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De Merel een roofvogel ? 

Neem me niet kwalijk, mijnheer de voorzitter 
van het Genootschap, da!t ik het met de conclusie 
van den heer L. kt No. 1 van den 6• jaargang 
van ons lijdschrift niet eens ben, waar hij uit den 
moord van Merel I op Merel II durft te besluiten, 
dat de Merel een roofvogel is. 

De   mensch   een   (roofdier   of')   kanibaal,   omdat 
enkele menschelijke  negers kanibaleu zijn?  Niet 
juist! Wat die enkele menschenelers doen, hcefl 
die  enkele  mensch gedaan. 

De mensch een moordenaar, omdat in onze 
samenleving hier ein daar, nu of dan, een enkel treu- 
rig individu gevonden wordt, die zijn evenmensen 
zonder reden vermoordt?.... Niet juist: De Merel 
deed dilo. 

De mensch een moordenaar, omdat een flinke 
huisvader of flinke kerel een medemensch bij dagi 
of bij naciii u;i vermeende of wettelijke zelfver- 
dediging   naar   de   andere   wereld   helpt?    Niet 
juist!  De  Me relt deed hetzelfde. 

Maar om mijn meening te staven, wil ik hier 
iels vertellen, wat ik in mijn tuin zelf ervaren heb. 

Het was een mooie zomersche morgen. Het 
asperge-bed leverde majsche spruiten. Malinous 
als ik was, bevond ik me tegen 4•5 uur in den 
tuin. 

Hel was er een echt genot. 
De mannetjes-merel boven in de boonstakeni zijn 

liedje   zingend',    terwijl   de   moeder-merel   op   het 
mij  wel  bekende  nest  de eitjes  zat  tei bebroedefti. 

Op eens werd hel genot verstoord. 
Een  algemeen   vogelgekrijsch. 
Musschen   en   vinken,   onder   geschreeuw,   ini de 

'boonsiaken   zittend   en   ia   de   richting   van   het 
merel-nest af en aan vliegend. De mannefjes-meirel 
onrustig heen en weer fladderendmet groot misbaar. 

Mijn  aandacht  werd  door  deze- ongewone  scène 
van  de asperge  afgetrokken,  eln  wat  zag  ik?!  
Een  leelijke  moordenaar was  er bezig  

Een zwarte poes had het merel-nest besprongen 
en was bezig de kak-jongen. nauwelijks uit de 
schaal gekropen (waarschijnlijk pas dien nacht) 
te  verorberen. 

De; musschen en vinken wareii de verdedigers 
der belaagde onschuld; de oude manlneljes-mereil 
bleef op eerbiedigen afsland vain zijn kroost, terwijl 
de vrouwelijke merel treurend van verre de moord- 
partij aanzag. De musschen qn vinken vlogen o>p 
niet ongevaarlijken afstand lol 'bij de moordende 
poes. 

Bij   mijn  nadering ging poes er van door eni  
in den namiddag was zij om zeep  

Twee jongen heb ik nog in he,t nest kunnen 
zetten   en  de  mere;]  heeft  ze.   tot  mijn  genoegen^ 

groot gebracht, terwijl de musschen en vinken 
in al den tijd van het opgroeien der jongen hun 
innigste   belangstelling   bleven   loooen. 

In mijn oog kan de merel, naar aanleiding van. 
deze niise-en-scène, nieit als roofvogel besLenipeldf 
worden    Of   gaan   de   onschuldige   vogeltjes   hun 
roofdieren ook in het hoil opzoeken?  

YV. 

MAASTRICHT, den 12 Febr. 1917. 

Mijnheer de Redacteur van het Maandblad, 

Een der leden van Uw Genootschap deed mij 
No. 1, Januari 1917, toekomen met verzoek na- 
mens de Limburgsebe Vereeniging lot Bescherming 
van Dieren, een enkel verzoenend woordje in het 
midden Ie brengen, waar de heer L. in zijn opstel: 
De Merel  e en roo f v oge|l?  een kruistocht] 
gaat   prediken   tegen die  roevers-moordenaars. 

Het feit, dat twee manneljejs van de merelsoort 
op leven en dood gaan vechten, dal de uitgehon- 
gerde en verkleumde merel het moet afleggen 
legen zijn goed verzorgden tegenstander, en dat 
de overwinnaar zich ie goed gaat doen aan het 
lijkje • moet als bewijs gelden, dal de merel, 
lach  nu   niel!  een   roofvogel   is. 

Maar vragen we, als twee lianen in een hold 
gezet worden, zijn het dan geen hoenderachtige 
vogels meer, omdat ze onmiddellijk een kamp be- 
ginnen op leven en dood? Eni is er geen strijd 
tussehem allerlei mannetjes waar te nemen ini de 
dierenwereld, b.v. bij olifanten, buffels, herten 
enz., ja zelfs in de, musschenwereM? De merel! 
voedt zich bij voorkeur met dierlijke zelfstandig- 
lieden en is daardoor juist zoo, nuttig. Dat de 
merel-overwinnaar zich ging vergasten aan het 
vleeseh en Moed van den verslagen vijand, is dus 
volstrekt niel vreemd in onze schrale tijden, nu 
vleeseh, ook voor kooi-vogels, een zeldzaam ge,- 
reichl  zal  zijn. 

Ik durf niet beslissen, hoever de heer L. het 
heeft gebracht in de kennis der natuur-historie, 
maar als hij daarvan eenige. kennis wil opdoen.' 
heeft hij slechts bet eerste- het beste werkje (ook 
schoolboekje) op te slaan, en hij vimdt de ken- 
merken opgegeven van de orde der roofvogels. 
En  geen  dezer kenmerken  past op de  merel. 

Of hef hoog tijd wordt tegen deze arme, liefelijke 
en hoogst nuttige vogels op te treden? Ik betwijfel' 
hef uit den grond van mijn hart; ik vind het juist 
verblijdend, dat ze. telken jare meer en meer in 
aanlal toenemen. Hel komt den land- en tuinman 
ook den heereboer ten goede. Inderdaad, er een 
kruistocht tegen te beginnen, zou het toppunt van/ 
dwaasheid zijn; men moet zijn vrienden zóó niet 
behandelen. 

De' merel   heeft het dezen  winter  toch al hard 
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te verantwoorden, sedert hij standvogel is gewor- 
den, komen er bij ons Ln het barre seizoem hon- 
derden om van kou ein honger. En als onzinnige 
heeren, zelfs van adellijken bloede, wonend omriep 
de(n rook van Maastricht, ze dag aan dag nleer- 
schielien, is het godgeklaagd, en cynisch mag het 
heeten, als ze zich op hun heldendaden beroemen 
en de ar mie vogels gebraden op hun disch doen 
prijken' Zij vooral moesten geen wetschquners zijn. 
Mocht de bevoegde macht kunnen ingrijpen, waar 
een merel nioojrd op groo.tie schaal is geconstateerd, 
en niochl een proces-veirbaal met deai aanhang 
van dien hun dwazen ijver wal matigen, want die 
merel is een beschermde, vogel  (Vogeilwel   li)12). 

Een   lid  der   Linihurgsche  Ver. 
lol  Bescherming van Dienen. 

N o o, t der  Redactie: 
Terecht werd de Merel opgcnoimon iui de lijst 

van vogels, welke, volgens de Vogel wel van 1012, 
in   Nederland   beschermd   moetelii; woirden. 

't Moge zijn, dal, zooals wel 'us beweerd Werd, 
de merel zich 'n keer vergrijpt aan de nesljongem 
van andere vogels, toch blijft 'o dergelijke wandaad 
door haar bedreven  'n grpotc   uitzondering. 

De Merel  is  inderdaad 'n  'nuttige   vogel. 
N.ullig, omdat hij opruiming houdt onder allerlei 

schadelijke   insecten. 
Nul lig  ook  mi  'n andere  redeiu. 
In de buurt waar merels huizen, mogen, vogels 

van andere pluimage gerust op hare waakzaamheid 
vertrouwen. 

Onmiddellijk verraadt zij elk roofdier, dat zij 
in   't  gezichl   krijgt. 

Eerst laat ze 'n zachi geluid hoor en; maar, komt 
de roover nader, dan sloot ze 'n luide, sehqrpe 
strophe uit, die zich verheft lol 'n gillend crescendo. 

Hierbij vliegt ze dan gewoonlijk uit 'I struik- 
gewas en scheldt als 'l ware nog lang voort, 
onder 'n bestendig wippen van haar langen, be- 
wegelijken   staart    en    met   opgelichte    vleugeis. 

Menige vogel wordt op die wijze voor naderend' 
gevaar gewaarschuwd en kan bijtijds de vliucht 
nemen. 

Ja, maar de merel rooft m'n aardbeien, hoo- 
ren we den  tuinman  zeegen. 

Zeker,  van  aardbeien  is de  merel   niet  afkeerig. 
Doch laten we niet vergeten, dat de merel on- 

noemelijk   veel   slakken   in   den   tuin   verdelgt. 
Slakken kunnen in 'n aardbeien-bed ooik heel wat 

schade slichLen. 
Meer schade dan  de merel. 

Verdwijnend Natuurschoon. 

't Jaarverslag van 't Xat. Genootschap kon miei 
,een gevoel van voldaanheid wijzen op 'tgecn de ver- 
eeniging in korten tijd heeft tot stand gebracht, 
en hoe, miei den dag haasl, meer belangstelling voor 
onze mooie fauna en flora is opgewekt. Des Ie nicer 
valt 't te betreuren dal er thans een groot gevaar 
dreigt. De industrie loch strekt steeds verder hare 
grijparmen uil en ontrukt onzen dierbaren bodem 
langzaam, of zoo; maar in een ommezien, zijn natuur- 
historische   merkwaardigheden. 

Vernieling van natuurschoon trefl vooral deni lief- 
hebber van wilde planten. Ziet de dierkundige 't 
gebied zijner onderzoekingen ook al  eens bedreigd 

worden, zijn fauna zal nog wel op een andere plek 
een veilige schuilplaats kunnen vinden. 'I Studie- 
terrein van den geoloog is niet beperkt tot de op- 
pervlakte der aarde; hij voelt zich opik onder dei) 
grond nog  even goed   Ihuis in zijn wetenschap. 

Wat bezit Zuid-Limburg een rijkdom van gewas- 
sen, onderling verschillend in vorm eni varieerend 
in levenswijze! Laat uw blik slechts gaan over de 
mergelheuvels in 't Zuiden; welke menigte van kalk- 
minnendc planten zijn daar nieL te vinden! Of 
dwaalt ge over de heide, dan ziet ge op zandheu- 
vels en in lage moerassen talrijke zand- en water- 
planten welig tieren. Van groenomzoomde oevers 
der sneltle beken en stille vijvers gaat de flora 
schuil in de diepten of gaat ze rusten op 't water- 
oppervlak. Heerlijke, deels nog vrij ongeschonden 
bosschen geven den schaduwminnende planten^ ge- 
legenheid haar levensloop te voleinden. 

Overal kronkelen holle wegen, waarvan de ber- 
men verschoten zijn onder altijd-groen Klimop of 
omweven door blocmguirlandes van wilde Clematis, 
of wel beladen met geurige Thijni en Marjolein 

Midden in den doodschen winter nog hebben we 
onze groenblijveude Varens, Hulst en Mistel, om 
wal kleur en leven aan 't landschap bij te zetten. 

Zelfs de eigenaardige zinkplanlen mei haar be- 
perkt natuurlijk verspreidingsgebied ontbreken ons 
niel Alleen de- flora der zilte zeekust missen 
we hier. 

't Kan dan ook niel bevreemden, dal reeds sinds 
een eeuw al, buiienlandsche floristen ons onzen pla*^ 
lenschal benijden en '1 ligl voor de hand dal 't 
eerst de belangrijkste soorten ten offer vielen aan 
mceslal zelfzuchtige en weinig ernslige verzame- 
laars, n.1. de Orchideën, eau planten/familie zóó 
arlisliek, dat noch penseel noch photographic in 
slaat bleken haar juiste vormen weer te geven. 
Niet alleen plantkundigen, maar ook andereni heb- 
ben zich aan haar vergrepen. Herinneren we ons 
slechts, hoe een kunstschilder uit Spa handenvol 
geld bood voor onze mooiste wilde Orchideën en 
hoe bloemisten uit de beroemde Belgische bloe- 
men steden, Gen! en Brugge, te Maastricht vele 
inlandsche Orchideën opkochten, om! ze, in pol- 
len gezel, verder aan den man te brengen/. Daarbij 
kwam nog dal drogisten uit Aken en Maastricht 
vele kruiden voor geneeskundig doel lieten inzame- 
len, 't Grootste gevaar dreigde hierdoor natuurlijk 
die planten, welke zich niet sterk vermenigvuldi- 
gen ol' waarvan vooral ol' alleen, de omdergrondsche 
dcelen bruikbaar waren als geneesmiddel. Alweer 
de Orchideën vooral kregen 'l te kwaad; haar knol- 
len werden gebezigd ter bereiding van salep; deze 
loch planten zich. zoowel uit zaad als langs onge- 
slachlelijken weg. uiterst langzaam voort. Zonder 
twijfel heeft eens de Bokkenorchis met haar grillig 
gevormde bloemen op den Pielersberg geleefd. Dat 
getuigden betrouwbare, kundige florist en, zoowel 
uit België als uil Maastricht, 't Zelfde mogen we 
ongetwijfeld zeggen van de Poppenorehis, de Wanl- 
senorchis. de Hondswoirlet en nog andere. Ook 
Arnica die voor 40 jaar nog veelvuldig op den 
Meerscnerbri-g voorkwam, is er thans voor goed 
verdwenen 

Slechts in 'l voorbijgaan willen we er op wijzen 
dat nog een paar andere plantsooirtcn door den 
menseh bijna zijn uitgeroeid; met de stroodaken 
ging 't Hulslook van ons heen, dat hoewel er eerst 
opzettelijk   aangeplant,   later   als   kind   der   eigen 
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flora behandeld werd. Van de Aardkaslanje zagen 
we. jaren geleden, akkers vol, van Gulpen tot 
Vaals; de schooljeugd "haalde er niet zelden op 
één namiddag heele zakken van weg. Al smaken ze 
allerminst naar kastanjes, 't voorbeeld van een 
enkelen die ze durfde eten, was voldoende om ook 
de anderen alle kieskeurigheid te doen vergeten. De 
ploeg zou anders de knollen niet naar boven hebben 
gehaald, daarvoor zitten ze diep genoeg. 

*       * 

Tol nu toe spraken we vooral van 't te gronde 
gaan van enkele plantsoorten op de mergelheuvels. 
Sinds echter vanaf ^ 1870 de veengronden bij 
Schinveld ontgonnen werden, kwamen niet alleen 
een paar soorten in 't gedrang, maar werd 't (vonnis 
geveld over hèele plantengemeenschappen. Deze 
ontginningen bepaalden zich aanvankelijk tot 't aan- 
grenzend Duitsch gebied bij Gangelt, waarvan 't 
laagveen  te Schinveld de voortzetting is. 

In de Gangellerheide huisde nog de zeldzame Ste- 
kende Wolfsklauw; 'I Gangellerbruch herbergde de 
zeldzaamsle laagveenplanlen. Malaxls, alle inland- 
sche Blaasjeskruiden, enz. 

Met '1 laatste perceel vlas en hennep aldaar 
hebben ook de Vlasdotik, 't Vlaswarkruid en de 
Hennep eter   voor   goed   ons  gewest   verlaten. 

Doch laten we op deze onlginningcni niet te veel 
afgeven! Wal zij aan natuurschoon deden verloren 
gaan, maakten ze goed, doordat ze 't aanschijn 
gaven aan vruchtbare beemden en golvende graan- 
akkers, die 'I landschap weer nieuw leven schenken 
en  den   landbouw groote  diensten bewijzem 

Lang daarna bleef den natuurvrienden nog een 
gedeelte dezer veengronden over, n.1. de Brunssu- 
merheide. Was 'I Gangelterbroek en 't Schinvekler- 
veen reeds lang geheel doorzocht, de Brunssumer- 
heide bleef nog geruimen tijd ongerept. En al 
bleek ze niet zooveel zeldzaamheden te bevatten als 
't Duilsche gedeelte, ze bezat ten allen tijde toch 
een karakteristieke fauna en flora, die elders in 
Z.-Limburg nergens voorkomt. Niet minder-belang- 
rijk was ze voor den geoloog, maar nauwelijks was 
Dr. Klein met haar onderzoek begonnen, of daar 
kwam de exploilalie der ondergroindsehe brandstof 
beslag leggen op dil nieuwe studiegebied 

Nu was ook dit natuurmonument ten ondergang 
gedoemd. Wel straalde nog een straaltje hoop door 
de duistere toekomst heen, toen de Heer Huffmagel 
een gedeelte wilde redden door 't als prise-d'eau 
te benutten. Op deze manier zou deze bekwame 
geoloog Iraeblen de industrie te verzoenen met de 
natuurhislorie. Helaas! een Ie vroege dood heeft 
dit  goedgemeende  plan  verijdeld. 

Hoort men van de Brunssulmerheide spreken, dan 
is men allicht geneigd zich haar voor te stellen als 
iedere andere heide, waar zopiver 't oog reikt, 
slechts een eentonige vlakte zich uitstrekt, bedekt 
met 't grauwgroen heidekruid, met hoogstens hier 
en daar een paar kreupele heesters, die niet welen 
of ze leven dan wel sterven moeten; een vlakte 
die hoogstens in den nazomer een wijle mei een 
zee van purper overdekt is, en dan, hoe eentonig 
ook, loch zoo indrukwekkend is door haar groote 
vreedzaamheid, dat ze niet meer uit de herinne- 
ring   wijkt. 

Maar neen, in de heide te Brunssum aanschouwt 
men een heel ander beeld, dank zij 't geacciden- 
teerde   van  't  terrein    Overal   heuvels,  afgewisseld 

door diepe dalen, die tot moerassen hervormd 
zijn, waarin heldere plassen en vlugge beekjes 
hun kristallen water doorheen spoelen. Al deze 
heuvels, wier namen men op de topographische 
6aarl niet vinden zal, kent de geoloog en de 
plantenliefhebber bij name. We noemen den lx>ak- 
berg, waar pas voor een paar jaar 't eerst in 
Z.-Limburg door onzen Voorzitter de C y pres- 
Wol f sklauw ontdekl werd; den Ven- en Mos- 
berg, en den Schievelsberg, waar hier en daar 
hout uit lang vervlogen tijden in groote hoeveel- 
heid uitspoelt of zwavelwalerstofhoudende bron- 
netjes ontspringen. 

Aan hun voel murmelt en kabbelt 't Slèrcnbach- 
en Walderbeekje, die tol de Heiwier samenstroo- 
men en waarin 'I Sterrekroos zachte, allijdgroene 
polsters vormt, die met den stroom op en neder- 
wiegelcn; langs wier 'boorden lage grassen en 
mosjes de beekjes soms onvindbaar maken en waai- 
de trotsche K om i ng s var e n uit de hoogte op 
zijn  kleine  makkers  neerziet. 

Daarnaast aanschouwen we de vlakte met haar 
afwisselend geel- of roodgroene bedriegelijke veen- 
moseilandjes, waarop de Zonnedauw haar blad- 
klieren als duizenden pareltjes doet günsleren; rose 
Andromeda en gele Narthecium uitkijken 
en de Veenbes haar karmijnroode vruchten tot 
rijpen koestert; waartussen en strooken van frisch- 
groene Biezen. Zeggen en Wollegras mei zijn 
wuivende zijdige kopjes en de donker purperen 
Waterbezie den wandelaar tol voorzichtigheid 
manen. i 

De beldcre plassen bergen 't B I a a s j e s k r u i d, 
dat zijn ragfijn loof als zooveel netten heeft uit- 
gespreid, lusschen -wier mazen kleine valletjes zijn 
opgehangen om er de insekten mee te vangeni. Ook 
verheft hier nog op één plek de Slangen- 
wortel haar als uit wit was gegoten kelken boven 
't water, waarin bovendien een onnoemelijk groot 
aantal mikroscopisehe dier- en plantsoorten leven, 
Waarvan onze hydrobioloog Dr. Romijn, 't groote 
nut ook voor de mensehelijke samenleving heeft 
aangetoond. 

Bij sommige heuvels, o.a. in de Wolfskcel, zien 
we T veen een eindje langs de helling opklimmen, 
tol waar de wille kleilaag 'I grondwater niet meer 
doorlaal, en ei- een bronzone doet ontstaan. We 
zullen dus hier die flora der veenheide ontmoeten, 
waar de K I o k j e sgle n t i a a n met zijn groote, 
helderblauwie bloemen ons reeds uit de verte vrien- 
delijk legenblikl. en waar T r a u n s l e i ne r's Or- 
chis (waarvan 't beslaan alhier nauwelijks bekend 
was geworden) met zijn elegante bloeiwijzen 't ju- 
weelle vormt van 'I laagveen. 

Hier is ook dé laatste groeiplaats van Arnica, 
die haar gouden slraalhoofdjes op ranke stelen 
boven 't mos opbeurt, alsof ze wat warmte aan deze 
kille   omgeving   wilde   mededeelen. 

Vrij plotseling gaal nu de Dopheide. die een 
bepaald vochtgehalte van den bodem eischt, op 
de hoogle over in de Callunaheide, wier heel gestel 
op grooler ontbering is ingericht, ja, die zelfs 
perkamenlachtiger bloelmpjes draagl. Toch vindt ook 
zij meest nog een voedzame humuslaag in den z.g. 
zwarten   heigrond. 

Hier en daar ziet men schrale plekken, waai- 
de witte zanden of 't witte grimt scherp tegen 
de doffe omgeving afsteken; alleen wat Ren- 
dier- en ander Mos, en enkele bosjes van 't blauw- 
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groene B u n I g r a s of haarfijn Sclmpengras 
maken hier de eenige vegetatie uil Mag men dlit 
wel heide noemen? Deze omgeving herinnert veel- 
eer aan gelijkwaardige plekken in de Belgische 
Kempen, waar evenwel nog echte duinplanlen. aan- 
wezig zijn. Naar de Duitsche grens toe nemen 
zulke plaatsen grooter afmeting aan, maar zelfs 
hier ontbreken de veel steviger gebouwde en be- 
wor lelde Helm, Zandzeggc en 't Bieslarwegras 
der echle zandsluivingem. Toch heerscht ar ook hier 
voortdurend strijd tusschen planlen, bodemen wind. 
Evenals iu de natte vlakte verlanding en veen vor- 
ming elkaar aanhoudend 'L terrein betwisten, zoo 
trachten op de hoogte ook deze doirre zandplanten 
en de heide' elkaar te overvleugelen; en "l is 
interessant om te zien, hoe die girasjes hun le- 
venswijze naar dien kamp probecrcu m Ie rich- 
ten; ze rekken hun onderste deeleu uit of inenten 
eenigszins de houding aan van echle stepperaloo- 
pende gewassen door zich op Ie rollen, of wel zie 
gaan  een  poosje onder  't  zand leven. 

Boomen en hooge heesters kunnen iu 't veen 
niet bestaan, zelfs elzen, wilgen en populieren, 
die veel vocht kunnen verdragen, zouden hier 
kwijnen. In 't heideveen hebben alleen) 'l Kruip- 
wilgje en de aromatische Gagel een vvorlel- 
geslel   dal   legen  zooveel   vocht  bestand  is. 

'I Is onze taak niet stil te slaan bij al de sagen 
en romantiek, waaraan de Brunssumerheide zoo 
rijk is. Aan haar herinneren o.a. de talrijke kleine 
hoefijzers. handboeien en andere geheimzinnige 
voorwerpen, die er Verleden jaar nog in den. 
bodem  gevonden  zijn. 

Wat zal er weldra nog overblijven van dit lïcele 
landschap? 't Schoone groen tapijt en de bruine 
heideheuvels zullen spoedig plaats moeten ma- 
ken voor een sombere gruismassa, de heldere beken 
zullen met een zwarl slik de omgeving veront- 
reinigen. Aan de Volksgezondheid zal een dergelijke 
verandering niet  ten goede  komen. 

* 
Nog rest ons 't eenig mooie Geuldal, met zijn 

ongekende afwisseling, van heuvels, valleien, bos- 
schen en rotsen, door geen enkel landschap in 
Nederland geëvenaard. Hoevelcn hebben hier gast- 
vrijheid genoten of rust en genezing gevonden al- 
leen  door de  mooie  natuur?! 

Al werd hier en daar 't inwendige gedeelte der 
me.rgelheuvels voor bouwsteen geëxploiteerd, 't 
bedekkend plantenklced bleef onaangetast. Thants 
nu door den oorlog in Europa de invoer van kalk- 
stoffen uit 't buitenland niet meer mogelijk is, 
komt er plotseling in Z.-Limburg een nieuwe in- 
dustrie opduiken, waardoor deze heuvels van voet 
lot kruin worden omgewoeld. Nu gaan onherroe- 
pelijk verloren onze zeldzaamste Orchidcën: de 
P o p pe nor eh i s, de Hond s wo;r te I, 'l Roo de 
Bosch vogeltje, de mooiste inlandsche orchidee 
met haar groole zaehtvleeschkleurige bloemen, die 
zelfs tevergeefs in naburig Duitsch en Belgisch ge- 
bied zal gezocht worden. Men meene niet, dal b.v. 
de hoogere Ardennen mogen groot gaan op een 
rijkere plantenwereld; integendeel, op1 veel pCaat- 
sen zijn ze kouder en daardoor armer aan vegetatie. 
En verder zal ook hier weer de heele planten- 
gemeenschap, de karakteristieke krijt flora, die tot 
laat in  't  najaar deze bergen siert, spoedig slechts 

nog   in   natuurhistorische   herinnering   voortleven. 
De heele omgeving zal onder dit vandalisme 

moeten lijden. Wat zullen de gasten van 't Geuldal 
slaan opkijken als ze hun mooie wandelwegen 
onbegaanbaar vinden /en de eenjs zoo. frisschc lucht 
gemengd met gevaarlijke dampen. 

*   ..  * 
Valt hier dan niets meer Ie redden? We vreezen 

zeer. De terreinen zijn in 't algemeen te küeim 
om door de Vereen, tot ben. van Natuurmonumen- 
ten Ie worden overgenomen. Edelmoedige afstand 
van een klein gedeelte, zooals dat geschied is met 
't laagvteen door 't consortium Beckers en met 't 
Slreeperbosch door Mr. Haex, zijn maar zelden 
voorkomende buitenkansen. Gelukkig behooren nog 
't Rotspark en de Schaesberg aan hen, iu wier 
bezit we zie veilig weten. 

Maar treurig blijft 'l dat, als eenmaal de geld- 
zucht in den mensch is gevaren, de liefde voor 
natuurschoon wijkt en 't gevoel voor klinkende 
materie den boventoon voert. Zelfs den industrie- 
arbeider, wiens -leven men door nachtarbeid al 
verkort, zou men dan nog trachten te dwingen, zijn 
zondagsrust oip   Ie  offeren. 

We willen dit artikiel echter niet eindigen met 
groole wroorden. gericht legen de grootindustrie. 
Ofschoon er tot nu toe niets op wijst, dat de men- 
sehen in de induslriesireek gelukkiger zijn dan 
die aan gene zijde der Geul, zal de. nijverheid 
naast den landbouw moeten kunnen bestaan. Wat 
echter den landbouwer niet geoorloofd is, zij niet 
toegeslaan aan enkele kapitalisten, evenmini aan 
den  Nederl.  Slaat. 

We meenen Ie mogen eisenen, dat de industrie 
een evenwicht lot stand brengt tusschen haar 
gouddorst en 't streven van den natunrhisforicus 
tot behoud van 't  Z.-Limb.  natuurschoon. 

Nulh A. DE WEVER. 

VERZOEKEN. 
De Penningmeester neemt nogmaals de vrijheid 

Ie wijzen op 't verzoek tot de leden gericht ini 't 
vorige  nummer   van   't   Maandblad. 

De toezending der count r i b u l i e per post- 
wissel bespaart onze Vereeniging een© noodelooze 
uitgave   van   ongeveer   f 25. 

Dr. v. d. MEER. Maastricht. 

Adresveranderingen, aanmeldingen van nieuwe 
leden en opzeggingen van lidmaatschap moeten uit- 
sluitend  gemeld   worden  aan  den   Secretaris: 

Mr.   EREES,   Heerlen. 

Bijdragen voor 't Maandblad gelieve men tijdig 
Ie zenden aan den Voorzitler van 't Genootschap 
Ie   Raath-Binaelrade. 

Aanwinsten voor de Boekerij. 

F au jas Saint Fond B. • Natuurlijke His- 
torie van den SI. Pietersberg bij Maastricht, door 
B. Faujas Saint Fond, uit het Fransen vertaald 
door J. D. Pasteur (met platen); te Amsterdam1, 
bij   Johannes   Allart,   1802   (Mr.   A.   C.   Haex). 




