
48 DE LEVENDE NATUUR. 

19 Mei vond ik hier het nesl van dezen fuut aan den kant van de ijsbaan, waarin zich één 
ei bevond. Tot broeden is 't niet gekomen, want het nest werd uitgehaald en vernietigd. 
Later heb ik het paar niet meer aangetroffen, ze schijnen derhalve weggetrokken te zijn. 

Schiermonnikoog. D. WOLTMAN. 

Het dodaarsje broedt op Texel 
broedend aangetroffen. 

algemeen, de waterral is er slechts enkele malen 
ï . 

Bizonderheden aan een tulpenbol. — Naar aanleiding van een berichtje in de Alkmaarsche 
Courant over oen tulp met twee bloemen aan een stengel, wat als een groote bijzonderheid 

werd vermeld, zend 
ik u hierbij eenige af
beeldingen van eén 
tulpebol, die ik een 
paar jaar geleden naar 
den bol zelf maakte. 

Deze bol had vijl' 
stengels,was bovendien 
aan zijn top gespleten 
en droeg twee stam
pers, doch daar de bol 
mij eerst in banden 
kwam, toen hel bloem-
dek reeds was afge
vallen, weel ik niet of 
die twee stampers tot 
één of twee bloemen 
behoord hebben. 

Kig. 1 vertoont 
den bol in zijn geheel. 

Kig. 2 nadat hij 
van den buitenste rok 
was ontdaan. Hij bleek 
toen te bestaan uit 
twee helften, d ie slechts 
mol een klein deel van 
do schijf aan elkaar 
verbonden waren. Dit 
deel is in do figuren 
3 on 4 door A aange
duid. 

Kig. 3 a en b is 
een afbeelding van 
helft I, van binnen en 
van builen. 

Kig. 4 evenzoo van 
helft II. 

M. J. DE VERWEK. 

Gespleten aardworm.— 
Terwijl ondergeteeken
de aan 't wormpjes 
zooken was voor zijn 
aquarium-bewoners, 

vond hij een worm, 
ik meen den gewone 
regenworm, met een 
normalen kop; doch 

ongeveer 4 cM. van den kop splitst zich het lichaam in twee, naar ik meen, normale achter. 
lijven. Is dit niet iets bijzonders? Ik heb hem bewaard voor iemand die er belang in stelt. 

Oudeuuiler. G. J. v. D. PLOEG. 


