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Calliopsis tinctoria. Rotterdam 1928 (K.). 
Artemisia ludoviciana. Plasmolen 1928 (J.). 

, biennis. Vlaardingen (R.). 
, scoparia Weurtsche waard (R.). 

Senecio Jacobaea flosculosus Escharen (J.). 
Carduus orthocephalus Eijs (Z.-L.) (F. P. Jonker). 
Lappa tomentosa. Elden, Erlecom (R.). H. HEUKELS. 

VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN. 
Voor Drente. — Na alles wat in de laatste jaren en vooral in den jongsten 

tijd in De Levende Natuur over Drente is geschreven, behoeven wij niet meer 
te betoogen, van hoe groot belang het behoud van enkele uitgestrekte Drentsche 
landschappen geacht moet worden. Nu is in Bestuursvergaderingen en in de 
Algemeene Vergadering van de Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten 
Drente's zaak besproken en met groote geestdrift en overtuiging is het besluit 
genomen, om zoo spoedig mogelijk een groote Drentsche plassenheide aan te 
koopen. Indien dit niet dadelijk gelukt, dan is de kans voor goed verkeken. De 
stemming herinnert dan ook volkomen aan die van de heerlijke dagen toen het ging 
om het Naardermeer. In het vijfentwintigste jaar van het bestaan onzer Vereeni
ging kunnen wij thans een waardige daad verrichten. De heide, die wij op het 
oog hebben, grenst aan een groot woudcomplex van het Staatsboschbeheer, 
waarin ook een paar stukken ven en jeneverbessenwoud in den oorspronkelijken 
staat worden gehouden en met elkaar (natuurmonument + Staatsbosch) komt 
daar dan een lustoord ter grootte van 40 a 50 vierkante kilometer, verreweg het 
grootste vrije natuurpark van Nederland. 

De koopsom zal ƒ150.000 a ƒ200.000 bedragen en de Vereeniging hoopt, 
dat die bijeengebracht zal worden door schenkingen groot en klein, of desnoods 
door rentelooze voorschotten. De rijksdaalder van den bakkersknecht is even 
welkom als de duizenden guldens van den bankier. De giften worden verant
woord in het Jaarboek van de Vereeniging, dat verschijnt ter viering van haar 
Zilveren feest in 1930. Ge maakt het de administratie het gemakkelijkst door 
uw bijdrage onder motto: „voor Drente" te zenden per postwissel of liever nog 
door haar te storten op de postgirorekening der Vereeniging tot Behoud van 
Natuurmonumenten No. 32391, Heerengracht 540. 

Weest niet bang, dat er te veel zal binnenkomen. Eigenlijk reken ik op een 
overschot, want er valt in het Drentsch District nog meer te doen en de tijd dringt. 

JAC. P. THUSSE, 1ste Secr. der Vereeniging tot 
Behoud van Natuurmonumenten. 

Wie weet het? — De heer A. Kool Ie Arkel vraagt mij, of het mij bekend is dat de 
mollenvangers meestal mannetjesmollen vangen. Neen, dat is mij niet bekend, maar 
kunnen onze lezers daar iets van vertellen? Misschien kent de een of ander wel een 
beroepsmollenvanger en kan die ons helpen. Wij weten van het leven van onze wilde 
zoogdieren nog zoo weinig. T. 


