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Iets dergelijks, maar uit de groote groep der tweozaad-
lobbigen, deed zich dezen zomer in myn eigen tuin voor. 
Daar bloeide een overblijvende grootbloomige Papaver, 
Papaver bracteatum, die drietallig in plaats van tweetallig 
was; haar kelk was driobladig en haar kroon was zesbladig. 
Jammer genoeg werd het zaad niet rijp, zoodat ik niet kon 
nagaan, in hoeverre deze afwyking erfeiyk zou zyn. Omdat 
zy overblijvend is, zal ze ongetwijfeld het volgende jaar 
weer dezelfde eigenaardigheid vertoonen en ik hoop dan 
gelukkiger te zijn. 

Tweetallige eenzaadlobbigen en drietallige tweezaadlobbigon 
komen bij zulke sterk sprekende typen als de Iris en de 
Papaver zijn, niet dikwijls voor. By bloemen met meerdere 
bloemdeelen kan men het vaker opmerken. 

Bellen. K. SIPERITJS. 

Eeu geraamte. 

Den 21''" Januari j.1. kwamen eenige myner leerlingen 
met iets byzonders de school binnen. „Meester," zoo zeiden 
ze, „kunnen wy niet een aardig netje breien!" Meteen 
gaven ze mij een voorwerp, zooals ik u hierbij zend, en 
waarvan u hiernevens een afbeelding ziet. Op het eerste 
gezicht meende ik werkeiyk, dat de jongens touwtjes heel 

kunstig aan elkaar gevloch
ten hadden, doch al spoedig 
bleek me, dat ze my foppen 
wilden. Zoo'n „aardig netjee 
was n.1. een merkwaardig
heid uit de natuur. 

De dooi was sedert een 
paar dagen ingevallen, en 
het schynt, dat de smeltende 
yskorst voor de jeugd nog 
dezelfde aantrekkingskracht 
bezit als een gladde, sterke 
ysbaan. De Ryswyksche 
schooljongens althans ver
maakten zich op het broze 
ys en haalden onder de 
schollen tal van „netjes" uit 
de sloot, 

Dezen zomer prykte die 
sloot met prachtige scher
men van Cicuta virosa en 
OenanthePhellandrium. Haar 
forsche stengels waren nog 
niet geheel vergaan; alleen 
de stevigste deelen, welke 
veel op dunne touwtjes ge-
lyken, waren nog over. De 
bekende „tusschenschotten" 
waren verdwenen, maar de 
plaatsen waar ze eenmaal 
zaten, zyn nog duideiyk 
zichtbaar, 

Het geheele geraamte van 
den stengel heeft werkeiyk 

veel van een „netje". Het geraamte van een blad, inzonder
heid van een populierblad, is bekend, maar ik geloof, dat 
een geraamte van den stengel van een Cicuta virosa niet 
vaak wordt aangetroffen. Voor my althans was het iets 
nieuws, en ik vond het merkwaardig genoeg om het naar 
De Levende Natuur te zenden. 

Bijswijk (Geld.) B, J, v, WAGENSVELD. 

Dubbel ei. 

Zoudt u my ook eene verklaring kunnen geven van 
nevensgaand schrijven ? 

Ik heb hier nl. gezien een kippenei iets kleiner dan een 
ganzenei, dat uitgeblazen zou worden, toen het wit en de 
dooier er uit waren zag men een tweede ei liggen, wat. 
grooter dan een duivenei. Het ei is afkomstig van een 
kip die altyd bijzonder groote eieren legt. Het is een 
aardig gezicht een ei in een ei. 

(Dubbele eieren zyn niet zoo zeldzaam als u denkt, de 
verklaring van 't ontstaan kennen wij niet. Red.) 

Voor schoolgebruik en wandelaars is alleraardigst Kühre's 
„Botanischer Tasschenbilderbogen für den Spagiergang", 
bevat ruim 100 gekleurde afbeeldingen van zeer algemeen 

Een „netje". 
Rechts een stuk 
ervan op natuur-

lyke grootte. 

voorkomende planten. Prys p. Heft 40 pf. Jammer dat het 
Duitsch i s ; wanneer verschijnt in onzo taal zoo iets eens? 

Mej. F. ENGEL. 

J. S. Ie H. „Schries" is evenals Schrier de Friesche volks
naam voor de Grutto [Limosa Limosa (L.)]; dezelfde vogel 
wordt op Texel „Marel" genoemd. T. 

H. v. R. te V. Wij raden u aan struisvogeleieren te be
vragen by de Amsterdamsche of Rotterdamsche diergaarde 
of anders by Jamrach in London. T, 

•7, P, te B. De veranda-vogel was een grauwe vliegen-
vanger; aardbeien groeien heel veel in de duinen en de 
vogel, waarvan „Mies" jongen vond, was een houtduif of 
ringduif. T. 

Hulpboekje voor joug-e Kruidenlezers,door A,de Jaegher, 
Tweede druk. Met talrijke afbeeldingen. Jules de 
Meester, Rousselaere, Brussel, Amsterdam. 

Dit boekje met enkele kleine wat donker afgedrukte foto's 
van wilde planten en vele kleine houtsneden, geeft in 
negen hoofdstukken (de negen bloeimaanden) van een aantal 
wilde en gekweekte bloemplanten de beschrijvingen enkele 
biologische byzonderheden. 

Vooraf gaat een systematische indeeling, dan een opgave 
van grondsoorten en groeiplaatsen met de alsdan te ver
wachten bloemen, gtrangscnikt volgens Prof Mac. Leod: 
Do bevruchting der bloemen in het Kempisch gedeelte van 
Vlaanderen, H. 

Onze Bloemen in don Tuin. De mooiste en meest ge
bruikte Tuinbloemen afgebeeld en beschreven door 
F. J. v. Uildriks en Dr. Vitus Bruinsma, ƒ 3.50 geb, 
P, Noordhoff, Groningen. 

Dit boekje in den vorm van Plantenschat uitgegeven, bevat 
160 gekleurde plaatjes van sierplanten, elk met één blz. 
beschrijving er tegenover. De plaatjes zyn, zooals de voor
rede zegt, gedeelteiyk ontleend aan de Atlas des fleurs 
de Jardins, van Paul Hariot. De teekening van de planten 
lijkt ons heel goed. de kleuren zyn lang niet zoo mooi als 
in de werkelykheid, maar dat kan ook niet voor de prys dien 
de uitgever vraagt. Ze zyn te kennen en te herkennen, 
dat is voldoende. H. 

Geachte Heeren. 

Naar aanleiding van Uw verzoek in „In sloot en plas" 
over Alpensalamanders deel ik U mede, dat ik in den tuin 
van myn collega Ds. Couvóe te Borne een zeer groot soort 
salamanders aantrof, die van boven geheel zwart zyn. De 
buik is oranjeachtig gevlekt. Indien dit Alpensalamanders 
zyn — ik ben niet in de gelegenheid dit na te gaan — dan 
weet U een vindplaats. In denzelfden tuin vond ik gisteren 
op groote koolstruiken den boomkikvorsch, welke ik elders 
in 't land nog niet zag. 

Hier te Almelo in het Nieuwe kanaal naar Nordhorn 
vond ik verleden jaar in 't voorjaar de Trapa natans (water
noot). Maar van 't jaar was er niets aan te bemerken. Naar 
ik hoor vindt men in deze streken, by Tubbergen en Oot
marsum vele planten, die elders in 't land niet voorkomen. 
Ook het vetblad heb ik hier gezien. 

Almelo. A. v. VELDHUIZEN. 

Aangeboden een aquarium (56—34—34 cM.) met glazen 
kap voor ƒ 10, met tafeltje ƒ 1 5 ; een terrarium (40 cM, hoog 
en circa 1 M. in omtrek) met kap en zinken bak v o o r / l d ; 
3 insectendoozen (50—34 cM.) a ƒ 1 per stuk. 

Zutphen, Berkelsingel. G, Hooo. 

Te koop aangeboden voor ƒ 10,—: B. H. van Nooten, 
Fleurs, Fruits etc. de l'ile de Java, groot folio prachtwerk 
met 40 folio steendrukplaten in kleurendruk. Pry's oor
spronkelijk ± ƒ40. Adres: E. J.Kempees,Verversdyk47, Delft. 

Itectiflcatie. 

In het berichtje, voorkomende in N0. IV 1903, pag. 80, 
tweede kolom onderaan, wordt de verhuizing medegedeeld 
van Fr. Pieters, hoofdopzichter van „Artis"; dit moet zyn 
hoofdoppasser. De betrekking van hoofdopzichter is namelyk 
na het vertrek van den heer Joh. Castens vervallen. 


