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MAANDBLAD 
UITGEGEVEN   DOOR   HET   NATUURHISTORISCH   GENOOTSCHAP  IN  LIMBURG. 

KLAPPER VOOR 1916. 
PLANTEN. 

Behalve de •lijsl van nieuwe planten  in den Museumtuin'   (zie Maandblad   1916  nummers  5 en  6) 
komen in de Maandbladen  van   verleden  jaar die   volgende planten voor: 

Arnica   montana 
Antennaria dioïca 
Araucaria imbrieata 
Airopa belladonna 
Aristolochia clematis 
Aucuba 
Anthemis  unctoria 
Alyssum •calyolnum 
Anthemis ruihenica 
Anthemis   Triumphetti 
Achillea   nobilis 
Ambrosia artemisiaefolia 

•lauwe   regen 
Brunella aiba Pali. 
Badleia variabilis 
Bryonia 
Berteroa incana 
Bunias  oriëntale 
Bupleurum  rotundifolium 
Bifora  radians 

Carduus 
Cory dab s   lutea 
Corydalis   Ochroleuca 
Gomprinus   comatus 
Campanula  rotundifolia 
Crepis biennis 
Chrysanthemum  segetum 
Cardamine   pratensis 
Chorispora tenella 
Caucalis daucordes 
Camelina sativa 
Cicex arietinum 

Delphinum consolida 
Delphinum Ajacis 
Dracocepbalus   parviflorus 

Erythraea   cenlaureulni 
Eiken 
Evonymus   japonious 

Epilobiuim angustifolium 

KroiMum moschatum 
Erysimum repandum1 

Erysimum oriëntale 

Maandblad No. 

1 

5- 
5- 

11- 
11- 
11- 
11- 
11• 
11• 
11- 

5•6 
9•8 

11•12 
11-12 
11-12 
11•12 
11•12 

9• 
11- 
11- 
11• 
11- 
11- 
11• 
11- 
11• 

11-12 
11-12 
11•12 

1 
3    i 

7-8 en 
11-12 

7-8 
11 •12 
11-12 

Fragaria   elatior 

Gaspeldoorn 
Ginko biloba 
Galeopsis speciosa 
Glancium   cornioulatuni 

Maandblad No. 

3•6 

1 
2 en   7•8 

11-12 
11•12 

Hoclblad 
Hedera   helix 
Hyoscyanms  niger 

Isoëies 

Juniperus   communis 
Juglans  regia 

3•1 en 5•6 
7•8 

11•12 

3•1 

Klokjesgentiaan 
Rraannoot 11- 

I 
12 

Lycopodium   selago 
Lycopodium clavatum 
Linde 

t 
1 
1 

Lamium 7 -8 
Leontodon autumjnalis 11 12 
Lepidium   perfoliatum 
Lathyrus aphaca 
Lathyrus cicera 

11- 
11- 
11- 

12 
12 
12 

Lepidium virginicum 
Lepidium ruderale 
Leonurus cardiaca 

11- 
11- 
11- 

12 
-12 
-12 

Lolium  ternulentum 11 12 

Muscari   comosüm Ti- -6 
Melandryum album 7•8 
Mentha arvensis 

en 11- 
7 

12 
-8 

Moerascypres 
Myosotus Lappula 
Melilotus arvensis 

7 
11- 
11- 

-8 
12 
12 

Medicago   falcata 
Medicago sativa 

11- 
11- 

12 
12 

Nonjiea  pulla 11- 12 

OrobanChe  minor 7- -8 
Orlaya grandiflora 
Oenothera laciniata 

11- 
11- 

12 
12 

Pinus   pinaster 
Pin us   Silvestris 

Maandblad No. 

Paardenbloem 3•4 
Primula   elatior 3•4 
Primula   officinalis 3•4 
Parielaria off.cinalis 7•8 
Peucedairam car vi folium 9•10 
I'eucedanum palustre 9•10 
Poa annua 11•12 
Potenlilla norvegica 11•12 

Quercus acuta 11    12 
Quercus ilex 11-12 
Quercus pseudonuber 11•12 
Queivus cerris fulhamensis 11•12 
Quercus lusitanïcainfectoria 11 • 12 

Rosa pomifera 
Ranunculus  repens 
Reseda inodora 

Scolopendrium   vulgare 
Sneeuwklokje 
Salomonszegel .">-- 
Solanum  dulcamara 
Spiraea   assurgens 
Smeea-wortel 7•8 
Selinum carvifolia 
Silaüs   pratensis 
Silene pendula 
Spergularia  sege talis 
Sagina ape'.ala 
Sarothanmus  scoparius 
Sisymbrium  Loeslii 
Sisymbrium  altissimirmi 
Stachys  annuus 
Specularia  speculum 
Silene   noctiflora 
Salvia   vertieillata 

Trientalis  europaea 
Turritis glabra 
Turgenia  latifol.a 

Viola tricolor 
Vicia villo: a 
Vicia pannonica 
Veronica Buxbaumii 

Wolfsklauw 
Walnoot 

9•10 
11-12 
11•12 

I 
2 

6 en  7•8 
7-8 
7-8 

en  11-12 
9•10 
il    10 

li•12 
11•12 
11-12 
11-12 
11-12 
11•12 
11•12 
11•2 

11-12 
11-12 

5-6 
11•12 
11-12 

11•12 
11-12 
11-12 
11-12 

1 
9-10 
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II.   DIEREN. 

Anthomyia radicumi 
Agriotypus armatus Walker  1 
Aturus scaber 1 

Borborus  equiuus 
Brecdtspriet 
Brachionus quadratus Iriden- 

tatus 
Borborus  nolabilis 
Boek vink 

Calliphora   ery111 rocephala 
Circelzaagstaarl 
Chaeloneurophora fenniea 

Becker 
Chaeloneurophora   Calligono- 

sa   Meigen 
Chaetoneurophora    Curviner- 

vis   Becker 
Camponolus  herculeanu-;  lige- 

niperda 

2 
1-12 
1-12 

2 
3• l 

3-1 
5-6 
5-6 

2 
:i-4 

5•6 

5•6 

5-6 

5•6 

Drilus flavescens 
Drilus  concolor 
Dorcadion fuliginalor 

2 eu 5•6 
5-6 

5•6 en 7-8 

Grootspriel 
Geelbuikpad 
Grutto   (rosse) 

en 
Hazelmuis   (kleine) 

Homoxyscaj  ei trans 
Homalonujia   canicularis 
Homalonujia scalaris 
Hygrobales   reliculatus 
Haarworm 
Helix   pomatia 
Hoe! ijzer neus   (jgroole) 
Hydra's 

lüoeryptus agilis 
Ithy.rychia lamel laris 

Kniplor 
Kwarlelkoning 

La'.elmis Volkmari 
Lareynia Megerti 

Musea domeslica 
Me^ophagus   oviiuis 
M.eren 

3- -4 
'   5- -6 

7- 8 

-1 en 
5- -6 

2 
2 
2 

3 -4 
5- -6 
7- -8 

9• 10 
11- 12 

11- 
-4 
12 

2 
7- -8 

11 • 12 
11 • 12 

2 
5- -6 
5- -B j 

Noleus  militaris 3•4 
Nolens  quadriconiis 3•4 

O'.iorrynchiis   singularis 5•6 
Oxypterum   pallidum   Lalr.       5•6 

Psydroda phalaenoides 2 
Pr.emstaart 3•4 
Pad !k'eine) 3•4 
Prik 7•8 
Pseudosperchon verrucosus  11•12 

Rat   (zwarte^ 7•8 

Sea'ophaga stereo ria 2 
Spreeuwen 2 en   3•4 
Sperwer 7•8 
Silo tl-12 
Spercbon ctupeifer 11 • 12 
Sperehon  glandulosus 11•12 

Vlieden 3•4 

Weltina  podagrica 3•4 
Wespeiidief 7•8 

't Natuurhistorisch Genootschap in het 
afgeloopen jaar. 

aantoonen.    dal 
slaan   hij   onze 

1916 
vorigie 

lioggel do 

't Volgend overzicht zal 
niet behoeft ten achter Ie 
veroe n ig i ngs j a ren. 

A    PLANTKUNDE. 
1.    Nieuwe groeiplaatsen van zeldzaam Inneem 

se he  planten. 
Mej. H. Vliexs vond in een muur bij 

Miltvuren; Dr. Ploeni te Vaals, vond voor 't eerst 
in Limburg Zevenster, bij Vijlen; de lieer Slessen 
te Rolduc en Dr. Visser te Maastricht ontdekten 
nieuwe groeiplaatsen vain 'I in Limburg zeldzame 
Slofzaad; de eerste trof haar aan beooslen Gulpen, 
de tweede vond ze op den Pietersberg. Dit laatste 
is wel merkwaardig, wijl ze nooit van daar werd 
vermeld, noch vóór noch na Dumouliu. Wel is 
het bekend dal dergelijke Woekerplanlen soms ja- 
ren achtereen kunnen verdwijnen, om plotseling 
op hun  oude  groeiplaats  weer  op   te  duiken. 

Door den Heer Keulier Ie Maastricht, werd onze 
kennis aangaande de Orchideén van den Pietersberg 
verrijkt met de vondst w de Bijenorcihis; op 't Bel- 
gisch gedeelte bij Lixhe groeit deze zeer veel, 
maar op 't Nederlandsen gedeelte went ze nooit 
gezien. 

Weidefcervei en KarweisePe werden door Rector 
Brouns waargenomen in de Maasvallei bij Bunde en 
Geuite, de laatste opk in 'I Roodcbeek-dal bij 
Jabeck, door den Heer W. V roemen te Schinveld. 
Een   mooie   aanwinst   voor   onze   flora 

Rector Brouns ontdekte ook de zeldzame krui- 
singen van Gewone en Slanke SleuJe.liïoeni, bij 
Geulle. 

De Heer Pagnier te. Maastricht vond voor 'I 
eerst in Limburg 't Knikkend Nagelkraid, hij Geulle. 

Verder werden nog wiaargenonien KorensclMjBr 
spurrie bij  Merkelbeek  en  EpUobJuiml ianceolauimi, 
de laalsle als een voor de Nedcrlandsche Flora 
nieuwe   plantsoorl. 

Kaïnvarentjes in 'I Musscheniiger broek bij Heer- 
len; IlrrJiiin.um op krijtheuvels bij Klimmen; Bifr- 
ierbruidbremraap op den Eiserberg. Ten slotte ook 
dit jaar weer de kuilhvacinl, bij Merkelbeek eu 
Oirsbeek. 

Naasl deze aanwinsten hebben wie helaas ook 
verliezen Ie boeken. In de Brunssumerheide gin- 
gen wegens de ontginning der kolenmijnen belang- 
rijke groeiplaatsen' van laag veenplan ten verloren, 
terwijl de nieuwe kalkinduslrie al danig nadeel aan 
onze  krijtflora  heeft  gedaan. 

Al zal, volgens berekening van bekwame geologen 
en landbouwkundigen, deze laatste nijverheid ook 
niet van langen duur zijn, ze duurt in ieder geval 
lang genoeg, om reeds dit jaar onze zeldzaamste 
Orchideën   Ie   doen    verdwijnen. 

Aan dit overzicht zouden we alvast kunnen toe- 
voegen dat VIseuini aïliwun tol mi toe op 24 boom- 
soorten in Z. Limburg groeit; maar Wijl we hopen, 
dat in 'I volgend Jaarboek hierover uilvoerig zal 
gehandeld worden, volstaan We te dezer plaatse' 

opgaven op die boomsoorten, 
I   buitenland   zelden   voorkomt, 

enkele 
ook  in 

alleen   met 
waarop  ze 
ill.: 

Op   H a a g b e U k   en   S p 
land   van   Valkenburg.   Ook 
voor   op    Italiaans c h e 
drie dezer bopnisooiien 
gevonden. 

Bij Hou them groei I de Marentak op A in e r i* 
kaansehe esch, waarop hij, volgens Prof. v. 
Tuben f, bij kunstma!:g|c uitzaaiing goed zou val- 
len. ':g:en bij onzen gewonen esch (waarop 
er één groei!   te  Rnalh-BingelradeX  uitersl moeilijk 

i au se he   Aak   in   't 
komt  de   plant  aldaar 
p o p u 1 i e r.    Op   alle 

werd er maar één  Viseuni 
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is en waarop Viscum dan oak OMr heel zelden 
voorkomt. 

Op R o 0 tl e Aalbessen (Riibes vulgare) Ie 
Schinnen, op Pa via en Sorb us te Auistenrade, 
op K1 e i ti- e n G r o o l b 1 a d 1 i ii (1 e Ie Ter Worm, 
op Acacia op  veel  plaatsen. 

II. Van de u i I h e e m s c h e, in ons gewest niet 
granen of anderszins aangevoerde planten noe- 
men we slecbts: CeitSamri?,» solsititiaüiisi, Prunella 
alba en Triteleia mi f'ora, door rlcn beer S te a s e u 
bij Spekholzerheide, Wylré en Gulpen gevonden. 

Ook vond hij nog een paai- andere vreemdelingen, 
die lol dusverre' niet konden tehuis gebracht wor- 
den en zich Ier determinatie thans bij Dr. Thellung 
te Zurich  bevinden. 

Pater S e h m i l z vond verwilderde Kosa poiiiif era 
^Bottelroos) op den Kolleiiberg (Siltard), die zich 
daar klaarblijkelijk tehuis gevoelen en zich meer en 
meer uitbreiden. 

Dr. Garjeanne vond Reseda inodora, een 
nieuwe   aanvoerplant. 

* * 
Afzonderlijk meenen we den Heer Ver Strae- 

len   te  Weert   te   moeten   ui e me ree ren. 
Dankbaar gedenken we de welwillendheid waar- 

door hij ons inzage Lel nemen van zijn talrijke 
vondslen van belangrijke planten in Noord-Limburg. 
Wijl we hopen, dat hij hierover eerlang zelf zaïl 
publiceeren, willen we slechts de hoofdzaken aan- 
stippen. 

Spiranthes aestivalis, de bekende, zeldzame Orchi- 
dee, welke We in Zuid-Limburg missen en ook Ie 
Weert, door ontginningen, met algeheelen onder- 
gang  bedreigd   wordt. 

Gelukkig heeft de heer Ver Straeten zelf een 
l.erceel aangekocht, zoodat de plant allhans daar 
nog veilig kan blijven  staan 

Orchis Traunste'reeri is, blijkens de vondsten van 
den heer Ver Straeten, ook in Noord-Limburg in- 
heemsch en wel in dcnzelfden vorm als in 't 
Zuiden der provincie. 

Van de veen planten uit de buurt van Weert, welke 
in Zuid-Limburg ontbreken, iioeraea we Malax is 
ualudosa, Axagulüs fenclla, Lysiiuarhia thyrsiflora, 
en de zeer zeldzame Scheichzeria paiiaslris. Verder 
Monoiropa (is ook  te Weert  zeldzaam). 

Van Carum verlicikla'uin heeft de heer Ver Strae- 
!en  gered,  wal   er  nog  te   redden was. 

Buitengewoon groot Was 't aantal A d vent i va e, 
naar Weert gebracht, door ontginning van heide- 
en veengronden, met zaden van voedergewassen en 
in  kunstmeststoffen. 

Hieronder zijn zeer veel soorten, welke in Zukl- 
Lim'burg   nog   niet   werden   waargenomen. 

O.a. Vic'a melanops, grandiflora en nairbonensis- 
serra'a; TrifoLum resupinatum; Solidagö pubeseens; 
Chondrilla juncea; Solatium triflonu'm; Linaria trior- 
nithophora: Linaria genistifolia; Cephalalgia Syriaca; 
Aster lanceolatuim; Salsola pseudolragus; Inula He- 
lenium. 

Met tal van andere extra-europeesche plaulen 
weten  we   voorloopig geen   raad. 

De heer Ver Straeten stond ons toe ze naar Dr. 
Thellung te Zurich te zenden, die zich uilsluilend 
met de studie  van  aanvoer plan ten bezig  houdt. 

* * 
Alvorens dit botanisch overzicht te sluilen 

moeten we ook, met 'n paar Woorden melding 
maken   van   den   Museumtuin. 

Toen in  1916  de meeste planten  in  vollen bloei 

stonden, trok de tuin veler aandacht. Men was 
verbaasd over de vele schoonheden, welke de ,in- 
heemsche   Zuid-Lim'burgsche   flora   biedt. 

Nog is de verzameling wel niet compleet, maar 
loch nadert 't onderbrengen van de soorten, welke 
in gewonen luingrond te kWeeke.n zijn, zfn vol- 
tooiing. 

Waar de tuin specifiek Limburgs cJh dient te 
blijven, zullen de weinige uitheemsche planten 
die er nog in huizen, alsmede de aa n voe rplanten 
langzamerhand verwijderd dienen te Wordieu. Ze 
zullen elders 'n  plaats krijgen. 

Alléén die ui tl and se he vormen, welke voor 
de vergelijkende slud'ie der inlandbche flora abso- 
luut onmisbaar zijn. mogen in den Museumltluin 
blijven. 

B     DIEREN. 
Ook op dierkundig gebied mogen we over de 

vondsten  in   1916   tevreden  zijn 
Januari 1916 toch begon al met de vondst dei- 

Kleine Hazettiuiis, Muscardinus avellanarius. 
Deze muis lot nog toe nimmer op Nederl. gebied, 

althans niet met zekerheid, aangetroffen, werd ge- 
vonden in  de huurt van Schiniveld 

Spoedig werd deze allerbelangrijkste vondst ge- 
vo'gd door eene tweede, van dezelfde diersoort, te 
Hoogcruts-Noorbeek. 

Beide diertjes bevinden zich levend in 't Museum 
:e Maastricht, waar zich eveneens nog twee levende 
Moerasvchürtpailden • (de 3de is jammer genoeg 
gestorven^ •  bevinden. 

Dank den heer H. de Wever, werd voor de beidie 
laatste dieren een hun alleszins passend nieuw ver- 
blijf aangebracht. 

De in Zuid-Limburg alléén maar door Rector 
Crcmers en Rector Browns aangetroffen Land ali- 
manders, en door hen aan 't Museum geschonken, 
bleven, ook in 'I afgeloopen jaar weer, dank de 
goeie verzorging van wege de Mtiseumcommissie, in 
't leven. 

Ons onvermoeid medelid, Pater H. Schmilz. mocht 
in 1916 weer verschillende merkwaardige vondsten 
boeken 

O.a. vond hij twee voor onze inlandsche fauna, 
nieuwe vliegensoor'en, n.1. BOJöBTUS noishiiis (in 
Maastrichter mei-gelgrollen) en Chaetoneurophora 
(ennica  Becker (te Sitland onder 'n dpodetn mp.1) 

Uit een s'akkenhuisje afkomstig van Vianeini, 
kweekte Pater Schmilz 't zoo- zeldzame wijfje op 
van   de   keversoort   Drilus   fonco'or. 

Ofschoon we dit beestje niet mogen beschouwen 
als een Limburgsch exemplaar, meenen wc toch 
in ons overzicht Drilus Concoilor niel Ie mogen 
voorbijgaan, wijl z'n larve, geboren te Vianehi, in. 
Limburg, n.1. Sittard. tot volkomen insect is uit- 
gegroeid. Nog 'n be'angrijke vondst op Kevergebied 
'deed P. Wilfridus Riswick O. S. B. van Merkelbeek, 
die Ie Brunssum verschillende exemplaren aantrof 
van  'n  boktor, n.1.   Darcadion  futiglaatar. 

Dr. Romijn verraste ons met eene voor ons lantd 
nieuwe sluipwesp en wel Agrio typos annatus Wal- 
ker, wier larve hij vond in de Roode beek bij 
Brunssum. 

Dezelfde was ook de gelukkige ontdekker eener 
in Nederland tot dusverre onbekende mijt, Pseudo- 
sperehon verrmewsras, welke  huist in de Gulp. 

De voornaamste vondsl in 1916 op geotogisch- 
palaeontotogisch gebied was die van Dr. J. Beckers, 
die  in  lö»s  nabij   Beek,  dezelfde  schelpen aainttrof. 
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welke Rector Cremers  verleden jaar ontdekte fus- 
schen  Raalh  en  Jabeek. 

C    DE BOEKERIJ. 
Op 1 Januari 1916 verscheen de Catalogus 

der Boekerij, saamgesteld door den heer II. 
de Wever. 

Onder de -J; 350 Natuurhistorische werken, in 'I 
bezit van '1 Genoolsehap of daaraan welwillend in 
bruikleen afgeslaan, bevinden zich lal vaia werken, 
vooral •Limburgensia' , welke tevergeefs in grootere 
boekerijen gezocht  zullen   worden. 

Geen maand ging er voorbij, waarin we niet daaik- 
haar, de aanwinst van nieuw oMlvamgen boeken 
mochten   memoreeren. 

Als we aan den wenseh. dal 't zoo voortga hier 
iels mogen toevoegen, dan is zulks: moeiden de le- 
den van 't Genoolsehap een ruimer gebruik vam 
h ii ii n o boekerij maken dan 't lol nu toe 'I geval 
was! 

Blijken,.-. 'L i-eglemeul loch kan ieder lid. op schril' 
lelijke aanvrage, bij den Bibliothecaris boeken !<T 
leen krijgen vpor den tijd van één maand, dcsgc- 
wenschl ook  voor langoren  lijd. 

En nu we 'I toch in dil overzicht over boeken 
hebben, kunnen we gereedelijk ook spreken ever 
de   pubCic&lie's   van   'I   Genoolsehap. 

Daar hebben wc o:p de eerste plaats hel MstÊnék 
1915. De Naluurliislorische wereld van heel Neder- 
land heefl met den giroolslen lof over dal Jaarboek 
gesproken. 

De P lan Ie n-I ij s t daarin van Dr. A de Wever 
werd, gelijk ha'e voprganslers. alom aanbevolen 
als 'u onontbeerlijk iels voor allen, die op de 
lioog'e wenschen te zijn van de Limbiirgscho flora; 
de N e d er 1 an d s e h e mieren van Pater II 
Sehmilz vonden 'n onthaal, zooals er maai- zelden 
een aan 'n studie op natuurhistorisch gebied ten 
deel   zal   vallen. 

Tengevolge der papienhiurle zagen we ons, als 
goed financiers, gedwongen Ivol Maandblad wal in 
te  krimpen. 

We gaven daarom meeslal slechts één nummer 
om de twee maanden  uil. 

Aan den inhoud echler, ineene.ai wc irais Ie mogen 
vleien, deed deze z'uinigheidsmnalregrl geen af- 
breuk 

Meer dan eens toch vonden wc 'm tijdschriften 
en dagbladen dien inhoud geciteerd) eau bleken de 
nummers bijna, zonder uilzondering, kostbare flo- 
ï'isüsehe en faunislischc, gco!og:sche en palneonto- 
logische  gegevens   te   bevatten. 

Dat moge voor de trouwe medewerkers 'n 
spoorslag zijn, om Irun zeer gewaardeerde, in zend «af- 
gen Ie blijven sturen en moet de led;»', die tol 
dusverre in gebreke bleven 't Maandblad door 
hunne mededeelingon Ie steunen, aanzeilen, om 
in den vervolge 'I werk niet alléén Ie laten, rusten 
op   de   schouders   van    hun   trouwe   collega's. 

Ditzelfde geldt ook voor de Maaudelijksihe xer- 
gatferingen. In 'I al'ge'oopen j :ar hebbfev, deze ver- 
gaderingen weer bewezen, dat ze voor dan bloei 
van   onze   vereeniging   \a  heuschc   kracht   zijin. 

Jtiis! op de maandelijksrhe vergaderingen ont- 
stond er 'n immer hechtere vriendschappelijke baud 
Inssehen de leden en hadden ze gelegenheid' Ie zien 
en Ie ondervinden, hoe 'I Genootschap beantwoord! 
aan zijn doel, n.1. liefde op Ie wekken voor de 
levende naluur, de kennis dier matuur te vergroot efli. 

'I Is in elke  vereeniging 'n gewoon: verschijnsel, 

dat haast altijd dezelfde lelden de vergaderingen 
bezoeken 

In onze  Vereeniging  was  'I  imi  1916 niet anders 
De opkomst was echter immer van dien aard. 

dat we tevreden mochten zijn en gaf onus hooip. 
d|a|l 'I voorbeeld, de lust en de ijver der I rouwe 
bezoekers voor de meer la'uwe leden 'n spoor- 
slag zal zijn, om in 1917. óók ter vergadering 1c 
komen. •   • • 

Waar we hier spraken van trouwe leden, kunnen 
we nie! na'a'.en nog 'uiis mei weemoed te drinken 
aan den Heer I' Hu f f nagel Pzn.. conn dor 
aller I row ws'en, die ons in den afgeloopem: zomer 
door  den  dood ontvallen   is 

'i Ledenaantal bleef in 1916 vrijwel constant. 
'n teil waarvoor wc, mot t oog op de tijdsomstan- 
digheden, dankbaar mogen zijn. Immers door Idie 
tijdsomstandigheden kon 'I Genoolsehap, mimidcr 
krachtdadig dan ander,, naar buiten optreden!. Voor- 
genomen excursies, in de huurt van Schimveld 
en Bruns urn, waren lo'.aal onmogelijk. Toch zagen 
we, waar zoo hier en daar in onze gelederen 'in' 
leemte ontstond, ze weer aangevuld worden door 
17   nieuwe   leden 

Mochlen we derhalve, blijkens dil verslag, in 
ve'.e opzichten over 't il'geloopen jaar tevreden 
zijn,  z'ulk,  is  uiel  'I  geval,  wal betreft 't Museum'. 

De gebouwen blijken niet Ie voldoen, verwachte 
veranderingen   werden   miei   aangebracht. 

Tol op 'I einde van December hadden wij ge- 
gronde hoop. da', hierin dra verbetering zou komen 

Door allerlei oms'andigheden. waarover we te de- 
zer plaatse moeilijk kunnen uitwijden,, is '1 op I 
oogenblik  me!   ons   Museum   treurig  gesteld. 

We willen hopen, da! de Maastricht >eho vroede 
vaderen ei mie'ijk 'ns gaan begrijpen», dat een, M'u- 
se'iim van natuurlijke historie voor Maastricht van 
't  groolste  belang is. 

'I Bestuur van Limburgs hoofdstad moge tonnen, 
dal 'I zich wee! Ie stellen boven dorpere politiek 
en klcin-menschelijk gewurm, waardoor, zoo. lange 
al, in Z'uid-Limburg lal van personen èn, zaken 
werden afgemaakl, zeer tot schade van Limburg 
zelf. 

Doel dal Bestuur zulks nie!, 'I moge in sommige 
ooren al o!' nie! als 'n bedreiging klinken, • dan 
ziel 'I Bestuur van 'l Natuurhistorisch Genootschap 
zich lol z'n spijl gedwongen I voorbeeld te volgen 
van den beer H. De Wever, die zijne kostbare, 
nie! hoog genoeg te schatten particuliere verzame- 
ling, welke hij ons in bruikleen had afgestaan! be- 
reids uil 'I Museum terugnam en zal 'I Museum; 
naar elders   moeien  overgebracht   worden. 

Wal  toch  zeker voor Maast rich I jammer zou zijn! 

Van •twee zusjes' 

In 'n overzicht van wal. in 191."). I ..Natuurhis- 
torisch Genootschap in Limburgf', lol stand bracht, 
schreven   we: 

..Menig nummer van hel •Maandblad'" beval 
koslelijke gegevens voor 'n helere kennis der Lim- 
burgsebe fauna en flora, zóó kostelijk, dat -wie op 
de volledige boog'e wil zijn van Nederlandsche plan- 
ten en dieren, zulks uiel vermag, indien hij van 
hel •Maandblad' , uitgegeven door liet •Natuur- 
historisch Genootschap in Limburg', geene nolilie 
neemt.' 
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Zoo even kwamen we in 'l bezit van •Natura', 
orgaan der Nederlandsche Natuurhistorische Ver- 
eeniging,  No.   220,   15 Jan.  Jaarg.   1917,  No.   1. 

Van de Natuurhistorische Vereeniging willen wij 
alléén  goed   zeggen. 

Trouwens   zij   verdient   niet   anders. 
Tijdens de 15 jaren van haar bestaan is er op 

natuurhistorisch gebied inderdaad van baar kracht 
uitgegaan. 

Haar orgaan •Natura' was, op de leestafel 
VftQ   naluurvrienden,  'n   steeds   welkome  gast. 

En waar •Natura' thans in 'n splinternieuw; pak 
gesloken werd, heeft ze kans 'n nog hartelijker 
ontvangst te zullen hebben, dan haar lot nu toe 
al   te  beurt   is  gevall-en 

Maar nu mag •Natura' , in hel nieuwe kleedje 
gestoken, niet vergeten, dat ze 'u wel enschap- 
pel ij ken  naam   heeft   hoog   Ie   houden. 

En dal ze, om dil met succes te doen. heusch 
•wel notitie mag nemen van hare op lange na niet 
zoo mooie zus: 'l ,,L i mb U r gs e li Naluurh. 
Maandblad"! 

De Limburgsche zus kent heure minderwaardig- 
heid, is er zich len volle van 'bewust, dat ze 't. 
in elegantie en  degelijkheid,  wijd  m'oel afleggen. 

Maar, gevoelig als ze van harte us, spijt 't haar 
toch te moeien zien. dat ze door zius •Natura' 
zoo's beetje als ...\ s s c h e poëet e r" behandeld 
wordt. 

•Natura' neemt erg veel notitie van h paar 
andere •Zussen", in wier gezelschap ze. klaarblij- 
kelijk, maar wal graag is. 

Die •zussen" heelen •de Levende Natuur" en 
•Natuur'. •Natura" bedelt, als 'I ware, om dier 
beider gezelschap, doch schijnt t kleine Limburg- 
sche zusje  niet  te  kennen. 

üa's   voor   •Natura '   wel   jammer. 
Want. . hadde •Natura' lieur Lwnburgsch zusje 

ook maar 'n klein beetje •aangehaald", de vriend- 
schap zou •Natura" ditmaal ten goede zijn gekomen 

•Natura' toch praal, in 't boven geciteerde num- 
mer,   over   dieren   in   Limburg   gevonden. 

En ze praat er iover op 'n wjjze, dat 't L i in- 
fo urgs che zusj e, • erg veel als 't van grootc 
jEus hou dl, z'n groote zxis. al is 't dan nog zooi 
bedeesd, • moet toevoegen: ..Kind. kind. lel op 
wat je  zegt!". ... 

Hoè  of dat komt?. . . . 
Zaterdag 30 Dec. 1.1. hield de •Naluurh. Vereeni- 

ging"   'n   vergadering   Ie   Amsterdam. 
Van   die   vergadering   geeft   •Natura"   'n   verslag. 
't •In elkaar zetten van verslagen" is 'n lastige 

kunst.   We  weten   't  bij   ondervinding. 
En  •kleine  Limburgsche   zus"  weet  't  óók. 
Ze heeft 't meer dan eens, aan den lijve, gevoeld. 
Daarom juist spijl 't •kleine Limburgsche zus" 

zoo, dat •groote zius" ditmaal niel bij haar Ie rade 
is gegaan.     In   dat  verslag  toch  staal: 

•Na afloop (van een noeranaal) werden de 
aanwezigen onthaald op een bijdrage van den 
heer Dr. Roinijn over een sluipwesp, Aglrio- 
typus armatus Walk., die in kokerjuffers 
leeft en in de Roode Beek bij Brunssum (L.) 
voorkomt. Een paar voorbeelden van aangesto- 
ken poppen werden rondgegevem Ook Wlerd 
vermeld de vondst van de larven van een 
keverlje, Dr il us, in waterslakkenhuisjes, ook 
in die beek en later in Oudewater. Biolo- 
ifisch  zeer merkwaardige   ontdekkingen." 

• •Zeer merkwaardige onjuistheden!' zegt •kleine 
zus". 

•Onjuistheden, die Dr. Romijn héél zeker niet in 
Anistei-dam  gezegd heeft!" 

•En waarom niet?" 
Omdat •kleine zus" den Dokter zeer goed kent 

en weet hoe hij ook bekend is inet de leefwijze 
van •D r i I u s" en met 't •geval" •Oudewater". 

De kleine Limburgsche zus zou heur groote 
dan ook willen toeroepen: •lieve, sla er, wat be- 
treft ,,D r i 1 0 s' , mij 'ns op na, in m'n numhiers 
2 en   5•6,   van   't afgeloopen  jaar. 

Daar komt ge tol de ontdekking, dal l) r i 1 u s 
nimmer huisde in 'n wa t e r sla k k e n h u is j e 
en dal, w-at aangaat ,,het geval •Oudewater" 
wij  tweeën heelemaal  de kluts kwijl zijn." 

Waarom of we hier vertelden van •twee zusjes"? 
We verwijzen naar den aanhef van beider historie. 

R a a t b-B i n ge 1 r a d e. IOS.  CREMERS. 

'n Roerdomp in Januari in Limburg. 

Einde dezer maand (Januari 1917) ving men te 
Waubach   'n   Roerdomp   (Botaurus   stellaris). 

De vogel zal in 'n den, waaruit hij, loe.ni men 
den boom heen en weer schudde, op den: grond 
viel. 

Waarschijnlijk was bij, onder den indruk van 
kou   en  honger,   lol  vliegen niet  in  staat. 

We hebben, enkele dagen na z'n vangst, 't beeist 
gaan   zien. 

Alhoewel 't toen •z'n vleugels nog niet repte" 
wiaj-i 'I lach in zooverre bekomen, dat 't parmantig 
been en weer stapte en door heel z'ni gedragingen 
loonde,   dat  't  de  gevangenschap  best   kon  dragen. 

Geen   wonder   ook! 
's Morgens nog, zoo vertelde ons z'ni bezitter, 

had de Roerdomp 'n gansche niusch verorberd, 
welke men opzettelijk voor hem gevangen had. 

•Pa'alten", aldus z'n eigenaar, al hij .niel en 
van groenten wilde hij niet welen! " 

Nou,   dat   verwonderde  óns niks. 
De Roerdomp loch voedt zich met visch, kikkers, 

padden,   slangen,   salamanders  en  muizen. 
Als hij ze Ie plakken kan krijgen is bijl zelfs, net 

als reigers, niel afkeerig van bruine- en. van water- 
ratten. 

Ook jonge vogels doel hij naar z'n maag ver- 
huizen. 

'I Is ons doel niet hier ditmaal <len Roerdomp 
Ie beschrijven, 'n uitgebreide studie van z'n levens- 
wijze   Ie  geven. 

We hopen, dal een onzer ledenrornithologen zulks, 
binnen  kort,   zal   willen, doen. 

Wij wilden er in dit nummer van. 't Maandblad 
alléén op wijzen, dal de vangsl te Waubach geene 
a'.ledaagsehe   was. 

Immers de Roerdomp is 'n •trekvogel", die on- 
geveer tegen April in ons land. komt, om in Sep- 
tember•October weer maar Zuid-Europeesche lan- 
den,  somwijlen  ook naar Afrika te reizen. 

Zelden maar zal een of ander exemplaar bij ons 
overwinteren. 

In ons Jaarboek 191-1 werd daarop gewezen dooi- 
den Z. E. Heer H. Nillesen, die van den Roerdomp 
zegt: •deze vogel komt op den trek voor in alle 
grootere moerassige heide- en rietvelden; ik ont- 
ving exemplaren   uit  Herckenbosoh,  Well, de Peel. 
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Som'mige voorwerpen overwinteren; uil Herckent- 
fooseh ontving ik er een op  13 Jam.   1906."  • 

Voorzoover mij bekend is, werd lot nu toe de 
Roerdomp nog niet in Zuid-Lihrburg aangetroffen. 

De heer Ni.lesen althans bezit in zfni uitgebreide 
vogel-collectie geen  voorwerp uit  Zuid-Limfourg. 

Pater P. C. Riolte, in z'n opstel •Ornithologische 
Bcobachtungen in S'.eil und Unigebung (1908-1912)", 
Jaarboek 1913, zegt dat de Roerdomp, nog niet 
met zekerheid als broedend in Limburg gevonden/ 
werd. Als plaatsen waar hij gezien werd, geeft hij 
op Geloo (Venlo), Swalmen, Helden. Reuver en/ 
Kessel. 

'k Heb gemeend, dat, voor 'n betere kennis 
onzer Avifauna, de vondst te Waubach ndel zonder 
belang is. JOS. CREMERS. 

De Merel een roofvogel?.... 

In eene onzer I.imburgsehe Nieuwsbladen lazen 
we  't  vo'gende: 

•Meermaen had ik gehoord en gelezen vaal wan- 
daden, we ke door de me. el zoutdèn bedreven wordeml. 

De merel is, zoo beweerde men dan, een echte 
roofvogel. Hij zoekt de nesten op van andere vo- 
gels en vreel hun jongen.' op. Zelfs volwassen klei- 
nere vogels worden door hem meedoogenloos ver- 
moord. 

Tot verleden week hield ik die bewering voor 
laster; de merel was, vo'gens mij, een heel onschul- 
dig beest,   dat  niets   geen  kwaad   deedl. 

Thans echter ben ik tol andere gedachten;gekomen. 
Jaren lang had ik in een heel groole kooi een 

mannetjes-merel zitten, een. mooi oud gitzwart 
exemplaar,   met   oranjegelen   bek. 

Laatstleden Vrijdag bracht men mij nóg een merel, 
óók een mannetje. 

Naar 't feit of de vogel al dan niet in strijd 
met de vogelwet, zijn vrijheid had verloren, heb 
ik maar  niet  geïnformeerd. 

Ik had, waar 't zoo vinnig koud was en de 
sneeuw onzen vogels belette voedsel te vimdem, 
medelijden met den zwarten baas en gaf hem bij 
zijn soor genoot in de  kooi eene piaats. 

Een half uur la'.er al was de arme nieuw-aange- 
komene wreedaardig door zijn 'broeder vermoord!. 

Deze leelijkerd, die toch heelemaal niet over ge- 
brek aan voedsel te klagen heeft, had hem voor 
de helft al naar binnen geslokt.. 

Bij mij slaat t thans vast, dat merels wel de- 
gelijk  roofvogels   zijn. 

En waar ze telken jare hieer en meer m aantal 
toenemen, dunkt mij, dal '1 hoogtijd wordt, diat 
men handelend tegen deze roovers-moordenaars gaat 
optreden. 

Ze worden anders een gevaar voor ouuzen vogel- 
stand." 

Tot  zoover  't  courantenbericht. 
Zijn er onder onze leden' wellicht, die over 

slechte p ra et ij ken, ui'gehaald door de me- 
rel,   ook   iets   kunnen  mededeelein?.... 

Zoo ja, dan houden we ons daarvoor ia 't Maand- 
blad aanbevolen. 

't Is dunkl ons niet omdienstig hieromtrent 'm 
enquête in  te stellen. L. 

Maandelijksche Vergaderingen. 

Blijkens de aankondiging in dit mummer van 't 
Maandb'ad vinden in 't vervolg de Maandelijksche 
vergaderingen  weer   plaats. 

Wij verwachten, dat ze door 'n groot aajitai 
leden  bezocht   zullen   worden. 

De maandelijksche vergaderingen vooral moeten 
ons   Genootschap   sterk  maken. 

Zij zijn méér dan Maandbladen! en Jaarboeken 
geschikt, om 'n idéé .te geven van wat 't Natuur- 
hist. Genootschap in Limburg wil en kam tot 
stand brengen. 

Ze waren   tot  nog  toe  prettig. 
Ze  waren  in   hooge   mate   leerzaam. 
Mogen   ze   zulks   ook  zijn  in   1917! 
En dal zullen ze zijn als hare bezoekers be- 

zield blijven met denzelfden amicalen geest, waar- 
door zich onze bijeenkomsten tot mu toe ken- 
merkten. 

Eén wensch zouden we, bij deze gelcgeinilieid, 
willen   uitspreken. 

Is 't niet mogelijk, dal de leden zoo nu eui dan 
vrienden en bekenden, vain wie ze welen, dat z© 
zich voor p'anten en dieren interesseeren, op onae 
Maandelijksche   vergaderingen   initroduceeren?... 

Zonder twijfel zou op die manier ons ledenltal 
belangrijk   kunnen   toenemen.      HET  BESTUUR. 

VERZOEKEN 

De leden worden vriendelijk verzocht hun- 
ne contributie per poslwissel aan den 
Penningmeester te doen geworden;. 

Moet de Penningmeester per )>ost 
over deze contributie beschikken, dan gaat 
zulks   telkens   met   onkosten   gepaard. 

Onkos'.en, die hel Genootschap komen te 
staan op ongeveer f 25.•. 

f 25, dde vopr onze Vereeniging totaal 
verloren zijn! 

Dr.  v. d.  MEER,  Maastricht. 

De Secre'aris verzoekt den leden dringend 
om a Ie adresveranderingen, alle aanmeldin- 
gen  van nieuwe  leden en, opzeggingen van 
lidmaa tschap   uitsluitend   en   alle en 
aan hem  te melden. 

Mr.   D.   FREES,   Heerlen. 

Maandelijksche Vergaderingen. 
De maandelijksche vergaderingen zullen weder 

gcregeld   gehouden   worden. 
De eers e vergadering vindt plaats te SITTARÜ, 

ORANJE HOTEL, WOENSDAG 28 FEBRUARI tegen 
51/2   uur. 

Inzending van Bijdragen. 

Bijdragen voor 't Maandblad moeten gezomdcml 
worden aan den Voorzitter van 't Genootschap* 
te   Raalh BIngelrade.    ' 


