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DE LEVENDE NATUUR.

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 verleden 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 meten 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 volkomen dezelfde teekening. Bij andere
zijn op de plaats van de hartvormige
BnnJvorming vnn Ganipbloem (tie bli, 12J), 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.

Dergelijke monstruose Primula's zijn in den handel,

W, II. PADMOS.
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Naar aanleiding van de nieuwe vogelwet. — Naar aanleiding van hel ingediend Wetsontwerp 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 j a a r s ;
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 moerassige 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.

