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Ringmusch. — Ik liet uw bericht over de Ringmusschcn lezen aan den heer Lindenbergh, 
Landbouwer te 's Heerarendskerke bij Goes. Deze heer zeide: „Hier bij ons vindt je deze 
lieve diertjes bijna niet meer. Ik zoek de oorzaak in het groote aantal uilen, die je tegen
woordig overal, en veel ziet, en ook de z.g. tronkboomen, waar die diertjes steeds in groeiden 
en bloeiden, verdwijnen zoo zoetjes aan. 

Goes. D. T U K K E N . 

Ringmusch. — Naar aanleiding van Uw opmerkingen omtrent Ringmusschen in de 
laatst verschenen afl. van de Levende Nat., deel ik U mee, da t ik dezen vogel o. a. op de 
volgende tijden zag: Mei 1919 in de buurt van het station Moordrecht. Augustus 1920 te 
Hummelo (Geld.), begin Mei 1920 te Leimuiden langs den Westeinderplas, 30 October 
1920 in de onmiddellijke omgeving van R'dam, 19 Jan . 1921 als boven, ten getale van wel 20. 

Mij wil het voorkomen, dat wij ons over het verdwijnen van dit vogeltje nog niet ongerust 
behoeven te maken. Is deze meening juist, dan zal dat wellicht spoedig blijken uit de 
resultaten der „Vogeldagen", die op initiatief van den heer F . Koster gehouden worden. 

Rotterdam. A. D E K O E . 

Klein Springzaad. — Ik vond eenige dagen geleden, (ze staan er trouwens nog) op een 
onmiddellijk aan het Vondelpark grenzend, sinds jaren braakliggend villa-terrein, en in 
een boschje van het park zelf, verscheidene exemplaren van klein Springzaad(lmpatiens 
parviflora) da t in de flora van Heimans, Heinsius en Thijsse met z. z. z. vermeld s taat . 
Op hetzelfde veldje vond ik nog Kruidje-roer-me—niet. (Impatiens nolime tangere). 

Indien U het de moeite waard vindt, wilt U dit wel bij „Vragen en Korte Mededeelingen" 
in „De Levende Na tuur" plaatsen. Graag zou ik dan ook van U vernemen of da t kleine 
Springzaad werkelijk zoo iets bijzonders is. In ieder geval lijken het me allebei wel aardige 
planten voor het Vondelpark. 

Amsterdam, 7 Sept. 1920. L. DE HARTOG. 

He t Klein Springzaad is in de laatste 20 jaren in verschiUende tuinen in Amsterdam 
uitgezaaid en vermenigvuldigt zich daar met groote taaiheid. Geen wonder, dat het zich 
ook in het Vondelpark vertoont. Misschien uitgezaaid door een liefhebber.1) Intusschen zou 
men van deze zeer interessante plant wel eens te veel kunnen krijgen. T H . 

Bescherm de Wilde Planten. — Vergun mij eenige vragen naar aanleiding van het 
overigens zeer interessante artikel van de Heeren Sipkes c.s. in het laatste nummer. Geeft 
de Heer S. niet blijk, dat hij, ondanks zijn vermaningen aan anderen, toch zelf nog te veel 
toegeeft aan een zucht tot noodeloos verzamelen en meenemen? Want blijkt niet uit zijn 
artikel, dat Herminium werd gevonden op een uitgestoken kluit met vliegenorchis, da t hij 
zelf het mooiste exemplaar van een groep Cephalanthera pallens zou hebben meegenomen, 
als een ander, wien hij daarin groot gelijk geeft, hem niet voor was geweest en ten laats te , 
da t hij een plant vindt, die hij zonder twijfel als Epipactis rubiginosa herkent, waarvan hij 
weet, da t ze zeer zeldzaam is en dat hij deze toch uitgraaft en mee naar huis neemt? Zou 
men niet allicht denken, da t het niet bij die enkele, toevallig vermelde gevallen zal gebleven 
zijn en dat , als zijn tochtgenooten en andere plantenliefhebbers — en de Heer S. zegt zelf: 
„'t leek wel of heel natuurliefhebbend Holland in Limburg was" — zijn voorbeeld gevolgd 
hebben, dit voorjaar de Limburgsche bodem wel heel wat rijker aan kuiltjes maar armer 
aan zeldzame planten is geworden? Want zouden er van Vliegenorchis en Ceph. pallens 
werkelijk zoozeer „genoeg s taan", dat afplukken en uitgraven de kans op toename der 
verspreiding niet vermindert? En blijkt hier niet weer hoe het steeds en opnieuw noodig 
is allen plantenliefhebbers toe te roepen: „Laat planten, waarvan ge weet of vermoedt, 
da t ze zeldzaam zijn toch staan! Bedenkt toch, dat de zucht om juist zeldzame planten in 
tuin, bloempot of herbarium thuis te „bezitten", een neiging is, die met natuurgenot even 
weinig heeft uit te staan als het verlangen van een postzegelverzamelaar naar een zeldzaam 
postzegel?" 

Leveren voor een goed herbarium en voor studiedoeleinden, de vele minder zeldzame 
planten van onze flora niet voldoende materiaal op? 

') Beide soorten o. a. door mij een 18 jaar geleden. J. H. 


