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verder in open communicatie mot de inlorcellulairen van het bladweefsel. (Fig, 2, 4, 5). 
Bij sommige planten, in de eerste plaats en voornamelijk bij die welke bij voorkeur op 

vochtige standplaatsen vogeleeren, kunnen deze ademholten een aanmerkelijke grootte bereiken. 
Wij nemen als voorbeeld: Tradescantia zebrina (Fig. 5.) 

Ook de omgevende epidermiscollon vertoonen typische eigenaardigheden. 
Op de plaats toch waar sluitcel grenst aan epidermiseel, is de wand van de laatste veel 

dunner dan overal elders, hetgeen daarom zoo opvalt omdat hel overige doel van den celwand 
zoo stevig is. (Fig. ü). 

Hiermede heeft de natuur weer eens op oen zoo dood-oenvoudige wijze met een kleinigheid, 
als steeds woekerende met het voorhandene materiaal, iets machtigs tot stand gebracht. 

Daar waar menschenhanden met scharnieren, schroeven, moeren en meer ingewikkelde 
instrumenten moeten werken, wordt hier bet doel: het verkrijgen van een beweging om een 
as, op een haast kinderachtige, én juist daardoor dés te grootschor, wijze, door een luttele 
wijziging bereikt. Hel aldus gevormde mechanisme heeft men ÜHiV(/«irrioM genoemd; hierdoor 
worden de shiileellen min of meer onafhankelijk gemaakt van de omgevende epidermiscellen. 
(Fig. 6.) V. K. 

CWordt vervolgd). 

KIEVITSEIEREN ZOEKEN. 
NLANGS las ik in het Meinuimner van D. L. i\. oen artikel van den heer 

Zooistra over bovenstaand onderworp, waarbij ik gaarne enkele opmerkingen 
wenschte Ie plaatsen. 

Eerst dacht ik er aan daarmee te wachten, tot de lijd van kievilseieren 
rapen wat dichter bij was. De overwoging echter, dal de lezers van dil 
tijdschrift met dezen wonderen buitelaar van onze vonriaarslueliten bekend, 

er niets tegen zullen hebben zoo laat in het jaar herinnerd te worden aan dezen weidevogel, 
die onder hel jubelend uitschallen van zijn eigen naam op het gebied van vliegkunsl stukken 
vertoont, waaraan zelfs een man als de wereldberoemde vliegenier Pégoud stellig nog een 
lesje zal kunnen nemen, heeft me toch doen besluiten die opmerkingen nu Ie doen plaatsen. 

In de eerste plaats dan zegt de heer Z. dit; „Meestal heelt maand April reeds haar intrede 
gedaan voor hel vinden van „het eerste kievitsei" in de bladen wordt bekend gemaakt. 

Mijn ondervinding echter is, dat hel zelden of nooit April is, voor „het eerste kievitsei'' 
gevonden werd; ik moet we al zeer bedriegen als het in de laatste 'M jaar eenmaal is 
gebeurd. Ilicr volgen enkele data van hel vinden van het eerste kivietsei" in de laatste jaren : 

In 1912 op 0 Mrt., in 19M op 17 Mrt., in 1910 op 14 Mrt., in 1909 op 27 Mrt., in 1908 op 
30 Mrt., in -1907 op 22 Mrt., in 1900 op '21 Mrt., in 1905 op 20 Mrt., in 1904 op 24 Mrt. 

Van dit jaar (1913) weet ik toevalligerwijze den datum niet, maar ik weet stellig, dal bij voor 
April viol. Nu is mijn ondervinding wel, dat hel vinden van hel „eerste'' voor verschillende 
streken ook vcrscliillend is. In lagere, vochtiger streken leggen de kieviten eerder dan in 
hooger gelegen landen; als heide- en duinslreken. Kan hel ook zijn, dat „het eerste" van 
den heer Zooistra op den 2den April in de buurt van Nieuwe Schoot voorafgegaan was dom 
óón eerder geraapt in do Friesche kleistreken, waar gewoonlijk, hot eerste gevonden wordt'.' 

Verder leest men op bladzij 21 boven aan; „Op iets bijzonders moot je echter bij zoo'n 
hennetje met „drie" enz. 

Mag ik hierbij ook mijn ondervinding weer oven plaatsen 'l Die is n.1. deze, dat de kievit 
bij het verlaten van het nest gewoonlijk eerst een eindje, soms wel tientallen van meiers 
loopt voor ze opvliegt. Alleen, wanneer het wijfje zeer onverwacht gestoord wordt, door het 
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plotseling te voorschijn komen van achter een hok b.v., of als ze gestoord wordt net voor of 
op het oogenbiik, dal ze legt; ook als ze broedsch is wel of als de temperatuur beneden of 
even boven hel vriespunt is, zal ze direkl van het nest opvliegen. Althans zoo is de gewoonte 
der dieren naar ik meen in streken, waar veel „gezocht" wordt. Ze schijnen zich te dezen, 
opzichten aan de omstandigheden aan te passen. Ik meen n.1. opgemerkt te hebben, dal 
boe meer de dieren vervolgd worden, hoe vindingrijker ze zijn in hel op een dwaalspoor 
brengen van de eierzoekers. 

Mij is dit geval overkomen in eon streek, waar veel gezocht werd en wordt, waar hel 
een zeldzaamheid is, als er voor do maand Mei „een broed" gevonden .wordt. 

A. B. C. D. is een stukje land van ongeveer 
Va H.A. Op een ochtend nader ik het van uil de 
richting. N^l. Bij hel over de sloot springen, 
vliegt in het land er naast bij I een „moai lipke" 
(mooi wijfjeskiviet) op. Ik zoek daar den walakker 
af, maar vind niets, hoewel ik toch duidelijk zag, 
dal het er zeer waarschijnlijk wel 2 eieren zou 
hebben. 

Bij het terugkeeren van mijn route, nader ik, 
goed uitkijkend het land van uit do richting 
Il>< waar ik de kievit natuurlijk weer verwacht, 
doch zie daar niets wal op een kievit, lijkt. Bij 
hel plaatsen van mijn polsstok in do sloot, vliegt 
nu aan den anderen kant van bovengenoemd smal 
stukje land een kievit op. Daar ga ik zoeken, 
maar vind ook daar niets; ik begon toen al te 
begrijpen, dal er groote kans bestond, dat ik 
„genomen" werd. Dien dag had ik geen gelegen

heid meer nog eris in die buurt te komen, maar den volgenden ochtend kom ik uit de 
richting X I I I en nauwelijks ben ik daar over de sloot (de walkant was daar iels hooger) of ik zie 
een heel kort vluchtjo van een kievit, over de tegenover liggende sloot bij III, waar ook de 
walakker wat hooger ligt en ik zie het dier wegtippelen, zooals een kievit dat alleen kan. 
Toen dacht; ik „maar nu ben je er bij kameraad, nu ben ik in hot land waar je ze hebt" en 
ik vond het nestje met drie eieren bij N. Het is duidelijk hoe hel diertje (want het was een 
klein wijfje, en grauw als de kleur van hel land was) mij er in had laten loopen. Het was 
telkens bij mijn nadering in een greppel gewipt en daar doorheen geloopcn, of misschien ook 
wel heel dicht langs het kantje daarvan tot aan een der slooten en vloog daar dan heel 
behendig, haast zonder vleugelslag over. Bij den derden aanval zag ik hoe keurig of dal 
plaats had 'k zie het dier nog, zoo vaak ik aan het geval denk. Dergelijke gevallen doen er 
zich meer voor; elke eierzoeker kan er U van verhalen, al is dil m.i. al een zeer bijzonder geval. 

Verder meent do heer Z., dat het den kieviten niet hindert, al worden de eieren tol den 
eersten Mei weggenomen. Ik meen, dat wel eenigszins te moeten betwijfelen en wel op de 
volgende gronden. Het is naar ik meen een niet lo betwisten waarheid, dat men in de laatste 
jaren met het maaien dor graslanden veel vroeger begint, dan hel jaren geleden de gewoonte 
was. Het gebeurt wel, dal op stukken land, waarop het gewas wat voorlijk slaat, het gras 
vier weken voor den langsten dag sligtK. Welke invloeden daarop inwerken, óf de zachte 
winters van de laatste jaren, óf hel inzicht der boeren, dal ze minstens evenveel zoo niet 
meer profijt hebben van jong gemaaid dan van het reeds van bloeislengels voorziene gewas, 
óf de overweging; „komt de nood aan de man, dan hebben we bet „inkuilen" nog achter 
de hand" of deze invloeden met elkaar, hel doet er hier ook minder ter zake, maar het feit 
meen ik, zal zeker niet ontkend kunnen worden. En als nu de kieviten op den laatsten April 
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hun eieren kwijl raken, duurt hel, al zijn de omstandigheden ook heel gunstig, toch minstens 
een kleine week eer ze zich lol broeden kunnen zetten en is er groote kans, dal ze van 
maaiers last zullen ondervinden. Ik weet ook wel, dal allhans in de Friesche kleistreken, op 
deze wijze nadeel wordt toegebracht, al weel ik niet hoe groot of dal wel is. In de wet van 
1912 is 28 April als de laatste dag aangewezen, waarop kievitseieren geraapt mogen 
worden, wal m.i. den kieviten te stade zal komen, al was het stellig wenschelijk, dat die 
datum nog een paar dagen vroeger gestold was. Elke poging om dezen vogel, die in vele 
streken in veel geringer aantal voorkomt, dan een 20-lal jaren geleden, te beschermen 
verdient m.i. toejuiching. 

Amsterdam. F. WIERSMA JR. 

VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN. 
Nieuwe plantensoorten en nieuwe vindplaatsen van zeldzame plantensoorten in Nederlandin 1913. 
In deze lijst zijn de volgende verkortingen gebruikt; 
H. voor .1. Th. Henrard te Gorinchem, J. voor P. Jansen te Amsterdam, K. voor A. W. 

Kloos Jr. te Dordrecht, W. voor W. H. Wachter Ie Hotlordam en Z. voor G. H, H. Zandvoort 
te Amsterdam. 

De lijst van nieuwe soorten en variëteiten is de volgende; 
Sparganium ramosum A. neglectmn Beeby te Sleeuwijk (II.). '• 
(larea: vulpina B. interrupta Peterm. te Gorinchem (II.). 
Carex acuta var. amblylcpis A. et G. Maasiiiterwaarden bij Bunde (de Wever, II.). 
Care.r vulgaris B. puttula .1. el G. Ie Lochem (II.I 
Carejc \iilidifera B. longihracleata Lange te Lochem (H.). 
Carex Pseudocij^eriis ti. minor Hampe te Lochem (H.). 
(Ujperus vegetus Wüld. te Wormerveer (K.). 
CencAnw trihuloides L. (Graminae) te Gorinchem (H.). 
Setaria glauea mr. pallnis Ztmm te Botlerdam (li. II. Danser). 
Anthoxantlnini odoratnm var. ttrictutn A. cl ('•. te Nijmegen (IL). 
I'hlcnm stdmhitnm m. glomrratum te Gorinchem (IL). 
Sporobobts indicus B. Br. (Graminae) te Gorinchem (IL). 
Cunodon ünctylon B. septentrionalis A. cl G. te Arnhem (IL). 
/•.Vi'Ksiiir triatochya Kunth. (Graminae) te Wormerveer (K.). 
Agroslis 'nebulosa Botu. te Gorinchem (H). 
Ammochloa pungens Poir (Graminae) op Uselmonde (.1.). 
Stipa Neeseana Trin. et Bupr. (Graminae) t(̂  Wormerveer (K). 
OryiOf»is wiiiacca Aschrs. et Schwcinf (Graminae) te Wormerveer (K. L). 
^li'ra caespitosa m. vivipara en B. pallida m. vivipara, de eerste te Dordrecht (K.), de tweede 

te Gorinchem (IL K.) 
Mra caespitosa B. paroiflora Richter. Tusschen Valkenburg en Sibbe (II. '/..) 
Aira llexuosa B. Lcgei Richter te Lochem (H.) 
Holcns ianalus var. aVbovircns Hchb. te Lochem (H.) 
Avena nuda L. te Gorinchem (IL). 
Ih-iza minor L. te Wormerveer (J. K.). 
Kragroslis pilosa P. B. Ie Wormerveer (J. K.) 
Eragrostis major var. cilianensis Aschrs. Ie Wormerveer (K.). 
Daciylis glomerata var. Vugckii W. et J. te Oosterbeek (1). 
Fostttca amana uor. pallens Degen en var. littoralis Hack. te Durgerdam langs de Zuiderzee (.1.). 
Festuca arundinacea var. fascictdata Sonder te Schaesberg (Z. L.) (de Wever). 
Brachi/podium sihniiinim II. dumosum Beek. te Maastricht (St. Pietersl)erg) (H. Z.). 
Bromut arvennt var. velutinm Duval Joure te Gorinchem (II. K.),de\ormendepa.uperalus 

en nanua van deze te Gorinchem (K.). 
Bromus hyalinus Schur. te Gorinchem (H.). 
liromus racemosus var. depauperatus te Dordrecht (K.). 
liromiis hordeaceus var. leptostachys vorm depauperatus ie Dordrecht (K.). 
Bromus villosus var. ambigens Jord. te Meersen (de Wever). 
Bromus unioloides var. Iiaenkcanus Prest, te Gorinchem (H.). 


