een heel vreemde vorm van aar had. Bij nader toezien 
bleken er meer zulke breeduitgegroeide aren te groeien; 
ik plukte er drie en vond er in dit half uur in het geheel 
acht; bovendien één gevorkte. Dit laatste is zeldzaam, 
maar dat had ik meer gezien. De acht aren hadden alle 
het bijzondere, dat er tusschen de twee bloemen van elk 
pakje nog een extra bloempje uitstak; en nog wel op een 
lang steeltje. (Zie fig.) 

Dit is wel iets heel bijzonders; iemand die met 
welke flora ook, zoo'n bloeiende plant moest determineeren 
zou nooit op „rogge" komen maar op tarwe, want dat 
„twee bloempjes in elk pakje* is iets zoo typisch voor de 
rogge, dat dit kenmerk altijd als eerste en duidelijkste 
onderscheidingsmiddel dient. 

Iemand die het weten kan, omdat hij zijn speciale 
studie van de rassen en ondersoorten van rogge maakt, 
en mijn plant te zien kreeg, zeide, dat het heel zelden voor
komt, dat de rogge driebloemig werd; maar dat nog niet 
beproefd was, er een ras van te kwesken. Vermoedelijk 
zouden ook nog andere verschillen met deze afwijkingen gepaard gaan; zijn 
die gunstig, dan zou het misschien de moeite loonen, een proef te nemen 

AbiKn-nmlc rossreaar. 



134 DE LEVENDE NATUUR. 

met het kweeken van een ras. Wat anders bij rogge niet zoo gemakkelijk 
gaat als bij tarwe en gerst, daar bij rogge kruisbestuiving regel is. 

Nog een curi-
euse afwijking 
trof ik zelf aan, 
maar nu bij een 
dier, dicht bij 
de Lutte niet ver 
van Denekamp 
en een afwijking, 
waarvan ik heel 
toevallig vroeger 
ook al eens een 
voorbeeld heb 
gehad ; het was 
een meikever 
met vier sprie
ten. Ik heb het 
beestje — daar 
ik geen insec
tendoos bij mij 

'Z--v* iia(j — zorgvuldig 

ingerold in vloei-Bliiempakies vaa rogge met twee en met drie bloempjes. 

plantenbus bewaard; hij is echter spoorloos verdwenen. 
bestaat nog in een collectie. 

papier en in de 
Het vorige exemplaar 

E, HEIMANS. 

IETS OVER HET BROEDEN VAN SPREEUWEN. 

PREEUWEN betrekken gaarne nesthokjes (om den taalzuiveraars in ' t 
gevlei te komen, wil ik mij niet langer aan het germanisme „nest
kastjes* bezondigen); dat is bekend genoeg. De von Berlepsche 
hokjes zijn vóóral in trek bij de spreeuwen. Geen wonder; de 
uitvinder heeft die hokjes tStaarkastchen'' gedoopt, en gaf door 

dien naam te kennen, voor wie ze allereerst bestemd waren. Te Bennekom, waar 
ik drie zomers doorbracht, werden mijn spjmwewhokjes inderdaad ook alleen 
door spreeuwen bewoond. 

Meezen en draaihalzen namen de meesenhokjes in gebruik; dus volkomen in 
overeenstemming met het von Berlepsche voorschrift. Maar wat gebeurde er nu? 

Als de vijf of zes eieren van de spreeuw uitgekomen waren, hadden de 


