
140 DE LEVENDE NATUUR. 

veelvermogenden invloed op het gemoed der u toevertrouwde jeugd is in deze treurige zaak 
reeds veel ten goede gekeerd en kan door samenwerking nóg meer ten goede gedaan worden. 
In elke school, in elke klasse dient de leus te klinken: „Spaar de vogels!" 

Een enkel waardeerend woord van u, te gelegener tijd gesproken, ten bate van de beste 
vrienden van land- en tuinman, zal als zaad zijn, dat in 't hart der onbezonnen jeugd goede 
vruchten voortbrengt: het zal hel groote nut doen beseffen van de vogelwereld, vooral van 
de kleinere vogelsoorten voor land- on tuinbouw; het zal in de kinderharten liefde opwekken 
voor die aardige gevederde zangers, die hof en veld en Iwsch opvroolijkon met hun gekweel; 
het zal in meer dan één kinderhoofdje de gedachte doen rijzen, dat het een groot kwaad is, 
roekeloos de nesten Ie verstoren of wreedaardig de nog kale jongen onder de voet te treden; — 
door vermaning en zelfs door straf kunhen de verstokte vogelvernielers tot rede gebracht 
worden. 

Mogen wij dan op uw hulp rekenen? 
Het bestuur en de leden der Limburgscho Vereeniging tot Bescherming van Dieren 

brengen U bij voorbaat denk, ze zullen, wat ge doel, op hoogen prijs stellen. Ons aller leus 
zij en blijve: «Spaar de vogels!« 

Mcutatricht, 1 Mei 1915, Hei Bestuur eoorttoemd: 
J. NUYTS, Voorzitter, 
C. SCHRASSEBT-BERT, Secretaris. 

Doorgroeiïng bij boterbloem. 
werd door Anneke Wenckebach 

l)oorgO(?roeide boterbloem. 

Nevonstaande doorgroeiïng van de scherpe boterbloem 
evonden in een weiiaml bij Wildhoef onder Bloemendaal, 

geheel in hel wild. Zelden heb ik een mooiere gezien; de tweede 
bloem, die uil de eerste te voorschijn kwam, was eveneens geheel 
gevuld. Ook uit de buurt van Amsterdam kroeg ik bericht van een 
dergelijke vondst. In onze buurt zie ik het „Gouden knoopje", de 
gevulde variöleit van de boterbloem, haast nooit in tuinen gekweekt. 

T. 

Popullerpijlstaart. — Deze vlinder schijnt dit, jaar veel voor Ie 
komen, zij werd ons herhaaldelijk ter determinatie toegezonden 
(A. Ie Gorkum, de H. te Dieren, v. d. S. te Nunspeel). Ook de Avond-
panwoog of Wilgenpijlstaart is in de laatste weken zeer algemeen. 

T. 

Orobanche purpurea. — In antwoord op uwe vraag naar Orobanehe 
kan ik u mededeelen, dat ik in HH'i twee exemplaren gevonden 
heb ten N. der straatweg van Wijk a/Zee en in lOLi drie exemplaren 
in de buurt van mijn huis in de Breesaap. 

Ook even nog 't volgende: In de pomp van den schooltuin 
dit jaar een nest van een koolmees — 10 eitjes — 4 jongen — 
ü eitjes spoorloos verdwenen. — Pomp afgesloten en goed beschermd 
door gaas legen katten. — Jongen groeien goed Op, verwacht eiken 
dag 't, uitvliegen. 's Avonds een geweldig onweder, volgenden morgen 
nest ledig. — Pomp weer aan den gang gemaakt — vier volwassen 
jongen komen te voorschijn, allen verdronketu blijkbaar een ver
keerden uitweg gevonden. Dal de jongen dal niet beter zagen van 
de ouden, die bij den zwengel inkwamen. 

t.lin uiden. G. TEN NAPEL. 

Campanula persicifolia. — Het somtijds behaard zijn van het onderstandige vruchtbeginsel 
van (1. persicifolia vindt ik vermeld in Heukels' groote Flora van Nederland, deel 111, blz.'ÜK). 

L. A. SPRINGER. 

A A N G E B O D E N : 
Wie ruilt in 47 Verkade's plaatjes (Winter, Blonde Duinen, Bonle Wei, Naardermeer) 

tegen 25 Bosch en Hei of Zuiderzee. Adres: Hermanides, te Avezaalh. 

CORRESPONDENTIE. 
J. H. te Ter Apel. — ÜW rups is die van de hermelijnvlinder, u vindt er een afbeelding 

van in hel «Wandelboekjen en do heele levensgeschiedenis in »ln de Duinem. 


