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MAANDBLAD 
UITGEGEVEN   DOOR   HET  NATUURHISTORISCH   GENOOTSCHAP   IN  LIMBURG. 

't Natuurhistorisch Genootschap 
en... de Oorlog. 

Alles   gaal   gedrukt   onder   den   Oorlog. 
Ook 't Natuurhistorisch Genootschap in Limburg. 
'n Allermiserabelsle treinenloop maakle geruimen 

lijd   excursies   vrijwel   onmogelijk. 
De Maandelij ksche vergaderingen, d'ie zoo prach- 

tig   •gingen",   hebben  we  moeten   slaken. 
De  Zomervergadering niet  kunnen  houden. 
De  Wintervergadering! ?  
Kan voorloopig bezwaarlijk uitgeschreven worden. 
't Ledental, dal vóór den krijg altijd door groo- 

ter  werd, nam  sinds  Juli  niet  toe. 
De voeling der leden met elkaar en hunne re- 

latie's met binnen- en buitenlandsche natuurlief- 
hebbers werd verbroken. Meerdere leden bevon- 
den   zich   onder   de   wapens. 

Voor onderzoekingen, voor studie en mededec- 
lingen was er geen  tijd en  geen  animo. 

En nu staan we tot overmaat van ramp ook 
nog   voor   den   winter. 

Voor natuurliefhebbers is dal jaargelij allijd min 
of   meer   •'t   stille   seizoen." 

Weinig wordt er dan aan de studie van planten 
en dieren  gedaan. 

Ja, ja, ons mooi, bloeiend Natuurhistorisch Ge- 
nootschap gaat gedrukt onder den Oorlog! 

't   Staat  min  of  meer   stil. 
En...   stilstaan   is   achteruitgaan! 
Welnu,   achteruitgaan   mag   't   Genootschap   niet. 
We doen daarom a'n beroep op allen, die van 

goeden wil  zijn. 
;Zij moeten ons helpen onze Vereeniging aan 

't   marcheeren   te   houden. 
Hoe   of   ze   dat   op   't   oogenblik   kunnen?  
Vooral door nü nauwer den band' aan te halen, 

die in deze hachelijke tijdsomstandigheden onze 
leden   hoofdzakelijk   met   elkaar   verbindt 

Notenkrakers enPestvogels. 

't Is niet onmogelijk, dat weldra ons land weer bezocht 
wordt door Notenkrakers en Pestvogels. 

Over hun voorkomen in Limburg hebben we verleden 
jaar opgaven gevraagd. 

We deden dat, om 'n juist beeld van de Limburgsche 
vogelwereld te krijgen. 

Menigeen heeft toen aan ons verzoek voldaan. 
Menigeen ook zoü ons graag ter wille zijn geweest 

als hij Notenkrakers en Pestvogels gekend had. 
En omdat we ook nü weer willen vernemen waar en 

wanneer de aanwezigheid dezer beide vogels in Limburg 
geconstateerd wordt, zullen we beide beestjes in 't 
maandblad behandelen. 

De Ornithologische onkunde van meer dan één kan op 

Die   band   is   ons   Maandblad 
Laten ze zorgen, dat 't Maandblad zoodanig zij, 

dat   't  graag   en  met   interesse   gelezen   wordt. 
Dat ze zich beijveren om door middel van 't 

Maandblad 'n bloeiend voortbestaan van 't Ge- 
nootschap  te  verzekeren. 

Dan kunnen we in betere tijden, die weldra 
móeten aanbreken, met nieuwen moed weer 't 
Natuurhistorisch Genooschap in Limburg omhoog 
werken. HET BESTUUR. 

Spoorweg-Geologie in Zuid-Limburg. 
•Natuurwetenschappelijke waarnemingen doen" 

van uit 'n S p o o r weg co u p é is niet gemakkelijk. 
Zeker, wie per trein reist b.v. van Sittard naar 

'Heerlen kan van uit z'n wagen zoo nu en dan wel 
'ns   botaniseeren. 

't Sukkeldrafje toch, waarmee hij op die route 
door z'n stoomros wordt vborlgedragen, maakt 't 
hem best mogelijk oiri niet al te kleine planten 
vrij goed waar te nemen, otai bekenden onder 
haar  van  uit de  verte  te  determineeren. 

Wie per spoor gaat van Beek naar Maastricht, 
ziel, zonder groote inspanning, nabij Geulle alom 
Maretakken   en   Reuzenpaardestaarten. 

Maar voor delailwaarnemingen zal ook de minst 
vlugloopende   trein   toch   nog   immer   te   snel  gaan. 

En delailwaarnemingen zijn onmisbaar voor wie 
zich op natuurwetenschappelijke kennis wil toe- 
leggen. 

Alléén de Geoloog is hier in betere conditie. 
In zijn vak spelen, naast de detailwaarnemingen, 
ook de  groote  lijnen   'n belangrijke  rol. 

Ja, vóórdat hij tot detailstudie eener landstreek 
overgaat, doet hij 't best haar eerst •en gros" 
te   bekijken. 

De groote lijnen toch van 'n landstreek vormen 
als   't  ware  hare   •gelaatstrekken". 

die wijze weggenomen, de kennis van beter ingewijden 
misschien toch nog uitgebreid worden. 

Zijn Notenkrakers en Pestvogels inlandsche dieren ? 
Neen! 
Zoo nu en dan slechts bezoeken ze onze streken. 
De eerste behoort thuis in noordelijk Rusland en Siberië, 

de tweede in Noord-Europa, Azië en Amerika. 
Laten we hen afzonderlijk beschouwen en 't vandaag 

hebben over den Notenkraker. 
Ge kent allemaal ons aardig, gezellig, zwartgerokt 

Kauwtje, wiens zitverwitte oogskes van uit den asch- 
grauwen kop, zoo monter de wereld in kijken. 

Welnu, wat grootte betreft komt de Notenkraker vrij- 
wel met hem overeen. 

Ze zijn dan ook van één en dezelfde familie. 
Beiden behooren tot 't kraaienras. 



Daarmee moei hij zich vooraf vertrouwd maken, 
•wil  hij  de  streek goed   leeren  kennen. 

En die gelaatstrekken • dalen en rivieren, heu- 
velreeksen en plateaus • zijn van zóó groote 
afmetingen, dat ze zelfs van uil 'n trein minuten 
lang  soms  zichtbaar blijven. 

Dit heeft 't ons medelid Dr. W. C. Klei n ii»o|e- 
lïj'k gemaakl zijne interessante •Spoorweg-Geolagie 
in   Zitiil-Liiiiliurg"   te   schrijven. 

De studie is verschenen in het •Tijdschrift van 
het Koninklijk Nederlandsen Aardrijkskundig Ge- 
nootschap,   2e  Ser.   dl.   XXXI,   1911,  afl.   4". 

Hij heeft Heerlen als uitgangspunt genomen 
en behandelt achtereenvolgens: Heerlen•Sittard, 
Siltard•Maastricht, Maastricht•Aken, Aken-Heer- 
len,   Maastricht•Eijsden. 

Voor wie de streek topografisch (geographisch) 
kent, zal 't 'a waar genot blijken met den heero 
Klein deze verschillende spoorwegrei zen te maken. 

Tal van zaken, die hij langs die lijnen wel heeft 
waargenomen, maar waarover hij wellicht tever- 
geefs nadacht, worden hem nu Opgehelderd en 
zullen hem 'n gansch anderen kijk op ons Zuid- 
LimbUrg doen krijgen dan hij daarvan  lot nU toie had. 

Raath-Bingelrade. JOS.   CRH.MERS. 

Najaarsveranderingen in 't Plantenrijk. 
Onder de hoogere planten komen er voor, die 

slechts éénmaal bloeien en vruchten voortbren- 
gen, om daarna geheel af te sterven. Dit zijn de 
eenjarige planten, 't Levensproces speelt zich 
bij haar af binnen 12 maanden van éénzelfde 
jaar, gelijk 't gebeurt met de zomerplanten, • 
èf de kieming vindt plaats in 't najaar om bloeien 
en vruchlzetting mogelijk te maken in de daar- 
opvolgende lente of zomer. Dil taaiste doen o.a. 
vele granen en tal van plantensoorlen. die in den 
herfst   'n  bladroset   vormen. 

Andere hebben meer dan 12 maanden noodig 
om1 haar levenstaak Ie volbrengen. Hiertoe be- 
hooren zoovele tuingewassen en tal van wilde 
"planten. Enkele kunnen 't niel klaarspelen zonder 
een 3-jarig bestaan. In onze inheemsche flora zijn 
't alleen die Orobanche's, welke op overblijvende 
planten woekeren. 

'n Derde groep omvat planten, waarvan ieder 
individu jaren achtereen bloeit en vruchten draagt. 
Dit   zijn   de   overblijvende   planten. 

Bij 't grootste aanlal hiervan ontwikkelen zich 
telkenjare, in de lente, uil 't overlevende ondier 
grondsche gedeelte nieuwe wortelknoppen, terwijl 
in 't najaar de bovengrondsche deelen tolaal af- 
sterven. 

Sommige ontwikkelen uit 't ondergrondsche ge- 
deelte in 't najaar bladrosellen, die na den winler 
van de moederplant loslaten; middelerwijl dat deze 
te niet gaat, groeien de roselten tot nieuwe, zelf- 
standige planten uil. Zoo gedragen zich enkele 
Bastaardwederikken,   Waterkers   enz. 

Vele echte waterplanten, welke zonder Worlels 
rondzwemmen, vormen in 't najaar aan haar sten- 
geluiteinden, dicht op elkaar gedrongen bladknop- 
pen, die vóór of rik den winter loslaten, om in 
de volgende lente tol nieuwe individuen op Ie 
leven. 

Voorbeelden hiervan zijn: Blaasjeskruïd, "Water- 
duizendblad, Hoornblad e. a., die maar betrek- 
kelijk zelden bloeien. Ook bij vele planlen met 
bol- en knolvormige Worlels (Orchideeën, Liliacecën) 
gaal de moederplant ieder jaar na den bloei te 
niet, onderwijl zich nieuwe knollen of bollen ge- 
vormd hebben. 

Bij de meeste kruidachtige overblijvende gewas- 
sen sterft 't bovengrondsche gedeelte in 't najaar 
geheel af. Er zijn er echter ook, waarbij een be- 
langrijk bovenaardsch stuk nog in leven blijft. Zoo 
fciet men 's winters vele Anjelieren, Velkruidsoor- 
ten, Huislook, sommige grassen enz. enkele groene 
deelen behouden. 

We willen hier terloops nog wijzen op 't feil 
dat enkele z.g. tweejarige planlen wel eens langs 
kunstmatigen weg, jaren achtereen in 'l leven kun- 
nen gehouden worden. Men kan dit o.a. bereiken 
als men bijv. tijdig de bloeiende stengels weg*- 
snijdt. Dit is 't geval met sommige Toortsen, Drie- 
kleurig   viooltje,   Vingerhoedskruid,   Bitlerkruid»enz. 

't Zelfde verschijnsel kan men ook waarnemen 
in de vrije natuur. Daar gebeurt 't als b.v. 'I vee 
de stengels afeel vóórdat ze nog bloemen konden 
dragen. Op dergelijke wijze ontstaan dan wel eens 
abnormaliteiten die men echter daarom nog niel 
onder ziekteverschijnselen kan rangschikken, of- 
schoon 't moeilijk is hier een juiste grens te 
trekken. 

Bij de overblijvende gewassen, wier boven- 
grondsch gedeelte houtig is, sterft of dit gedeelte 
in 't najaar af, dan spreekt men van ha lfnje es- 
ters; of 't verliest alleen z'n loof, zooals 't geval 
is   bij   boo men   en   heesters. 

In de gematigde luchtstreken, met haar veran- 
derlijk klimaat, kunnen deze overblijvende gewas- 
Jsen echter niet 't geheele jaar in gelijke mate blij- 
ven doorgroeien. Er is een groei- en een rust- 
periode. Hieraan zijn verreweg de meeste hoornen 
en   heesters   bij   ons   onderworpen. 

Maar, de vreemdeling is ietwat plomper gebouwd en 
heeft 'n grooteren kop, die nóg grooter lijkt dan hij 
feitelijk is, omdat hij uitloopt in 'n ronden, in verhouding 
tot de andere lichaamsdeelen, veel te langen snavel. 

't Meeste verschil in beider uiterlijk zit echter in de 
kleuren van hun kleedje. 

Zeker, die kleuren zijn zoowel bij den een als bij den 
ander zeer stemmig. 

Maar hoe zeer wijken ze van elkaar af! 
Wat draagt 't zwarte Kauwtje 'n effen, eenvoudig pak ! 
Hoe eenvoudig, simpel is ook 't pak van den Noten- 

k-aker! 
En toch wat 'n verschil! 
De  grondkleur  van den Notenkraker is donkerbruin. 
De vleugelpennen en staartveeren zijn effen glanzend 

zwart. 
Aan   hun   top worden de laatste breed wit omzoomd. 
Wat  echter  den  Notenkraker 't meest in 't oog doet 

vallen zijn de witte langwerpig-ronde vlekken, waarmee 
de uiteinden der dekveeren van de v.eugels, van wan- 
gen en rug, van borst en buik prijken. 

Alleen   schedel- en  nekvederen missen deze vlekken. 
't Bruine oog van den Notenkraker bezit op lange na 

niet de levendigheid van de blauwwitte kijkers der Kauwen. 
Deze overtreffen hem ook ver in vlugheid van beweging. 
De  Kauw   heeft in haar vlucht iets weg van 'n duif. 
De vleugelslag van den Notenkraker is daarentegen 

langzaam, veel meer onbeholpen. 
Wijd zal hij, als hij wordt opgejaagd, maar zelden 

wegvliegen. 
Oauw gaat hij weer zitten en dan gedraagt hij zich 

niet zelden net als 'n specht. 
Hij hangt tegen de stammen en takken van boomen 

en hakt, zoekend naar insecten, met z'n scherpen bek 
in den bast, zoodat er de stukken van wegspringen in 
't rond. 



Er worden er maar weinigen aangetroffen, die 
ook 's winters de groene bladeren behoudjen, om 
re eerst te verliezen tegen den tijd dlat de nieuwe 
knoppen aan 't uitbotten gaan. Deze noemt men 
alt ij d   groene   planten. 

Juist omdat deze hier in de minderheid zijn 
mag 't afvallen der bladeren beschouwd worden 
als een van de meest in 't oogloopende najaars- 
verschijnselen. , 

Als we op <le toofontwikkeling scherp letten, 
dan kunnen we bij sommige boomen en heesters 
al in de zomermaanden 't geetword(en en afval- 
len van bladeren waarnemen. Reeds in Mei kan 
men onder Seringen, Linden, Boeren jasmijn enz. 
al  niet  zelden  gevallen   loof   vinden. 

Andere soorten ontdoen er zich pas later van 
en bij de meesten geschiedt 't uitsluitend! in den 
herfst, zooals b.v. bij de Berken. Toch neemt 
dit verschijnsel niet geleidelijk toe vanaf de zomer- 
maanden tot in 't najaar, 'maar lusschen zomer- 
en herfslval is  'n  relatieve stilstand. 

Tusschen de altijdgroene gewassen en d.ie, welke 
in 't najaar hun bladeren verliezen, bestaat er 
geen scherpe grens. Er is 'n overgangsgroep welke 
in ons klimaat pas in December haar loof afwer- 
pen. Zoo doen b.v. sommige Bramen en Liguster. 
Ze worden eigenaardig bestempeld als •demi- 
persistant"   of   •halbimtaergrün". 

Ook zal men hebben opgemerkt, dat op onzen 
gewonen Eik, Beuk, Haagbeuk 'n deel der bladb- 
ren gedurende den heelen winter in verdorden 
toestand blijft zitten. Pas in 't voorjaar worden 
ze   door   hen   afgestooten. 

Dit alles gaat in onze streken pp deze wijze 
jn z'n werk, als zomer en herfst 'n normaal. 
verloop hebben. Buitengewone droogte of vhtch- 
tigheid, vroege'vorst enz. kan den Ioofval bespoe- 
digen  of  vertragen. 

Wat zien we nu in den herfst in 'I intieme 
plantenleven   gebeuren? 

In den bladsteel van boomen en heesters 
ontwikkelt zich op bepaalde plaatsen 'n wecf- 
sellaag van zeer losse cellen. Langzaam wijken 
deze parenchijmcellen voortdurend! meer uit el- 
kaar; de tusschencelstof wordt opgelost door zuren 
die uit de cellen uittreden en weldra wordt de 
laag zoo teer, dat geringe chemische of mecha- 
nische invloeden voldoende zijn, om den bladsteel 
geheel te doen loslaten. Vorst en wind zijn dfo 
factoren, die hier 't duidelijkst hun invloed laten 
gelden. 

't   Wondje    dat   ontstaat,   waar   't    blad]  afvalt, 

wordt door de natuur dadelijk bedekt met 'n pleis- 
tertje   van  kurkcellen. 

Waar deze scheidingslaag zich niet heeft kun- 
nen vormen, valt 't Had diet af; 't blijft, al is 1 
dan ook verdord, dikwijls nog lang zitten, als de 
normale Ioofval al heeft plaats gehad. Duidelijk! 
kan men dit waarnemen aan takken, die 's zomers 
half gebroken, in den winter nog vol dorre bladeren 
in  de  boomen  hangen. 

Bij iedere boom1- en heestersoort ontstaat deze 
scheidingslaag steeds op 'n plek, die voor de soort 
'kenmerkend   is. 

De Wijndruif b.v. vormt deze laag aan den voel 
en aan den top van den biadisteel. Bij vele boo- 
men met samengestelde bladeren ligt ze zoowel 
aan den voet der afzonderlijke blaadjes, als aan 
dien van den gemeenschappelijken bladjsteel. Dit 
is gemakkelijk te zien aan den Wilden Kastanje, 
Wilden  Wingerd,   Hemelbooim  enz. 

Bijzonder mooi is 't waar te nemen aan boomen 
met zeer groote dubbelgevïnde bladen, zooals den 
Hertsgeweiboom (Villapark te Maastricht) en bij 
een vorm van den Chineeschen Aralia (slation Spau- 
beek). 'n Poosje na den bladval blijven op cAsr- 
gelijke boomen de kale dikke bladisteelen nog aan 
de   takken   zitten. 

Bij den Plataan breekt de biadisteel, die aan 
den voet een kegelvormige holte heeft, zé«ó af, 
dat de daarin verscholen nieuwe bladknop zicht- 
baar wordt. Bij den Acasia (lees Robinia) Laat 
hij juist boven deze holte los; de bladfknop wordt 
dan   nog   'n   poosje   beschut   door   'n   manteltjei 

Sommige boomsoorten hebben weinig, andere veel 
tijd noodig om hun loof af  te werpen. 

De Japansche Ginko, de Paviasoorten, de Herts- 
geweiboom, de Wilde Wingerd, de Zwarte Populier 
beginnen reeds vrij vroeg hun kostuum af te leg- 
gen  en binnen  enkele dagen  zijn ze er mee klaar. 

De gewone Wilgen, de Amerikaansche Esch en 
vele  anderen  nemen  er  heel  wat  meer   tijd   voor. 

Ook is 't interessant om waar te nemen hoe de 
ontbladcring van boomen en heesters op verschil- 
lende plaatsen 'n aanvang neemt. De Wilde Kas- 
tanje en de Hazelaar b.v. verliezen hun blade- 
ren vanaf den top naar beneden; Linden, Popu- 
lieren,   Peeren,   enz.    doen   't   juist   omgekeerd. 

Maar in alle gevallen bespeurt men • toch de 
herfstveranderingen 't eerst aan de  ouri.Ule bladen. 

Vooraleer hel loof afsterft, resp. afgeworpen 
wordt, neemt 't in den regel eerst nog andiere 
kleuren aan. Ook deze zijn weer vol variatie en 
rijk   aan   allerlei   schakeeringen. 

Naast eikels en beuken zijn bij ons hazelnoten 't lie- 
velingsvoedsel van dezen vogel. 

Wanneer in 't najaar de Notenkrakers ons land be- 
zoeken, zult ge dan ook 't meeste kans hebben hen 
waar te nemen in streken waar hazelaars groeien. 

En dan is 't niet moeielijk de beesten van dichtbij 
waar te nemen. 

Schuw toch zijn ze heelemaal niet. 
Wijl ze in de wildernissen van hun vaderland, van 

den kant van den mensen niet veel te duchten hebben, 
toonen ze ook bij ons voor hem maar weinig angst. 

Dat wordt den arme niet zelden noodlottig. Menige 
Notenkraker moet daardoor vallen onder 't moordend 
lood van jagers, die nog maar immer niet kunnen na- 
laten eiken vogel neer te schieten, die hun min of meer 
vreemd voorkomt. 

En da's jammer! 
Schade toch doen de Notenkrakers bij ons heelemaal niet. 

Ze zijn daarvoor bij hunne bezoeken te weinig talrijk 
en arriveeren eerst tegen 'n tijd, dat er wegens 't ver- 
gevoiderd seizoen, voor hen weinig of nitts te rooven 
valt, wat voor den mensen nuttig kan zijn. 

Anders zou dat worden, als de Notenkrakers 't heele 
jaar door bij ons verbleven en dan in massa's, zooals 
ze voorkomen in Noord-Rusland en Siberië. 

De bezitter van hazelnoten kon zich dan gerust de 
moeite sparen, z'n vruchten te plukken. 

De bruine witgevlekte roovers zouden hem bij dat 
werk zeer zeker vóór zijn. 

Onder 'n luid •krek, krek" hadden die de noten al 
weggekaapt éér dat de eigenaar nog aan oogsten zou 
denken. 

En waar de Notenkrakers zich in hun •heimath" te 
goed doen ook aan andere vruchten, is 't zeer waar- 
schijnlijk dat ook diè al evenmin bij ons voor hen veilig 
zouden zijn. 



Zien we thans hjoe deze najaarskle'uren ontstaan. 
De normale groene kleur wordt teweeggebracht 

door groene korreltjes in de cellen van 't blad!. 
Feitelijk is 't bladgroen 'n mengsel van 'n groene 
en 'n gele stof. Dit bladgroen en bladgeel zijn 
beide nog uiterst samengesteld, 't Eerste bevat 
voor de plant zeer belangrijke zelfstandigliedien 
en wordt daarom tegen den tijd der rustperiode 
uit   't   blad   naar   veiliger   plaatsen   gevoerd; 

't Laatste van geringer huishoudelijke beleeke- 
nis voor de plant, blijft in 't blad achUer. 't Is 
dit overschot van gele korreltjes dat in den 
herfst  de  gele   kleur   teweegbrengt. 

De intensiteit dezer gele kleur hangl af van 
de hoeveelheid achtergebleven bladgeel. Is er veel, 
dan vertoont Zich 'n mooi heldergeel; 'I zuiverste 
is deze tint wel bij Virgilia lutea (Maaslrichlschic 
park). Rest er maar weinig1 bladgeel, zoo; is 't 
blad vaalgeel, dm spoedig bruin tot bruinzwart 
te   worden. 

'n Andere kleurstof is in 't celvochl in opge- 
losten   toestand   aanwezig,   n.1.   't   anthocyaan. 

Niet vermengd met andere sloffen is dit blauw. 
Door de zuurvorming, die in den herfst in de 
cellen   plaats   heeft,   wordt   't   dan   rood'. 

Waar vrij veel zuur aanwezig is, krijgt 't 'n 
intensieve roode kleur, zooals bij Wilden Wingerd, 
en   Moeraseik. 

Bevindt zich bij veel rood anthocyaan tevens 
veel bladgeel, dan ontstaat er 'n prachtig diep 
oranjerood, dat zoo karakteristiek is vobr enkele 
Eschdoornsoorten. 

Is er zeer weinig zuur aanwezig, dan helt de 
tint meer naar 't blauw over. Tengevolge hiervan 
zien we den Wilden Kornoelje violetgiocn wor- 
den, Quercus bicolor (in 't park te Maastricht 
en Aalbeek) 'n lilabruingroene herfslkleur aan- 
nemen, 't Is eenvoudig niet doenlijk al de moge-* 
lijke   schakeeringen   te   beschrijven. 

Viltige, behaarde bladen vormen maar weinig 
anthocyaan en dat weinigje wordt nog door 't 
haarkleed   aan   't   oog   onttrokken. 

Ook in de bladeren van groenblijvende gewas- 
sen vormt zich 's winters toch 'n weinig bladgeel. 
Dit heeft tengevolge, dat vele Coniferen alsdan 
bruinachtiggroen schijnen, zoo b.v. de Levens- 
boomen, of bruinvioletachtig groen zojoals Cryp- 
torneria. . 

Onder de altijdgroene heesters is dit goed waar 
te  nemen aan de metaalachtige  tint  van  Mahonia 

Zelfs bij planten, die zooals Liguster maar tot 
in December groen blijven, ziet men in 't late 
najaar  nog een  bronsachtige   verkleuring. 

Evenals bij den lopfval kunnen ook bij  't herfst- 

'n Eigenaardigheid van den Notenkraker is, dat hij z'n 
neef den Vlaamschen gaai imiteert, waar die in't najaar 
allerlei etenswaren wegstopt in gaten en reten, om ze 
ofwel te vergeten of er later, mocht hij ze in kwade 
tijden terugvinden, den honger mee te stillen. 

Notenkrakers houden er voorraadschuren op na. Waar 
dergelijke verzamelaars in groot aantal voorkomen zullen 
die schuren heel wat vruchten kunnen bevatten. 

En toch absoluut schadelijk zou men de Notenkrakers, 
ook al kwamen ze gansch 't jaar door veel hier voor, 
niet mogen heeten. 

Ze houden daarvoor te zeer veel van allerlei insecten, 
van slakken en wormen, die geregeld staan op 't menu, 
't welk een Notenkraker dagelijks naar binnen speelt. 

'k Weet uit eigen aanschouwing niets af van 't ver- 
bazend groot aantal, waarin Notenkrakers in hun ge- 
boorteland voorkomen. 

Moet 'k gelooven, wat daaromtrent verhaald wordt door 

kleuren allerlei factoren van invloed zijn. Vroege 
yorst, vochtigheid, belichting enz. spelen eengroote 
rol. 

iVaak kan men bemerken hoe in groepen en 
lanen 't loof van eenzelfde naast elkaar staande 
boomsoort niet tegelijk verkleurt en afvalt. Dit 
is sptals hieraan toe te schrijven, dat men 
al deze bopmen houdt voor sdortgenoolcn, terwijl 
er dikwijls toch nog variëteiten bij zijn. Zoo ge- 
lijken onze Populieren en Meidoorns wel heel veel 
op elkaar, maar er zijn meerdere verscheidenheden. 

Toch, ook al behooren vele systematisch tot de- 
zelfde soort of variëteit, er schijnen individfueele 
verschillen   te   bestaan. 

Nuth. A.   DE  WEVER. 

Geelbuikpad 
(Bombinalor  pachypus). 

Tot nu toe wisten we dat de Geelbuikpad 
voorkomt te Epen (E. Heilm&ns), te SI. Geer- 
trui (J. Cremers), en tusschen Gronsveld en 
St.   Geertrui   (Sprenger). 

Dr. de Wever trof haar dezen zomer aan b e- 
no orden Hou them St. Ge r lach. 

Aanwinsten voor 't Museum. 
Van den  Heer  van  Lu den   te  He urnen: 
1  Das •  1  Hermelijn •   1  Wezel. 
1 Torenvalk • 1 Bruine Kiekendief • 1 Roer- 

domp  •   1   Buizerd   •   1   Sperwer   en   1   Dodfear. 
Deze dieren zijn opgezet door E d; BI a a u \v. 

preparateur,   N ij m e g e n. 
Van den Heer N. G i 1 i s s e n-Le Maire. Villa 

•Torentjes",   St.   P ie ter: 
45 stuks Fossielen uit den St. Pietersberg, w. o. 

Wcrvelbeenderen, Zeeappels, Belemnieten, Haaien- 
tanden, Peelen, Kei-achtige Buccinieten en Ver- 
steend   hout. 

Door de M u seum-C o'nïm i s s i e is op 'n pu- 
blieke veiling te Duik gekocht: eene verzameling 
fossielen, afkomstig uit den St. Pietersberg, w. o. 
Pinna's, Ostracicten en verder als boven. 

Van den Heer S c h o t h, Ingenieur-Directeur der 
Gemeentewerken   te   Maastricht: 

6 stuks fossielen, afkomstig uit de mergelgroeven 
van Valkenburg. 

Van den Heer L e m m e n s, opzichter bij den Pro- 
vincialen Waterstaat: 

een versteend bundeltje hout, afkomstig uil een 
kiezelgroeve te Gronsveld. 

Den schenkers zij hierbij nogmaals dank gezegd! 
DE   MUSEUM-COMMISSIE. 

geloofwaardige getuigen, dan is er voorloopig geen 
gevaar, dat we binnen afzienbare tijden, den Notenkra- 
ker moeten beschouwen als 'n vogel die gauw zal uit- 
geroeid zijn. 

Notenkrakers zijn er daar nog bij milhoenen. 
Allicht zullen enkele exemplaren van hen ook nu weer, 

naar Limburg komen afzakken. 
Welnu, mocht hunne aanwezigheid alhier worden op- 

gemerkt, dat men 't ons dan even melde. 
Wij zullen daarvoor uiterst dankbaar zijn. 

RAATH-BINGELRADE, JOS. CKEMERS. 




