
360 DE LEVENDE NATUUR. 

Men denkt hierbij onwillekeurig aan het vervroegen (forceeren) van allerlei planten door 
eenvoudige middelen of meer ingewikkelde kunstgrepen. Trouwens hel geheele belang
wekkende gebied van periodiciteit door uitwendige en inwendige oorzaken is hiermee 
betreden. 

Domburg, 24 Nov. 1914. P. J. v. u. FEEN .In. 

Het artikel van D. Jeswiet staat in de Beih. z. Bof. Gentrbl. Bd. XXXI 1913 Abt. II pg, 322 
en heel: Eine Einteilung der Pflanzen der niederlandischen Küslendünen in okologische Gruppen. 

J. Hs. 

Dierenmishandeling. — Hoe schandelijk men soms met dieren omgaat, blijkt genoegzaam 
uit onderstaande gebeurtenis: 

Mijn neef, die wegens de mobilisatie te Monster ingekwarti^d is, vond met eenige 
andere soldaten in den omtrek van dit dorp eene Mantelmeeuw in iJÉwmiswaardigen toestand. 
Hel dier was aan een der zwemvliezen gewond en kon niet meer yUegen. Eenparig besloten 
de soldalen de arme meeuw mee te nemen. In een leegstaand kippenhok van de boerderij, 
waar zij ingekwartierd zijn, werd het dier ondergebracht en zoo goed verzorgd, dat de meeuw 
spoedig genas. Daar zij echter niet vliegen kon, besloten de soldaten het dier nog eenige 
dagen te houden, alvorens het de vrijheid te hergeven, 't Heeft niet zoo mogen zijn. 

Eene andere troep soldalen haalde bij afwezigheid der verzorgers de meeuw uil het hok, 
en begaf zich er mee naar een naburig weiland, waar zij met de msewto gingen ifoetbaüen, 

Eenigen tijd later werden de verzorgers der vogel op dit barbaarsclie vermaak opmerk
zaam. Hun tusschenkomsl kwam echter te laat. Tengevolge van de ruwe trappen en genoppen 
der wreedaards was de vogel reeds dood. Een der poolen was gebroken, een oog (ngetmpt, en 
overal vertoonden de veeren vuile plekken, die aangaven, waar de schoenen hot dier aan
geraakt hadden, 't Ergste was, dal dit verheffende spel onder leiding stond van een sergeant 
en een korporaal. Een der toegesnelde soldaten schroomde niet, den sergeant ondubbelzinnig 
de waarheid te vertellen over zijne lage daad. 

De vogel, die eene vlucht had van 1.25 M., bevindt zich nu bij een prepara leur om opgezet 
te worden. 

'a-Gr. G. V. 

Ilsvogeitje in Utrecht. — Bij deze deel ik u mede, dal, ik Maandag 23 Nov. j . 1. alhier 
legen hall' twee 's middags een IJsvogeltje langs tien Singel heb gezien (ongeveer ter hoogte 
van de Willevrouwenbrug). 't Vloog zeer goed, en, naar ijsvogelmanier laag langs 't water, 
Anderen moeten 't mooie vogeltje den volgenden dag, togen half een gezien hebbon, daar niet 
ver vandaan, langs 't zelfde water. Aangezien ik dit vooreen weinig voorkomend geval 
houd, dacht ik, dat zal ik mijnheer Thijsse eens schrijven. 

,1. v. MAHI.E. 

Zoo heel zeldzaam is de ijsvogel gelukkig niet. Als men er maar op bedacht is, dat 'i 
dier beslaat, krijgt met het dikwijls genoeg ook in stadsparken te zien. 

Tu. 

De Groote Stern. — Hoewel ik eiken zomer enkele groote sterns waarneem, Iten ik er 
van overtuigd, dal deze zeezwaluw op dit eiland niet broedt, want, hoeveel ik er naar gezocht 
heb, is 't mij niel mogen gelukken, hinme legsels te vinden. De mogelijkheid evenwel bestaat, dal 
er zich hier op een volgend jaar een kleine kolonie gaat vestigen en al moge dan hot kanon
gebulder van Borkuin zich nog steeds doen hooren, geloof ik niet, dat zo zich hierdoor zal 
laien verjagen, tenminste de 3 andere sterna-soorten, die hier geregeld elk jaar broeden 
(inaerura en hirundo in toenemend aantalll, leggen hiervoor niel de minste vrees aan den dag. 
Schiermonnikoog ligt dan ook verder verwijderd van Borkuin dan llottum. In een volgend 
seizoen hoop ik een onderzoek in te stellen naar hetgeen zooal op Simonszand en de Bosch-
plaat workt aangetroffen. 

SchtermonnOtootf. D. WOLTMAN. 

A A N G E B O D E N J 

tegen elk aannemelijk bod, of Ie ruilen, twee goed onderhouden boeken, met. prachtig gekleurde 
platen, getiteld; J. E. Vael, Med. Doet, Catalogue Syslematicpie. Adres: J. Geusbergeu 
St. M. Gestel. (U.) 




