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MAANDBLAD 
UITGEGEVEN   DOOR   HET  NATUURHISTORISCH   GENOOTSCHAP  IN  LIMBURG. 

Maandelijksche Vergadering 
te Sittard,  Woensdag 30 Juni tegen 7 uur. 

Maandelijksche Vergadering en Excursie 
op 24 Mei 1.1. 

De Vergadering dopir 'I Nat. Hist. Gen. in Limburg, 
den 24 Mei 1.1. gehouden te Maastricht, is zeker 
waard   in   't   Maandblad   besproken   te   worden. 

En   graag   zouden   we  dat  doen. 
Maar..... als imimer zitten we ook nu weer te 

sukkelen   met   plaatsruimte   in  ons   orgaan. 
Waar verschillende couranten 'n vrij uitgebreid 

verslag gaven van alles wat op die vergadering 
ter tafel kwam, meenen we daarom1 dat wij dit 
verslag   mogen   achterwege   laten. 

Doch wat uit 't Maandblad niet mag wegblijven 
is: ecne beschrijving van de excursie, welke Op 
dienzelfden 24 Mei plaats vond naar den St. Pie- 
tersberg. 

Het verslag dezer excursie zal dan ook in 't 
eerst vo'gend nummer komen. Bij wijze van in- 
leiding plaatsen we vandaag de hiervolgende Studie 
van   den   Heer   Keuller. 

Zij zal den leden de noodige moderne voor-^ 
kennis bijbrengen en hun tal van zaken, waarop 
tijdens de excursie door den leider gewezen werd, 
zooveel   te   beter   doen   begrijpen. 

Het Diluvium in Zuid-Limburg. 
Wanneer wij van uit een der schilderachtige 

Z.-Limburgsche dalen de hopgle beklimmen, die 
het dal begrenst, dan zien wij, boven gekomen, 
eene zacht golvende vlakte voor ons. Wandelen 
wij over die vlakte verder tol zooverre dat wij 
niet meer in het dal kunnen neerzien en als het 
ware over de dal-insnijding heen zien, dan blijkt 
die vlakle zich naar alle zijden uit te strekken 
zoover hel oog reikt. Punten van waar uit Wij 
die vlakle zeer goed kunnen Waarnemen zijn b.v.: 
de Gulperbcrg. Margraten, Vaals, Schimmert, 
de St. Pietersberg, Kerkrade. Slcchls "ééne hoogte 
steekt eenigszins boven de vlakte uit. Deze is de 
Ubaghsberg. Op den St. Pietersberg nemen wij 
waar dat de vlakte zich ver tot in België, tot in 
de Kempen uitstrekt; en te Kerkrade • b.v. te 
Rokiuc • ontwaren wij •duidelijk hare voortzetting 
op Duitsch gebied, aan de overzijde der Worm. 
Zien wij nu naar de kaart van Z.-Limburg, dan 
vinden wij daarop aangegeven tal van rivieren 
en beken, die door hun loop even zoovele dalen 
aanduiden. Van die dalen zien wjj op de hoogte 
niet veel. Ons oog glijdt over de dalen heen. Z.-Lim- 
burg  is  dus  een   vlak   land met   ingesneden dalen. 

Wenden wij het oog naar het zuiden, dan zien 
Wij  •  vooral bij  helder weer • in de verte eene 

hoogte, die zich in O.W. richting uitstrekt en daal- 
de vlakte begrenst. Op sommige punten in Z.-Lim- 
burg, b.v. Ubaghsberg zien wij deze hoogte ten 
O. van Vaals ophouden; doch ook blijkt duidelijk, 
dat de eenigszins meer oostelijk liggende Lousberg 
bij Aken tot die hoogte, dien steilrand moet heb- 
ben behoord. Genoemde steilrand is de Z. grens 
van de vlakte en is een trap, boven welke een 
tweede vlakle zich uitstrekt, n.1. het plateau van 
Herve, dat naar het Westen zich voortzet in het 
plateau van Hesbaye. De scheidingslijn tusschen 
het Z.-Limburgsche plateau en dat van Herve strekt 
•zich uit van af den Lousberg over Vaals tjetf 
Neufchateau ten O. van «Vise en buigt daar het 
zuiden  om. 

Het Z.-Limburgsen plateau strekt zich oostwaarts 
uit lot aan den Rijn, westwaarts over een groot 
deel van België en noordwaarts lot verre over de 
grenzen onzer provincie, zoodat geheel N.W. België, 
een groot gedeelte van de Bheinprovincie en verder 
Noordbrabant en geheel Limburg .er toe behooren. 

De talrijke dalen, welke de rivieren en beken 
in het p'ateau hebben ingeslepen, geven in hunne 
dial wanden iveelvuldig gelegenheid om te onder- 
zoeken hoe het plateau is samengesteld. Alsdan 
blijkt, dal de onderste laag er van steeds is eene 
grintlaag. Men weet nu dat grinllagen hun ont- 
staan te danken hebben aan rivieren, die in hun 
bovenloop de rotsblokken, welke door verweering 
en slukvriezen losraken en naar beneden storten, 
door de kracht van het Stroomend water ver- 
plaatsen, verder verbrijzelen, door rolling afronden 
en zoo tol grint vormen, wat eindelijk op plaatsen, 
waar die slroomislerkte geringer wordt, blijft lig- 
gen en zoo grint- resp. zandlagen vormt. Het 
Z.-Limburgsen plateau is niets anders dan een 
gedeelte van een groote rivierdelta, gevormd in 
vroegere   lijden   door   Rijn   en   Maas. 

Vóór het ontstaan van de Rijn-Maas-delta en wel 
in het laat-püocene tijdperk, strekte het plateau 
van Herve zich ver noordwaarts uit. Het werd 
echter door de wateren, welke de delta vormt- 
den, opgeruimd tot aan ,<Jen bovengenoemden steil- 
rand Lousberg-Neufchatcau. Slechls op ééne plaats 
is bij die opruiming een eiland uitgespaard, dat 
thans a's een hoogte kboven het plateau uitsteekt. 
Dit is de Ubaghsberg, die op vier plaatsen nog 
eene pliocene-grinllaag 1) draagt. Het plateau, dus 
|1e Rijnl-MaasHdelta, aan hetwelk Wij thans den 
meer gebruikelijken naam 'Hoofflterras zullen 
geven, heeft zooals gezegd, .zijn ontstaan te dan- 
ken aan de afzettingen van grint en zand, die 
door Rijn en Maas uit de Rijnsche bergen en de 
Ardennen werden aangevoerd. De grintlaag heeft 
op verschillende plaaisen  eene dikte  tot   10 M. Op 

1)   De Heer  de   Gier  vertoonde   op   de   Mei-verccadering  van   het 
Genootschap eene zeer mooie photographie van die grintlaag. 



het grint rust eeno ,Laag fijne, licht-bruingele, zan- 
dige leem; meer bekend onder den naam iöss 
(Limburgsche klei). De bovenste laag van de loss, 
ter dikle vlajn 2,a 3 M., is onder invloed van water, 
almosphccr en pjantengroei eenigszins veranderd. 
Het grint   van  het Hopldlerras  •  het  plateaugrinl 
• is door Staring indertijd bestempeld met den 
naam  •Rijn-  en  Maasdiluviunr'. 

De overgroole hoeveelheden grint, die op het 
Hooi'dlerras ,zijn uitgespreid, moeten door Rijn en 
Maas zijn aangevoerd in een tijd dat deze rivieren 
eene veel grootere waterhoe veelheid afvoerden als 
thans en eene veel grootere snelheid hadden. Om- 
trent de oorzaken hiervan vzijn de meeningen nog 
verdeeld. Zeker is dat eene grootere stroomsnel- 
heid te eeniger tijd bij beide rivieren moet be- 
staan hebben en wel bij beide rivieren te gelijker- 
tijd. Rijn- en Maasgrint immers zijn op soimlmige 
plaatsen met elkander vermengd. Op het tijdperk 
van groole stroomsnelheid is gevolgd een tijdperk 
van geringe snelheid en van verminderden water- 
afvoer. In dit tijdperk heeft de loss zich afgezet. 
Heti is opmerkelijk dal grint en loss scherp van 
elkander zijn gescheiden, zopdat tusschen beiden 
geene overgangslagen beslaan. Daaruit moet men 
•besluiten dat het grinttijdperk vrij .plotseling moet 
opgehouden   zijn. 

Helzelfdc verschijnsel: grootere-, kleinere stroom- 
snelheid; heeft zich nog twee malen herhaald. Na 
de eersle periode van lagere temperatuur en groo- 
tere; stroomsnelheid volgde een tijdperk van aan- 
merkelijk geringeren almospherischen neerslag, ge- 
durende welke de loss over het geheclc hoofdter- 
ras z.'ch heeft afgezet. Daarna begon langzamerhand- 
• de nalulur maakt |geen sprongen • de waterafvoer 
te vermeerderen, zoodal de rivieren diepere gleuven 
van zeer ongelijke breedte in het hoofdterras uit- 
schuurden. En toen daarna de waterafvoer zoo- 
danig toenam dal weer grint vervoerd werd, zette 
zich in, de reeds uilgeslepen rivicrdalen eene nieuwe 
grinllaag af. Er ontstond in die beddingen een 
nieuw terras: het M idd e n ter r as. Deze grinl- 
laag, eveneens ter dikle van 5 a 10 M., bestaat uit 
grint, afkomstig van het vernielde gedeelte hoofd- 
terras, èn van nieuw aangevoerd grint. Zij bevat 
betrekkelijk  veel   stukken  van erupliove gesteenten 
• veel meer dan er in het grint van het hoofd- 
terras voorkomen • waarschijnlijk afkomstig uit 
de vulkanische Eifel. Ook de tweede periode van 
'stroomversnelling is vrij plotseling geëindigd. De 
loss, die zich in het volgende lijd]>erk van rust 
ook op de nieuwe grinllaag heeft afgezet, is weder- 
om   scherp   van   het  grint   gescheiden. 

De derde periode heeft in hel Middenterras 
'nieuwe, diepere gleuven en in deze een derdoj 
terras van grint gevormd. Dit is het Laagte rras. 
Hierop heeft zich echter geen loss meer afgezet, 
doch slechls klei en zand. Deze zijn de alluviale 
klei- en zandgronden, in Welke de tegenwoordige 
rivieren hun loop hebben. De bedding der Maas 
is bijna overal in Limburg de oppervlakte van 
het grint van het derde terras. Bij Maastricht heeft 
de rivier hare bedding over eene zekere diepte in 
dal  grint   ingeslepen. 

Toen, na het einde der eerste periode, de Maas 
hare bedding in het hoofdlerras begon uit te schu- 
(ren, pnlmoetle zij na de loss, het grint, en de laag 
tertiair zand, die onder het plateau grint bewaard 
is gebleven, opgeruimd te hebben, de krijt formatie. 
De vaste lagen van hel krijt lieten toe dat de uit- 
schuringsgleuf begrensd werd door steile wanden. 
-W"   vinden   deze   steile   dahvanden   overal   terug, 

daar, waar de Maas en hare zijrivieren als Jeker 
en Geul het krijt doorsnijden. De welbekende rots- 
wanden in de dalen van Maas, Jeker en Geul zijn 
voorbeelden er  van. 

Tijdens en na de uitschuring der dalen beeft het 
regenwater langzamerhand een gedeelte van de loss 
van de hoogte van het plateau als het ware naar 
beneden doen drijven. Dit heeft vooral plaats ge- 
vonden langs de randen der dalwanden. Zelfs het 
onderliggend grint heeft op vele plaatsen aan die 
'langzame en geleidelijke verplaatsing deelgenomen. 
Die werking gaal nog altijd door. Het gevolg is 
diat thans de sleitwanden van het krijt op de meeste 
plaatsen overdekt zijn door klei en leem', die zich 
soms ver in het dal uitstrekken en wier helling 
veel geringer en meer gelijkmatig en zacht gol- 
vend is. Op enkele plaatsen slaan de sleitwanden 
van   het  krijt  nog aan den  dag. 

Wat de oorzaak geweest is van het eigenaardige 
gedrag der rivieren en van de genoemde perioden 
is niet opgehelderd. Men moet zich nog bepalen 
lot   gissingen. 

De perioden der rivieren gaan ec.Mer samen 
met andere perioden van eigenaardige, geologische 
verschijnselen. Wij bedoelen de zoogenaamde IJs- 
lijdlen. Men beeft vastgesteld dat bergstreken 
van Europa en ook van N. Amerika tot drie malen 
toe onderworpen zijn geweest aan eene buitenge- 
wone verijzing en verglelschcring. Door de over- 
groole hoeveelheid almospherischen neerslag on- 
der den vorm van sneeuw, ontstonden in de hooge 
bergstreken reusachtige glelschers, die zich zeer 
ver in het omliggende land uitstrekten. De verglel- 
schcring van N. Europa • Fin'and en Zweden • heeft 
zich uitgestrekt tot nabij Utrecht. De tegenwoordige 
Rhonegletscher strekte zich uit lol nabij Lyon. 
Sommige geologen hebben nu een oorzakelijk ver- 
band willen zoeken tusschen de ijstijden en de 
veranderingen in het gedrag der rivieren. En om' 
bij onze rivieren te blijven: men heeft als oorzaak 
der perioden van grootere snelheid van de Maas 
aangezien de vergletscheringen van de Vogtesen. De 
perioden van geringere stroomversnelheid, die van 
afzetting van de loss, identificeerde men dan met 
de interg'aciale perioden. Veel aannemelijker komt 
het thans velen voor om voor beide verschijnselen: 
verandering van hel gedrag der rivieren en ver- 
glelschering; eene enkele algemeene oorzaak aan 
te nemen, die dan in de hoogere bergen verglcl- 
schering te weeg bracht en in de middelbare hooge 
en de lage landen verandering in het regime dei- 
rivieren. Beide verschijnselen zouden dan wel in 
tijdsverband met elkander kunnen slaan, doch niet 
direct   causaal   samenhangen. 

De vermoedelijke oorzaak is eene verlaging der 
temperatuur en eene verandering in den vochlig- 
heidsloes'.and van de atmpspheer en de daarmede 
gepaard gaande grootere atmospherische neerslag. 
Dien tengevolge meer regen in middelbaar-hooge 
en in lage landen en meer sneeuwval boven de 
sneeuwgrens in de bergen. De verhoogde sneeuw- 
val heeft tengevolge: toename van het gletscherijs 
en vooruitgang der gletschers, wier ondereinde die- 
per onder de sneeuwgrens afdaalt en daar aan 
grootere afsmelling onderhevig js, zoodat ook de 
waterafvoer van het verijsde gebied grooter wordt. 
Dezelfde verhoogde voentigheidstoestand van de 
almospheer, die in de berglanden vergletschering 
deed ontstaan, moest noodzakelijk in de lagere 
landen g mote re regens veroorzaken en ook daar 
den  waterafvoer der rivieren vergrooten. 

Of   de    vermeerderde    atmospherische    neerslag 



voldoende geweest is om de stroomsnelheid der 
rivieren zóó op te voeren dat eene zoo. groote 
verplaatsing van het steengruis als het terrassen- 
grint aanwijst, mogelijk werd; dan wel of er nog 
andere oorzaken Werkzaam zijn geweest, is voors- 
hands nog niet uit te maken. Een andere oorzaak, 
die het verhang der rivieren vergroeien kan is 
verlaging van het niveau der zee. En eene derde 
oorzaak is het ontstaan Van inzinkingen van schol- 
len der aardkorst. Al is nu misschien vermeerde- 
ring van den atmospherischen neerslag Iioofdoor- 
zaak geweest, toch is het zeker dat voor Limburg 
allhans, de beide laalste oorzaken hebben mede- 
gewerkt. De bodem der Noordzee en van N. W'i 
Nederland is sinds miocenen tijd steeds dalend/j 
geweest, zooals door Dr. Lorié e.a. werd aange- 
toond en in Limburg hebben verzinkingen onge- 
twijfeld invloed gehad. Dit is aangetoond door 
Dr. Tesch voor N. Limburg en door Dr. Klein 
voor   Z.   Limburg. 

Sommige geologen hebben voorgesteld niet meer 
te spreken van Ijstijden, maar van Pluvial e 
t ij rtperken. 

De z. g. Ijstijden zijn gekenmerkt door grooten 
neerslag en lagere gemiddelde temperatuur. Het 
is dus zeker, dat ook qj> die hoogten, dié niet tot 
de toenmalige sneeuwgrens reikten, zich in den 
winter veel sneeuw en ijs heeft gevormd, hetwelk 
jn den zomer smeltend, den Waterafvoer der rivie- 
ren aanmerkelijk kan hebben vergroot en met den 
waterafvoer de hoeveelheid afgevoerd steengruis. 
Het grondijs der rivieren, dat zich op den bodem en 
langs de oevers in den winter vormde, en in het 
voorjaar losbrak en afdreef, heeft waarschijnlijk de 
zwerlb'okken aangevoerd. Een zwaar sleenblok van 
den istci en,s'eenach igen oever door slukvKezen los- 
geraakt, viel neer op het grondijs, raakte met zjjn 
onderlaag in het voorjaar aan 't drijven, werd' 
vervoerd, het ijs smolt en het blok bleef ver van 
zijn   oorsprong   liggen. 

Men heeft wel eens beweerd, .dat de zwerfblokken 
slechts voorkomen op de grinllagen. Het komt 
ons voor dat deze conclusie uit het waargenomen 
feit: dat men de zwerfblokken steeds op het grint 
vindt, eenigszins voorbarig is. Men weet, dat de 
bekende izwerfb'okken op het grint liggen, omdat 
men ze djaar ziel; doch of nog zwerfblokken in 
'het grint verscholen liggen, weet men niet. Oj> 
den St. Pietersberg is gevonden een groote zwerf- 
blok, n.1. een platte Vuursteen van omslreeks 3 
bij 3 M. oppervlak en 30 cM. dikte. Deze ligt i n 
de grinllaag. De zwerfblokken, die in Z.-Limburg 
gevonden worden, komen voort uit de Ardennen. 
Een nauwkeurig onderzoek naar ligplaats en de 
steensoort achten wij zeer gewenscht. 

In het algemeen zijn de zwerfblokken meer 
scherpkantig dan de keien uit het terrassengrint, 
juist omdat de zwerfblokken weinig of riiet gerold 
zijn. Geheel scherp zijn de kanten der zwerf- 
blokken echter zelden. De oorzaken hiervan zoe- 
ken wij in atmospherische invloeden: stukvriezen, 
afslijping door regenwater, afschuring door scherp 
zand. 

De verandering der gemiddelde jaarlijksche tem- 
peratuur heeft ongetwijfeld invloed gehad op de 
fauna en de flora. Het ligt niet op onzen Weg 
om nader hierop in te gaan. Wij willen enkel op 
eene bijzonderheid wijzen. 

Gedurende   de   ijstijden   Was   eenerzijds   de   ge- 
middelde temperatuur voor geheel W. Europa lager, 
en  anderzijds  moesten  de   hoogere   en   vooral de . 
verijsde  gebieden   hunne  omgeving kouder  maken.' 

Om beide redenen moest derhalve de landstreek 
tusschen twee hoogere gebieden eene lage tempe- 
ratuur verkrijgen. Zoo zijn de Ardennen, de Rijn- 
sche bergen en de Eifel Wel is waar nooit verS 
gletscherd geweest, doch hebben ongetwijfeld eene 
aanmerkelijk lagere temperatuur gehad. De Vogesen, 
het SchwarzWald en de Alpen en de Pyrcnëen wa- 
ren vergiet scherd evenals geheel Noordelijk Europa. 
Hel is dus niet onwaarschijnlijk, dat het geheele 
gebi d tusschen de A'pen en N. Europa eene \rlj lage 
temperatuur bezat en dat dientengevolge de gla- 
ciale, alpine en Scandinavische faujna zich min of 
meer over dat geheele koudere gebied hebbe voort- 
geplant. Bij het eindigen van den laatsten ijstijd, 
toen de gemiddelde temperatuur rees, moest ook 
de temperatuur der landstreken tusschen twee hoo- 
gere gebieden gelegen, stijgen. De fauna dier tus- 
schen gsbieden moest derhalve veranderen • door 
em'grali? en immigratie • en de oorspronkelijke, 
meer g'aciale fauna kop zich alleen op de hoogere 
gedeelten slaande bouden. Er ontstonden fauna- 
eilanden. Er ontstond op de hoogere gebieden 
eene g'aciale relicten-fauna. Prof. Fredericq 
van Luik heeft aangeloond, dat dergelijke glaciale 
relicten-fauna beslaat op het hoogste gedeelte der 
Ardennen nabij Baraque Michel. 1) Om deze reden 
achlen wij de vondst van Dr. Romeyn, die hij 
mededeelde op de Mei-vergadering van het Na- 
tuur-His!or. Gcnoo'.sch. in Limburg, zoo belangrijk, 
wijl daaruit zou kunnen blijken, dat sporen van 
de reliclen-fauna der Ardennen nog bij Noorbeek 
aangetroffen   worden. 

Het tweede product van het Pluviale tijdperk 
is de loss. Deze moet zich afgezet hebben in de 
interglacialc perioden, in de perioden dus van 
gcringcren almospherischen neerslag. De loss •is 
eene zeer merkwaardige, en ten aanzien van zijnen 
oorsprong nog altijd raadselachtige klei- en mergel- 
vorming". Aldus Slaring in ,,De Bodem van Neder- 
land". De loss is eene fijn verdeelde, tot stof te 
wrijven klei, die soms in een waren metgel 2) 
van een vale, licht bruingele kleur overgaat. Hij 
is over het algemeen sterk kalkboudend en op 
vele plaatsen heeft de kalk zich gevormd tot con- 
creties van eigenaardige gedaante, die den naam1 

van ,,lössmannetjes" (poupées du loss, lösskindl) 
dragen. 

De loss is in 't algemeen geheel zonder strati- 
ficatie. Op enkele plaatsen hebben wij eenige laag- 
vorming opgemerkt, .p. a. bij den St. Pietersberg 
in de loss van het Middenterras, daar, waar dit 
tegen den steilen krijlwand van het Hoofd terras 
aanleunt. Daar is ook zichtbaar eene dunne en 
kleine grinllaag, bestaande uit kleine rolsteenen 
en scherpkanlige vuursteen-fragtnenten. In de na- 
bijheid vonden wij verspreid in de ongestratifieerde 
Imassa van de loss eenige rolsteenen en eenige 
stukken scherpkantigen vuursteen. Dergelijke grint- 
lagen en verspreide steenen komen op meerdere 
plaatsen voor, daar, waar de loss rust tegen oudere 
gesteenten. 

Kenschetsend voor de loss zijn de overblijfselen 
van land- en zoetwaterdieren, welke daarin op 
sommige plaatsen in zeer groote hoeveelheid voor- 
komen. 

Omtrent het ontstaan van de loss verkeert men 
nog steeds  in  het onzekere,  v.  Richthbfen, die de 

1) Uit het geheugen citeeren wij den vlinder  Colias palaeno, die 
alle£n nabij Baraque Michel zou voorkomen. 

2) Mergel is  eene  grondsoort bestaande  uit klei en kalk. wat in' 
Z -Limburg onder dien naam bekend is, bestaat uit ruim 98% kalk. 



wijd uitgestrekte en tot 400 a 500 M. dikke loss- 
lagen in China heeft onderzocht, zag de loss aan 
als samengewaaide slofmassa's. Deze •colisehe" 
theorie  is  tegenwoordig  vrij  wel  verlaten. 

Hel is veel meer waarschijnlijk, dat de loss zijn 
ontslaan aaii de werking van het water heeft te 
danken. Wij mogen in de loss, die een vervolg 
is van eene pluviale periode, ook een gevolg er van 
zien. Niet echler mogen Wij denken aan gewone 
bezinking uit het water, zooals de tegenwoordige 
zee- en rivierklei, want de loss' is in 't algemeen 
niet gelaagd en bevat naast zoetwaterdieren ook 
landdieren. Verder is de loss geel van kleur. 
Dit wijst er op dat tijdens zijne vorming de lucht 
er op heeft kunnen inwerken. Compacte klei, die 
zich onder water, bij vöilkomen afsluiting van de 
lucht heeft afgezet, is blauWacMig of grijsachtig 
gekleurd, omdat de kleurende ijzerverbindingen van 
lagen oxydatiegraad zijn. Verkrijgt de lucht later 
vrijeren toegmg lot die verbindingen, dan worden zij 
hooger geöxydeerd en kunne kleur wordt daardoor 
geel  of  bruin. 

Eene o.i. aannemelijke verklaring is de volgende: 
Toen de groote snelheid der rivieren en der groo- 
tere en kleinere beeken verminderde, kbn het 
slib, djat het water medevoerde, in dat rustige 
water bezinken. De overgroote regen en sneeuw- 
vallen hadden opgehouden, de glelschers hadden 
zich teruggetrokken, de rivieren voerden minder 
wralcr af en bleven binnen hunne beddingen. Doch 
de zachte regen deed van de hoogten ontelbare 
kleinere beekjes afslroomen,- die zich in duizende 
^kronkelingen pver het land verspreidden en die 
hel slib dal zij van de hoogten meevoerden rustig 
lieten bezinken. Hier en daar werden sommige 
gedeelten droog wanneer de regen lijdelijk op- 
hield, versloven wellicht door den wind. Nieuwe 
beekjes, die zich een Weg baanden door de afge- 
zette bezinkingen, ruimden ze op om ze .verderop 
en vermengd met het slib, wat zij zelf aanvoer- 
den, weer af te zetten. En hetzelfde spel ontelbare 
malen gedurende eene onafzienbare reeks van ja- 
ren herhaald, heeft ten slotte eene massa gevormd, 
die als hel ware "in alle richtingen doorkneed was, 
steeds in aanraking was geweest met de lucht en 
zóó de ongelaagde loss heeft gevormd. Zien wij niet 
thans helzelfde nog gebeuren? S el en wij ons daarbij 
ter vergelijking voor, hoe de werking van het Wa- 
ter tegenwoordig zoude zijn, indien de mensch 
door reguleering der rivieren en der beken en 
door de bebouwing van den grond, aan het water 
niet den weg had voorgeschreven. Het ontstaan 
van enkele gelaagde gedeelten in de loss en van 
dunne grintlaagjes nabij de plaatsen van aanraking 
tusschen d<e loss en de oudere lagen, vindt in 
bovenstaande eene gereede verklaring. Eveneens 
het voorkomen van overblijfselen van zoetwaterdie- 
ren   en   van   landdieren. 

Wij onlvienzen ons niet dat tegen de bovenstaande 
verklaring voor de genesis van de loss een ernstig 
bezwaar kan geopperd worden, n.1. het bijna totaal 
ontbreken van plantenresten. Planten moeten er 
tijdens de afzetting van de loss geweest zijn. Dat 
bewijzen de resten der landdieren, die er in ge- 
vonden werden en die van die planten moesten 
leven. 

Toch behoeft het feit niet zonder verklaring 
te blijven. Men heeft n.1. gevonden dat de löss- 
fauna eene steppen fauna is. Steppen nu zijn 
landstreken, waar de plantengroei niet gedurende 
een vol jaar aanhoudt. De in het gunstige gedeelte 
van   het   jaar   opkomende   planten   worden   in   het 

tweede gedeelte vernietigd, hel zij door groote 
koude, hetzij door droogte, enz. Steppen zijn dus 
landstreken met eenjarigen plantengroei. De af- 
gestorven planten blijven aan de lucht blootgesteld, 
vergaan door droogte of verrotten door bijkomend 
regenwater. Alle organische bestanddeelen gaan 
over tot water en koolstof-dioxyde en de geringe 
hoeveelheden minerale bestanddeelen blijven in 
den grond. lAt proces kan doorgaan totdat alle 
plantenresten geheel ontleed zijn, wijl de zuur- 
stof der lucht steeds vrijen toegang blijft houden. 
Veenvorming kan niet ontstaan wegens afwezigheid 
van eene voldoende hoeveelheid water. Fossili-. 
satie, slechts mogelijk bij totale afsluiting der lucht, 
zal uiterst zelden voorkomen. 

Maastricht,   Juni    1915.       L. J. A. KEULLER. 

De Beekplanaria. 
Bij een artikel over de Planariën, dat in ,,Avi- 

cullura" van Vrijdag 23 October 1914 verscheen, 
vermeldde ik onder meer de Waarnemingen, die 
in Duitschland omtrent de Planariën, die de beken 
bewonen,   zijn   gemaakt. 
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Als zoodanig Worden drie soorten aangewezen, 
waarvan een tot het geslacht Polycelis of Veeloog, 
de andere twee tot het geslacht Planaria behooren. 

De afbeelding der eerste Lchaarnshelft der voor 
ons belangrijkste Planariën, geven ,wij hiernaast 
naar de teekeningen die in ,,Avicultura'' verschenen. 

De drie Beekplanariën zijn: de Gehoornde Veel- 
oog,   de   Alpenplanaria  en   de   Hoekplanaria. 

De Veeloog is .gekenmerkt door het groot "aantal 
oogen, zwarte plekjes die, zooals bij eene Planaria- 
soort bij experimenteel onderzoek bleek, voor de 
lichtperceptie dienen, dat langs den rand van de 
eerste lichaamshelft geplaatst is. De Planaria's 
echter hebben slechts twee oogen, die meer of 
minder ver van zijde en voorkant van het lichaam 
verwijderd zijn. Zooals uit de leekening blijkt, is 
de voor rand van het lichaam bij de Alpenplanarie 
en de Gehoornde Veeloog ongeveer recht, aan de 
zijkanten is het lichaam lot twee slippen, de tent- 
akels, uilgetrokken. Bij de Gonocephala. de hoek- 
planarie, heeft de kop den .vorm' van een met 
een' hoek vooruitstekenden vierhoek, terwijl de 
twee aangelegen hoeken een eind uitstekend, en 
het lichaam achter den kop eenigszins versmald is. 

Indien wij nog vermelden, dat al deze dieren 
zwart tot grijs kunnen zijn, op den buik iets lich- 
ter gekleurd dan op den rug, dat de hoekplanarie 
tot 25 mM. lang en 5 mM. breed, de gehoornde 
Veeloog tot 18 m.M. lang en ongeveer 2 m.M. breed 
en de Alpenplanarie tot 16 m.M. lang en 5 m.M. 
breed worden kan, dan is voldoende aangegeven 
om  de  dieren  te  kunnen  herkenen. 

In de beken, waar men de drie of twee der 
soorten aantreft, Was tot nog toe in den regel 
de volgorde aldus gevonden, dat de Alpenplanarie 
de bron of bovenloop, dus het in den zomer 
koudsle gedeelte bewoont, de Veeloog op haar 
\o'gl en de Hoekplanaria lageraf voorkoml. 

Dit is in de meeste Middelgebergten het geval. 
In sommige en in het heuvelland, zelfs in eene 
streek als het Hohe Veun, vindt men bijna alleen 
de Hoekplanaria. Echter vond men op sommige 
plaatsen, zoo b.v. Thienemann in de Nonnenbach 
boven Notluln in de Baumberge bij Munster in 
Westfalen, de Alpenplanarie, terwijl in alle andere 
beken in de buurt, reeds tot in de bron toe, de 
Hoekplanaria te vinden is. 

Nu is de Hoekplanaria een dier, dat zeer gevoe- 
lig is voor waterverontreiniging. In de Ruhr, de 
rechlerzijrivier van den Rijn, komt zij alleen in 
een klein slukje van den bovenloop voor; vanaf 
het punt waar eene merkbare verontreiniging door 
huishoudelijk en fabriekswater optreedt is zij niet 
meer   te   vinden. 

Uit deze omstandigheden en uit de algemeene 
verbreiding dezer dieren in de beken heeft men 
nu  het   vo'gende  afgeleid. 

De alpenplanarie is de oudste bewoner der be- 
ken. Zij kan alleen bij1 lagere temperatuur zich 
vermenigvuldigen. Toen na den .ijstijd de lucht- 
en watertemperatuur stegen, moest zij voor de 
Veeloog, die ook nog bij hooger temperatuur zich 
kan voortplanten, wijken. Deze Werd op haar beurt 
opgedrongen door de Hoekplanarie, die het minst 
sthenolherm,   aan   koud  Water   gebonden,   is. 

Alleen waar aan het opstijgen der planarie hin- 
dernissen in den weg waren gelegd, zooa's bij 
eilanden, die in den tusschentijd door zeewater 
•werden omgeven of bij beken, waar reeds in 
overoude tijden, zooals b.v. te Nottuln menschen 
gevestigd waren, die hunne afvalproducten op de 
beek  afvoerden,   daar  kon de  bij  hooger  tempera- 

tuur  minder aangepaste  soort zich  handhaven. 
De verspreidingswijze is niet altijd wads die 

boven omschreven is, maar nimmer zijn er feilen 
ontdekt, die met de opgestelde theorie in strijd 
zijn. Alleen heefl men bevonden, dat er nog andere 
factoren   in   hel   spel  zijn. 

Zoo schijnt de Veeloog in zachtt weinig kalk- 
hourlend water zeer goed te gedijen, daarentegen 
hard waler te vermijden, terwijl dit voor de Hoek- 
planarie  juist  andersom is.   i 

In de Baumberge, een kalkgebergte, koml de 
Gehoornde Veeloog dan ook niet voor. Daaren- 
tegen vond Weber in den bovenloop der Eerbeek- 
sche beek, die uit het bijna geheel kaikvrije zand 
der Veluwe ontspringt, deze planarie nog aan- 
wezig.. Het is mogelijk, dat juist daar de mensen 
ook de opstijging der Hoekplanarie heeft belet, 
omdat de streek van Eerbeek ook reeds lang be- 
woond was. Ik geloof echter, dat deze oorzaak hier 
niet gewerkt heeft, maar dat het alleen het lage 
kalkgehalle is, dat haar hier voor de mededinging 
der   Hoekplanarie   heeft   bewaard. 

Thiernemann vond voorts in het Sauerland in 
beken beneden sluwbekkens de Veeloog, terwijl 
in den bovenloop, boven het sfüwbekken, de Hoek- 
planarie aanwezig was. Dit kan hij echter ver- 
klaren. Door de werken bij den aanleg werd de 
Hoekplanarie uit het lageraf gelegen gedeelte ver- 
dreven en zij kon later niet afdalen, omdat het 
sluwbekken voor haar een onoverkomelijke hinder- 
nis is. Daarom werd van uit de zijlakken de beek 
door de daar aanwezige Veeloog weer bevolkt. 
Nu, vond ik echter bij een tocht, die ik met ons 
bestuurslid Sprcnger en den Burgemeester van 
Noorbeek, voor het onderzoek der drinkwatervoor- 
ziening in de gemeente deed, dat er nog andere 
oorzaken   in   het   spel   zijn. 

In de Hensenbeck, een zijtak van de beek, die 
het water üter Brigida'bron afvoert, vonden wij 
de gehoornde Veeloog in groolcn gclale tusschen 
de in dezen smallen waterloop staanden water- 
kers. Dit is dus de tweede vindplaats der Poly,-; 
celis  cornula   in   Nederland. 

Laat ik er onmiddellijk bijvoegen, dat ik tege- 
lijkertijd twee vrouwelijke exemplaren van Pseudo- 
sperchon verrucosus. (Protz), die volgens Koenike 
tot de zeldzame mijtensoorten der strooimtende wa- 
teren behoort, bemachtigde. Ik weet niet of deze 
reeds   eerder  in  ons  land  aangetroffen  is. 

Het vinden van de Veeloog verraste mij in hooge 
mate. Ik >was n.m. in Limburg reeds' eerder opi 
de vangst der andere 'beekplanariën uitgeweest, 
maar   met   negatief   resultaat. 

Overal vindt men de hoekplanarie, zelfs in de 
beken boven Meersen, dat in den Roimeinschcn tijd 
toch   al   bewoond  was. 

Zooveel te merkwaardiger werd echter de vondst, 
toen wij onder steenen in de bron zelf de Hoek- 
planarie vonden. Het bleek, dat echler reeds twee 
Meter lager, waar de Nasturtium in het beekbed olp- 
treedt,ook   reeds   de  gehoornde Veeloog te vinden is'. 

Het heeft dus al den schijn, of deze plant bij- 
zonder gunstige levensvoorwaarden voor de Po- 
lycelis cornula schept. Het is uit oekologisch oog- 
punt   van  groot  belang, dit  nader   te  onderzoeken. 

Van steeds groot er betcekenis wordt toch de 
hydrobio!og;e voor de beoordeeling der waterver- 
ontreiniging, want de levensgemeenschap in het 
twaler is in de eerste 'plaats de oorzaak of de 
omzettingen daarin geschieden op zoodanige wijze, 
dat daardoor al of niet hinder ,yoor de aanwonen- 
den   ontstaat. 



Zij ook geeft het onbedriegclijkste beeld van 
de gemiddelde voorwaarden, die het water voor 
het leven aanbiedt, dus ook van de schadelijke 
veronlreinigingen, die daaroip worden afgevoerd. 
Hoe langer hoe meer blijkt echter ook de juist- 
heid van het vooral door Kolkwüz en Marsonn voor- 
gestane beginsel, dal men de levensgemeenschap 
in haren geheelen omvang Ier beoordeeling ne- 
men moet. En nu zou juist eene omstandigheid, 
als ik hier vermeld, dat eene hoogere plantensoort 
het voorkomen eener bepaalde diersoort, die voor 
de walerbeoordeeling van groot belang is, mogelijk 
maakt op eene plaats, waar men ze anders niet 
kan verwachten, bewijzen, dat ook het werk der 
floristen voor de beoordeeling der waterveront- 
reiniging   van   onschalbaren   dienst   kan   zijn. 

Ik houd mij daarom aanbevolen voor de mede- 
deeling van groeiplaatsen van Nasturlina in stroo- 
mend water, om dan te kunnen onderzoeken in 
hoeverre daar dezelfde toestanden als te Noorbeek 
worden   aangetroffen. 

,s Bosch    12 Mei   1915. Dr.  G. BOMIJN. 

Een merkwaardige vondst. 
Dr. Ploem te Vaals, die al jaren lang groot 

'belang slelt in de flora zijner mooie omgeving, 
meldde mij, dal hij begin Juni te Witten» de zeld- 
zame Milt varen (Celerach officinarum C.B.) 
gevonden   had,  en  wel  in  vrij  groot e  hoeveelheid. 

'k Was door dit bericht ten zeerste verrast, want 
dit varenlje werd tot nu toe nimmer in Z. Limb, 
aangetroffen. 

In heel ons land werd 't in 1845 éénmaal bij 
'Palerswolde gevonden; sedert dien heeft Dr. Gar- 
jeanne Ie Venlo 'l plantje in 1910 teruggevonden 
in een der kerkhofmuren Ie Stamproy. Daar Wordt 
er   tegen   zijn   uitroeiing   zorgvuldig   gewaakt. 

't Hoofdverspreidingsgebied van de Millvaren is 
eigenlijk Zuid- en Midden-Europa, 'n Enkele keer 
echter strekt ze zich ook wel 'ns wat meer noord- 
waarts   uil. 

Op Duilsch gebied, dicht bij onze grenzen is 
geen vindplaats bekend, ofschoon ze bij Dussel- 
dorf  haar  noordgrens  bereikt. 

In België is ze echter op vele plaalsen waarge- 
nomen. Daar komt ze op alle formaties voor. Z'n 
groeiplaatsen in 't Amblève en Ourthedal liggen 
't  dicht s   bij  onze grenzen. 

De Limburgsche groeiplaatsen kan men als de 
laatste noordelijke voorposten beschouwen, met 't 
zelfde recht a!s men dat voor zooveel andere 
zuidelijker   planten   doel. 

Haast altijd groeit Ceterach in oude muren. Ze 
is te herkennen aan haar blaadjes die ongeveer 1 
ld.M. lang en 1 a 2 c.M. breed zijn. Ze -zijn 
kort gesleeld, enkel gevind en hebben rond-eivor- 
mige stompe, gaafrandige aan den voet breed sa- 
menvloeiende lobben. Deze slaan afwisselend en 
zijn van boven dofgroen; de ondervlaktc is dicht 
bezet   met   bruine   elkaar   bedekkende   schubjes. 

De onvruchtbare en de sporendragende blaadjes 
zijn aan elkaar gelijk. De sporen zitten in lijn- 
vormige hoopjes aan den rand der nerven, zoo 
dicht dat ze de heele achtervlakte bedekken. Deze 
sporenhoopjes   missen   een   dekvlies. 

Vooral de jonge blaadjes zijn zeer sierlijk. Dr. 
Ploem voegt dan ook aan zijn mededeeling toe, 
dat •bij de jonge planl de schubben van den ach- 
terkant  naar  de  bovenvlakte ombuigen,  zoodat de 

blaadjes z.lveromrand schijnen'. Aanvankelijk heette 
onze Millvaren Asplenium Ceterach, maar wegens 
't ontbreken van 'l dekvlies werd ze later van 't 
geslacht Asplenium gescheiden en moet ze nu luis- 
teren  naar den  naam  van  Ceterach  officinarum. 

De Nederl. benaming •M.ltvaren" is nog afkom- 
stig van Asplenium (splcn = mill), omdat de plant 
in ourie tijden tegen ziekle der milt werd gebruikt. 
Men stelde zich Vo»r dat de ziekteverschijnselen, 
die men hypochondrie noemde, haar oorzaak had- 
den   in   afwijkingen   der  milt. 

Mogen wc Dloscorides gelooven, dan schijnen vele 
Grieksche aescu'apen zelf aan deze ziekle gelabo- 
reerd te hebben. Zoo'n millvarenkuur moest 40 
dagen   duren,  maar    dan Was  ze  ook   probaat. 

In werkelijkheid is haar werking echter zoo goed 
als nihil, 't Is wel jammer, want 't aantal zenuw- 
zieken neemt voortdurend toe. In onzen gejaagden 
lijd heeft de mensen immers geen rust; rustige 
onlspanning   wordt   al   meer   en   meer   onmogelijk. 

'k Heb den eigenaar van den muur, waarin Ce- 
lerach ontdekt is, dadelijk verzocht dezen muur 
voor •schoonmaken" te willen vrijwaren. Vriende- 
lijk en stellig heeft de Heer L. Merkelbach me 
loegezegrl   aan   mijn   verzoek   Ie   voldoen. 

Hartelijk dank daarvoor, evenals aan den ont- 
dekker,   Dr.   Ploem   voor   z'n   mededeeling. 

*    * * 
Ongeveer terzelfder tijd was de Heer Swart te 

Maastricht, zoo gelukkig de Wantsenorchis 
(Orchis coriophora L.) op den Pietersberg terug te 
vinden. 

In de taaiste 20 jaren zijn er slechts een paar 
exemplaren van gezien te Geulle tusschen Oost 
en Westbroek, door Dr. Goelhart. 

Vroeger was ze vooral op 't Belg. gedeelte van 
den Pietersberg niet zeldzaam. Ook zag ik plan- 
ten bij den Heer Hardy de Bast te Visé, afkomstig 
van weilanden langs de Geul bij   Keulenberg. 

Zelf vond ik dil jaar één exemplaar te Voeren- 
daal aan den rand van een kalkoven; ze zou binnen 
een paar dagen door steenen bedekt worden. Daar- 
om achtte ik 't beter ze met een groeten aardkluit 
naar  'n   veiliger   plek over  te  planten. 

,Wie deze zeer zeldzaam geworden Orchis wil 
vinden, moet op zoek gaan vóóral eer 't gras 
gemaaid  wordt. 

Haar bruinroode kleur en haar reuk naar •want- 
jes"   doen  ze  heel goed kennen. 

Nuth. A.   DE   WEVER, 

Reeën in Zuid-Limburg. 
Volgens een couranten-bericht zouden er, half 

Maart, in de buurt van Schinveld jonge reeën ge- 
zien   zijn. i 

Begin Mei heeft een inwoner van Douver-Gen- 
hout een moeder-ree gevangen. Hij heeft, jammer 
genoeg,  het  dier  geslacht. 

•Uit ons Krijtland". 
Wie van de leden heeft •Uit ons Krijlland" door 

E. Heimans, uit de Bibliotheek van 't Genootschap1, 
ter  leen  ontvangen? DE   BIBLIOTHECABIS. 

Officieel. 
Nieuwe leden Naluur-Hist. Genootschap: Jac. P, 

THIJSSE, B'oemendaal; SCHOONBBOOD, Hoofd der 
school   Lenculenstr.,    CabergerWeg,    Maastricht. 




