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Een zeldzame pylstaart.
In de laatste week van Juni ving ik in mijn tuin een
gaaf exemplaar Smerinthus Tiliae var. Brunnea, waarvan
in ons land, zooals u weet, nog slechts enkele exemplaren
(o. a. door Prof. Dr. Van Leeuwen, Dr. Kallenbach, Mr. De
Roo van Westmaas) zijn gevangen.
Voorschoten.

G. J . KLOKMAM.

Eeu driedubbele tulp.
Hierby een sopia-teekening
van myn driedubbele tulp.
Tengevolge van de groote
hitte in 't laatst, zijn de 2
kleine knoppen niet ontwikkeld; wel zyn ze zoover gekomen. dat ze duideiyk de
kleur van de tulp vertoonden.
Op de teekening is duidelyk te zien, waar de stengel
een gleuf vertoont. Eerst
by het tweede paar der zichtbare bladen (het eerste paar
kleine blaadjes) splitst zich
de stengel in drieön.
Ingeval u er een reproductie van laat maken had
ik gaarne 2 afdrukken voor
den heer J. H. R., die zoo
vriendelyk was de teekening
voor my te maken. Is ze
niet geschikt, dan wilt u ze
my wel retourneeren ?
J. D. EKDMAN SCHMIDT,

Hoofd di-r 1ste O L. S.
Beekprik.
Het voorkomen van de
beekprik (Petromyzon planeri
Blch.) in Nederland werd
\
V
eerst in 1899 door Dr. J. C. C.
^KÊipÉiWjM
Loman geconstateerd. Dr. L.
• .
• ^F
vond zo in do Heelsunische
• J
en de Renkumsche beek. Van
^W
\W
s\
myne leerlingen vernam ik,
00
c^^
I -WV
^
^ in d e K'arenbeok
I n/lA .
(by Arnhom) prikken voorkwamen. Vangen, vangen,
en my laten zien! was dan
steeds myn antwoord. Het
gelukte verleden maand eindeiyk aan Antonia Vermeer een dood exemplaar machtig
te worden. Het was werkelijk een Petromtjzon planeri Blch.
Het ex. bevindt zich thans in do verzameling dor Nederlandsche Dierkundige Vereeniging te Helder.
Arnhem.

Wellicht is 't de moeite waard u te melden, van het
vangen van een J van Spilosoma Lubricipeda, by 't licht
bemachtigd door een myner kennissen. Zy was echter te
beschadigd door 't in de vlam vliegen, dat ik hem heb
kunnen opzetten. Een deel der door 't J gelegde eieren
stel ik beschikbaar voor do een of andere vliiidervriend;
franco per post.
Rotterdam.

P. v. ROSSUM.

Draba muralis.
Nog iets omtrent Draba muralis. Ik herinner me uit een
vroeger schrijven dat u ze gevonden hadt te Gorinchem, en
wel met ongeoorde bladeren. Ik ben er eens op uit geweest
en vond ze in groote hoeveelheid, doch enkel geoorde.
De plant schynt zich verbazend te vermenigvuldigen. Ze
groeit langs de spoorlijn van Leerdam tot Giesendam—
Hardinxveld. By Gorcum ook langs dykon en wegen. Ik
zag aan 't spoor hoole velden, zoo dicht by elkaar, dat ze
't best te vergelyken zijn met vlasakkers. Ze staan er by
millioenen!

J. VAN W I J N G E N .

Aangeboden.
Als speciale ruilexemplaren kan ik aanbieden : Boarmia
lichenaria Hfn. (mosmeter), Ortholitha cervinata (een fraaie
spanner, waarvan ik een honderdtal rupsen kweek, verschy'nt a.s. najaar) en Ffyrrhia umbra (een fraai uiltje).
B. BOON.

Rupson of poppon van Dagpauwoog on Atalanta.
Tegenwoordig worden hier — t. w. Slochteren, Hoogezand,
Veendam en Wüdorvank — de brandnetels kaal gevreten
door de rupsen van de dagpauwoog. Mocht U met een
bezending rupsen of poppen gediend zyn, zoo behoeft U
slechts te schrijven. En zou U in de komende afl. van
D. L. N., zoo het daarvoor nog niet te laat is, deze rupsen
of poppen evenals die van Vanessa Atalanta voor de liefhebbers. willen aanbieden. Wie kan mag er voor een paar
poppen van andero dagvlinders sturen, een paar poppen
van de distelvlinder of van de groote aurelia zullen direct
met een dozijn poppen van een der soorten, al naar men
verkiest, worden beantwoord.
Lageland {gem. Slochteren).
D. KOPPELLE.
Liclienologen!
Wie der lichenologon stelt belang in een partijtje goed
geconserveerde Lichenen, byna alle van Zurich en omstreken.
Ingeval er meer dan één liefhebber opdaagt, zal ik de party
verloten. Cadeau, doch ongefrankeerd. Adres Oudemans,
Boulevard 85, Arnhem.
Herbarium.
Wie stelt belang in een 50-tal gedroogde planten van
Den Bosch en Omstreken. Voorwaarden als boven. Adres
Oudemans, Boulevard 85, Arnhem.

A. C. OUDEMANS.

Naar aanleiding der vraag van Mej. Van Deinse, welko
vogel hot kan wezen die in 't voorjaar „Schiet in 't vuur"
en in 't najaar „Spin Dikke" roept, kan ik u melden dat
het do koolmees is.
Onder de buitonlui by Enschede wordt deze vogel algemeen met den eersten naam „Schiet in 't vuur" genoemd.
Onder de spelletjes met planten kan ik u nog noemen
het maken van een „kanarievo^eltje" uit de bloemen der
groote ratelaar, of zooals die hier en by Enschede genoemd
wordt gele hotte. Dit laatste staat misschien in verband
met de naam ijzerhorde, die hier roode hotte genoemd wordt.
Om een „kanarievogeltje" dan te maken neemt men van
de bloem de onderlip met de twee daaraan zittende meeldraden af. Uit de bovenlip verwijdert men don stamper en
buigt de beide overgebleven meeldraden achterover zoodat
ze pootjes vormen. De tandjes aan de bovenlip vormen den
snavel, meeldraden de pooten en helmknoppen de voeten.
Nijverdal.

NATUUR.

P, J. LEMPERSZ.

Zwarte varlëtoit van onze gewone hagedis.
Naar aanleiding van hot berichtje van dr. A. C. Oudemans
over melanisme by een hagedis, bericht ik u dat ik ook
eens een geheel zwarte hagedis ving onder langs de
Wageningsohe Berg, nl. verleden jaar in de groote vacantie.
P. CALAND.

Uovraagd
volledige, liefst levende exemplaren van Cirsium anglicum,
in ruil voor: SturmiaLoeselii, Epipactis palustris. Herminium
Monorchis, Orchis incarnata. Pulmonaria officinalis, Parnassia
palustris. Viola palustris, Saponaria vaccaria.
Ryswijk,

Z.-H.

H. R. HOOOENRAAD.

Zoudt u my dan misschien kunnen zeggen of (en waar?)
cyaankaliflesschen te verkrijgen zyn en tegen welken prijs?
Te Amsterdam by Merkelbach en te Dordrecht by Kriebel.
Vraag pryscouranten.
Reeds lang heb ik dit jaar naar de gallen van RhoditesMayri
Schlecht. gezocht; ik kon er echter niet meer dan een
tweetal vinden. Daar ik er echter veel meer noodig heb
kom ik met hot verzoek aan de lezers der „Levende
Natuur", om ze voor mü te willen bewaren, wanneer ze
deze tegenkomen. De gallen lyken veel op Rhod. rosaewat
de vorm betreft. Ze zijn in "t najaar bruin, maar daar de
uitsteeksels onvertakt zyn, is de wand van de gal te zien.
Een afbeelding vindt men in mijn stuk over gallen flg. 4,
ofschoon een zeer bizonder geval. R. Mayri komt 't meest
voor aan Rosa rubiginosa.
Ik hoop, dat iemand me er aan zal kunnen helpen.
W. DOCTERS v. LEEUWEN.

Bussnm, Nassaupark 5.

