
84 DE LEVENDE NATUUR 

falcata L., all., Noorderzand, één exempl. — 76. Lotus corniculatus L., all., Noorderzand, 
gewoon. — 77. Ononis spinosa L., all., 20 - 30 exemplaren. — 78*. Vicia hirsuta Koen, 
dil., zeewering, weinig. — 79* Vicia lathyroides L., dil., zeewering, een paar. — 
80*. Melilotus arvensis DESR., dil., zeewering, eenige. 

S c r o p h u l a r i a c e a e . 81*. Veronica arvensis L., haven, dil., zeewering, eenige. 
B o r a g i n a c e a e . 82. Echium vulgare L., dil., tuin, 1 exempl. 
L a b i a t a e . 83*. Lamium amplexicaule L., dil., zeewering, een paar. — 84*. Prunella 

vulgaris LIN., dil., dorp, eenige. 
Wieren . Fucus vesiculosus. — Enteromorpha intestinalis. — Ulva lactuca. 

De met een asterisk gemerkte planten, 18 in totaal, komen niet voor op 
HARTING'S lijst. De met 1 gemerkte planten worden niet bij Harting, wel bij Suringar 
(1887) vermeld. Hiertoe behooren o.a. een aantal composieten, die mogelijkerwijs 
met den wind hierheen verspreid zijn. Het aantal nieuwe Papilionaceae is ook 
vrij groot. De meeste nieuwe planten werden in de buurt van de haven en het 
dorp gevonden en zullen wel van den vasten wal met allerlei artikelen zijn aan
gevoerd. Onder de soorten, die wel op HARTING'S lijst voorkomen, doch die wij 
misten, behoort ook Hyoscyamus niger L., waarvan wij mogen aannemen, dat zij 
in slechts enkele, mogelijk ook in een enkel exemplaar werd gevonden, en waarom 
het ons dus niet hoeft te verwonderen, dat zij niet meer werd gevonden. 

Hetzelfde zal wellicht het geval zijn met enkele soorten der bovenstaande lijst. 
Want ook de oorlog en de interneering der Engelschen hebben Urk niet onbe
roerd gelaten en het zou zeker interessant zijn, indien een nieuw onderzoek ver
gelijkend materieel brengt omtrent dit aardige plekje grond. 

De verliezen, die de flora sinds HARTING'S bezoek leed, zijn zeker niet belang
rijk geweest, terwijl ook de vooruitgang, mede dank zij niet zeer gunstige bodem-
factoren niet zeer snel heeft plaats gehad. 

Utrecht S f ^ S . f ï ' i l S l ? ' Dr. J. H. SCHUURMANS STEKHOVEN Jr. 

Van een Nijlpaard en zijn gebit. — In Artis heeft men onlangs voor een lastig geval 
gestaan: het mannelijke nijlpaard „Moto" at niet meer, kón niet meer eten, want elke hap 
deed hem zoo'n pijn, dat hij liever niet at. Zijn rechtsche hoektand in de onderkaak 
groeide, inplaats buitenwaarts, naar binnen en boorde dientengevolge een gat in de boven
kaak, die daardoor in hooge mate ontstoken was. Resultaat: hij vermagerde zienderoogen 
en het eind zou onherroepelijk het weduwschap van zijne liefhebbende gade „Bibi" 
beteekend hebben. En een andere geschikte echtgenoot voor haar te vinden zou niet alleen 
moeilijk en kostbaar, maar zeer waarschijnlijk onmogelijk geweest zijn. Men moest dus 
trachten „Moto" te redden door de tand voor een groot gedeelte af te zagen. Hiertoe 
eenmaal besloten, stond het ook vast, dat men deze operatie .in eigen beheer" moest 
bewerkstelligen. „Moto" werd dus op een morgen uitgenoodigd tegen het hek in zijn 
stal plaats te nemen, een uitnoodiging waaraan door een flink aantal mannetjes en eenige 
ijzersterke trossen de noodige kracht werd bijgezet. Natuurlijk kwam er eenig verzet van 
zijn kant, doch weldra schikte hij zich in het onvermijdelijke. Door de gunstige, vooruit 
berekende ligging van zijn kop, was de hoektand gemakkelijk te bereiken, zoodat de bek 
geheel vrij bleef. Toen kwam de dienstdoende tandarts, die zich van tevoren op de hoogte 
had gesteld, door het raadplegen van museummateriaal, hoe groot het af te zagen stuk 
kon zijn, zonder de zenuw te raken, en de zaag deed zijn werk. Van dit oogenblik af 
verbeterde zijn toestand snel en gevoelde hij zich weldra zoo lekker als kip. Uit dank
baarheid laat hij, op bevel van zijn oppasser, het belangstellend publiek zijn mond 
bewonderen. Merkwaardig is nog, dat zoowel zijn echtgenoot „Bibi" als zijn schoonmoeder 
„Betsy" voor, tijdens en na de operatie in zenuwachtigen toestand verkeerden en eerst 
eenige dagen later tot rust kwamen. J. DAN. HEYBROEK. 


