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llordeum caput Medusae, vermeld in hel verslag XVII 403—406 is niet, door B. H. D. doch
door H. N. Kooiman gevonden.
Aegilops cylindrica, moet in het verslag XVII 403—406 vervallen.
Bumex maximus, moei in het verslag XVII 403—406 vervallen.
Bumex domesticus, Amsterdam aan het Merwedekanaal een volledig ex. (H.).
Silene cretica, moet in het verslag XVII 403—406 vervallen.
Brassica lanceolata, ie Rotterdam 1909 (B. H. D.).
Lepidium virginicum, ie Rotterdam 1910 (B. H. D.).
Hibiscus Trionum, te Rotterdam 1910 (H. N. Kooiman).
Cuminum Cyminum, te Gorinchem (H.).
Oenothera rosea, vermeld in het verslag XVII 403—406 mei de vindplaats Dordrecht moet
veranderd worden in Wormerveer.
Melilotus iufestus, te Gorinchem (IL).
Melilotus indicus, ie Hotterdam (B. H. D., .1. G. Danser, H. N. Kooiman).
Vicia varia, ie Nulh (A. de Wever en B. 11. D.).
Fu-ia pannonica, te Rotterdam, 1911 (B. H. D. en II. N. Kooiman), te Reuver 1912 (B. H. D.).
Erica cinerea, te Reuver (B. H. D. en J. G. Danser).
Matricaria diseoidea, te Venlo, 1907, te Reuver 1912 (B. H. D.).
Crepis taraxacifolia, ie Rotterdam 1910 (II. N. Kooiman) en 1912 (B. H. D.).
IL HEI:KELS.

Blauwborstje. — Hedenmorgen, 27 Maart, hoorde ik, tijdens een korte wandeling, drie
blauwliorstjes; één ervan heb ik gezien.
Tilburg.

BECHTOLD.

Moet vogelbescherming een hinderpaal worden voor de vogelstudie 7 vraagt de heer A ^ m a n .
In dit uitvoerige stuk vergeet de schrijver:
1. Dat natuurbescherming géén (yctioc/skwestie in den gewonen zin, maar een s^fth'ekweslie,
dus een /icrxcuprobleem is, en het' woord ssenlimenteek er dus niet op van toepassing is.
Een natuurbeschermer is slechts een advocaat voor de natuurwaarheden: het is een ethische
beweging;
2. de natuur gaat boven alles, dus 6ók zelfs (als het tusschen die twee spant), boven de
wetenschap;
3. dal daar de hoofdoorzaken van naluurvernieling moeilijk ineens uit den weg zijn Ie
krijgen, men juist ook iedere keer attent moet maken op kleinere oorzaken die iedereen
gemakkeMjk kan nalaten.
Ondergeteekende heeft 6 jaar lang dagelijks de Vogelverzamelingen van 's Rijks Museum
te Leiden doorgewerkt gedurende zijn studietijd (die heel wat vollediger zijn dan Artis Musea
wat betreft de fauna van de heele wereld) en dal, hij vindt dat terfcfdAArheen behoort Ie gaan.
I lord reeh I.
P. J. DOLLEMAN VAN DER VEEN.
Zwarte specht. — Den 14den Febr. 1.1. schoot de jachtopziener H. ouder de Wiersse bij
Ruiirlo een zwarten specht. De raafzwarte vogel heeft een karmijnrooden kopen nek (mannetje),
een bleekgrijzen forsch gebouwden snavel, loodgrauwe poolen eu een sterk afgesleten staart
(oud exemplaar). Zijn lengte bedraagt 47 cM.
Haar hier meer zwarte spechten zijn waargenomen en de drie bonte en de beide groene
hier thuis behooren, telt onze gemeente wellicht op dit oogenblik alle 0 spechtensoorlen.
Itintrlo.
K. ZwrART.
Van de Middelste Bonte Specht en de Kleine Groene Specht zou ik nog niet zoo heel
zeker zijn, 't is zelfs de vraag of de laatste soort wel ooit in ons land voorkomt.
T.
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