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was geworden als de vader. De mannetjes vechten echter verschrikkelik in de paartijd en op
een morgen lag een der mannetjes. waarschijnlik het oude dier, hevig verwond en bijna dood
in het hok. De buik was opengereten en de ingewanden kwamen er uit. Ook aan de kop
·had het diertje enkele diepe wonden. De overwinnaar was gezond. Dit drama zal zich echter
wel eens meer afspelen . want het is heel moeilik de mannetjes van de wijfjes te onderscheiden, als ze nög niet volwassen zijn en het is nog moeiliker om de dieren te vangen.
Uit het bovenstaande moge echter blijken, dat het houden van kantjils niet zo'n heksentoer is. Maar men moet beginnen met gezonde dieren en verder zorgen, dat ze rijkelik
en het juiste voedsel krijgen. Het zijn aardige dieren en het blijft steeds opnieuw de moeite
waard om naar de dieren te kijken, wanneer ze op het voedsel afkomen.
D.V. L.
EEN MERKWAARDIGE RAMBOETAN-VRUCHT.
Voor een merkwaardige ramboetan-vrucht vraag ik een oogenblik de aandacht van de
lezers der Tropische Natuur.
Van buiten zag de bedoelde, zoo van den boom geplukte vrucht er precies eender
uit als iedere andere ramboetan. Bij het doorsnijden bleek ze wormstekig te zijn- althans
zoo dacht ik op het eerste gezicht. Dan
maar aan LEEFMANS cadeau doen, was m'n
idee ; die kweekt uit zoo'n voor de consumptie minder geschikt voorwerp altijd nog
wel weer de een of andere interessante kever
of vlinder op. Zonderling, de larven bewogen zich heelemaal niet; zouden ze misschien dood zijn ? Ik keek eens wat beter
toe en ja, wat was het geval .... de vermeende larven bleken de worteltjes te zijn
van het reeds binnen de vrucht tot kieming
gekomen ramboetan-zaad. Een geval van
viviparie dus.
Tusschen vruchtschil en arillus (het
z. g n. vruchtvleesch) had het wortelstelsel
zich net- en parasolvormig uitgebreid, flauwe groeven achterlatend niet alleen in de
gladde binnenoppervlakte van de vruchtschil
maar ook in de gelatineuse arillus-massa.
Wat mij echter wel het meest frappeerde, was de donkergroene kleur van de
plumula, het pluimpje, daar dit optreden
van bladgroen onder afsluiting van het licht
en bij gebrekkige zuurstof-verzorging hemelsbreed verschilt van dat in de gewone
Een merkwaardige ramboefan vrucht.
bladeren, die bij te geringe lichthoeveel
heden (voor elke plant verschillend) geen bladgroen blijken te kunnen vormen.
Kieming van zaden binnen de vrucht is o.a ook nog waargenomen bij meloen, maanzaad en citroen, In dit laatste geval werkt klaarblijkelijk het zure citroensap niet storend
op de kieming.
J.C. V. DM. M.
CORRESPONDENTIE.
Verzamelen van naturaliën.
Door buitenlandsche verzamelaars worden herhaaldelijk aan het Zoölogisch Museum te BUITENZORG adressen gevraagd van verzamelaars of handelaars in naturaliën in Nederlandsch-lndië.
·
Zij, die genegen zijn om naturaliën te ruilen of te verkoopen, worden beleefd verzocht hun adres
met opgave van de diergroepen, die aangeboden kunnen worden, in te zenden aan het Zoölogisch Museum te BUITENZORG.

