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VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN. 
Voor het eerst in Nederland gevonden! (Linmea borealis L.) — O p een excursie van 

de Groningsche en Zwplsche Afdeelingen van den Jeugdbond te Appelscha in Aug. van 
't vorig jaar vond ik bovengenoemde plant . Determineeren was lastig, want de planten 
bloeiden niet. De bloeitijd is Mei—Juni. Met behulp van Hortus en Herbarium, met 
Solereder en Wittrock en de Duitsche flora's ben ik met den naam klaar gekomen. 
Op de vergadering van de 'floristische Afdeeling der Ned. Bot. Ver. van 28 Dec. j . 1. heb 
ik ze aan onze floristen laten zien. Met goedvinden van de Redactie hoop ik nog wel eens 
op deze plant in een uitvoeriger stukje terug te komen. 

Groningen. H. H E I D I N G A . 

Dit zijn slag op slag allerbelangrijkste vondsten; eerst de Chimophila bij Naarden en 
nu Linnaea bij Appelscha. Het Noorden, dat voor de botanici reeds zoo belangrijk was 
door de aanwezigheid van Rubus saxatilis en Cornus suecico, krijgt nu een nieuwe aan
trekkelijkheid. De vindplaats ligt in het Staatsdomein; er is dus goede kans, da t zij 
beschermd kan blijven. Een heerlijk begin van de werkzaamheid van den Jeugdbond. 

R E D . 

Woudaapjes. — Bij Gouda — geen 20 min. van de stad — is in September van dit 
jaar een nest met Woudaapjes uitgebroed. Maar . . . . toen de jongen totaal zeven stuks 
waren uitgekomen, zijn ze door een inwoner van Reeuwijk gevonden en op twee-na ver
moord. Schandelijk! 

Wij meenen, da t het vangen van Woudaapjes strafbaar is. Als dit zoo is, dan zouden 
we gaarne zien da t U dit als opmerking onder het berichtje plaatste, (ja, strafbaar. T.) 

Verleden jaar vonden we een nest van de kleine Karekiet aan slechts twee stengels. 
Dit is zeker wel een groote zeldzaamheid? Misschien belangrijk genoeg als mededeeling. 

E. HOFFMAN, A. SCHEVGRONDT. 

De Torenvalk. — „In dit voorjaar vonden wij 2 torenvalkcn geinstalleerd in 'n oud 
kraaiennest, hoog in 'n populier. Dit werd door boeren verstoord. Nu probeerden de vogels 
't in 'n oud duivennest op 'n knotvvilg. Ook dit werd verstoord. Daarna heeft dat paar 
toep, ten einde raad, in 'n holte van 'n notenboom gebroed, 't Eigenaardige nu was, dat de 
5 eieren zoo maar op 't kale hout lagen, zonder eenigen nestvorm. Dit broedsel kwam — 
en vloog gedeeltelijk uit ." 

Gouda, 4 Oct. 1920. E. HOFFMAN, M. P E S T E R S . 

Natuurmonumenten. — Jonge Natwurliefhebbers\ We gaan een nieuw jaar in. Laten we 
nu allen beginnen op te komen voor één Vereeniging en wel de Vereeniging tot Behoud 
van Natuurmonumenten in Nederland. Natuurmonumenten verdient ons aller steun. Ze 
komt er in de allereerste plaats voor in aanmerking, om haar op alle mogelijke gebied te 
helpen. Het is heerlijk en belangrijk werk, wat door deze Vereeniging voor ons allen ver
richt wordt, om te zorgen, dat de mooiste gedeelten van ons land zooveel mogelijk bespaard 
blijven. Laten we allen opkomen voor het eene schoone doel: natuurbescherming. Wordt 
lid van de Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten (minimum contributie / 1,— 
per jaar). Treedt toe, net is je plicht, lid te worden. (Lidmaatschap opgeven door middel 
van de C. C ) . Zij, die het wel meenen met het behoud van Nederlandsche natuurschoon, 
beseffen het edele werk, dat door deze Vereeniging verricht wordt. Het wordt een steeds 
dringender eisch, om meer terreinen aan te koopen en jullie allen kunt helpen, dit werk te 
voltooien. Laten alle Jeugd-Vereenigingen op één van haar vergaderingen bijdragen in
zamelen voor Natuurmonumenten. Als alle leden één dubbeltje geven, zou dit voor Natuur
monumenten al weer een heele som zijn. Wordt met Nieuwjaar lid, laat dit jullie Nieuw
jaarsschenking zijn. Penningmeesters, helpt mee, zorgt, dat Natuurmonumenten op je 


