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MAANDBLAD 
j   UITGEGEVEN   DOOR   HET  NATUURHISTORISCH   GENOOTSCHAP  IN   LIMBURG. 

Maandelijksche   Vergadering 
van het Natuurhistorisch Genoot- 
schap, in het Museum te Maastricht, 
1=1 Looiersgracht, en 
op   Woensdag   2 Maart  a. s., 

tegen 6 uur. 
Ook belangstellende niet-leden hebben 

toegang. HET BESTUUR. 

VERSLAG DER MAANDELIJKSCHE VERGADE- 
RING OP WOENSDAG 2 FEBR. L.L. 

Met den Voorzitter zijn aanwezig- de heeren: Aug. 
Kengen; L. A. J. Keuller; G. van Bers Jr.; C. A. 
Idzerda; P. Heyn; G. H. G. Lagers; Joh. v. d. 
Zwaan; M. J. van 't Kruys; Edmond Nijst. 

De Voorzitter opent tegen 6 uur de vergadering 
on geeft 't woord aan Pastoor A., Kengen, Caberg. 

Op 't Caberger-plateau, in loss te Belvédère zijn 
op ± 1 a iy2 Meter diepte vaak menschenskelet- 
ten gevonden ('). Twee hiervan bevinden zich thans 
in het Museum te Maastricht. Meermalen is de 
vraag geopperd: a,hoe zijn die skeletten daar te- 
recht gekomen?...." 

Pastoor Kengen meent op deze vraag een plau- 
siebel antwoord te kunnen geven. 

En wel aan de hand van: •de Chronijk van Gijs- 
brecht Wijnen van Rothem" (1790•94), dit jaar 
uitgegeven in het Belgisch Maandschrift •Limburg" 
door J. Breuer en J. Coenen. 

De schrijver van de chronyck, die als daglooner 
bij den Pastoor van Dilsen werkte, heeft in een zeer 
naïeve taal de gebeurtenissen opgeteekend, welke 
in de fel bewogen dagen der Fransche revolutie in 
zijne omgeving plaats hadden. Als een staaltje van 
zijn schrijftrant laten wij hier volgen wat hij ver- 
telt van een bezoek aan Maastricht, nadat de Fran- 
schen in 1793 het beleg der stad hadden opge- 
broken : 

•Want den 24 Meert toen ben ik, Gybertus Wij- 
nen, naar de stad toe geweest, want ik woonde in 
dien tijd bij den heer Mijnheer Pastoor van Dilsen, 
want de Heer was van Maastricht vandaan, want 
de Heer Pastoor had mij daar naar toe geschikt. 
Maar wat wonder zaken heb ik daar gezien. Eene 
plaats genaamd op Caberg, daar heb ik de Fran- 

(i). Behalve mensehenskeletten vindt men èn op 
't plateau van Caberg èn in 't Bosscherveld! ge- 
raamten van paarden, benevens hoefijzers, o.a. ±70 
stuks van deze laatste bij het aanleggen van de 
waterleiding in de straten van Caberg. 

sche batterijen gezien en de plaats daar zij hunne 
bommenketels op hadden staan. 

Ach wat wondere werken heb ik daar gezien. 
Ik heb ook gezien eene kuil, daar de Franschen 
hunne doode mensehen in begroeven. Het getal 
en kan ik niet ten volle schrijven, maar zoo ik ge- 
hoord heb, omtrent de zevenhonderd die daar ge- 
bleven zijn. ' 

Ja, ik heb pok gezien dat het bloed van Ide 
doode menschen uit de kist kwam loopen. Ik heb 
ook gezien dat de kanonskogels, die de' Hollanders 
uit de stad van Maastricht geschoten hadden, ja 
ik heb gezien dat ze op het veld lagen gelijk men 
erwten had gezaaid! Want ik heb eene kanons- 
kogel op mijne armen gedragen van Caberg tot in 
Dilsen en zij weegde omtrent de vier en twintig 
pond zwaar. Die had ik meegebracht als een ge- 
dachtenis voor mij. Maar ik h•b ze aan den Heer 
Mijnheer Pastoor Cyerius van Dilsen gegeven (Jo- 
sephus Cyrus, pastoor te Dilsen, overleed 23 Mei 
1796) en hij gaf mij drie schilden daarvoor, en ik 
had hem ook een stuk van eene hom m«eg<»b' icht 
tot eene gedachtenis  van den oorlog." 

Naar aanleiding vun wat Pastoor Kengen mede- 
deelde ontspon zich 'n discussie over allerlei vond- 
sten, welke in Zuid-Limburg, vooral in de buurt van 
Maastricht, hebben plaats gehad en werd gediscus- 
sieerd over •homo testis diluvii", over vondsten 
van menschelijke overblijfselen in de buurt van 
Maastricht, over les stations néolitiques de Ryck- 
holt etc. 

Vervolgens gaf de Heer Keulkr eene uiteenzetting 
van de verschuivingen en storingen, welke voorko- 
men op de kaart van Rein holt. ' 

De Voorzitter dankt de sprekers en hoopt dat 
de maandelijksche vergaderingen zich steeds meer 
en meer in belangstelling mogen verheugen. Hij 
drukt zijn bijzonder genoegen uit over de aanwe- 
zigheid der •pers" (Limburgur Koerier en Lim- 
burgsen Dagblad). 

De Heer Edm. Nijst stelt voor om in den vervolge 
de maandelijksche vergaderingen aan de leden be- 
kend te maken door middel van een speciaal schrij- 
ven, dus niet per Maandblad. 

De Voorzitter wijst op de onkosten hieraan ver- 
bonden, doch zegt overweging toe. 

Ten slotte noodigt de Voorzitter de aanwezigen 
uit om de biologische vogelengroep, zoo pas in 't 
Museum aangebracht, te bezichtigen en wordt de 
vergadering tegen 91/2 tuur gesloten. 

ZUR NIEDERL. KAEFER-FAUNA UND LOKAL 
FAUNA VON SüD-LIMBURG. 

V. 
Schon weit über 50 Jahre lang wird eifrig an 

der  wjssenschaftlichen   Erforschung  der einheimi- 
schen Kaferwelt gearbeitet und noch ist kein Ende 
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absusehen. Klima, Bodenbeschaffenheit und Pflan- 
zenwelt nicht minder als unsere grosse und kleine 
Tierwelt geben uns eine gewisse Sicherheit, dass 
noch etliche Hunderte von Mittel- auch Westeuro- 
paeischen Kaferarten in den Niederlanden zu ent- 
decken and festzustellen sind. Was für unser Land 
im allgemeinen gilt, gilt vornehmlich auch für unser 
kleines Süd-Limburg. Als Wegweiser für das, was 
hier noch zu tun ist, wollen die. Liste von Jhr. Dr. 
E.' Everts im Jahrbuch 1916 und meine Liste im 
Jahrbuch 1919 dienen, wahrend diese Mitteilungen 
im Maandblad kurz aber voUstandig das Neueste 
über unser schones wissenschaftliches Ziel bringen: 
den Reichtum unseres Landes an Coleopteren mehr 
und mehr kennen zu lemen. Zugleich ermöglichen 
diese Mitteilungen allen, die es interessiert, die ge- 
nannten beiden Listen a jour beizuarbeiten. 

1. Neue Artenfürdie Landesfauna, in 
Süd-Limburg entdeckt. 
1186quater   Colon fusculum Er. 
1249ter    Agathidium mandibulars St. Ein Exemplar 

dieses nicht haufigen Tiarchens, das aber 
/    an mehreren Orten des Rheinla.ides, auch 

bei Aachen bereits gefunden war, klopfte 
;    ich im August im Aalbeeker Park von' ei- 

nem schimmeligen trockenen Ulmenast. Es 
war ein Mannchen, das stets durch ziem- 

1 lich starke Vergrösserung des linken Kie- 
I fers (Mandibel!) ausgezeichnet ist. Erst 
I zwei Tage spater gelang es mir, am' glei- 
I chen Ort ein zweites Exemplar, ein Weib- 
i    chen zu  finden.   (f Collection   Everts,   9 

Coll. Rüschk. 
2. Arten der Landesfauna, die jetzt 

auch aus Süd-Limburg bekannt wurden. 
1587        Corticaria ferruginea Gylh. Ich fing 1 Ex. 

in d. Heerlerheide 5. 
1822 Cercyon terminatus Mrsh. Endlich fand ich 

diese langst gesuchte Art in einem Un- 
krauthaufen. Valkenburg 5. Jetzt ist aus 
dieser Gattung noch C. ustulatus Preyssej 
an feuchten Orten, ebenfalls unter Pflan- 
zenabfall  zu  suchen. 

2067 Cyphon Paykulli Guér. Ein Exemplar in 
der ,hel' bei Aalbeek auf Sumpfbodem. 

2636bis Longitarsis senicionis Ch. Bris. Wylré. 
Collekt.  Everts   (s.  Ent.   Ber.   116). 

3. Neue Arten für die Landesfauna, 
die nicht aus Süd-Limburg bekann'l 
sind (s. Ent. Ber. 117). 
452bis Gyrinus striolatus Fowl. Bei Durchsicht 

m. Gyriniden-Materials fand sich ein im 
Skulptur abweichendes Exemplar von Ex- 
aeten 1901, wohl von P. Wasmann gefan- 
gen. Es stimmte mit der yon Everts (Ent. 
Ber. 107) gegebenen Beschreibung von 
G. striolatus Fowl. Geschenkt an die Stan- 
dard -Co llektion - Everts. 

623bis    Atheta  arata M.  et  R.  Smits  v.  Burgst, 
Breda 3. 

846bis    Philonthus corvinus Ev. Van de Wiel, Val- 
keveen 3. (Ent. Ber. 116). 

912bis    Medon apicalis Kr. Van d. Wiel, Wapen- 
veld (Geld.) 4. 

2090ter   Cantharis pulicaria F. Wittpen, Arnheim 5. 
2670ter    Bruchus emarginatus All. W. van Heurn, 

den Haag. Eingeschleppt in  Erbsen. 
2852bis    Stenopelmus rufinasus  Gylh.  Everts,  den 

Haag 10. Eingeschleppt mit   Arolla. 

3204 Bostrychus typographus L. P. Riswick, 
Eindhoven 8. Der gefürchtete •Buchdru- 
cker". Eingeschleppt mit Holz? (Ent. Ber. 
113). ! 

4. V ersch ied en es. 
2636 Longitarsis picipes Steph. Aus Süd-Limburg 

wurden zwei Exemplare für diese Art ge- 
halten, eines aus Wylré u. eines aus Sit- 
tard. Das aus Wylré gehort nach Everts 
zu 2636bis L. senicionis. Das Sittarder 
Exemplar (wo ist das Belegstück?) wohl 
auch. Deshalb ist 2636 L. picipes als nicht 
bekannt aus S.-L. anzusehen (Ent. Ber. 
116). I 

2275       Anaspis ruficollis F. ist nicht bekannt aus 
unserer Lokalfauna. Die hierzu gerechne- 
ten Stücke geiten als A. Regimberti Sch. 
Ent. Ber. 114). 

Stand der Kaferfauna des  Landes   (s.  Ent. Ber. 
117),    einschhessüch   der    hier  neu    aufge- 
führten Arten 3517 

Hiervon   bekannt   auch  aus  S.-Limburg,       , 
z.   T. n u r   aus   S.-Limburg ± 2632 

Belegstücke für die S.-Limburger Angaben: die 
meisten in d. Collektion Everts, 1512 in Collektion 
Rüschkamp, vereinzelte nur in Collektionen Was- 
mann, v. d. Wiel, Zöllner, u.s.w. 

Maastricht. Februar.       P. F. RüSCHKAMP S. J. 

DE VOGEL EN ZIJN BROEDSEL. 
Naar aanleiding van een publicatie in •Ardea'' 

verzocht de Z.Eerw. President me* om een bijdrage 
over genoemd onderwerp. Des te gereeder meende 
ik dit verzoek te moeten inwilligen, nu me hier 
een gelegenheid werd geboden eenige vergoeding 
aan te bieden voor de zorgen en moeiten, die de 
Z.Eerw., vroeger op Rolduc, heeft besteed om 
schrijver dezes uit de boomen en struiken te 
houden. 

Bij de bestudeerimg van de instinct-ontaarding 
bij den koekoek ontstond vanzelf de vraag: welke 
band bestaat er tusschen den vogel en zijn broed- 
sel? Is een vogel •gehecht" aan zijn eigen eieren 
en jongen? 

A priori kan men hieromtrent niets weten; van- 
daar, dat men moet overgaan tot proefnemingen. 

Alvorens tot een zeker oordeel over het resul- 
taat der proefnemingen te kunnen geraken, moet 
men het eerst eens worden over den eigenlijken 
werkdadigen invloed, die van het broeden uitgaat. 
Is dit alleen de warmte? Dan kan men den broe- 
denden vogel ook vervangen door eene andere 
warmtebron. Dit nu blijkt in de werkelijkheid ook 
het geval te zijn; immers zoowel de zonnewarmte 
(Struis) als de warmte, die vrij komt bij een rot- 
tings-proces (Megapodiden), blijkt, in de natuur, 
als  broedwarmte  te  zijn aangewend. 

Ook de mensch heeft deze omstandigheid benut, 
om, onafhankelijk van jaargetijde en broeddrift, 
de eieren te laten uitbroeden door kunstmatig aan- 
gebrachte warmte. Al kan men de tegenwoordige 
broedmachine wel degelijk een moderne vondst 
noemen, toch werd deze wijze van broeden al 
van ouds in China toegepast en vindt men Egypti- 
sche inschriften, die bewijzen, dat voor 400U jaar 
de broedovens daar reeds bekend waren. Hierover 
weet ons dan ook Aristoteles (f 322 v. Chr.) en 
Plinius de Oudere ;(f 79 n. Chr.) belangrijke bij- 
zonderheden  mede  te deelen,  waaruit  blijkt,  aai 
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de tegenwoordige Egyptische broedovens, met hun 
20.000 eieren, de vroegere niet veel overtroffen. 
Ook1 heeft Christiaam IV van Denemarken (1588 • 
1648) een methode van kunstmatig broeden uitge- 
dacht, zij het dan ook meer met culinaire doel- 
einden en gering  resultaat.   (10 °,'o). 

Het aanvankelijk minder goed slagen der broed- 
machines, de degeneratie der Egyptische hoenders 
heeft eenigen tijd levenskracht gegeven aan een 
hypothese, die aannam, dat er nog een anderen in- 
vloed, behalve de warmte, van den broedsinden 
vogel op den ei-inhoud overging. Men meende te 
hebben opgemerkt, dat kippeneieren door eksters 
uitgebroed een bijzonder wild en twistziek geslacht 
gaf, ekster-haantjes genaamd. De kuikens door een 
wouw uitgebroed hadden den roofzuchtigen aard 
van hum pleegmoeder overgenomen, ja, zelfs be- 
weerde men, dat het uitbroeden door een uil, de 
kuikens zóó beïnvloed had, dat zij zich op roof- 
vogelsmanier achterover wierpen en met snavel 
en klauw den aanvaller afweerden of de eigen- 
aardige  gewoonte  van   kuilen   te   krabben   misten. 

Voor de objectiviteit dezer waarnemingen zal 
vooreerst nog wel geen ornitholoog durven in- 
staan; of er evenwel bij de opvoeding' der kuikens 
geen invloed van de stiefmoeder op het toever- 
trouwde kroost kan uitgaan, kan men niet zonder 
proefneming uitmaken. Het aanvankelijk geringe 
succes der broedmachines was waarschijnlijk te 
wijten aan het verwaarloozen der bij-factoren der 
broed ing.') 

Het verbeterde systeem met electrische verwar- 
ming, de z.g. •electrische kloek'', levert evenwel 
zulke resultaten, dat er werkeloosheid in het land 
van Chantecler op den duur te vreezen is! We 
meenen luit deze feiten wel te mogen besluiten, dat 
de verwisseling van warmtebron geen storenden 
invloed op onze proefnemingen kan brengen.-) 

• Deze proeven moeten uitmaken Ie of een vogel 
gehecht is aan zijn eigen legsel en jongen, 2e ofwel 
dat men deze kan vervangen, zonder storing van 
het broeden; m.a.w. of de vogel een soort moeder- 
gevoel heeft tegenover zijn eigen kroost ofwel hier- 
in slechts ziet objecten ter bevreding van voort- 
plantingsneigingen. 

Dit zal men na kunnen gaan, door de gedragingen 
te bestudeeren bij wegname van de eieren en jon- 
gen en bij geheele of gedeeltelijke verwisseling. 

Op het eerste geval kan de jongste vogeltjes- 
zoeker ireeds antwoorden met menig jachtverhaal, 
waaruit blijkt, dat de nestinhoud slechts onder 
hevig protest wordt prijsgegeven. Het bekende 
•eieren-rapen" bewijst, daar minstens één ei moet 
blijven liggen, dat sommige vogels (meeuwen, kie- 
vitten, eenden) aan een gedeeltelijke plundering 
kunnen gewennen. • 

Wat het verwisselen van eieren en jongen be- 
treft heeft men nog slechts weinige betrouwbare 
gegevens. P. Leverkühn heeft de ornithologische 
litteratuur doorzocht naar gegevens en zijn resultaat 
gepubliceerd in •Fraude Eier im Nest" (1891). 

De proeven kan men als volgt verdeden: 
I. Vooreerst de proeven met verwisseling van 

eieren. 
a. met die eener zelfde soort. 
b. met die eener andere soort. 

En in beide gevallen nog onderscheiden of men 
het  legsel geheel  of gedeeltelijk   inruilt. 

II. Dan de proeven met verwisseling van jon- 
gen, waarbij eenzelfde onderverdeeling. 

Tot een overschatting der beteekenis van zulke 
proeven zou noodzakelijk dit opstel leiden, indien 
men de lezers niet op twee zaken wees. 

Een observatie, een proef, meent men soms, kan 
ieder nemen. De praktijk evenwel leert, hoeveel sub- 
jectiefs men zoo gemakkelijk in het verhaal der 
proefneming laat doorvloeien. Daarom is één proef 
nog geen bewijs. Stelselmatig ingerichte proefne- 
mingen kunnen inductie-materiaal leveren. Ook zou 
men de kracht der proeven kunnen overschatten, 
als men geen rekening hield met de geldigheid 
der natuurwet. Komt het in de natuur niet voor, 
dat vogels hun eieren in vreemde nesten leggen, 
m.a.w. is de natuur ons met deze proeven al niet 
voor? Dat dit soort gevallen geen zeldzaamheden 
zijn is misschien niet zoo bekend, dat het een be- 
handeling overbodig maakt. 

Vooreerst dan enkele voorbeelden waarbij natuur- 
lijk nest-communisme of broed-parisitisme ge- 
woonte is. De polygamisch levende struisvogel 
graaf een kuil, waarin de hennen de eieren depo- 
neeren. Of de emu dezen familie-trek gemeen heeft, 
is nog niet voldoende bewezen. Dat vogels, die; in 
koloniën wonen wel eens tot nest-communisten kun- 
nen ontaarden, zien we bijv. bij de wevervogels 
(Munia malabarica L.). Sommige neushoornvogels 
en kwartelsoorten worden hier ook al van verdacht. 
Eigenaardiger is het feit, dat een ver-familielia\ van 
den koekoek, de Ani (Crotophaga L.) met velen 
één nest gebruikt. Zet men hiernaast den •koe- 
wachter'0 (MoLothrus), die zijn eieren parasitisen 
aan andere vogels toevertrouwt, en let men op bei- 
der levensgemeenschap met runderkudden, dad 
krijgt de hypothese over het ontstaan van broed- 
paras itism e bij deze vogels meer schijn van waar- 
heid. Als trouwe gezellen immers van de zich steeds 
verplaatsende runderen, zouden zij niet in staat 
zijn nesten te bouwen maar genoodzaakt zijn hun 
legnood in andere nesten te voldoen. De bouw van 
onzen koekoek, zijn voetvorm en balanceerstaart, 
verraadt een oervorm, die zeer geschikt was tot 
steppentochten op den rug van rennende bisons 
enz. 

De honingkoekoek, alhoewel geen familie van 
zijn naamgenoot, vereenigt in zich bovenvermelde 
bijzonderheden en is tevens een voorbeeld van 
broedparasitisme. Waren bij deze vogels broed-com- 
munisme of -parasitisme gewone regel, toch ont- 
breekt het niet aan observaties, waaruit blijkt, dat 
ook bij andere vogels beide verschijnselen, zij het 
dan ook als uitzondering, voorkomen. Dat meer dan 
één soortgenoot van hetzelfde nest gebruik maakt, 
om de eieren te leggen, heeft men waargenomen 
bij3) de volgende in kolonies broedende vogels: 
Eidereend, Groote Alk, Zeekoet, Vischdiefje, Groote 
Zeezwaluw, Zilvermeeuw, Kleine Zeemeeuw, Kok- 
meeuw. Ook alleen-broedende vogels betrapte men, 
zooals Kraai, Roek, Merel, Zanglijster, Rietgors, 
Gewoon Roodstaartje, Gekraagd Roodstaartje, 
Grauwe Klauwier, Kuifleieuwerik, Woudduif, Kerk- 
uil, Kleine Jager, Phasant, Patrijs, Kwartel, Meer- 
koet, Hop, Boomkruiper. De vraag is evenwel ge- 
wettigd of de overtallige en dubbele legsels niet 
tot oorzaak kunnen hebben de overdadige vrucht- 
baarheid van één wijfje, dat door leeftijd, broed- 
plaats en voeding in voordeeliger omstandigheden 
was. Toch is deze verklaring niet voor alle ob- 
servaties geldig, en zal het verschijnsel door leg- 
nood kunnen verklaard worden. Hiermede hangt 
samen iets wat men bij broedsche kippen; kan aan- 



treffen, 'hoe nml. twee of meer hennen één legsel 
tegelijk bebroeden. Eens trof ik bij een kanari 
teeier drie wijfjes door inteelt verbasterd, tegelijk 
op één nest broedend. 

Bij merels, boomkruipers, kuifleeuwerikken en pa- 
trijzen (?) zou zich iets dergelijks voordoen. Eén 
voorbeeld van broeddrift, ons door Kearton, de be- 
kende vogelphotograaf, medegedeeld, is hier als 
bewijs op zijn plaats. Een kleine mantelmeeuw en 
en een eider-eend hadden hun nesten niet" ver van 
elkaar gebouwd en broedden hun eieren. Toen 
zij, opgejaagd, hun eieren in de steek lieten, keerde 
de meeuw spoedig terug en dronk de eieren van 
de buurvrouw leeg. De eidereend nam zonderling 
wraak, door zich te installeeren in het nest van 
den dief en diens eieren uit te broeden. 

Zagen we reeds vogels bij wie het broed-para- 
sitisme van het koekoek-type gewoonte is, ook 
blijkt dat andere vogels bij uitzondering zich wel 
eens aan dit vergrijp schuldig maken. En nu wordt 
wordt hier nog niet bedoeld het onrecht, dat ge- 
schiedt door eenvoudige in bezitneming van een 
nest (met of zonder eieren of jongen) eener andere 
soort,4) maar behandelen we alleen het onder- 
schuiven van een ei door een vogel van een andere 
soort. 

Bij de proefnemingen dient men er derhalve op 
te letten of de oorspronkelijke bezitter, (hier het 
eerst aangeduid) ook het stief-ei bebroedt. Het 
vraagteeken achter de aangehaalde gevallen, be- 
teekent. dat hierbij deze kwestie niet werd aannge- 
geven. Over de waarde der proeven werd reeds 
gesproken. 
Buizerd 

Havik 

Torenvalk 
Boschuil 

» 
Oeverzwaluw 
Spreeuw 

» 
Kraai 
Ekster 
Heggemusch 
Koolmees 
Kuifmees 
Merel 
Zanglijster 

Gew. Roodstaartje 
Leeuwerik 
Grauwe gors 
Patrijs 

Bontbekplcvier 

Strandplevler 

Kieviet 

Scholekster 

Tureluur 

Watersnip 
Bergeend 
Slobeend 
Wilde eend 

Witoogeend 

Wouw 
Schreeuwarend 
Valk (?) 
Schreeuwarend 
Kip 
Ransuil 
Tamme duif 
Kip 
Boeren zwaluw 
Kauw 
Musch 
Havik 
Spreeuw 
Rood borst 
Pimpelmees 
Koolmees 
Zanglijster 
Merel 
Vink 
Gekr. Roodstaartje 
Bonte Strandlooper 
Vlaemsche Gaai 
Fazant 
Kip 
Strandplevier 
Dwergzeezwaluw 
Bontbekplevier 
Dwergzeezwaluw 
Tureluur 
Vischdiefje 
Zilvermeeuw 
Kleine Zeemeeuw 
Noordsche Zee- 

zwaluw 
Tureluur 
M. Zaagbek 
Meerkoet 
Bruine Kiekendief 
Witoogeend 
Meerkoet 
Tafeleend 

? ie een kraaiennest 
Beiden tegelijk broe- 

(dend 

Stiefei niet uitge- 
broed 

Beiden afwisselend 
(broedend 

Eigen eieren verlaten 
? 

M. Zaagbek 
Zilvermeeuw 
KI, Zeemeeuw 
Gr. Zeezwaluw 
Dwerg Zeezwaluw 

Patrijs 
Scholekster 

Bontbekplevier 
Strandplevier 

Uit de aangehaalde voorbeelden blijkt, dat het 
nest-eommunisme en het broed-parasitisme, zij het 
dan ook geen gewoon, dan toch een voorkmend 
feit is in de vogelwereld. Dit voor oogen houdend, 
kan men de proefnemingen hieromtrent beter in- 
richten en critischer beoordeelen. 

Om overzichtelijk te werk te gaan, komen het 
eerst de proeven aan de beurt, waarbij de eieren 
verwisseld werden met die eener zelfde soort. In 
het algemeen kan men zeggen, dat de verwisseling 
geen verandering bracht in den broedijver, zooals 
blijkt bij de gierzwaluw, winterkoning, karekiet, 
geelgors, merel, lijster, wielewaal, spreeuw, plevier 
enz. (om niet van de heele of halve-huis vogelsi te 
spreken). Als de proef eens mislukte kan dit wel 
te wijten zijn aan de wijze waarop de verwisseling 
geschiedde, aan den tijd, waarin het gebeurt (•of 
de vogel vast zit") en aan de omstandigheid, dat 
de toegevoegde eieren wellicht in temperatuurver- 
schilden en zoo het broedgevoel hinderden: alle 
factoren waardoor de mislukking nog geen bewijs 
tegen het bestaan van broedparasitisme bewijst. Een 
beslissend antwoord kunnen slechts verdere proeven 
geven. 

Uitgebreider materiaal is geleverd voor het on- 
derzoek over 's vogels gedrag ten opzichte van 
vreemde toegevoegde eieren. Over de objectieve 
waarde van ieder dezer proeven, kan men twis- 
ten; naar ik hoop, meer met nieuwe proeven, dan 
met woorden. Toch levert het materiaal nog geen 
fundament tot het opbouwen van vergelijkingen der 
percentages zooals P. Leverkühn schijnt te doen. 
De voornaamste waarnemingen volgen hier, waarbij 
de volgende afkortingen zijn gebezigd, aange- 
nomen), b(ebroed), o(pgevoed), v(erwijderd), en 
1 (verlaten).  Zie  Lijst  C.  van   P.   Leverkühn). 

Nest van : 
* Wouw 

Torenvalk 
Slechtvalk 

* Buizerd 
Wespendief 
Br. Kiekendief 

* Br. Kiekendief 
Boschuil 

Kerkuil 
w 

Ransuil 
* Oehoe 

Eoerenzwaluw 

Oeverzwaluw 
Spreeuw 

Kraai 

Ekster 

Stiefeieren  van: 
Kip 

Tamme Eend 
Ki? 

Zanglijster 
Kip 

Nachtegaal 
Zwartkopje 
Grasmusch 
Vink 
Oeverzwalnw 
Koekoek 
Musch 

Gr. Lijster 
Zang Lijster 
Kip 
Ekster 
Kip 
Roek 
B. Kraai 

a. b. o. 
a. 
a. 
a. b. o, 
a. b. 
a. b. o. 
(verkeerd gevoerd) 

a. b. o. 
a. b. 
jongen opgegeten ? 

a. b. • •        ? 
v. 
a. 
a. b. o. 
a. b. o. 
a. b. o. 
a. b. o. 
a. b. o. 
a. b. o. 
v. 
a. b. o. 

(eigen eieren opg.) 
v. 
a. b. o. 
a. b. 
a. b. o. 
a. b. 
a. b. 
v. 
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Klapekster Gr. Lijster 
Roodk. Klauwier Merel 
Grauwe Klauwier Tuinfluiter 

M Merel 
» Groenvink 
,, Karekiet 
- Vink 

Gr, Vliegenvanger 

Heggenmusch 

Winterkoning 

Fitis 

Tjiftjaf 
KI. Karekiet 

Karekiet 

Braamsluiper 

Grasmusch 

Gestr. Grasmusch 

Tuinfluiter 

Zwartkop 

Merel 
Gr. Lijster 
Zanglijster 
Gekr. Roodstaart 

Zw, Roodstaart 

Roodborstje 

Witte Kwikstaart 
Boompieper 
Veldleeuwerik 

Kuifleeuwerik 
Geelgors 

Ortolaan 
Ringmusch 

Musch 

Vink 

Zanglijster 

Geel gors 
Gestr. Grasmusch 
Gr. Klauwier 
Rood borst 
Braamsluiper 
Zw. Roodstaart 
Koekoek 
Gr. Vliegenvanger 
Grasmusch 
Gr. Klauwier 
Zanglijster 
Merel 
Gr. Klauwier 
Tjiftaf 
Merel 
Gr. Klauwier 
Winterkoning 
Gr. Vliegenvanger 
Grasmusch 
Groenvink 
Gr. Klauwier 
Zanglijster 
Musch 
Musch 
Kneutje 
Vink 
Gr. Klauwier 
Zwartkop 
Kip 
Braamsluiper 
Koekoek 
Gr. Klauwier 
Tuinfluiter 
Gr. Klauwier 
Koekoek 
Koekoek 
Grasmusch 
Zanglijster 
Merel 
Merel 
Musch 
Zw. Roodstaart 
Gekr. Roodstaart 
Heggemusch 
Geelgors 
Koekoek 
(kiezelsteen) 
Zw. Roodstaart 
Gr. Klauwier 

Kuifleeuwerik 
Veldleeuwerik 
Musch 
Koekoek 
(andere) 
Merel 
Ekster 
Kanarie 
Klapekster 

Groenvink 
Tuinfluiter 
Geelgors 
Kanarie 
W. Kwikstaart 
Kneutje 
Goudvink 

v. 
1. 

ei opgegeten ? 
I 

1. 
v. 
a. na verwijdering 

van eigen eie- 
ren 1. 

a. b. o. 
a. b. o. 
1. 
a. b.       « 
a. b. v. 
v. 
a. b. 
a. 
a. 
1. 
a. b. o. 
a. b. 
1. 
a. 
1. 
1. 
v, 
a. 

b. o. 
v. 
a. 
a. b. 
v. 
V. 

V. 

V. 

v; 

a. 
a. 
a. b. o. 
a. b. o. 
a. b. o. 
1. 
v. 
a. 
a. b. 
a. b. o. 
a. b. o. 
a. 
a. b.  o. 
a. b. o. 
a. b. o. 
a. b. 
a. b. 
a. b. 
a. b. o. 
v. 1. 

V 
V 
a. b. o. 
a. b. 
V of 1. 

a. b. 
ei opgegeten 
a. b. o. 

(beiden voeren !) 
a. b. o. 
a. b. o. 
a. b. o. 
a. b. o. 
V. 
V. 
V, 

Groenvink 

Distelvink 

Kneutje 

Goudvink 
Kievit 
Tureluur 
Ooievaar 

Gr. Klauwier 1. 
Kanarie a. 
Kneutje a. b. o 
Boompieper a. b. o 
Vink a. 
Goudvink a. 
Kanarie a. 
Gr. Klauwier 1. 
Kanarie a. k o 
Distelvink a. b. o 
Karekut a. b. o 
Vink a, 
Groenvink a. 
Gr. Klauwier 1. 
Zanglijster 1. 
Kievit a. b. o 
Tamme Gans a. b. V. 

De proeven door het verwisselen van eieren met 
jongen, of jongen met jongen zijn schaarscher. 
Wel vindt men melding gemaakt van een geval, 
waarbij een boerenzwaluw half-vlugge kwikstaarten] 
ook met den ondergang van eigen jongen, aannam; 
of waarbij een zwartgrauwe vliegenvanger een ge- 
kraagd  roodstaartje' had   geadopteerd. 

Kearton heeft op photo's vastgelegd het vreemde 
verschijnsel, dat een roodborstje jonge lijsters gaat 
voeren. Toen hij pas uitgekomen lijsters verving 
door bijna vlugge jongen uit een ander lijsternest, 
werden deze na een korte aarzeling opgenomen. 
Hetzelfde succes trof de verwisseling van twee 
jonge roodborstjes met twee jonge lijsters. Toen 
alle verwisselingen weer ongedaan werden gemaakt, 
gingen de vogels nog steeds met voeren voort. 
Hier is misschien de mededeeling uit Adrea op zijn 
plaats. 

Ziet hier de proeven en de gevonden resul- 
taen: 

Ie. In den tuin van het College hielden zich in 
het begin van Mei 1918 vier merels op, ieder met 
een vijftal eieren. Tegen den avond, en zoo, vlug 
en stil mogelijk, verwisselde ik uit ieder nest twee 
eieren met die uit een ander. Den volgenden dag 
waren alle vier nesten nog voltallig en bebroed:. 
Twee dezer nesten werden door buitenstaanders 
verstoord. 

2e. De twee overigen kwamen uit en werden 
nogmaals benut voor de volgende proefneming. 
Uit ieder nest werden twee jongen (later nog één) 
verruild, zonder dat deze verandering eenigen in- 
vloed had op de verpleging der ouders, die zon- 
der  aarzeling de   verzorging doorzetten. 

3e. Eind Juni moesten twee lijsterparen als 
proefdieren dienen. Eén paar had, na éénmaal ver- 
stoord en verhuisd te zijn, het eindelijk zoover 
gebracht, dat drie bevederde jongen al angstig 
inéén doken bij mijn nadering. 

Het andere paar nestelde tegen een met klimop 
begroeiden  muur, en  had  vier eieren. 

Nu werden deze vier eieren, natuurlijk niet zon- 
der protest der ouden, ingeruild tegen de drie hal- 
wassen jongen. 

Den volgenden morgen, nieuwsgierig naar het 
resultaat, zag ik reeds op eenigen afstand de be- 
weging hunner kopjes en weldra verscheen een 
lijster, die, kwaad gillend en druk gebarend, mijn 
bewegingen volgde en bij mijn nadering, zóó hef- 
tig op mij aanvloog, dat een af weerbeweging' haar 
slechts  op  een   afstand  kon   houden.6) 

Het paar, dat inpiaats van jongen plotseling weer 
vier eieren in het nest vondt, heeft, bij dit retro- 



gressieve resultaat hunner verpleging, het nest ver- 
laten. 

4e. Ook wenden «enige proeven genomen om- 
trent het verwisselen van eieren tusschen merels 
en lijsters. 

Verving men slechts één of twee eieren, dan 
werden deze wel niet terstond verwijderd, maar 
kon men er toch zeker van zijn, ze na twee, drie 
dagen niet meer in  het nest te vinden. 

Toen evenwel het geheele legsel van een merel 
door dat van een lijster vervangen werd, heeft de 
merel er nog een week op gebroed en is toen 
spoorloos verdwenen. 

Nog één proefneming moet hier vermeld worden, 
als  bewijs  voor  het bestaan   van  een  broeddrift. 

Kearton trof bij een schuur een spreeuwennest, 
dat zóó gelegen was, dat hij van binnen het nest 
kon bereiken en de spreeuw gadeslaan, zonder zelf 
opgemerkt te worden. Zij zat juist op jongen. Deze 
werden vervangen door houten eieren. Eenigzins 
verrast bekwam de spreeuw spoedig en broedde 
welgemoed op de gekleurde houtjes. Toen hij de 
jongen wederom met de houten eitjes verwisseld 
had, bleek de spreeuw wel ten hoogste verwonderd, 
maar ging haar jongen trouw broedden. Nog niet 
tevreden verjoeg Kearton haar nogmaals, nam de 
jongen uit het nest en stak door het hooi zijn arm 
zóó, dat zijn hand de nestholte (die in het donker 
lag) vulde. De spreeuw kwam en ging zonder 
aarzelen op deze vreemde nest-inhoud zitten, nam 
vol zorg twee vingers onder haar vleugels en bleef 
zóó broeden! < 

Wat volgt nu   uit  al  deze   proeven? 
Door de niet gelijke objectieve waarde derv proe- 

ven schijnt het voorbarig uit dit materiaal reeds 
conclusies  te  induceeren. 

Hoogstens kan men vermoeden, dat de waar- 
heid omtrent het broedprobleem ligt in de rich- 
ting aangewezen door de volgende vier stellingen 
van Leverkühn 7) 

I. Die Vogel zeigen sich indifferent gegen nicht 
von innen gelegte, eigenartige Körper in ihrem 
Brutneste und belassen 

entweder selbde im Neste ohne sie zur Bebrütung 
anzunehmen 

oder nehmen sie sogar zur Bebrütung an und 
ziehen die Stiefjuingen grosz. 

II. Die Vogel zeigen sich nicht indifferent ge gen 
innen vom Mensehen hinzugelegte oder umge- 
tauschte   Fremdkörper  und 

entweder verlassen sie ihr Nest 
oder  beseitigen  die   Fremdkörper   (alle?) 
III. Einige Arten vereinigen I'und II in sich. 
IV. Die Fremdkörper können hinsichtlich ihres 

Aussehens und ihrer Grösze gleich und sehr ver- 
schiedem sein. 

Misschien, dat de leden van het Nat. Hist. 
Oen. in Limburg door dit schrijven kunnen aan- 
gespoord worden nauwkeurig waargenomen en aan- 
geteekend materiaal te leveren voor de oplossing 
van dit van alle zijden belangwekkend vraagstuk. 

F. W. s.j 

1) Op een der bij-factoren wijst dr. J. Fischer. Hij wil be- 
wijzen, dat het verschil in temperatuur van de onder- en 
bovenzijde van een bebroed ei tot een der voorname broed- 
factoren behoort, dit alles in aansluiting met zijn warmte- 
theorie. 

2) Of op deze wijze de broedtijd veranderd kan worden, 
is nog niet genoegzaam onderzocht. 

3) In de volgende voorbeelden beperken we ons tot de 
inheemsche vogels. 

4) Het is een bekend feit, dat de indringer de aanwezige 
eieren niet altijd verwijdert, zoodat men aldaar een vreemden 
vogel op een heterogeen legsel aantreft. Soms worden vele 
eieren uitgebroed en de jongen groot gebracht; ja, zelfs de 
eigen eieren in de steek' gelaten om de reeds uitgekomen 
vreemde jongen te verzorgen. 

5) De proeven bij huisdieren (kip, eend, kanarie enz.) wor- 
den hier niet besproken, aangezien hun instinctieve aanleg 
door de inteelt te veel is beinvloed; ofschoon gevangen 
wilde vogels niet buiten den invloed staan van hare nieuwe 
omgeving., worden zij wel als voorbeelden aangehaald en 
met een kruisje geteekend. 

6) Vraagt men mij of het niet mogelijk is, dat de werkelijke 
ouders mee verhuisd waren, dan meen ik, voor zoover men 
de vogels uit zijn tuin aan vorm, kleur en stem individueel 
kan kennen, te mogen antwoorden, dat het pleegouders wa- 
ren. Grooter zekerheid wil ik aan deze kwestie niet toe- 
kennen. Een mooi onderwerp voor verdere proefneming ! 

7) De stellingen zijn ingekort weergegeven. 

AANWINSTEN  VOOR  HET  MUSEUM. 
Van den Heer Alph. Theunissen, Amstenrade: 

een goudihaantje. 
Van den Heer L. Keulier, Maastrichts de' on- 

schelp van een Ostrea auricularis  (zeer zeldzaam.) 
Van den Heer A. H. Gorris, Hoofd der School, 

Schinveld: schedel van een Orang-Oetang van Su- 
matra's Oostkust. 

Van het Zoölogisch Museum (Artis) Amsterdam: 
land- en zoetwaterschelpen afkomstig uit Limburg, 
nml. Eulota fruticum Müll.. St. Pieter; Ericea ele- 
gans Müll., Gulpen; Succcinea pfeifferi Rossm., Af- 
ferden; Ancylus fluviatilis Müll., Gulpen; Unio pic- 
torum L., Geulle; Unio tumidus Retz., Geulle; 
Anodonta piscinalis Nüsson,  Geulle. 

"AANWINSTEN VOORDE  BOEKERIJ. 
La Belgique horticole, an n ales de bo- 

tanique et d ' horticu ltur e, redigée par 
Edouard   Morren.    (Janv.   1880•Déc.   1882) 
(sch. G. H.  G.  Lagers,  Maastricht). 

Het Leven der Zee (met 219 afbeeldingen) 
door Dr. J. J. Tesch, Wereldbibliotheek 1920, (sch. 
Jos Cremers). 

Van de Familie van wijlen ons medelid den Heer 
J.   P.   Schoonhoven   pntving  de   boekerij   alsnog: 

Metamorphosis natura lis, ofte Histori- 
sche Beschrijvinge van den oorspronk, eygenschap- 
pen ende vreemde veranderinghen der wormen, rup- 
sen, maeden, vliegen, witgens, bijen, motten ende 
dieighelijcke dierkens meer; niet uit eenige boecken, 
maar alleeulijck door eygen ervarentheyd uitgevon- 
den, beschreven, ende na de konst afgeteyckcnt, 
door johannem Goedaerdt {met platen); tot Mid- 
delburgh, bij Jaques Fierens, Boek-verkooper inde 
Globe. Drie deelen [('t derde deel verscheen in 1669). 

De Vogels van Nederland door Dr. H. 
Schlegel, Hoogleeraar te Leiden, 2de herziene druk, 
lste en 2de deel, Amsterdam, G. L. Funnke, 1878. 

U i t o n s K r ij 11 a n d, door E. Heimans, met een 
gekleurde schetskaart, teekeningen van den schrij- 
ver, foto's en 12 stereoscoopplaten. Amsterdam, 
W. Versluys, 1911. 

5 NIEUWE LEDEN. 
De heeren G. H. van Bers, Scheikundige a. h- 

Rijkslandbouwproefstation, Maastricht, Volksbond- 
weg 12; Mr. J. Gadiot, Villapark, Maastricht; Paul 
Marres, Brusselschestraat, Maastricht; J. Edixho- 
ven, Mijn-ingenieur, Eijgelshoven. 




