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MAANDBLAD 
UITGEGEVEN   DOOR   HET   NATUURHISTORISCH   GENOOTSCHAP   IN  LIMBURG. 

ALGEJYIEENE  LEDENVERGADERING 
van het Natuurh. Genootschap in Limburg, 
op Maandag,  7 Januari a. s., te Maastricht, 

;in "t Museumgebouw, Looiersgracht, 
om HALF TWEE uur. 
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AGENDA: 
Opening  door don   VoorzilIer. 
Nol uien der vorige vergadering. 
Jaarverslag van den Secretaris. 

., .,      ..   Penningmeester. 
Verslag der Kascoinmissie. 
Jaarverslag dvr Museum-Commissie. 

., van   den   Bibliothecaris. 
Benoeming van 2 bestuursleden  wegens 

riodiok aftreden  van  den. lieer de Gi?i 
bel altreden van den heer Sprengsr. 

Benoeming   van   .'5  leden   der   Museum-C 
missie   wegens   periodiek   aftreden   vrn 

om- 
de 

den 

10. 

11. 
12. 
13. 

H.   H.   Keulier en   Seholh   en   hel   afli 
van den heer Sprouger. 

Benoeming   der   Commissie   belasl   mol    hol 
nazien der Bibliotheek. 

Begrooiling 1 ï) 18. 
Bepaling Zomervergadering  H118. 
Modedeelingon   van   hel   Bestuur   en   van   de 

Leden. 
Rondvraag. 

HET BIvSTjt t li: 
.l()S. C.REMKRS, President. 
Mr. D. FREES, Secretaris. 

P.S. 1-e duur tier vergadering zal zoodanig ge- 
regeld zijn, dal de bezoekers kunnen vertrekken 
in de richting Sillard•Roermond•Venlo, mol den 
trein van 6.30, en in de richting Heerlen, mol den 
trein  van   5.13. 

Het  Natuurhistorisch  Genootschap  in 1017. 

Aan 't einde van l jaar gekomen, willen we 'n 
kort overzicht geven van wat 't Natuurhistorisch 
Genootschap, gedurende de laatste 12 maanden, 
beleefde. 

En dan moeien we beginnen met te zeggen, dat 
de treurige tijdsomstandigheden, waarin we leven, 
ook niet zonder invloed waren otp onze Vereen i ging. 

Niet, alsof '1 Genootschap in ledental zou zijn 
achteruitgegaan. , 1 

Gelukkig, neen! 1 
Nieuwe leden toch vulden dadelijk opengevallen 

plaatsen aan en met genoegen kunnen we consta- 
tceren, dal 't Natuurhistorisch Genootschap, wat 
't aantal   leden  betreft,  aan  de spits  staajt  van  de 

I.imburgsehe  wetenschappelijke  vereenigingen. 
Dat aantal  toch bedraagt   270. 
Maar. wat ons in 1917 mankeerde was: 11 op- 

gewekt v'e re e n i gi n gs 1 e v en. D:, leden had- 
den met elkaar te weinig voeling. 

Schuld hiervan was de onmogelijkheid om te ver- 
gaderen. 

Geregelde bijeenkomsten zijn. -- we. wielen 't uit 
ondervinding - bij uitstek geschikt, om 'n Genoot- 
schap  te doen bloeien. 

Als goede beheerders zullen de Be- 
stuursleden van 't Nat. Mist. Genootschap in 
Limburg daarom, in eten vervolge, aan de moge- 
lijkheid van dergelijke bijeenkomsten al hun aan- 
dacht   moeten   wijden. 

En, waar we nu tóch aan 't klagen zijn, willen 
we maar dadelijk laten volgen, dat we. tengevolge 
van papier- en druklooinduiurle. 'n beetje gesuk- 
keld hebben met de uitgave van het Maandblad. 

We hebben 't gewone aantal bladzijden ietwat 
moeten inkrimpen en konden dientengevolge de 
verschillende nummers niet geregeld laten ver- 
sed 1 ij ncn. 

Zeer   zeker   geen   ideate  toestand. 
Ook hierin dient verbetering te komen. Verbe- 

tering, welke toekomend jaar zeer zeker nie.1 zal 
uitblijven. 

* 
Naast schaduwzijden mogen wc, vopr wat 't afl- 

geloópen jaar aangaat, ook meerdere lichtzijden 
memoreer en. 

Die lichtzijden zullen uitkomen m wat thans volgt: 

A.   PLANTEXKUNDE. 

EXCURSIES konden niet gehouden worden we- 
gens  den  slechten   treinenloop. > 

Wanneer we de verlies- en winst balans 
opmaken, dan blijkt, dat liet jaar 1917, wat de 
planten   betreft,   naar  de  eerste  overhelt. 

De slee a- en 'brui'nkolenontginning 
heeft vele laag veenplan ten te Brunssum deiels geheel 
doen verdwijnen, deels er zoodanig onder huis gq- 
h o uden, dat slechts énkele  exemplaren overbleven. 

Van overplanting in 't ons afgestane hoekje 
te Schinveld kon nog. maar weinig komen, vooral 
wegens   z'n   ligging   in   een 

Om ons ..natuurmonument' 
den we  ..passen'' noodig. 

Welnu. ,,passen' zijn zoo 
en. heeft men ze, na heel wat gs|schrijf en tal van 
formaliteiten, dan zijn ze meestal maar korten lijd 
geldig. 

Enkele zeldzame planten werden echter Veilig 
ondergebracht. 

De merge 1 on tg inning heeft gelukkig! haar 
invloed nog niet zoo sterk doen gevoelen als mlen 
eerst verwachtte Maar toch zijn reeds verschillende 

..smokkclgjöbied''. 
daar te bereiken had- 

maar  niet. te   hebben 



34 MAANDBLAD  VAN HET  NATUURHISTORISCH  GENOOTSCHAP IN LIMBURG 

bolanisch rijke planlcnhellingen verdwenen of be- 
dorven. 

Dat is o.a. '1 geval mei den Vleugendaal (bij 
Bocholtz ; de Studenlengroit (bij Geulem); den Daols- 
berg (bij Benzenradc) en unci hcie.1 nag wat andere 
plaatsen. 

Toch zijn de allerinteressantste krijtheuvcls tol 
nog toe gespaard gebleven. Dat feit is wel ver- 
klaarbaar, 'n Wagon slechte Limburgsche kalk 
kost maar eventjes 200 gld.! Geen wonder dus dat 
menig kostbaar orchideelje, 'twelk in deze mengel 
wil tieren, mocht blijven leven. De grond waarin 't 
stond vond geen afnemers! 

Ook is dit jaar de eenig overgebleven rijke groei- 
plaats van de elders in Nederland nergens voorko;- 
mende RainwrecfnuTte weinnirarasiis in 't bosch van Wai- 
tersleij, bij Siltard, gelieel verdwenien*, doordat van 
't bosch weiland gemaakt werd. We hebben er 
voor gezorgd, dat zeventig flinke exemplaren ovcir- 
geplant werden in 't bosch daarnaast bij 't klooster. 
Of ze er zullen groeien moeten wc afwachten; 
o.i. bestaat daarvoor alle kans; immers ze slaan 
daar gaosch en al in dezelfde omstandigheden als 
op bare vroegere standplaats. 

Vele bosschen moesten hun mooiste en oudste 
boo.men afstaan aan de •kapwoede'; wel zullen 
vele door nieuwe vervangen worden; maar toch 
gaat bierdoor op vele plaatsen 't landschapsbeeld 
verloren; zoo o.a. bij Goeden-raad, Ter Worm,, 
waar 't oude eiken en esschen moeslem ontgel- 
den: alsook bij Wijnandsrade, waar een prachtige 
beukenlaan   onder   de   bijl   gevallen   is. 

De vors Is chad e was belrekkelijk gering; 
haast alle heesters, die daaronder gelsden haddlen, 
zijn weer op den wortel uitgcloopen; overblijvcrnde 
en éénjarige  planlen   hebben   haast niet geleden. 

Alleen de zeldzame Zwarlsleelvar.ein,. (Asplenium 
adianlhinn nigrum) is zoo, goed als geheel bevro- 
ren; dit is wel een groot verlies; doch laten w)3 
afwachten; mogelijk zal ook deze plant zich latei- 
weer   in   meerdere   exemplaren   ve.rloo.roen. 

Wat boven van de algemeens excursios gezegd 
is, geldt ook, zij 't dan in mindere mate, voor de. 
gewone, persoonlijke botanische tochten en uil- 
stapjes der leden van 't Genootschap. De grens- 
gebieden bij Duitschland en België konden nauwe- 
lijks worden onderzocht, evenmin de Maasoevers; 
dit alles van Wege 't passenslelsel. Verschill-ünde 
plantenliefhebbers "zijn bovendien in militairen diepst 
in  'l  Noorden  des  lands. 

Trots al deze wederwaardigheden mogen w.e toch 
nog spreken van aanwinsten, óók op plant- 
kundig  gebied. 

De heer Pagnier te Maastricht vond Tuiiiru 
pa-iCliferia, Manlelanjer, en lleïichrysum ar-u iriiim 
Stroobloem, in de buurt van Bemelen; verder .eiene 
rijke Alr|«spp BeHaaiannarkolonie bij Epen; (niet op 
de reeds vroeger bekend,?) plaats). 

Rector Broun s te .Bunde ontmoette verschil- 
lende kleurvariëteilen en afwijkend.ei vormen van 
Suecïs» pritli'nsis, Blauwe knoop, van Linaria vul- 
garis Gele leeuwenbek, van Matricaria iliaiiiiuniUa 
Echte kamille, van VioJ» camina. Hondsviooltje en 
van PlanlagD majnr, Groote weegbree. 

Ook trof hij aan rijpe vruchten van Vinca minnr, 
Maagdepalm én l.vsiu.ic hi.i \ummulairi|s, Penning- 
kruid. 

De heer S t e s s e n te Gulpen vond eveneens 
vele en zeldzame  bIoemkleurvariati.es  van Centaw- 

rea Jocea, Knoopkruid en Onlaurea si'.aftiosa, Groot- 
blocmcenlaurie. van Knauüa arvensis, Knautia of 
Honingbloem en Krunelia vsilg;ar|»sj, Brunei, van Caai- 
panula  Tractoelluiii!,  Ruigklokje en   Carduas  nutans, 
Knikkende distel', alsmede van Ciclioriii.u Intybus, 
Cichorei.  Alles in de omgeving; van Gulpen. 

In 't najaar ontdekte hij nog de zeer zeldzame 
wilbloemigc variëteit van iJaleiityjsiS' Eadanuni, Raai. 

Waar mogelijk, is van al deze variëteiten door 
hem zaad gewonnen en uitgezaaid; waar de planten 
niet veilig stonden heeft hij ze naar elders over- 
geplant. 

De beer Ra meekers te Bocholtz vond 1I»I|- 
iefojciriis viraals, Wrangw.oiicl. (Zie Maandblad no. 2). 

De beer .1. Hoeb e rechts Ie Bund,; trof een 
witte CwydWis $slia>, Ilelmbloem aan, bij Ter- 
hagen. 

De heer A. De Wever was vinder van Cypea-us 
fusi'JJS, Bruin cypergras, te Terhagen en Ulestraten, 
van BlysiiLiis rcnitpressus, Vlakke bies. te Nicthuy- 
zen en Alepecwrus l'ulviis. Rosse vossenslaarl te 
Schaesberg. 

De a a n v o e r p 1 anten zijn. sedert den oorlog, 
sterk verminderd; hare hoofdbronnen,, de graan- 
magazijnen hebben weinig of geen Amerikaansche of 
andere   builenlandsche   granen  meer  betrokken. 

Vnn vreemden plantenaanvoer door hel leger, zoo- 
als die thans in 't buitenland werd waargenomen, 
• •straliobotanie" • kunnen we gelukkig nog niet 
bij  ons spreken. i 

DE Ml SEl'MTUIN werd ook dit jaar weer ver- 
rijkt mol enkele specifiek Zuid-Limburgsehe ge- 
wassen, zoodal spoedig, voor zoover de planlen 
gekweekl kunnen worden, de verzameling1 volle- 
dig  zal  zijn. 

Plaatsgebrek belet ons hier die aanwinsten te 
memoreeren. 

Maar we hopen,, aan zeer veel bezoekers, 't 
volgend jaar, als onze tuin in vollen bloei staat, 
den overgroolen Limburgschon plantenrijkdom te 
laten kijken. Moge hij er dan niel weinig toe biijh 
dragen om de liefde voor de wilde flora nog te ver- 
groeien. 

B.   DIERKUNDE. 

'1 Is 'n feil, dat men zich in Limburg veel meer 
interesseert voor planten dan .voor dieren. 

De verschillende botanische vondsten, zoo even 
gememoreerd, bewijzen zulks 'h keer te meer, als 
we ze leggen naast 't weinige, 'twelk wie-, in 't af- 
geloopcn jaar, op zoölogisch gebied moeiden boeken. 

Moge 'l jongere geslacht, 'twelk zich straks voor 
de Limburgsche levende natuur zal interesseeren, 
óók interesse gaan lo.onen voor de Limburgsche 
fa u na! ' 

Bij den aanvang van 1917 was 'l Natuurhist. Mu- 
seum Ie Maastricht in 't bezit van twee levende 
Kleine Hazelmuizen. Muscardinus avellana- 
rius. Zonder twijfel kon zich, in heel 't land. geen 
ander Museum op 'n dergelijk bezit beroemen. 

Onze twee Kleine Hazelmuizen toch, gevonden 
in Schinveld en Noorbeek, waren de eenige, tot 
nog toe met zekerheid, in Nederland gevangen 
dierljes dezer soort. 

Jammer genoeg, zijn ze, in den loop van 't jaar, 
overleden. Maar de geconserveerde lijkjes zijn ear 
en zullen er blijven om te getuigen van dien Lim1- 
burgschen dicrenrijkdom. 

Ook de  twee La ndsa 1 a m a nd e r s,   vondsten, 
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in Limburg, van Rector Brouns en Rector Cremers, 
zijn, gestorven, van uit 't ternariulm1 verhuisd naar 
do afdecling •praeparaten". Tot in de lengte- van 
dagen kunnen ze daar bewijzen, dat de Landsala,1- 
mander'n •Limburgsch beestje, is. 

Onze beide! Moeras-schildpadden, afkonv- 
stig van Eijsden en uit de buurt van Kerkrado, 
bleven in leven. 

Al ware er in 't Museum niets anders aanwezig 
dan zij tweeën; dan zou 'n bezoek daaraan zeer 
zeker  de   moeite   loonen. ; 

Inlands-c he moerasschildpaxlden toch vindt 
men oogenblikkelijk alléén en uitsluitend in Maasf- 
tricht. • .; ii 

Onze ornith.ologen heeft 't zeker geïntirrcsseetrd, 
dat op bladzijde 12 van 't Maandblad melding 
werd gemaakt van 'n tor o e d e u d e G r o o t e 1 ij s'- 
ter te, Viell-Bingelrade, alstaede dat, terzelfder 
plaatse, 't voorkomen wordt geconstateerd van 't 
P o r c e 1 e i n h oen t j e,   in   de  buurt   van   Weert. 

De vondst-ivan w i t g e l el- en van Witte nno'l- 
len.(b!dz. 12 en 20) is 'n bewijs, dat •Al-binisme", 
'twelk al lang bij deze diersoort beken-d was, vag 
immer  voorkomt. , 

Vooral in de medische wereld heeft dr aan(- 
daclit getrokken, wal ons medelid Pater H. Schmitz 
S. .1. publiceerde op bldz. 23 van 't Maandblad, 
over 't voorkomen in Zuidl-Limburg van de Geif* 
né   Teek,   Ixodes   ricinus. 

Verschillende vangsten door Pater Wilfridus Risl- 
wick O. 'S'. B. gedaan van Dorcadion fuli^inator 
bewezen, dat deze kever in d? buurt vam Brunssumi 
geone  zeldzaamheid  is. 

In 1917 werd het Museum verrijkt met: 

Zwarte Vat, Villapark. 12 Jan. '17: II. De Wever, 
Maastricht; ; 

Groene   Specht,   Meersenerbiicie,   30  Jan.   '17: 
P.   Nijst;  Brugstraat,  Maastricht; 

Groene    Specht,    Margraten,     14    Febr.    '17: 
Lueién  Prevoo, Gulpen; 

Blauwe  Reiger,  Severen,   Amtoij,   9  Fetw.   '17: 
Jos. De Wever, Maastricht; 

Toren valk,     Meersenerhckle,     26    Fdbr.    '17: 
P.   Nijst,  Brugstraat,  Maastricht; 

Hamster,   Raath-Bingelrade,   6   Maart   '17:   Jos. 
Cremers,  Raalh; 

G r o o t e f r a p, G rans veld, 29 Jan. '17: Aangekocht; 
Waterhoentje,   Meersen,   29 Jan.   '17:   Herman 

Koch,  Maastricht; 
K:ooIinjee3i    Meersen,    12    Jan.    '17:    Herman 

Koch. Maastricht; 
P ij 1 s t a a r d e e n d,   Severen,   Ambiij,   27   Jan.   '17: 

Burgemeester Van Oppen. Maastricht; 
Merel.   Meersen,    29   Jan.    '17:    F.   de   Macker; 
Meerkoet,  Severen,   Amtoij,   31   Jan.   '17:   H.   De 

Wever; .• 
Merel,    Amtoij,     15    Jan.    '17:    A.   M.   Sprenger, 

Maaslricht; '< 
Kraai, Limrnel, 8 Mei '17: G. Regout, Bethlehem, 

Limine 1; 1 / 
Steenuil, Welterberg,  9 Febr. '17: Th.'v. Ruoi- 

melen, Heerlen; 
Sperwer,   Slavanle,    15   April   '17:    E.   Banser, 

•   Maastricht; 
Groot e   Hazelmuis.   Meersenerheid;e,   16   Juni 
;  '17: P. Nijst, Maastricht; •   . 

V r o e d 'm"e e s t e r p a d (drie rf ), Mheer, 5 M;ei ' 17; 
' Pijpers,  Mheer; 
Eekhoorns (jong mannetje en wijfje), Canne, 

11 Mei '17: Arm. Beckers, 1. 't kanaal, Maastricht; 
Tortelduif, Meersenerheide, 15 M.e.i ' 17: P. Nijst, 

Maastricht; , 
Groote Waters a-1 a in a n de r, Mariënwaard, 

23 Mei '17: Paul Ho liman, Maastricht; 
Zwarte r a t, Meersenerheide, 2 Juli '17: P. Nijst, 

Maastricht; / 
Koekoek. Heer,  18 Juli '17: Aangekocht; 
Kerkuil; 
B o n l e   Kraai; 
Walerral; , 
Eekhoorn, Raath, 1 Dec. '17: A. Gielkens, Raath- 

Bingelrade; 
Eekhoorn.   4   Dec.   '17:   Swart,   Maastricht; 
Groote lijster, Doen rade, 1 Dec. '17: Swart. 

Maastricht; 
Egel,   Raath,   1   Deo  '17:  Swart,   Maastricht;     \  • 
Sijsje,   4 Dec.   '17:  Swart,  Maastricht; 
Eksters (twee). Raath. 20 Dec. '17: Swart. Maas- 

tricht; 
Steenuil Raalh,  20 Dec. '17: Swart,  Maastricht; 
Kauw,   Raath,   20   Dec.   '17:   Swart,   Maastricht. 

Ook de Geologische en P a 1 a e n t o 1 o g i - 
schc afdeeliug mocht zich verheugen in menig?, 
wa a rel e volle  aa n win s t. 

't Zuid-Limburgsche Waterleiding-Comilé schonk 
een aantal g r o nd nv'on s te r s. afkomstig van de 
horingen te Bunde. Geulle en Ittercn. 

Van den heer Fr. Slractmans Ie Liruie krëgqn 
we 'n reusachligen slagtand van Elephas prï- 
mi genius of Mammou-lh, ge vonden bij 't uit- 
baggeren der Maas aldaar. 

Talrijke krijtfossielen uit St. Pieter, Bemeten, 
Keer, Meersen, Valkenburg, Geu-lep1, Sibbe, Catoerg 
enz. kwamen binnen en Wachten o-p hunne deter- 
minatie, welke, naar we hopen, dezen winter zal 
plaats vinden. -  1 

Aan de verschillende schenkers zegg;;in we harl- 
grondigen  dank. 

Dienzelf-den dank 'brengen we ooik aan hen, cli.Ci 
in 't afgeloopen jaar, onze b i b 1 i o t h e e k ver- 
groot  hebben. 

En dal waren er niet weinigen.     1 
Na verloop van korten tijd zullen we ons genood- 

zaakt zien 'n nieuwen Catalogus van de boekerij 
uit  te  geven. I 

D.e oude toch bevat op lange na niet al de wern 
ken   waarover   het   Genootschap   beschikt. r 

*   .     * * 
Alleen ééne zaak, wacht, wat betreft het Museum, 

op verbetering. , , 
Dat zijn de gebouwen. 
Wil de conservator, die dank de Maastrichter 

gulle tegemoetkoming aan 't Natuurhist.-Genoot- 
schap, dezen 'zomer werd benoemd, met vrucht 
kunnen werken, dan moeten deze gebouwen on- 
verwijld hersteld Worden. ; 

Welnu, we hebben goeden imioed, dat zulks dra 
gebeuren zal. t • 

Het Maastrichter Gemeentebestuur, wo weten 't, 
is  van die  noodzakelijkheid overtuigd. 

En waar 't den vasten 'wil heeft om ook, op we- 
tenschappelijk gebied, Maastricht vooruit te hel- 
pen, zal 't 'n wetenschajppelijke inrichting bij uitstek, 
als daar is 't Museum, zeer zeker niet langer laten 
in den desolaten aanblik, waarin 't thans verkeert. 
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Uit de vogelwereld. 

Zooals men Wel weten zal, wonden de •Naamsche 
stccnen", die als dorpels onder vensters dienen in 
nieuwe gevels, slechts op de hoeken ondervangen 
era voor het grootste gedeelte in 't midden hol ge- 
laten om' 'het barsten te  voorkomen. 

Aan ni'ijn luns bevinden zich drie zulke hollen 
onder vensters, die met stukken- brikken zijn op- 
gevuld en zoo op het overige van den muur lijken. 
Alleen een donkere reet verraadt, dat er zich 
achter die brikken nog openingen bevinden. 

Vroeg in de lente had een meezenpaar zulk een 
opening tot woning uitgezocht en droeg den heel.en 
dag ijverig bouwmaterialen aan om1 de holte van 
binnen te foureeren en in te richten voor het huis- 
houden van een aantal toekomstige jonge teere 
mees j es. 

Op zekeren middag merkte ik, dat de meezen zich 
met moeite door de smalle gleuf heenwrongen, de 
vleugels zelfs moesten dwars zetten om luss'chen. 
de twee ruwe brikken door te komen. 

Dat kon ik niet aanzien en ik besloot haar ter 
hulp te komen. Met een stok wrong ik de twee* 
brikstukken wat verder van een en zag tot mijn 
groot genoegen, dat de diertjes nu ruimte genoeg 
hadden om, met gemak en vlug', hun woninkje 
in- en uit te wippen. 

•Laat ze maar nestelen, dacht ik, en hun nestje 
voor het komende kroost in gereedheid brengen. 
Mijn dak is het hunne." 

Doch zie, na een paar dagen hoor ik op een hee,l 
vroegen morgen, onder bet venster van mijn slaap- 
kamer, meerdere vogeltjes in he.vig! dispuut. •Dat 
zal wel een •querelle amoureusisi' zijn", zooals de 
Sittardsche dichter Belljens dezen lentisi-müsschen- 
twist zoo mboi heeft bezongen, en ik gaf er ver- 
der geen acht op. 

Maar later, tegen den middag, bemerkte ik •dl«in 
Straatjongen onder de vogels telkens mijn 
venster voorbij vliegend met allerhande bouwmate- 
riaal, dat hij aansleepte onder denzelfden ve.nsler- 
dorpe.1. •Die zal 'ook een tehuis gevonden hebben, 
meende ik, vriendschappelijk naast de mees, onder 
het   gastvrij   dak   van   den   vogelliefhebber." 

'Edoch, dat was niet .zoo.   ] 
Niet naast, maar in het nest der mees had hij 

zijn tent vrijpostig opgeslagen, de rechtmatige be- 
zitster er eenvoudig uitgegooid om de holte daarna 
met strooi en stengels ordeloos vol te stoppen. On- 
derwijl het 'wijfje, door jijlverig te bouwen, het 
Woningvraagsluk voor baar en haar gemaal oploste, 
hield mijnheer de Wacht, opdat de mees, welke op 
een boomtak treurig over deze huisvredebreuk zal 
te mijmeren, het ontroofde nest niet kon heroveren. 

Dat was dus de oorzaak van den hevigen twist 
in de vroege morgenuren. 

Zulk een ongerechtigheid kon ik onder mijn dak 
en op mijn eigendom niet toelaten. 

Ik trachtte eerst den indringer hanig te maken <e,n 
te verjagen, maar het vogelen vers tand van de mees 
was te min ontwikkeld om mijn bedoeling te be- 
grijpen en beiden sloegen voor een oogenblik op 
de vlucht. Maar nauwelijks vijf minuten later vloog 
de musch weer aan met een grasspier in den bek 
met het klaarblijkelijk doel om de gestoorde werk- 
zaamheden te hervatten. I 

Wat  te doen? I 
Daar viel me iets in. 

Vlug een ladder gehaald en de tweei steenen weer 
in de eerste positie geplaatst, waar tusschen ik 
nauwelijks een vinger steken kon. ,: ,i , i . 

Nu afgewacht wat gebeuren gaat. ,<, 
Daar komt hij aan, de indringer, grijpt zich vast 

aan den rand van den ruwen briksteen, en ziet 
aanstonds, dat er iets vreemds gebeurd' is. Hij kan 
er niet meer in. Hoe hij wringt, hoie hüj draait, 
de deur is dicht, hij kan er niet meer in. En op 
den rand der dakgoot gaat hij zitten •filosofeeren 
over deze plotselinge verandering. •Onbewoonbaar" 
voor dezen driesten indringer. •>,-• j, i 

De mees, die nog steeds haar eigendom' aan den 
onreehtmatigen bezitter bleef betwisten, maar im- 
mer voor het geweld van den sterkste. mo>est wij- 
ken, deed nog een poging, misschien de laatste. 
En inderdaad, na er vlug te zijn ingewipt, werd zij 
er niet meer, gelijk tot nu toe, uitgevochten. De 
musch kon er niet meerbij:. Zelfs voor musschen- 
geweld was de versperring te sterk. • •  •  • I  . 

Na herhaalde en vergcefsebe pogingen gaf de 
musch het op en liet het rijk over aan denieqsi, 
die nu ongestoord kon voortgaan met den bouw 
van haar nest, waaruit eenige weken later ieen 
zestal jonge verbaasde meesjes meit onzekeren vleu- 
gelslag de Wijde wereld inf ladderden. 

C. <••:••<)   A.  K. 

Aanwinsten voor het Museum. 
Een egel, een eekhoorn, .een groole lijster, eeii 

merel (jeugdklecd), twee okslors, een steenuil, een 
kauw, van de heeren Gielkens te Raath-Bingalrade. 

Een  eekhoorn,  een  sijsje   van 
Krijtfossielen uit Belvedère (Caberg), van Pastoor 

A. Ken gen. |     .' 

Aanwinsten voor de Boekerij. 
Ronlijn, G., Dr. • Macroihricidae in.Nederland 

(overgodrukt uit Tijdschrift der Nedarl. Dierk. Ver(- 
eeniging,   2e   Serie,   Deel   XVI,   afl.   1).   (JSchr.). 
Kohlb rugge,   J.   H.   E.   •   Hislorischr-kritisehe/ 
Studiën  über  Goethe  als   Naturforschcr)   (Sepa/rall- 
alwIruck'-Zoologische   Annalen,    1912).   (J. Cremers). 

Boekerij. 
Nogmaals wijzen wij er op, dat leden, die over 

een of ander boekdeel willen beschikken. 'IwelK 
zicli niet in onize bibliotheek bevindt, daarvan slechts 
den titel behoeven op te geven. Zoo m!:*gelijk zullen 
we dan hel boek bezorgen. 

VERGADERING. 
BEZOEKT DE VERGADERING TE MAASTRICHT 

OP   7 JANUARI  A.S.Ü! 
OOK MET-LEDEN HERBEN VRIJEN TOEGANG. 

Officieëel. 
Nieuw lid Naluurhisl. Genootschap-: De heer IL 

C,  J'.   Geusgens, apotheker,   Maastricht. 

LEDEN VAN HET  •NATUURHISTORISCH 
^  GENOOTSCHAP IN LIMBURG'   MAAKT; ON- 

DER  VRIENDEN   EN   BEKENDEN,   PROPA- 
GANDA VOOR UWE VEREENIGING! .  'i 

IN  1918 MOETEN-WE DE  300 HALEN! ", , 
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KLAPPER VOOR 1917. 
I.   PLANTEN. 

Axagalis   tenella                   bladz. 3 Epilobium liirsutum            bladz. 18 
Arnica                                     8•9•24 Epilobium   lanceolatum                    2 
Aard kas tan je                                        8 Echium   vulgare                               25 
Andromeda                                 9•23 Equisilaceeën                                    29 
Armeria   vulgaris                            19 Eikvaren                                             29 
Arbor   Judae   (Judaica)                 27 
Aucuba                                             28 

Fijnspar                                      25•29 
Fonteinkruid                                    23 

Algen                                                29 
Aspleniumadianlbuni nigrum 29-134       i 

Fungi                                                      28 

Asplenium   ruLa muraria              29 Gagel                                                   10 
Adder tong                                        29 Genista linctoria                               19 
Akkervederdistel                              31 Gynvnadenia   co-nopea                     20 
Alisma Plantago                               31 Gentiana Germanica                        25 
Atropa  belladonna                          34 Gentiana pneumonanthe                 23 
Alopecurus   fulvus                           34 Galeopsis Ladanum                       34 

Bit ter kruid               .                         2 Herminium                                          2 
Bijenorchis                                           2 Hulst                                                     8 
Bokkenorchis                                         8 Hondsworlel                                  8•10 
Blaasjeskruiden            8•9•24•31 Hui stook                                       8•30 
Biezen                                                   8 Hennepeier                                          8 
Buntgras                                             10 Helm                                                    10 
Boschvogeltje                                10 Hedera   helix   sagitlifolia             18 
Biestarwegras                                  10 Herminium momorchis                   18 
Bastaardwederikken                        18 Helleborus   viridis .                        34 
Boschden                                    25•29 Helichrysum arenarium 24•25•34 
Blauwspar                                         26 Heidekruid       •                         30•31 
Bacteriën                                           28 Hydrocharis   inorsus  ranae          31 
Blaasvaren                                         29 Hondsviooltje                                    34 
Beukvaren                                         29 Honigblocm                              .         34 . 
Botrychium   lunaria                        29 Judasboom                ,                        27 
Bezemtorem                                        31 Johaiinisbrood                                   27 
Bramen                                               31 Jeneverbes                                         29 
Blauwe knoop                                  34 
Brunella   vulgaris                              34 Karweiselie                                          2 
Blysmus   compressus                       34 Korenschijnspurrie                            2 

Kam varen                                             2 
Carum  verticillatum                          3 Kuifhyacinth                                     2 
Clematis                                                8 Klimop                                8-18•31 
Cypres Wolfsklauw                          9 Koningsvaren                     9•18•22 
Callunaheide                        9•30•31 Kliokjesgen liaan                                  9 
Carex canescens                               18 Kruipwilg                                           10 
Carex paniculata                              23 Kerst-roos                                         20 
Centaurea scabiosa                 25•34 Korstmossen                                 28 
Centaurea   Jacca                              34      , .' Kikkerbect                                         31 
Centaurea solstilialis                         3 Kamille  (echte)                              34      ' 
Carduus aeaulis                                25 Knoopkruid                                        34 
Carduus  nutans                                34 
Ci eend ia                                             23 

Knautia   arvensis                             34 
Klokje   (ruig)                                   34 

Ceiitunculus                                     23 
Gereis Siliquaslrum                        27 Lysimachia thyrsiflora             3•18 

Campèchehout                                  27 
Cystopteris fragilis                          29 
Ceterach   officinaruin                    29 

Lysimachia   nummularia       18•34 
Lathyrus  montana                         25 
Lyoopodium   inundatum               23 
Lairricrkers                                     28 

Chrysanthemum segetum              31 
^1*         •                                                                                                                        n J Lycopodiuins                                     29 Cwsium arvense                               31 
Campanula   Trachelium                 34 Larix decidua                                   29 

Cichioxium   Intybus                          34 
Corydalis so lid a                               34 

Linaria  vulgaris                               34      ' 
Leeuwenbek  (gele)                         34 

Cyperus  fuscus                                34 Malaxis  paludosa                               3 

Dopheide                                              9 
Montr opa                                           3 
Marjolein                                             8 

Distel   (Knikkende)               i          34 Mistel                                                    8 
Epipactis palustris                          18 Malaxis                                                 8 
Epilo'biu'm anguiStifolium                18 Miltvaren                              2•12•29 
Epilobiuim pa lustre                        23 Muurbloem                                      18          : 
Epilobiu'm obscurum                      23 Mantelanjelier                           24•34 
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Myosolis sylvalica              'blaaz. 25 Slangenworlel                         bladz. 9 
Monlia rivularis                               23 Schapengras                                      10 
iMaliionia                                              28 Sedum   purpureuim                          19 
Muurruit                                             29 Struikweegbree                                 19 
Maanvarén                                         29 Spawen                                              20 
Maretakken                                    30 Spar   (witte)                                      25 
Myriopliyllum                               31 Stroobloem                       24•25•34 
Matricaria   ehamomilla                 34 ScolO'pend'riuni   vulgare                29 
Maagdepatm                                       34 Sempervivum tectorum          30•34 

Xagelkruid   (knikkend)                  2 Sedum   purpurascens                     30 
Sanolhamnus   scoparius                 31 Narthccium                                  9•23 
Succisa pratensis                             34 

Orchideeën                                             8 
d ^             1     •           T^                           • *  -  * •       - •    *                                  O            /\            -4   fV Trileleia   uniflora                              3 Orchis  lraunsteinen           3•9•18 

Thijm1                                                    8 
1'enerium   Bolrys                            19 
Tenerium1   Cliamaedrys                 19 
Tunica   prolifera                     24•34 
Tamarinde                                         27 

Orchis  maculala                     18•20 
Oxyeoccois                                  •       23 
Ophinoglossum   vulgatum              29 

.    Oostersche den                                 29 

Poppenorchis                                     10 Tongvaren                                          29 
Plantage   cynops                           19 Ülricularia   regleeta                24•.31 
PotenlilLa ver na              i               25 Ut'ricularia niinor                   24•31 
Pinas silveslris      •                  25•29 
Pinas auslriaca                              29 Varens                                                8 
Pious  stroibus                                     29 Vlasdol ik                                              8 
Picea exeelsa                            25•29 Yeenbes                                                8 

•     alba                                       25 Vi'ouwtjesvaren                                18 
•     ex.  glauca,                           26 Vincetoxicum  officinale                 19 
•     ex.   pumjla   glauca            26 •  Vcrfbrem                                              19 
•     pungens  glauca                  26 Veïbascum   nigrum                       25 
•     alba fastigiala Carr.          26 Yalkruid                                             24 
•     a. Woerlilzensis Spath.      26 Veenmos                                      29 

Pluimzegge                                        23 Viscum album                            2•30 
Polygala  depressa                           23 Viola canina                                      34 
Peplis   portala                                23 Vinca   minor                                     34 
Paardes taarten                                  29 Weidekervel                                          2 
Piolypodlinff  vul gare                      29 Wanlsenorchis                                      8 
Pliegopleris                                        29 Woll'sklauw   (stekende)      '            8 
Pla lanen                    •                      31 Woll'sklauw   (cypres)                        9 
Plantage  major                  .             34 Wollegras                                                9 
Penningkruid                 i                     34 Walerbezie                                           9 

Rosa   pumifera                                   3 Wrangworlel                                        19 

Reseda   inodora                                  3 Waleirmontia                                        23 
Wolverlei                                         24 Rendiermos                                  •'      8 

Rumex aquaticus                              18 
Ranunculus  Lingua                         18 

Weymouthden                                   29 
Waterduizendblad                            31 

Rhododendrum                                 28 Waterweegbree                                31 

Raphanislrum   La'Jiïpsana              31 Weegbree   (groote)                          34 

Ranunculus  nemerosus                  34 IJzer heul                                               27 
Haai                                                     34 Zevensier                                             2 
Slof'zaad                                                2 Zonnedauw                                             9 
Sleutelbloem (gewone en slanke) 2 Zegge                                        9-23 
Spiranlhes   aestivalis                        3 Zandzegge                                        10 
Scheuchzia   paluslris                        3 Zinkviooillje                                        19 
S Ie rre kroos                                  9•23 Zwarlsleel                                ' 29•34 

II.    1)1 EREN.                      , 
Agriolypus  armalus        bladz.  3•5 Moerassch-ildpad            bladz.  3•35 

t Aporia erataegi                        21•31 Merel                                            6•7 

Rorbarus   noiiabilis                            3 Mol   (wit-gele)                          12•35 
Mol   (wille)                              20• 35 

Chaeloneurophora   fennica 
Reekei-                                               3 Orlhoplera  neerlandica                   17 

11 ril us   concolor                             3•5 Pseudosperchou   verrucosus          3 

Dorcadien   fuliginator       3•17•35 Poreeleinhocn                           12•35 

Hazelmuis                                  3•34 Roerdonnp                                               5 

Hoornaar                                    1.2 Teek   (gewone)                       23•35 

Landsalamander                         3•35 Vliegen vanger (wilgehalsde) 12•35 
Lijster (groote)                        12•35 Vleermuis (dwerg-)                          12 




