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schrijft mij nog nader, dal de beste tijd voor hel verzamelen is Juli, Aug, en nog Sept.; 
de plant heeft dan vrucht en meestal nog, of weer bloem. 

Als zij, die vast van plan zijn den heer R. te helpen, mij even bericht sturen, zal ik de 
namen opzenden en desgewenscht later ook de planten. Il, 

Een afwijking. —• Verleden jaar al had ik in dit tijdschrift een kleine mededeeling willen 
doen aangaande oen Iws primula's, die wij in den tuin hebben. Ik heb dat toen niet gedaan, 

omdat een kennis van me, een bloemist, zei, dat hel 
heelemaal niets bizonders was. Niemand echter, wien 
ik er ook later opmerkzaam op maakte, had ooit zoo'n 
vorm gezien en zoo waag ik het nu, op gevaar af niet, 
veel bizonders te zoggen, 

DU bos Primula's dan vertoont (en vertoonde ver
leden jaar) een eigenaardige afwijking in de kelk: deze 
is n,l. aan het veranderen, zoowel wat vorm als wat 
kleur betreft. En niet alle kelken veranderen in dezelfde 
mate. Geen enkele in normaal. Bij de minst gevarieerde 
vertoont de vijflaudige kelk op verschillende plaatsen 
de kleur van de bloemkroon. (Bij éen bloempje aan 
zoo'n schermpje bevond zich tusschen de vijf tanden 
in nog een blaadje zonder spitse punt en mol de kleur 
van de bloemkroon), 

Van deze minst g e v a r i e e r d e 
vormen loopen de afwijkingen tot 
een tweede kroon, afwisselend met
en onder de eerste g e p l a a t s t , 
Enkele bloempjes zijn er, waarvan 
deze nieuwe kroon volkomen den 
vorm heeft van de gewone er boven, 
met geen enkel tandje meer en vol
komen dezelfde teekening. Bij andere 
zijn op de plaats van de hartvormige 
insnijdingen op don top nog een 
paar tandjes aanwezig, die de vroegere 

kelk verraden. Ook hel kleine ringetje van kroonschubben is bij dezen 
vervormden kolk duidelijk waar te nemen,-

Die overgangen zijn wel eigenaardig, 't Vorig jaar kwam ze ook voor 
en 't lijkt of ze van de eene zijde der plant naar de andere verloopen. 
En hoe dat Ie verklaren, gegroeid als zo zijn uil t'-en wortelstok "? 

Jammer, dat de vermeerdering door zaad zoo moeilijk zal gaan ; 'l is 
iialinirlijk maar een vorm, de langstijlige. 'k Zal trachten illegitieme bestuiving te bewerken. 

Vlaardingea. W, II. PADMOS. 

BnnJvorming vnn Ganipbloem (tie bli, 12J), 

Dergelijke monstruose Primula's zijn in den handel, 11, 

Naar aanleiding van de nieuwe vogelwet. — Naar aanleiding van hel ingediend Wetsont
werp houdende Bepalingen tot, beselierming van in hot, wild levende vogels, hebben wij de 
eer de aandacht op de volgende omstandigheden te vestigen. 

In Art, 5 wordt voorgesteld te vergunnen hel rapen van meouweieren van 10 Mei—16 Juni, 
Behalve van kieviten en van meeuwen wordt hel rapen van allo andere vogoleieren 

absohuil verlioden, behalve in het geval van Art. 15. 
Hel Waterschap Schouwen bezit sinds onheugelijke tijden zoogenaamde vogelarijen, die 

in don regel voor 14 jaren worden verpacht. 
Dit zijn: De eerste inlaag van Flaauwers, groot 32 II.A., verpacht voor / 311, 's jaars ; 

de tweede inlaag, groot 28 II.A., verpacht voor f 241, en de derde inlaag, groot 31 H.A., 
verpacht voor ƒ 151. 

Pachters zijn van ouder tot onder dezelfde families, die met lieleid en oordeel de eieren 
rapen, daar hel hun eigen lielang is, den vogelstand goed te houden. In deze inlagen broeden 
hoofdzakelijk Kokmeeuwen (Larns ridibnndus) en de Groote- en Kleine Star (Sterna). 

Bovendien komen nog in hel Waterschap Schouwen buiten de inlagen eenige lage moe
rassige percoelen voor, die ook als vogelarij verpacht worden en waarin broeden: de Kluit, 
(Recurvirostra avocella); do Grutto; het Daakje (Totanus calidris); de Scholekster (llaeinalopns 
ostralegns); de Kemphaan en do Koel. Slechts enkelen dezer broeden ook iu de inlagen. 
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Wanneer nu de wel voortaan alleen toelaat het rapen van meeuweieren, zal dit een 
noodlotligen invloed hebben op alle andere vogelsoorten hierboven genoemd, want de pachters 
zullen deze zooveel mogelijk verjagen, om hot nestelen van meeuwen, de eenige soort 
die hun profijl geeft, aan te moedigen. 

Gevolg zal zijn, dat de Sterna's en de kluiten, die loeh reeds zeldzaam zijn, binnen eenige 
jaren geheel zullen zijn verdwenen. 

Aan de thans gevolgde wijze van verpachting en de oordeelkundige behandeling der 
pachters is zonder twijfel te danken, dat de Sterna's en de Kluiten, die nu in ons land zeer 
zeldzaam zijn geworden, in Schouwen nog groote broedkolonies hebben. Het komt ons 
wenschelijk voor, juist met 't oog op wat het wetsontwerp bedoelt, dat die broedkolonies in 
stand blijven, wat niet 't gevaf zal zijn, als de pachter voorlaan alleen over meeuweieren 
mag beschikken. 

Wij hebben de eer op deze gronden n te verzoeken het daarheen te willen leiden, dal, 
öf in Art. 15 behalve meeuwen, ook genoemd worden Starren, Kluiten, Grutto's, Haakjes, 
Scholeksters, Kemphanen en Koeten öf dat in Art. 15 wordt opgenomen een tweede alinea 
van deze strekking, dat, waar van ouds vogelarijen bestaan, vergunningen lol hot, rapen 
van eieren van ovengenoemde vogels kunnen worden verleend öf dat met name voor de 
vogelarijen van en in Schouwen zulks wordt toegestaan. 

De tijd van het rapen is voor meeuwen voor Schouwen te laat, wanneer deze eerst 10 
Mei begint, en zou volgens onze pachters moeten zijn voor meeuwen van 15 April—15 Juni, 
voor de overigen van 1 Mei—1 Juni. 

Een warm of koud voorjaar heeft op de eieren een grooten invloed en waar de meeuwen 
altijd hel eerst beginnen te leggen, zou eene bepaling van 10 Mei als aanvangslermijn in 
warme jaren veel te laat zijn; de vogels waren dan reeds aan het broeden en alleen door 
alle eieren te vernielen, zou men ze dan kunnen bewegen weer te gaan leggen. Ook dat is 
zeer zeker niet de bedoelng. 

Het Dagelijks Bestuur van WaterscJiap Schouwen: 
A. ,1. F. FoKKEK, Voorzitter. 

Zierikzee. D. VAN DER VLIET, Ontv.-Grif/ier. 

Fossielen. — In antwoord op een süikjo van Dr. Calkoon in do Januari-aflevering zend 
ik nevensgaande plaatjes van fos
sielen in vuursteen, hier op de - . . 
heide gevonden. Het eerste ver
toont, een zevental indruksels, waar-
schijnlijk van planten. Hel uilenkop
je is vermoedelijk van dezelfde soort 

als de teekening 
van genoemde 
aflevering. De 
daar besproken 
s p o n s fossielen 
vind ik h i e r 
vaak, zoowel in 
de koolzure kalk 
aan de opper

vlakte, als op de breukvlaklen, 
E. J. H. SCHOLTEN, 

Het ringen van in het wild levende 
vogels. — Zoowel tot, het verkrijgen 
van betrouwbare gegevens omtrent, 
hel trekken der vogels, alsmede 
tot het bepalen van den juisten 
ouderdom, waarop bij sommige 
vogelsoorten hel volkomen veder-
kleed wordt aangelegd, is het op jeugdigen leeftijd voorzien van een gemerklen aluminium 
voetring oen middel, dat thans meer en meer wordt toegepast, on dal, reeds, vooral met 
betrekking tot den vogellrek, zeer belangrijke resultaten gegeven heeft. Door hel ringen van 
jonge ooievaars in hel nest b,v. heeft men den wog, die deze vogels naar hunne winter
kwartieren volgen en de winlerkarlieren zelve met zekerheid kunnen bepalen en ook 
kunnen aautoonen, dat de ooievaars in de streek, waar zij zijn uitgebroed, weder lerugkeeren. 


