
22 DE LEVENDE NATUUR. 

dat, zooals alle Psychidenwijfjes, ongevleugeld is, ja zelfs geen pooten of sprieten 
bezit. Deze afbeelding neem ik hierbij over. De rupsjes leven in zakjes, evenals die 
der andere familieleden en de rupsjes van deze soort moeten op conferven (algen, 
wieren) en op grassen zijn aangetroffen. 

Ongetwijfeld zal het diertje na weer opnieuw gesignaleerd te zijn, bij nauw
keurig zoeken wel op meerdere plaatsen gevonden worden. Het is dus raadzaam 
dat alle entomologen eens opletten. 

Zoute moerassen, en indien het waar is dat het diertje daaraan gebonden is, zijn 
er in ons land genoeg en kunnen vooral bij het gebruik van een sleepnet 
vlindertje of rupsje allicht worden gevonden. 

Hopenlijk zal het mij nog gelukken a.s. zomer ook het rupsje te vinden 
en houd ik mij zeer aanbevolen voor berichten omtrent nieuwe vindplaatsen of 
voor event, toezending van rupsjes in hunne zakken. 

Amsterdam, 4 Deymanstraat. S. LEEFMANS. 

VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN. 
Zeer ijeachte Redaclir. 

Bij de Kgeilaanloverwissolinga van Uw geacht Tijdschrift, wensch ik — als trouw lezer 
van dat blad van zijn gcboorU' af —de hoop uil te spreken, dat hel in zijn nieuwen kleed moge 
blijven groeien en bloeien. 

ik vertrouw dat alle abonnés op De Levende batmir mei mij zullen instemmen, bij het 
brengen van een eerasaluut aan de wakkere Redactie voor ban» werkzaamheid, en in liet 
bijzonder aan Mevrouw Versluys—Poelman, voor hetgeen zij op zich genomen heelt in hel 
belang dezer zon iiiitlige nilgMve! 

WagefUngen, April liMO. A. A. VAN PEI.T LECHNER. 

B R A N C H I P U S . 
Hierbij kan ik u berichten dat ik «P.ranchipuSK heb gevonden. Ik was bezig in een bijna 

uitgedroogd poellje (bij Borgharen) te visschen voor m'n aquarium, toen ik een twinliglal 
van de, mij heel zonderling voorkomende, beesten zag. Een paar, welke ik mee naar huis 
bracht, stierven helaas gauw, maar toch herkende onze leeraar in PI. en Dierk. ze direct als 
Branchipus en hü vertelde er bij dat ze hier meer voorkomen, wanneer de Maas, zooals deze 
winter, zeer hoog staat. Ik zal er nog eens naar uitkijken. 

Maastricht. L. KAI.SHOVEN. 

T R E U R W I L G M E T M. K A T J E S . 
Hierbij deel ik mede, dat eenige treurwilgen aan do Waldeck Pyrmontkade alhier, dit 

jaar plotseling manu., vr. en gemengde katjes, soms aan één lak, voortbrachten, wal me 
vooral daarom vreemd voorkwam, daar de flora's aangeven, dat in ons land alleen de vr. 
exempt van Salix babylonica voorkomen en ik aan genoemde boomen ook nooit anders dan 
vr. katjes gezien heb. 

'S'Gravenhage, .1. SANDFORT. 

V A S T W O R T E L I G E H E L M B L O E M (Corydalis Solida). 
Wie heeft aan de bloempjes of zelfs aan de allerjongste bloemknoppen van Corydales 

Solida wel eens kelkblaadjes gevonden? Volgens de Flora's moeten er twee „vroeg" afvallende 
kelkblaadjes zijn, maar ik kan er zelfs geen begin van vinden. Wie helpt mij eens zoeken. 

JAC. P. TH. 


