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op WOENSDAG, 2 iïiEi a. s., in het natuuriiisto-1 
risen museum, legen 6 uur 's avonds. 

Op de agenda staan o. a.: Lezing (een hall % 
uur) van den Heer L Keulier over BREUKEN i 
IN 'T MAASTRICHTER KRIJT, alsmede eene | 
hesprehing over de idee om eene g 
Anihropoligsche-Geologische ex- §> 
cursie te organiseeren naarRvcK-1 
holt • St. Geertruide. 

Leden, die zich voor een dezer onderuier-1 
pen interesseeren worden dringend verzocht | 
ter vergadering te homen. I 

RYCKHOLT•ST. GEERTRUIDE. 
De z.g. vo*nrhistofr-isehe werkplaatsen, •les ate- 

liers pivhistoriques, néolitiques". verheugen zich 
sinds ettelijken tijd weer in 'n bezondere belang- 
stelling. 

Die belangstelling danken ze aan 't feit, dat 
Belgische anlhropologen beweren in de buurt 
der ,.werkplaatsen" 'n door den •oermensch" 
gemaakte grot te hebben ontdekt, waaruit hij 
materiaal zou gehaald hebben, benoodigd voor 
't vervaardigen van •bewerkte vuursteenen." 

In Augustus 1921, nadat de Internationale An- 
thropologische Vereeniging aan deze grot 'n be- 
zoek had gebracht, is er, ook in de Nederland- 
sche pers, heel wat over geschreven en werd 
ze herhaaldelijk door Nederlandsche vak- en 
niet-vakkundigen bezocht. 

Menschen, die van te voren maar amper van 
de Ryckholtsche•St. Geertruidsche •ateliers" 
hadden gehoord, gingen op stap, trokken op 
zoek naar •bewerkte vuursteenen." 

En.... vonden ze in massa's!!.... 
leder ietwat grillig gevormde silex, die men 

met een beetje goeden wil en heel veel fantasie, 
voor, ik weet niet welk mogelijk en onmogelijk 
steenen wapen, steenen werktuig kon houden, 
werd als zoodanig opgeraapt, meegenomen en 
te  kijk gezet. 

Geen wonder dat ietwat critisch aangelegde 
•bekijkers" dezer vondsten min of meer scep- 
tisch gingen staan tegenover •les ateliers de 
Rvckholt•St.   Geertruide". 

En dat •scepticisme" valt te meer t.- begrij- 
pen als we weten dal, 'n paar dagen geleden, 
onder 't hoofd: •Wetenschap" en 't dito hoofd: 
•een prae-hisitoirische ontdekking te Ryckholt' 
volgend bericht 'n ronddans maakte in onze 
Pers: 

Ir.   F.   Kurris  te  Maastricht schrijft  aan  de 
•Maasbode: 

•Dinsdag j.1. deed 'n palaeonloloog uil Luik 
•een belangrijke ontdekking in het Kerensbosch, 
,.gem. Ryckholt. Hij vond in de allerbovenste 
•lagen van het krijt een menschelijken schedel 
•en enkele meters verder resten van een skelet. 

•Een en ander is onder getuigen opgegraven. 
•Merkwialardig was, dat er spopren van vuur 

•waren. Ook vond men nog een hertengewei en 
•een reeks steenen voorwerpen, die waarschijn- 
•lijk als gebruiksartikelen hebben dienst gedaan. 

•Deze ontdekking is een gevolg geweest van 
•een aantal nasporingen, die voornamelijk door 
•Belgen aan den overkant van den weg waren 
•verricht. Ook daar werden voorwerpen uit het 
•steenen   tijdperk   gevonden." 

Tot zooverre 't couranten-bericht, gelezen in 
•Het Zuiden", waarin het, als ik me niet al te 
zeer vergis, ietwat korter stond dan in •De 
Maasbode". 

Zoo juist krijg ik •De Maasgouw" (Maart_ 
April 1923, No. 3-4). 

Daarin schrijft Dr. W. Goossens: •de voorhis- 
torische werkplaatsen te Ryckholt en Sint Geer- 
truid." 

Dal artikel bevat m.i. veel waars, veel ook, 
't welk,  altijd m.i.,  niet door  den beugel  kan. 

Dr. Goossens zegt onder andere: •Wij ach- 
ten het (daarom) ten zeerste noodig, dal 
door geologen nauwkeurig onderzocht worde, 
of de natuurkrachten, die de Maasvallei met 
de daarop uitloopende ravijnen gevormd heb- 
ben, ook in staaL zijn geweest, om de vuursteen- 
knollen van het tui'krijt zoodanig te versplin- 
teren en opeen te hoopen, dat zij aan mensche- 
lijken arbeid doen denken." 

En verder: •Wij eindigen met de hoop uit te 
spreken, dat het door ons gewenscht onder- 
zoek zoo spoedig mogelijk ingesteld worde. Im- 
mers, iedereen zal wel met ons de overtuiging 
deelen, dat alleen een geduldig, methodisch, cri- 
tisch onderzoek door een nauwkeuriger studie 
van de Vindplaatsen, 'van de geschriften over 
het onderwerp en van de vondsten zelf, in 
staat is om dien grond van zekerheid te ver- 
schaffen, waarop de wetenschap aanspraak 
maakt." 
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Zou 't niet op den weg liggen v.in. het ^Na- 
tuurhistorisch Genootschap in Limburg"', om 
zich  voor  bedoeld  onderzoek   te  interessceren. 

Ons Genootschap is best in staat om voor dit 
doei Geologep te vinden. 

Welaan, op dj eerstvolgende maandelijksche 
vergadering, a.s. Woensdag, wordt het 'onder- 
werp  ter tafel gebracht. 

Moge dan 't besluit genomen worden om, 
zoodra mogelijk, een excursie to organiseeren 
naar   Ryckholt•St.   Geertruide. 

Voor de aanwezigheid, van Geologen zal 
alsdan, naar best vermogen, 't Natuurhistorisch 
Genootschap in Limburg zorgen. 

A nth r o po logen zullen, naar we hopen, 
van andere zijde ,,geleverd''  worden.- 

Maastricht, 24•4•23. 

JOS. CREMERS. 

ZUR FAUNISTIK UND BIOLOGIE UNSERER 
KAFER. 

IX. 
Ein Jahr ist vergangen, seit der VIII. Beilrag 

zur Faunistik unserer Kater im Maandblad er- 
schien. Seitdem bat unsere schone Wissenschaft 
weitere Fortschritte gemacht. Vor allem ist da 
;:u melden das Erscheinen des III. Bandes der 
Coleoptera Neerlandica, De schildvleugelige In- 
: cklen van Nederland en het aangrenzend ge- 
bied door Jhr. Ed. Everts, Phil. Dr., 's Graven- 
hage, 1922. Was in den letzten 20 Jahren, seit 
Erscheinen iles II. Teiles (19JJ) bei der coleop- 
lerologischen Erforschung misères Landes und 
der Nachbargebiete bekannt geworden ist, wur- 
de im III. Teile mil Bienenlieiss von Meister- 
band zusammeng.-tragen. Wir besitzen jetzt in 
den drei Banden ein Standardwerk, um das uns 
• ebenso wie um dia Standardcolleclie • alle 
Lander beneiden köiinen. Das ist unser Ruhm 
und   unsers   Altmeisters   Ehre. 

lm veri'Iossemn Jahr wurde auch in dem 
südlich der Linie Nieuwstadt•Roosteren•Mae- 
seyk gelegenen Teile Limburgs fleissig weiier 
geï'orscht, so dass der im Febr. 1920 abgeschlos- 
sene und im Jaarboek 1919 veröffentlichte 'Ar- 
beitsplan für dies Gebiet heute schon den IX. 
Nachtrag nötig macht, üamals, im Febr. 1920 
waren von den c. 31.10 Coleoptera Neerlandica 
alle bis auf einen Bestbestand von c. 823 Arten 
aus dem kleinen Süd-Limburg bekannt und 
haute ist dieser Unterschied etwas geringer ge- 
worden. Wohl ist inzwischen die Zahl der in 
den Nieder landen konstatierten Kaf er auf über 
3560 angewachsen. aber unser kleines Süd-Lim- 
burg stellte stets seinen Prozentsatz an Neufun- 
den. Die Adventivfauna wird naturgemass in 
den grossen Handelssladten des Nordens immer 
mehr anwachsen; da hier dia tertiaren und dilu- 
vialen Meeresfluten keine Bodensalze zurück- 
liessen, fehll hier auch die halopbilc Kater welt; 
unsere geologisch altesten Formalionen weisen 
dagegen die alteste Lebewelt auf. Daher erklart 
sicli die interessante und relativ grosse Gruppein- 
landischer Kater die nur in Süd-Limburg zuhause 
ist; und da andererseits die Besiedelung der 
jüngeren Erdgebilde zum grössten Teil von den 
alteren Landesteilen aus geschenen musste. so 

erklart sich der Kafcrreichtum unseres •Klcin- 
Zwitzerland'. 

Für ein Gesa.mt-Yerzeichuis der [Süd-JLimbur- 
ger-CoJeopteivnfauna • ahnILh dem der Rlnin- 
lande von C. Röttgen • ist die meiste Vorarbeit 
geleislet und, wenn Muse und Druckkosten es 
erlauben. könnte in absehbarer Zeit ein statlli- 
cher Band uns einen klaren Überbli'ck über 
unsern   Beichtum   auf   diesem   Gebiete  gebeu. 

Die hier folgende Cbersicht bezield sich wie 
früher auf die Liste im Jaarboek 1919 und bie- 
tel die Ergebnisse seit Febr. 1922. 

1.   Neiuc Arten für die Landesfauna, in 
Süd-Limburg   entileokl. 

550bis.   Tomoglossa luteicormis Er. Uyttenboo- 
gaart. Valkbg. 6. (E. B. 125). 

(ilStcr.    Atheta   j)unctipennis   Kr.   Rüschk..   Val- 
kbg. 5. (E.  B.  125). 

667ter.    Leptusa angusta Aubé. Rüschk., Valkbg., 
6. (det. Everts). 

788ter.    Quedius umbrinus Er. Riischk.. Maastr. 
7. (E.  B.  128). 

1250bis. Agathidium nigrinum St. Stammform, 
Biischk.. Aalbeek bei Valkbg., 11, auf Sumpf- 
boden. lm Jahr zuvor hatte ich im Mai bei 
Valkbg. ein kleines Stück der ab. rubicun- 
dum Reilt,  mit Zuckerbier geködert. 

1737ler. Esolus pvgmacus Müll. Bomijn, Bunde, 
3. KK B. 123). 

1819. Cercvon unipunctatus L. a. impunclalus 
Kuw. Dixon, Gulpen, 'ó. (E. B. 122). 

2042. Corymbiks aeneus L. a. Vanrooni Everts, 
G. v. Boon, Epen, 5. (E.  B.  123). 

2196. ErnoLius parvicollis Muls, ein rolbraunes 
Stück. Riischk., Valkbg., 7.  Coll. Everts. 

2.   Arten der Laindgsfauiia,  die jetzt auch  aus 
Süd-Limburg bekannt wurdeji. 

45. Elaptorus aureus Müll. Geulle u. Bunde (C. 
X.   lil.   15). 

387. Hydroporus piceus Steph. Rüschk., Heer- 
lerheide 4. Coll. Rüschk. 

507. Oxvpoda annularis Sahib. (Mannh?) Val- 
kbg.'(Col.  N.  III.  81). 

1152ter. Neuraphes talparum Xer. u. Wagn. 
Eine neue Art, zu der die zahlreichen, aus 
Maulwurfssnestern stammenden, u. als rubi- 
cundus Schaum betrachteten Stücke gebo- 
ren; rubicundus Schaum ist nicht aus Süd- 
L.   bekannt.   (C.   N.   III.   169). 

1369. Ecnomorphus 6 - pustulatus F. Rüschk., 
Maastricht, 8, früh morgens lebhaft flie- 
gend.   Coll.   Rüschk. 

2382. Monohammus galloprovincialis 01. sub- 
sp. pistor Germ. Dr. Willemse, Eygelshoven 
6, vermutlich mit Holz aus Berlin einge- 
fuhrt. 

3.   Arten, neu  für die  Landesfauna, nicht 
bekannt aus Süd-Limburg. 

9bis. Calosoma reticulatum F. Prof. Weber, 
Hoog-Buurlo,  6.  (E.   B.   128). 

292bis. Acupalpus luridus Dej. Haag, Gelder- 
land, Exaten (E. B. 122). 

473bis. Aleochara crassiuscula Sahlb. Broerse, 
Spaarndam, 7 (E.  B.  123). 

475bis. Aleochara puberuia Klug. Broerse, Mij- 
drecht, 8 (E. B. 128). 

511 bis.   Thïasophila canaliculata  M.  u.  R.  Dr. 
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Gillavry u.  F. v. d. Wiel, Nunspeel. 7 u. 8, 
hei Form, exsecta (E. B. 122 u. 123). 

712his.    Hypocyptus apicalis Ch.  Bris,, Dr. Re- 
claire,  Baar», 7 (E.  B. 122). 

8.")f)bis.   Philonlhus puella Nordm., Everts, Beet- 
sterzwaag,  6 (E.   B.   128). 

1188ter.    Colon appendiculatum Sahlb.. Reclaire, 
Hilversum, 8 (E B. 128). 

1241bis.   Anisotoma castanea   Ilerbst,  Kempers, 
WinU'rswijk,  ö (E.   B.   122). 

1320bis.    Saprinus   rugifer   Payk.,   Dr.   Gillavry, 
Xunspiel,  ?  (E   B.   12")). 

1429ler.    Meligethes rotundicollis  Bris. Reclaire, 
Beelsterzwaag.  6  £E.   B.   128). 

I,"il2bis.    Aiomaria turgida Er., v. d. \\"w\, Beet- 
slerzwaag, 6 (E.  B.  128). 

1693bis.    Dermesles   carnivorus   F.,    Corporaal, 
Amslerdam,   imporliert   (E   B.   128). 

1742bjs.    Stenelnm    canaliculata    Gvllh.,-  Prof. 
Weber, Neer, 6 (E. B. 128;. 

2177bis.   Plinus  exulans  Er.,  Gillavry,  Amster- 
dam,   import.   (E.   B.   122). 

23tj3bis.    Mantura    Reclaim    Everts.     Reclaire, 
Halsteren  (N.-Br.) 6  (E   B.  122). 

3067bis.    Baris scolopaea  Germ.,  Reclaire,  Ber- 
gen-op-Zoom, 6 (E.  B.   122). 

4.   Yersdhiedene Mitteilungm. 
322. Dromius angustus Bridlé. Oktober u. No- 

vember t'ing ich in Exaten bei Roermond 
eine grössere Anzahl. di3 mehr-weniger deul- 
licb gelbe Flecken aid' der Vorderhalfle der 
Flügeldecken aufweisen. Bei gut ausgefarbten 
Slücken sind disse (atavistischen) Flecken 
nicht   oder   kaum   zu   entdecken. 

324. Dromius fenestratus F. Hiervan f ing ich 
mil dem vori^en unter Plalanenrinde 3 St., 
es sind  dia ersten Limburger Exemplare. 

93(3. Astenus pulchellus Heer, Exaten Februar 
1 Exemplar im Mulm einer allvn Weide, 
in der ein von Mus silvaticus bewohnles 
Nest sich beland. 

Illi2. Leptinus testaceus Müll. lm Juni fand ich 
ich ia Valkbg. 2 Exemplare bei Bombus 
hortorum und damit nacli zahlreichen ver- 
gehlichen Versuchem die Angabe von Eich- 
iioft' bestatigt: Leptinus komme auch bei 
Hummels vor. Der Behind erwies sich aber 
als Relhütfauna eines von den Hummeln 
eroberten Mausenestes, wie ich in Tijdschr. 
v. Ent. 04. deel, 31. Dec. 1921 naher aus- 
führle. 

12.wter. Sacium pusilium Gvllh. Am 22. 3. 23 
fand ich das erste inlandische Exemplar in 
Exaten bei Roermond hinter Plalanenrinde, 
etwa einen Meter hoch von der Erde ent- 
fernt; fast ware mir dieser interessante, sel- 
tene Fund entgangen. da das eliptische, 
flachgewölbte Tierchen, den Kopf ganz in 
den Prothorax zurückgezogen, sich fest an 
das Rindenslückchen anschmiegte und sich 
so wie eine Schildlaus ausnahm. Mit gröss- 
tem Eifer wurden nun alle 5 grossen Pla- 
tanen nach weiteren Exemplaren abgesucht, 
selbst unter Benutzung einer Leiter; leider 
vergebens. Oline Verzug sandleich das Tier- 
chen zum Haag und war so glücklich, ein 
Stück mit Etikette: Reclaire, Archangelsk 
als Gegengabe zu erhalten. Dr. Everts, dei- 
heide Stiicke vergliech. fand bei dem sibiri- 

schen Slück den Halsschild-Vorderrand aus- 
gedchnler gelb. was er als Abweichung an- 
sicht. Dieser unerwartete Fund beslatigi und 
specialisiert die Angalvn von Everts 1.113 
und Scluiufuss-Calwer 1. 4!)"): pusillu.s lebe 
unter Rinden. Ferner gibt dieser Fund dem 
Ausbreilungsgebi t einen grassen Ruck nach 
dem Westen, WO die Art bislang unbekannt 
war. Ganglbauer II. 273 Fussnole nennl pu- 
sillus eine •nordische" Art u. gibt S. 277 
als Patria an: Lilhauen. Livland. Finnkmd, 
Schweden, er meint: wohl auch im nordöstl. 
Deutscbland aufzufinden. Nach Scliilsky 
PJ09 in Brandenburg, nach Reitter H. 231 im 
Allergebiet, Preussen, Erzgebirge. selten. Re- 
claire's Stück von der sibirischen Ostküsto 
lassl erwarten. dass die Art audi in Nord- 
Amerika vorkomnil. 

1450. Rhizophagus pieipes 01. Zu der a'b. bifo- 
veolata Hüschk. (C. N. III. 225 j möchte ich 
hinzufügen nnv. ab. quadrif'iv olata, nach 1 
Stück. das ich Oktober in Exaten an fauler 
Melone fand und dessen Halsschild a la 
Monotonia picipes ab. cavicula Reilt, vier 
flache Gruben zeigt. Type: Coll. Inverts ge- 
schenkt. 

Exaten bij Baexem.       F. RCSCIIKAMP, S..J. 

ELIOMYS QUERCINUS L. 
De groote hazelmuis. 

Voor me ligt 'n •vergeelde" briefkaart, 18 
Febr. 1911 van uit Leiden geschreven door wij- 
len   Dr.   .Jentink. 

Ze vangt aan als volgt: •Dat is een ware ver- 
rassing; de eerste groote hazelmuis, op Neer- 
lands bodem gevangen, in ons Museum! Voor 
eventueel méér houd ik mij warm aanbevolen! 
Zoowel van deze soort als van de kleinere!".. 

'k Had van uit Eijsden, ettelijke dagen tevo- 
ren, 'n groote hazelmuis aldaar gevan- 
gen, .aan   t Museum van Leiden gestuurd. 

•De eerste Ned er lan ds ene!".... Sinds 
heb 'k heel wat groote hazelmuizen ontvangen 
voor 't Maastrichter  Natuurhist. Museum. 

In Zuid-Limburg zijn deze dieren niet zeld- 
zaam. Althans niet zeldzaam in de buurt van 
Maastricht•Gronsveld•St.   Geertrui•Eijsden. 

Van elders heb ik ze maar eens gekregen, 
n.m.1. laatstleden zomer van uit Aalbeek-Huls- 
berg. Door een goed waarnemer is me ver- 
zekerd, dat ze ook geconstateerd zou wezen 
te Vaesrade•Nuth. 

'k Heb dan, gelijk 'k zei, heel wat groote 
hazelmuizen ontvangen. 

Maar... ze waren dood! Vermoord door 
heur vangers... Staan nou op •sterkwater'- in 
't  Museum.... 

In December 1921 zond Graaf de Geloes uit 
Eijsden me twee levende groote hazelmuizen, 
aldaar  in  de  buurt buitgemaakt. 

Jammer genoeg was 'k' juist •uithuizig'' en 
bleven dus de beestjes langer onverzorgd dan 
goed  voor  hen  was. 

Bij m'n tehuiskomst had één 't veege leven 
gelaten, was morsdood. De andere bevond zich 
in 'n toestand van volkomen lethargie, sliep als 
'n marmot. Uit dien slaap heb 'k Eliomys Quer- 
cinus natuurlijk gewekt, nadat 'k voor haar 'n 
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groote glazen kooi, 'n oud terrarium als ver- 
blijfplaats had ..gestoffeerd" met watten en vee- 
ren, strooi en houtwol, mos en papier en met 
alles en nog wat, waarvan zoo'n muis zich 
kan bedienen om er 'n geriefclijke woning van 
te fabriceeren. 

Vandaag hebben we einde April 1923! Elio- 
mvs quercinus is nog immer in leven, slaapt 
door den dag, gaat op roof uit 's nachts. 

Haar •roof bestaat uit appels en •apenoot- 
ies", uil stukjes kaas en uit, hoe meer hoe 
liever,  v 1 e e s c h. 

Vleesch is haar lievelingskost. 
Ons medelid, de heer Funke, leeraar aan de 

H. B. S. en Gymn., heeft ook 'n tijdlang 'n 
groote hazelmuis in observatie gehad. Hij •voer- 
de'  ze  vooral   met   muizen. 

Op levende en doode muizen was z'n hazel- 
muis verzot. 

Waarom of we dit memoreeren?.... 
Wijl 'k wel 'ns hoorde verluiden dat de ha- 

zelmuis alléén goed of, beter gezegd, slecht 
genoeg is om zich te vergrijpen aan fruit, 
liefst aan fijn fruit. 

Neen. neen. Eliomys quercinus dient nog voor 
iets anders. 

Zij die, krachtens heur maaksel en gedra- 
gingen, beter dan welk ander dier ook, in staat 
is om zoo nu en dan 'n bezoek te brengen 
aan huis- en boschmuizen, houdt onder dat •on- 
gedierte'   niet zelden  'n flinke opruiming. 

•Doelmatigheid"  in  de   natuur?!.... 
Laten we haar niet •overschatten", doch ook 

niet •onderschatten"..... L   C. 

ONDER-OLIGOCEEN MET FOSSIELEN. 
'n Goed jaar geleden ontdekten wij bij Bel- 

védère iets, 't welk hier ter plaatse tot daar- 
toe aan de aandacht der Geologen was ont- 
snapt, n.m.1.' onder-Oligoceen zand met fossielen. 

Dat elders wel eens indrukken van fossielen, 
soms fossielen, wier schaal in ijzerhydroxyd is 
overgegaan,   voorkomen,  wist  men   al lang. 

Wijlen Casimir Ubaghs o.a. in de •Geologi- 
sche aardvorming van Limburg" noemt een vier- 
tal fossielen, welke hij in •Tongrien inférieur", 
;,zand van Lethen", in onder-Oligoceen dus vond 
tussen en 't dorp Smeermaas en Hocht. 

J. van Baren (de Bodem van Nederland, p. 
362) spreekt wel van fossielen in dit zand, geeft 
echter geen juiste vindplaats aan. 

Alleen vermeldt hij smalle, eenige c.M. lange, 
bruingekleurde Doorgangen van wormen in de 
onder-Oligoceene zandgroeve aan den westelij- 
ken voet van den Ubagsberg. 

Blijkens den •Catalogus van de Geologische 
verzamelingen der Rijks Hoogere Land-, Tuin- 
en Boschbouwschool te Wageningen", door J. 
v. Baren en C. IL Oostingh, deel I, pag. 32, 
komen te Klimmen ook dergelijke fossielen voor. 
Immers de Catalogus vermeldt uit deze plaats: 
•afdruk van een bivalve uit Tongersch (Le- 
thensch) zand met verharde laagjes." 

Tusschen de (oude) fabriek •Belvédère" en 't 
kantoor is sinds verleden jaar eene vrij groote 
ontsluiting van  •Tongrien  inférieur". 

't Zand zit er ter dikte van minstens vier 
Meter en rust onmiddellijk op 't krijt. 

Meer naar Smeermaes toe wordt de laag altijd 
dikker en bereikt wel 12 Meter. 

In vochtigen toestand ziet 't zand roodbruin 
bruin  van  't  vele  ijzerohydroxyd. 

Wordt 't in groote en kleinere brokken 'n 
tijdlang blootgesteld aan zon en wind. zoodat 
't goed droog is en breekt men dan deze «and- 
brokken voorzichtig door, dan ziet men op de 
breukvlakken tal van vrij goed geconserveerde 
afdrukken van fossielen, soms vindt men ook 
steenkernen. 

't Is me mogelijk geweest om in een paar uren 
tijds aldus een twintigtal fossielen te verzamelen. 

Ik heb vaak getracht in zoo'n zelfde zand op 
den SI. Pietersberg fossielen te vinden, 't Mocht 
me   nooit  lukken. 

JOS.   CREMERS. 

DILUVIALE ZOOGDIEREN. 
Mammouth. Mammoulhresten komen in Lim- 

burg nog vrij  veel voor. 
't Natuurhistorisch Museum beschikt over niet 

minder dan 12 kiezen en 4 slagtanden. 
Drie dezer slagtanden werden opgebaggerd uit 

de Maas (Itteren, Maasbracht, Linne), één komt 
uit de grintgroeve van Belvédère. 

Van de kiezen komen er één uit de Maas bij 
Swalmen, zes bij Roosteren, één uit de grint- 
groeve •Belvédère", één uit de groeve oogen- 
blikkelijk geëxploiteerd door de stad Maastricht 
(werkloozen; boven op 't Caberger plateau, twee 
uit de grintgroeve •de Waal", groeve door ons 
gedoopt •de Mammouth-groeve", wijl ze in kor- 
ten tijd bereids zoo veel Mammoutli-materiaal 
opleverde, 'n Groot beenstuk is eveneens uit 
haar afkomstig. 

Nog bevinden zich in 't Museum fragmenten 
van een schouderblad van een Mammouth, even- 
eens uit •Belvédère". 

Rhinoceros. Rhinocerosresten zijn in de buurt 
van Maastricht evenmin heel zeldzaam. 

In de grintgroeve •Belvédère" vond men een 
kaak, waarin nog een drietal tanden, alsmede 
een rechter voorpoot en een losse kies. Uit de 
groeve •de Waal", de •Mammouth-groeve" kwa- 
men een kies en een middenvoetsbeentje te voor- 
schijn. 

Dit alles berust in 't-Museum, waarin zich ook 
verschillende vondsten van herten en paarden 
uit 't diluvium bevinden. . 

JOS.   CREMERS. 

NIEUW   LID. 
Z.Eerw. Heer Nillesen, pastoor,   Bemelen. 




