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Ter inleiding. 
Op de Zomervergadering van 't Natuurhistorisch 

Genootschap in Limburg in Augustus i.1. te Heerlen 
werd besloten, vanaf 1 Januari 1924, tot een 
nieuwen vorm van publiceeren over te gaan. Waarin 
de verandering zou bestaan, zette men in de laatste 
maanden den leden herhaaldelijk uiteen, zoowel in 
het Voorwoord van het pas verschenen Jaar- 
boek 1920•'23, als ook in een tweetal artikelen 
in 'r oude Maandblad (December 1923 No. 12): 
» A f s c h e i d « en » O n s nieuw Orgaan*. 
We wenschen hier niet in herhalingen te treden en 
verwijzen naar hetgeen daar gezegd is over de 
wenschelijkheid, om, in 't vervolg, van het Maand* 
blad een flink periodiek te maken en de uitgave 
van het Jaarboek te staken. 

We weten, dat er »welmeenende« vrienden, leden 
van het Genootschap zijn, die het verdwijnen van 
het Jaarboek betreuren. Ze zien daarin een veeg 
teeken voor ons Genootschap, een teeken van • 
«achteruitgang !« »Ziezoo, zeggen ze, het schijnt 
dat het getij verloopen is, de bakens worden ver* 
zet. . . .« 

Dat hebben ze, gelukkig, totaal mis ! 
Er is geen sprake van achteruitgang, in welken 

vorm ook. Het geldt hier geen maatregel van in- 
krimping, van bezuiniging. Integendeel, onze pubii* 
catiën worden sterk uitgebreid. Het Natuurhistorisch 
Maandblad krijgt een zoodanigen omvang, dat één 
jaargang meer zal bevatten, dan vroeger Maandblad 
plus Jaarboek samen. 

Maar • ze opperen nog een ander bezwaar. 

Ze hebben steeds meer gevoeld voor de uitgave 
van een degelijk Jaarboek met geleerde bijdragen 
van streng wetenschappelijken stempel, dan voor 
het Maandblad, dat er zoo maar <buiten de Statuten 
van 't Genootschap om), in den loop der jaren 
uit liefhebberij van sommige leden bij gekomen is 
en het • in hun oogen • niet veel verder ge- 
bracht heeft dan tot een bestaan tusschen een 
would=be geleerd tijdschrift-je en een gewoon 
vulgarisatieblaadje. »En daarvoor moet nu het 
Jaarboek wijken, onze beste praestatie op het ge* 
bied der natuurwetenschap, een onderneming van 
ontegenzeggelijk groote wetenschappelijke waarde ! 
Neen, dat mag niet, ons Jaarboek m a g niet ver- 
dwijnen !!« 

Wat het laatste betreft, daarin hebben ze vol* 
komen gelijk ! 

Het Jaarboek mag niet verdwijnen, zonder dat 
er • iets even degelijks, even weten* 
s chap pel ij ks voor in de plaats komt  

En dat is : Het Natuurhistorisch Maandblad, 
Orgaan van het Natuurhistorisch Genootschap in 
Limburg ! 

Dit orgaan immers vervangt, van nu af aan, 
niet het Maandblad alléén, maar Maandblad èn 
Jaarboek beide. De inhoud van beide publicaties 
wordt tot één geheel, een periodiek van 12 maan* 
delijksche afleveringen, samengesmolten. 

Het Natuurhistorisch Maandblad is dus een 
wetenschappelijk  tijdschrift! 

Zooals vroeger het Jaarboek, stelt nu het Natuur* 
historisch Maandblad zijn kolommen beschikbaar 
voor geleerde bijdragen van eiken aard, op de 
eerste plaats, maar volstrekt niet uitsluitend, voor 
zoover zij ontdekkingen en onderzoekingen omtrent 
de fauna, flora en gaea van Limburg betreffen. 
Lang of kort, in het Nederlandsch of • wanneer dit 
in 't belang der internationale wetenschap noodig 
mocht zijn • in het Hoogduitsch en in 't Fransch 
zijn waardevolle opstellen bij de Redactie steeds 
welkom. 
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Voor den loopenden jaargang ontvingen wij reeds, 
tot ons genoegen, behalve kortere opstellen, een 
uitgebreide studie over de Vogel wereld van 
Limburg, van den heer P. Hens, burgemeester 
te Valkenburg. Een klein gedeelte daarvan verschijnt 
reeds in dit nummer en geeft den lezers een idee, 
zoowel van het rijke illustratie=materiaal als van 
den grooten rijkdom van waarnemingen, waarover 
deze bekwame ornitholoog beschikt. 

Het Natuurhistorisch Maandblad is verder 
het o f f i c i e e I e orgaan van het Natuur- 
historisch Genootschap in Limburg, 
zetel Maastricht. Het bevat derhalve in zijn offi- 
cieel gedeelte de verslagen der Maandelijksche ver- 
gaderingen <in den regel eiken eersten Woensdag 
der maand in 't Museumgebouw te Maastricht 
gehouden) en alle andere berichten over zaken het 
Genootschap betreffende. 

Het Natuurhistorisch Maandblad zal trachten, 
bij alle wetenschappelijke degelijkheid, toch een 
leesbare lectuur voor alle leden van 't 
Genootschap te zijn en te blijven, gelijk het oude 
Maandblad dit steeds geweest is gedurende al de 
jaren van zijn bestaan. Daarom zullen we de 
toezending van natuurhistorische waarnemingen, 
ook al lijken ze misschien, zoo op 't eerste gezicht 
gezien, van weinig beteekenis, ten zeerste appre= 
cieeren. Dergelijke waarnemingen toch bevatten 
niet zelden kostbaar materiaal ter verkrijging eener 
betere natuurhistorische kennis. 

Natuurlijk kan de Redactie niet beloven, dat èlk 
artikel voor iedereen interessant zal zijn. Maar dat 
is ook nergens het geval, bij geen enkel tijdschrift, 
niet eens bij de zoo bij uitstek »leesbare« lectuur 
der dagbladen. Noem derhalve het Natuurhistorisch 
Maandblad   niet   aanstonds   »vervelend», wanneer 
E e daarin bijdragen ontmoet, die U niet interesseeren. 

)e scheepstijdingen, beurs» en marktberichten, 
advertenties en honderd andere dingen in mijn 
dagelijksche courant interesseeren mij ook niet, doch 
ik weet, ze moeten er zijn en daarom.... sla ik ze 
met alle mogelijke welwillendheid over en zoek 
naar datgene, waar ik wel belang in stel. 

Zooveel welwillendheid vraag ik ook voor het 
Natuurhistorisch Maandblad. 

Maar ik hoop, dat Gij nog meer zult geven : 
Uw steun en Uwe medewerking om 't blad in 
ruime kringen te verspreiden. 

Door Uw steun aan het Natuurh. Maandblad, 
steunt gij het Natuurhistorisch Genootschap in 
Limburg, steunt gij de Wetenschap! 

DE REDACTIE. 

Abonnement. 

Om abonné te worden, wende men zich rot 
den Uitgever M. Huydts, Breedestraat 2, Maas= 
tricht, of tot een der bovengenoemde Redactieleden. 
Prijs per jaargang f 3,60. Afzonderlijke nummers 
f 0,30. Leden van Nat. Gen. in Limburg ontvangen 
het Natuurhistorisch Maandblad gratis en franco. 
Voor het lidmaatschap <jaarlijksche contributie 
f 3,50)   wende men  zich tot den President van 't 

Genootschap,   den   Z.Eerw.  Heer   Jos.   Cremers, 
Hertogsingel   10, Maastricht. 

VERSLAG DER MAANDELIJKSCHE 
VERGADERING 

VAN 9 JANUARI 1.1. 
Met den Voorzitter zijn aanwezig : Mej. E. 

Pas en de heeren : 
C. Blankevoort, P. H. Bouchoins, J. Maessen, 

H. Goffin, Jules Neys, Br. Bertrandus, Br. 
Theodoricus, Br. Nicephorus, Br. Alcuinus, Br. 
Hyacinthus, Herm. Versterren, F. Muller, A. 
Hennus, J. Mialaret, W. de Backer, Dr. Jos. 
Beckers, Prof. L. Keuller, P. Pletzers, P. Hens, 
Fr. Kyck, Marcel Ubaghs, Edm. Nijst, J. Blon- 
den, Joh. v.d. Zwaan, P. Ligtenberg, Pater K. 
Riotte S.V.D. en H. Schmitz S.J., F. Kurris. 

In deze eerste bijeenkomst in 1924 spreekt 
de Voorzitter zijne beste wenschen uit voor de 
leden en hunne huisgezinnen, alsmede voor den 
bloei der Vereeniging en geeft 't woord aan 
Pater H. Schmitz S.J., die spreekt over een 
nieuw geval van b o r e. o-a 1 p i n e versprei- 
ding onder de tweevleugelige insecten, fam. 
P h o r i d a e. Hij vertoont een c? van A p h i o- 
chaeta g r o e n 1 a n d i c a, een klein zwart 
vliegje, van Groenland afkomstig en voor 
het eerst beschreven door Lundbeck in 1900. 
Deze soort was tot heden toe uitsluitend uit 
Groenland bekend en niemand vermoedde, dat 
zij ook in Europa voorkwam. Onlangs eene be- 
zending P h o r i d e n uit het Hongaarsch Natio- 
naal Museum determineerende vond Spr. daarin 
1 c? 2 99 van A. groen la ndica Lundbeck 
uit de H o o g e T a t r a, het centrale en hoog- 
ste gedeelte der Karpathen. Naar aanleiding 
van deze interressante ontdekking zet Spr. uit- 
een het eigenaardige verschijnsel, dat een en 
dezelfde diersoort tegelijkertijd in het barre 
Noorden en op de hooggebergten van Europa 
leeft, maar in de tusschengelegen streken ont- 
breekt, en licht in verband daarmede uitvoerig 
toe de theorie der glaciale relicten, waardoor 
men dit verschijnsel tracht te verklaren. 

De heer Keuller stelt verschillende, vragen 
aan Spr., o.a. of deze het niet mogelijk acht om 
A. g r o e n 1 a n d i c a ook in onze buurt terug 
te vinden, n.1. op het ten Z. der provincie 
Limburg gelegen H o o g e Venn (Baraque 
Michel), dat om zijne belangrijke relictenfauna 
en relictenflora algemeen bekend is. Spr. ant- 
woordt, dat hij van het tegendeel overtuigd is : 
voor A. g roenlandica is het Ardennen- 
klimaat zeker nog niet koud genoeg. 

Daarna krijgt het woord Dr. J. Beckers 
(Beek) : 

In aansluiting aan eene demonstratie in de 
vorige vergadering door onzen Voorzitter n.1. 
•een vuursteen in de vorm van een lammetje, 
een lusus naturae" wil ik U vertoonen 
een voorwerp gevonden 'bij het maken van een 
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Midden-Europeesche Goudpluvier. 
PiLiuintis apricarius apricarius <L.)    - Pfuviafis apricarius oreopbifos Meinertz. 

Volwassen mannetje in bruiloftskleed. 24 April  1923, de Peel bij  Venraij. 
Coll. P. Hens,- cat. no.  1296. 

put te Stein, 10 Meter onder den grond in het 
diluviale grint. Zag men het liggen in een anti- 
quiteitenwinkel, men dacht direct aan een zeer 
oud primitief gebruiksvoorwerp, een soort 
vaasje of kroes. Doch de vindplaats en de stof 
waaruit het gevormd is zegt ons dat het een 
sphaerosiderit is, bestaande uit kleiach- 
tige ijzerspaat, welke alleen door gemis van 
een losse kern zich van den zoogenaamde klap- 
persteen onderscheidt. De merkwaardige vorm 
die het heeft aangenomen dankt het aan de on- 
gelijke hardheid, waardoor het bij het vervoei 
in het water op eene plaats meer afsleet dan 
op de andere. 

Ten tweede heb ik meegebracht een eigen- 
aardig gevormde steen gevonden in het dilu- 
viale grint te Kelmond. Hij is gedetermineerd 
door Prof. van Baren te Wageningen als een 
geplooide verkiezelde kalksteen. De plaats van 
oorsprong, want hij is in diluviale, tijd hier 
aangevoerd, is niet aan te geven. Deze onge- 
meene allerfijnste plooing moet ontstaan zijn 
door zijdelingsche druk op het plastische, ge- 
steente. Het is dezelfde werking in het klein 
als die welke in de aardkorst plaatsgreep, 
waardoor vooral in de oudere lagen die scher- 
pe zadels en dalen zich vormden, en waaraan 
ook verschillende bergen hun ontstaan te dan- 
ken hebben. 

De heer C. Blankevoort vertoont naar aan- 
leiding van 't door den heere Keulier op de 
vorige vergadering verhandelde, een aantal 
zeer fraaie trilobiten uit Cambrium en Siluur 
nl. Ellipsocephalus hoffi, Asa- 
phus expansus, Ëurypterus remi- 
pes, Dalman ites atavus, Mono- 
graptus nilssoni en Arethusina 
k o n i n c k i. 

De hr. W. de Backer maakt de opmerking 
dat er in 't verslag der vorige vergadering 
waarschijnlijk eene onjuistheid staat. Daarin 
toch is sprake van gele kwikstaarten 
(Motacilla flava L.) Dit zal vermoedelijk wel 
moeten zijn groote gele kwikstaar- 
t e n. 

Verder wijst hij, naar aanleiding van 't Ar- 
tikel van Pater Riotte in 't Jaarboek 1920-1923 
waarin staat dat de bruine kuikendief 
bij ons niet broedend werd aangetroffen op 't 
feit dat dit wel degelijk 't geval is, getuigen 
't Limburgsche jong £ <emplaar in zijn collectie 
aanwezig en 't welk hij ter vergadering heeft 
meegebracht. 

De Voorzitter bevestigt deze opmerking van 
den heer W. de Backer en vertoont een Nest- 
jong van dezen vogel uit de •collectie Nillesen". 

Hierna krijgt de heer L. Keuller het woord 
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ter voortzetting van zijn Cursus in geologie- 
palaeontologie. 

In verband met de mededeelingen van Pater 
Schmitz houdt de Heer P. Hens, op verzoek 
van den Voorzitter, een korte voordracht om- 
trent een ijstijd-relict uit de Limburgsche avi- 
fauna, n 1. de üoudpluvier, P 1 u v i a 1 i s 
apricarius, welke nog in betrekkelijk 
groot aantal broedt in de Limburgsche- en Bra- 
bantsche Peel. 

In 1921 werd de Goudpluvier, welke in Schot- 
land, Engeland en Ierland broedt, door A. C. 
Meinertzhagen, als een afzonderlijken vorm 
van de broedvolgels uit het noorden van Eu- 
ropa afgescheiden onder den subspecifieken 
naam •o r e. o p h i 1 o s". Deze subspecies on- 
derscheidt zich alleen door het minder fraai 
ontwikkelde zomerkleed van het cT. Spr. de- 
monstreert zulks aan de hand van een c? van 
den Noordelijken vorm uit de collectie Nillesen. 

Later werd vastgesteld, dat ook de Deensche 
vogels tot o r e op h i 1 o s behooren, terwijl 
zulks van de Duitsche broedvogels vermoed 
wordt. 

Ten einde vast te stellen welke vorm in Lim- 
burg broedt, heeft Spr. een tweetal vogels in 
de Peel bij Vcnraij verzameld. Z.i. behooren 
dezj tot den Engelsen en vorm. De soort broedt 
in de Peel nog betrekkelijk talrijk, doch er be- 
staat groot gevaar, dat ze tengevolge van de 
ontginning harer broedterreinen geheel en al 
verdwijnen zal. 

In den ijstijd moet de üoudpluvier een tal- 
rijke bewoner van de ijsvrije toendra van Mid- 
den-Europa geweest zijn. Vermoedelijk waren 
de vogels daarheen uit noordelijke streken door 
het voortdringend Lmdijs gedreven . 

In het post-glaciaal trok de hoofdmassa met 
de wijkende toendra's naar het noorden van 
Europa terug, terwijl op enkele geschikte plaat- 
sen in centraal- en west-Europa een stam ach- 
ter bleef. Deze achterblijvers nu behooren tot 
den vorm o r e o p h i 1 o s, terwijl de noordelij- 
ke als den nominaatvorm beschouwd wordt 1). 
Merkwaardig is, dat Prof. Lönnberg voor Zuid- 
Zweden eveneens de midden-Europeesche sub- 
species als broedvogel heeft vastgesteld, ter- 
wijl eerst in Noord-Zweden en Lapland de ty- 
pische Noordelijke vorm optreedt. Hieruit 
blijkt (gelijk uit meerdere andere gevallen), dat 
Zweden van uit twee richtingen zijn fauna 
heeit ontvangen n.1. uit een Zuidelijke- (via 
Denemarken) en een Oostelijke (via Finland). 

Men kan zich te dezen opzichte verschillen- 
de vragen stellen, bijv.: Is de Noordelijke vorm 
met het sterk ontwikkeld bruiloftskleed van 
zich secundair als zoodanig ontwikkeld ? Of 
is de Midden-Europeesche subspecies met het 
minder fraai ontwikkeld kleed van het o" een 

1) In het Januarinummer 1924 van •The Ibis" heeft de 
nomenclatuurcommissie uitgemaakt, dat Linnaeus' naam apri- 
carius op den midden-Europeeschen vorm toegepast moet 
worden. 

gedegenereerde vorm, waarbij tengevolge van 
minder gunstige levensvoorwaarden en inteelt, 
het mannelijke prachtkleed en daarmede het 
sexueel verschil teruggegaan is ? Vragen, 
waarop zoo maar terstond geen antwoord te 
geven is. 

In ieder geval is deze interressante inheem- 
sche. broedvogel onze aandacht zoowel als on- 
ze bescherming overwaard. 

De Eerw. Broeder Hyacinthus vertoont eene 
mooie groote plaat, in kleuren, van Mammouth 
en vraagt hoe 't komt dat verreweg de meeste 
fossiele vondsten dezer dieren bestaan uit tan- 
den, (kiezen en stoottanden). De Voorzitter 
meent dat de verklaring hiervan is 't feit dat 
tanden beter dan andere skeletresten voor con- 
serveering in den grond geschikt zijn, maar toch 
zoo zegt hij, er zijn in den loop der jaren veel 
meer beenderen gevonden dan men wel ver- 
moedt ; getuigen de massa beenderen o.a. aan- 
wezig in de H. B. Sch. te Maastricht beende- 
ren, die waar ze oogenblikkelijk voor 't Onder- 
wijs weinig dienstig zijn, dienen ondergebracht 
te worden in 't. Maastrichter Natuurhistorisch 
Museum. 

Dr. Beckers maakt nog de. opmerking, dat 
't opvallend is hoe resten van Mammouth, Rhi- 
noceros enz., vooral gevonden worden in de. 
buurt van Maastricht. Bij zijn jaren lang onder- 
zoek in de buurt van Beek, mocht 't hem niet 
gelukken ook maar één knook in 't diluvium te 
vinden. 

NIEUWE LEDEN. 
De Heeren: P. Wintgens, Ingenieur, Heerlen; 

Théoph. Hennekens, Beek, L.; Charles Henne- 
kens, Beek, L. ; Bloemen, Apotheker Beek L.; 
J. Carboex, Jekerweg, Maastricht, J. H. Smeets 
Hubertuslaau 39, Maastricht ; L. Huydts, civ. 
ing., Breedestr. 2, Maastricht ; M. A. Lieftinck, 
Oranje-Nassaulaan 69, Amsterdam ; Joep van 
Western Jr., Sittard. 

LEDEN VAN HET •NATUURHISTORISCH 
GENOOTSCHAP    IN    LIMBURG",    MAAKT 
ONDER VRIENDEN EN BEKENDEN, PROPA- 
GANDA VOOR UWE VEREENIGINÜ ! 
DIT .JAAR  MOETEN  WIJ DE 403  HALEN ! 

EEN  FOSSIELE STEENSLI.IPMOLEN. 
Onlangs stelde de Z. Eerw. Heer Cremers 

pastoor te Berg-Urmond, mij een steen ter 
hand, met de bemerking dat het precies een 
versteende aardappel was. 

inderdaad maakte bij oppervlakkig beschou- 
wen, deze bijna rolronde kei ter dikte, van een 
middelgroote aardappel, met hier en daar eene 
lichte inkeeping, welke doet denken aan oogen, 
den indruk van een •Roermondsche roode". 
Bij nader toekijken ziet men dadelijk dat het 
een rolronde. steen is, volkomen glad met ge- 
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polijst oppervlak, waarop, onregelmatig ver- 
spreid, eenige ruwe minder harde plekjes. 

Zijn Eerwaarde vertelde mij dat dit er een 
was uit een honderdtal, van ongeveer dezelfde 
grootte en soort bij elkaar gevonden, bij het 
graven der fondamenten voor een huis te Berg 
aan de Maas. 

Ontegenzeggelijk hebben wij hier te doen 
met de overblijfselen van eene voorwereldlijke 
draaikolk.gevormd door eene diluviale rivier 
of beek, die in haar loop van zekere hoogte 
naar beneden stortte, of met hare groote 
stroomsnelheid door erosie kolkgaten in hare 
bedding sleep. 

In deze kolkgaten kwamen door het neer- 
stortende water de keien in draaiende bewe- 
ging en door het langs en overelkaar strijken, 
onder den invloed van het met fijn grint, zand 
en leem bezwangerd water, werden deze stee- 
nen in die. natuurlijke kogelmolen afgeslepen 
tot bolvormige kogels met gepolijst oppervlak, 
zoogenaamde •maalsteenen". 

Een heel mooi exemplaar, n.1. een dikke tot 
maalsteen afgeslepen vuursteen, bevindt zich 
in het Natuurhistorisch Museum te Maastricht. 

Jammer is het dat niet meer gegevens te 

verkrijgen waren over juiste ligging, omgeving 
en laag waarin ze voorkwamen. 

Deze zelfde fossiele kolkgaten, waarin de 
bolronde steenen met zuiver gepolijst opper- 
vlak in groot aantal lagen, werden door Profes- 
sor Molengraaff in Transvaal gevonden. Ook 
bij Rudersdorf in de nabijheid van Qoslar vindt 
men nog de overblijfselen van deze. praehis- 
torische draaikolken, n.1. diepe gaten met vol- 
komen gladde wanden, zoogenaamde erosie- 
ketels, uitgeslepen in den rotsachtigen bodem 
waarin de bolronde maalsteenen nog aanwezig 
zijn. 

En wie ooit de geologisch zoo interessante 
ületschergarten in Luzern bezocht, zag daar 
ook diezelfde kelen in alle soorten en dikten, 
benevens de groote en diepe kolkgaten waarin 
deze gevormd waren. Deze danken hun ont- 
staan aan den grooten Reussgletscher, die bij 
het afsmelten zijn water liet vallen door spleten 
en barsten in de grondmoraine, daarin een ero- 
sieketel uitspoelde, waarin door het vallende 
water eene natuurlijke steenslijpmolen ge- 
vormd werd. 

Beek, Januari 1924. 
J.  BECKERS. 

AVIFAUNA 
der Nederlandsche Provincie Limburg, 

benevens   eene   vergelijking   met   die   der   aangrenzende   gebieden 
door 

P. H. Hens, Valkenburg   L. 
A.    Algemeen Overzicht. 

L    INLEIDING. 
Wanneer ik deze beschrijving der avifauna 

van onze provincie Limburg aan het Natuur- 
historisch Genootschap in Limburg aanbied 
ter plaatsing in zijn Maandblad, dan ge- 
schiedt zulks niet omdat ik de overtuiging 
toegedaan ben daardoor een afgeronde, tot 
in de kleinste bijzonderheden uitgewerkte stu- 
die van de vogelwereld onzer provincie ge- 
leverd te hebben, doch hoofdzakelijk om twee 
redenen: lo. voor het nageslacht daardoor te 
kunnen vastleggen al datgene wat mij omtrent 
onze avifauna in den loop der jaren, hetzij door 
eigen waarneming en onderzoek, hetzij door 
betrouwbare en gecontroleerde waarnemingen 
van derden bekend geworden is; 2o. om een 
stimulans te geven aan de vogelliefhebbers in 
deze provincie ten einde hen er toe te brengen 
door nauwkeurige waarnemingen en critisch 
onderzoek gezamenlijk mede te werken aan de 
verkrijging eener zoo volledig mogelijke ken- 
nis der avifauna van ons gewest. 

De avifauna eener landstreek is geen onver- 
anderlijk geheel, doch voortdurend aan lang- 
zame, soms ook plotselinge veranderingen on- 
derworpen. Indien over een halve eeuw de dan 
op dit gebied arbeidende ornithologen hun ge- 
gevens voor wat bijv. deze provincie betreft, 
zullen vergelijken met hetgeen ik daaromtrent 
hier op schrift heb gebracht, dan zullen zij on- 
getwijfeld reeds vele verschillen kunnen con- 
stateeren. Zij bezitten dan in dit werk, hoop ik, 
een betrouwbare basis, hetgeen hun de studie 
van wat eens was en dan is, mogelijk zal 
maken, althans zeer zal vergemakkelijken. • 
Mij ontbreekt evenwel zulk een vergelijkings- 
punt vrijwel geheel. Ik ben te dien opzichte 
slechts af moeten gaan op enkele meestal vage 
gegevens van oudere natuurliefhebbers, die al- 
leen uit hun herinnering mij mededeeliugen 
konden verstrekken omtrent menig vogelsoort, 
wier verbreiding hier thans anders is dan 
vroeger. Daarom juist achtte ik het van zulk 
een groot belang den stand der tegenwoordi- 
ge avifauna ten behoeve van hen, die na ons 
komen, voor goed vast te leggen. 
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Mplqru/and 

&3HAAL 1.°2>.45"0.000. 

De provincie Limburg is in zwart aangeduid. 

Wel twijfel ik er niet aan of mijn werk is 
op vele plaatsen nog onvolledig, wel zijn vele 
streken der provincie nog niet voldoende on- 
derzocht, doch zulks weerhoudt mij niet reeds 
thans de resultaten van mijn onderzoek te pu- 
bliceeren omdat daardoor, gelijk reeds opge- 
merkt, anderen zich allicht geprikkeld   zullen 

gevoelen tot medewerking en onderzoek en 
dan nog genoeg onopgeloste vragen zullen 
vinden, waaraan zij hun aandacht kunnen wij- 
den. 

Zoo dienen vooral het uiterste Noorden der 
provincie, de streek ten Zuiden van Weert, de 
grensstrook tusschen Venlo en Swalmen,    de 
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streek tusschen Echt en Montfort, het Maasdal 
tusschen Maastricht en Roermond en het uiter- 
ste Zuiden der provincie tusschen Maastricht 
en Vaals, nog grondig onderzocht te worden. 
Menige interessante ontdekking op avifaunis- 
tisch gebied zou daar m.i nog gedaan kunnen 
worden. 

leder, die zich met een dergelijk werk als het 
hier gebodene heeft bezig gehouden, zal het 
met mij eens zijn, dat dit, hoe verder men er 
mede vordert, eerder lastiger dan gemakke- 
lijker wordt. Het critisch onderzoek en het 
verwerken van het langzaam steeds meer In 
omvang toenemend materiaal, brengen hoe lan- 
ger hoe meer moeilijkheden met zich mede. 
welke men oorspronkelijk niet immer voor- 
zien had. Kon men zijn werk toch geheel op- 
bouwen uit een groot aantal goed geëtiketteer- 
de lokale collection en zorgvuldig' geboek- 
staafde en omschreven waarnemingen van al- 
leszins deskundige ornithologen, dan zouden 
alleen de factoren tijd en geduld in het spel 
komen. Zulks is echter geenszins het geval. 
Op enkele uitzonderingen na waren toch de 
meeste kleine verzamelingen, welke ik onder- 
zocht heb, niet of slechts ten deele geëtiket- 
teerd en kon ik slechts de bijzonderheden om- 
trent eiken vogel uit mondelinge gegevens van 
den verzamelaar, die daarbij natuurlijk alleen 
op zijn geheugen moest afgaan, verkrijgen. 
Hierdoor moest ik menig interessant stuk bui- 
ten beschouwing laten omdat mij de daarom- 
trent verstrekte inlichtingen te onzeker voor- 
kwamen. 

Vervolgens heb ik vele inlichtingen moeten 
verkrijgen door waarnemingen van derden. 
Het spreekt vanzelf, dat deze alle een vuur- 
proef dienden te ondergaan en vooral waar 
het zeldzaamheden betrof, maar al te dikwijls 
als onzeker onvermeld moesten blijven. • Hoe 
dikwijls toch meende ik een goede waarne- 
ming van een deskundig persoon ontvangen 
te hebben, terwijl dan later bij nauwkeurig on- 
derzoek bleek, dat de observatie op een geheel 
andere vogelsoort betrekking had, dan op die, 
welke de waarnemer veronderstelde. 

Ik heb in mijn werk zooveel mogelijk feiten 
aangehaald en geen algemeenheden, opdat 
ieder, die er lust toe mocht gevoelen, mijn on- 
derzoek kan controleeren en zoo mogelijk ver- 
beteren. Steeds zijn zoo veel doenlijk de be- 
wijsstukken met plaats en datum waar en 
wanneer zij verzameld zijn alsmede de col- 
lectie waarin zij zich bevinden, aangehaald. 
Achter iedere waarneming staat de naam van 
den waarnemer of onderzoeker, eventueel met 
vermelding der betrekkelijke literatuur, aan- 
gegeven ; waar zulks niet geschied is, betreft 
het een observatie van schijver dezes (waarbij 
al datgene, waarvoor ik niet met zekerheid 
meende te kunnen instaan, weggelaten dan 
wel nader toegelicht is). 

De navolgende vogelcollectiën hebben mij 
bij mijn werk ten dienste gestaan: 

1. de collectie van den Zeereerw. Heer P. 
H. Nillesen, Pastoor te Bemelen, welke thans 
het eigendom is van het Natuurhistorisch Ge- 
nootschap in Limburg en in het Museum te 
Maastricht bewaard wordt; 

2. de locale verzameling opgezette vogels 
(w.o. enkele exemplaren der collectie, van wij- 
len den Heer de Wever, in leven arts te, 
Nuth), welke zich eveneens bevindt in het Mu- 
seum van voormeld Genootschap : 

3. de collectie van wijlen den Zeereerw. 
Heer N. Beckers, in leven laatstelijk Pastoor 
te Roosteren, thans eigendom van diens broe- 
der den Heer H. J. Beckers, arts te Beek (L.); 

4. de collectie van den Heer H. Vallen te 
Asselt bij Swalmen; 

5. de collectie van het Missiehuis St. Mi- 
chael te Steil bij Tegelen; 

6. de collectie Van den Heer C. Roncken, 
Hoofd der School te Arcen ; 

7. de collectie van den Heer W. de Backer 
te Maastricht; 

8. de collectie van den Zeereerw. Heer 
N. H. Rongen, Pastoor te Stein : 

9. de collectie van den Heer J. Vallen te 
Ottersum; 

10. de collectie van de. Eerw. P. P. Bene- 
dictijnen van Merkelbeek ; 

11. de collectie van schrijver dezes (w.o. 
790 stuks uit Limburg) en 

12. de hoogstbelangrijke eierverzameliny; 
van wijlen den Zeereerw. Heer M. Merckel- 
bach, in leven leeraar te Rolduc (de eieren 
dezer verzameling zijn alle deskundig onder- 
zocht en uitstekend geëtiketteerd). 

Behalve de onder 9 en 10 vermelde heb ik 
al deze verzamelingen persoonlijk kunnen on- 
derzoeken. 

Vervolgens heb ik zeer vele betrouwbare 
gegevens verkregen uit de ornithologische 
dagboeken of mondelinge mededeelingen van 
den Zeereerw. Pater C. Riotte te Steil, de Hee- 
ren H. Vallen te Asselt bij Swalmen, J. Vallen 
te. Ottersum, Fr. van Baar (den uitstekenden 
kenner van de avifauna der Peel) te Venray, 
den Eerw. Heer J. Esser te Helden-Panningen, 
de Heeren Tj. de Vries Gz. (in wiens eiercol- 
lectie zich menig interessant stuk uit Limburg 
bevindt) te Amsterdam, W. Hellebrekers (in 
wiens eierverzameling zich vele legsels uit 
Zuid-Limburg bevinden) te Rotterdam, J. L. 
Wielders te Venlo, ü. Widdershoven te Huls- 
berg, F. Sonneville te Maastricht, J. de Haan 
te Weert en J. en J. Knols te Houthem. • Aan 
allen betuig ik bij dezen mijn weigemeenden 
dank voor de vriendelijke en hulpvaardige wij- 
ze waarmede zij door het laten bezichtigen 
hunner collection, het ter inzage verstrekken 
hunner ornithologische aanteekeningen of het 
geven van schriftelijke en mondelinge inlichtin- 
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Schetskaart der Nederlandsche Provincie Limburg. 
Met aanduiding der vijf Avifaunistische gebieden. 
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gen, mijn werk uitvoerbaar hebben gemaakt. 
Zeer in het bijzonder wil ik nog mijn dank uit- 
spreken aan den Hoog Welgeboren Heer Mr. 
Dr. R. Baron Snouckaert van Schauburg, Voor- 
zitter der Club van Nederlandsche Vogelkun- 
digen, voor de inlichtingen en wenken, welke 
hij mij bij de samenstelling van dit werk op 
zulk een hulpvaardige wijze gegeven heeft. 

Schrijver dezes bezit bovendien een ornitho- 
logisch dagboek van af 1905 voor wat betreft 
de avifauna der omgeving van Roermond, 
Heerlen en Valkenburg. Vervolgens werden 
door hem in den loop der jaren naar verschil- 
lende streken der provincie speciale excursies 
ondernomen ter vaststelling van de aldaar 
voorkomende vogelsoorten. 

Ten slotte is in mijn arbeid o.m. de ornitho- 
logische literatuur verwerkt, welke speciaal op 
Limburg betrekking heeft, waaronder H. Nille- 
sen's. •In wilden staat levende vogels van Lim- 
burg" (Natuurhistorisch Genootschap in Limb. 
Jaarboek 1912 p. 21•29, Jaarb. 1913 p. 117• 
123, Jaarb. 1914 p. 113•120) en C. Riotte's 
•Een bijdrage tot de Avifauna van Limburg." 
Ornithologische waarnemingen in Steil en om- 
streken (1908•1912), Ardea Jaarg. II, 1913, 
afl. 2 p. 46•72 en afl. 3 p. 81•110 een zeer 
voorname plaats innemen. (Vergelijk ook de 
hierna vermelde literatuur-lijst). 

Ik achtte mijn werk echter niet volledig in- 
dien ik daarbij de avifauna der aangrenzende 
gebieden als de Rijnprovincie, België en in 
vele gevallen het overige deel van ons vader- 
land, buiten beschouwing had gelaten. Juist 
de aandachtige bestudeering dier faunen geeft 
een goeden kijk op hetgeen in Limburg op or- 
nithologisch gebied al dan niet verwacht mag 
worden, hetzij thans, hetzij in de toekomst. 
Daaruit blijkt dan welke vogelsoorten in onze 
provincie in verband met hare ligging en bo- 
demgesteldheid moeten voorkomen en kan dan 
het ontbreken van bepaalde soorten een aan- 
wijzing zijn, dat zulks eerder aan onvolledige 
waarnemingen of onvoldoend onderzoek, dan 
aan natuurlijke oorzaken moet worden toege- 
schreven. 

Voor de studie van de avifauna der Rijnpro- 
vincie benutte ik het werk van Dr. Otto Ie 
Roi •Die Vogelfauna der Rheinprovinz", Son- 
der-Abdruck aus den Verhandlungen '-des na- 
turhistorischen Verelns der preuss. Rheinlande 
und Westfalens, 63 Jahrgang 1906 en Dr. Otto 
Ie Roi u. H. Freih. üeyr von Schweppenburg 
•Beitrage zur Ornis der Rheinprovinz. •Erster 
Nachtrag zur •Vogelfauna der Rheinprovinz". 
Sonder-Abdruck aus den Verhandlungen des 
Naturhistcrischen Vereins der preuss. Rhein- 
lande und Westfalens, 69 Jahrgang. 1912. 

Jammer genoeg zijn deze werken niet meer 
geheel bij. Dit is te meer te betreuren, wijl mij 
latere gegevens omtrent de avifauna van dat 
gebied uit de ornithologische literatuur    bijna 

niet ter beschikking stonden. In dit opzicht was 
ik wat België en ons land betreft gelukkiger. 
Wat het eerstgenoemde aangaat, stond mij ten 
dienste het systematisch avifaunistisch over- 
zicht van wijlen Dr. A. Dubois •Nouvelle Revue 
des oiseaux observes en Belgique". Extrait des 
•Mémoires de la Société zoologique de 
Trance". Tome XXV 1912 p. 162•210, bene- 
vens de talrijke avifaunistische gegevens in het 
mooie, goed geredigeerde tijdschrift •Le Ger- 
faut", waardoor ik tot op heden van alle ver- 
anderingen en aanwinsten der Belgische avi- 
fauna op de hoogte kon komen. Bovendien 
was de bekende Belgische ornitholoog, de Heer 
Ridder G. van Havre te Wyneghem bij Ant- 
werpen, zoo vriendelijk mij nog tal van bij- 
zonderheden te dien opzichte te verstrekken 
en verschillende moeilijkheden, welke voor mij 
bij de bestudeering der avifauna van zijn land 
gerezen waren, op te lossen, waarvoor ik Zijn- 
hoogwelgeborene hier ter plaatse nogmaals 
mijn oprechten dank betuig. 

Voor Nederland bezitten wij in de Avifauna 
Neerlandica (1908) van Mr. Dr. R. Baron 
Snouckaert van Schauburg en diens •Aanvul- 
lingen" daarop, welke gepubliceerd zijn in de 
Jaarberichten der Club van Nederlandsche Vo- 
gelkundigen, No. 5 (1915) en No. 13 (1923) een 
vaste studiebasis. Hetgeen sindsdien nog op 
avifaunistisch gebied voor ons land bekend ge- 
worden is, putte ik uit de Jaarberichten der 
voornoemde Club (speciaal uit de ornithologi- 
sche Jaaroverzichten van Baron Snouckaert 
van Schauburg vnd.) en uit het Ornithologische 
Tijdschrift •Ardea", orgaan der Nederlandsche 
Ornithologische Vereeniging (meer in het bij- 
zonder uit de ornithologische overzichten van 
Prof. Dr. E. D. van Oort). 

In het bijzonder gedeelte van mijn werk 
volgde ik op een enkele uitzondering na, de 
systematische indeeling en nomenclatuur der 
Engelsche ornithologen, neergelegd in het bij- 
na complete werk •A Practical Handbook of 
British Birds (Witherby and Co. London). Van 
dit uit 18 deelen bestaand werk, verschenen tot 
nu toe 17 deelen (het laatste 28 Juni 1923), 
Voorwat die vogelsoorten betreft, welke in dit 
boek nog niet behandeld zijn, nul. de Trappen 
(genus Otus), de Kraanvogels (genus Megal- 
ornis), de Rallen (fam. Rallidae) en de Hoen- 
ders (fam. Tetraonidae en Phasianidae) volgde 
ik systeem en nomenclatuur van Dr. E. Har- 
tert's groot standaard werk •Die Vogel der 
Paliiarktischen Fauna" (Berlin, R. Friedlander 
& Sohn.) 

Behalve den latijnschen naam heb ik tevens 
den officiëelen Nederlandschen- zoowel als 
den mij bekend geworden Limburgschen 
volksnaam (namen) vermeld. - Vervolgens is 
ieder vogelsoort, wier voorkomen in Limburg 
als vaststaand beschouwd mag worden, met 
een doorloopend nummer voorzien. 
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Ten slotte rest mij nog een dringend ver- 
zoek aan al degenen, die zich in onze provin- 
cie met het observeeren en verzamelen van 
vogels bezighouden. 

Degenen, die uitsluitend waarnemingen doen, 
doch niet verzamelen de z.g. , field ornitholo- 
gists", raad ik ten zeerste aan • voor zooverre 
zij zulks nog niet deden • een ornithclogisclï 
dagboek aan te leggen en bij te houden, waar- 
in zij chronologisch opteekenen datum van 
waarneming, windrichting, weersgesteldheid, 
plaats van waarneming, waargenomen vogel- 
soorten met vermelding van hun talrijkheid, 
eventueel    trekrichting,   nestplaats    enz,    en 

worden gedaan, bij het aanleggen van orni- 
thologische verzamelingen is dit niet uitge- 
sloten, indien zulks onoordeelkundig mocht ge- 
schieden. 

In de eerste plaats beschouw ik vrij wel 
eiken vogel • het jachtwild en enkele zeer 
schadelijke en in overtollig aantal voorkomen- 
de soorten uitgezonderd • welke gedood 
wordt zonder bepaald wetenschappelijk doel, 
een noodeloos vergrijp aan de natuur, hetwelk 
zelfs onverantwoordelijk kan worden. Indien 
het zeldzame broedvogels betreft. Wordt het 
gedocde object gepraepareerd zonder van een 
behoorlijk etiket voorzien te zijn    (onder een 

Photo : J. Cohnen, Valkenburg L. 
Geuldal tusschen Valkenburg en Meerssen (Gebied I). 

vooral bij twijfel omtrent een juiste determi- 
neering of indien het zeldzaamheden betreft, 
een nauwkeurige beschrijving van den waar- 
genomen vogel, opdat de observatie later door 
anderen gecontroleerd kan worden. 

Hoe verdienstelijk ook, zoo is toch de be- 
oefening van de ornithologie uitsluitend in de 
levende natuur niet voldoende, noch voor fau- 
nistische- noch voor morphologische studiën. 
Daartoe moet verzameld worden. Hiermede 
echter kom ik aan een moeilijk en vooral ge- 
vaarlijk onderwerp. Immers het dooden van 
vogels heeft voor velen iets stuitends, aange- 
zien deze wezens uit een aesthetisch oogpunt 
bij den mensch meestal zeer gewild en in ecre 
zijn niet alleen, maar ook wijl vele soorten 
zéér nuttig zijn voor land- en boschbouw en 
daarom  reeds  onze  bescherming  overwaard. 

Kan bij de beoefening der veldornithologD 
zoo goed als geen kwaad aan den vogelstand 

behoorlijk etiket versta ik een stevig aan een 
der pooten van den vogel bevestigd stuk kar- 
ton, waarop minstens zijn vermeld : datum 
en plaats alwaar de vogel verzameld werd, de 
sexe (en hoe deze bepaald is), kleur van iris 
en naakte declen, alsmede krop- en maagin- 
houd ; de naam doet er niet toe aangezien deze 
later door ieder deskundige alsdan vastgesteld 
kan worden), dan is het wetenschappelijk ge- 
sproken vrijwel waardeloos en zou het beter 
geweest zijn het beest te laten leven. Beter 
een slechte huid met-, dan het mooiste opge- 
zette exemplaar zonder etiket. 

De meeste verzamelaars, vooral zij, die nog 
de verouderde opzet-methode volgen, zullen er 
genoegen mede nemen een z.g. representa- 
tieve collectie aan te leggen, d.w.z. een verza- 
meling, waarin van ieder soort bijv. mannetje 
(cf), wijfje (9) en jong exemplaar uit een 
bepaalde  streek  vertegenwoordigd  zijn.  Der- 
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gelijke verzamelingen, nauwkeurig geëtiket- 
teerd, zijn onontbeerlijk voor de avifaunisti- 
sche studie eener bepaalde landstreek. 

Zij echter, die dieper op de morphologische 
problemen, welke de ornithologie ons biedt, 
wenschen in te gaan, zullen een huidenverza- 
ling moeten aanleggen, waarin vooral de uiter- 
lijk sterk varieërende species in groote suites 
vertegenwoordigd moeten zijn. Waar in zulk 
een geval meestal broedvogels gevorderd 
worden ,duurt de aanleg eener dergelijke col- 
lectie zeer lang, aangezien broedmateriaal van 
vele soorten telken jare slechts in gering aan- 
tal mag verzameld worden, wil men het voort- 
bestaan eener soort in een bepaalde streek 
niet in gevaar brengen. 

Ik ben er evenwel van overtuigd, dat wel 
de menschelijke bodemcultuur (vooral deze), 
de vernielzucht der jeugd of de onwetendheid 
van vele jagers en buitemnenschen en niet het 
minst nog ons onbekende natuurlijke oorza- 
ken, evenwel niet de ernstig verzamelende 
ornitholoog, die er zelf in de eerste plaats het 
meeste belang bij heeft (juist als de weidelijkc 
jager) om zijn studieobjecten steeds in zoo 
groot mogelijk aantal om zich heen te houden, 
den vogelstand veranderen of afbreuk zullen 
doen. • Wanneer echter een zeldzame broed- 
vogel door verzamelde bewijsstukken behoor- 
lijk is vastgesteld, dan heeft het geen zin bij- 
wijze van heldendaad dan wel uit pure ver- 
zamellust nog meer dezer vogels te dooden. 
Relicten zouden daardoor geheel uitgeroeid, 
voortdringende soorten noodeloos gestuit wor- 
den. Evenzoo spare men zooveel doenlijk 
steeds zeldzamer wordende roofvogel-broed- 
paren, welke een sieraad zijn van het land- 
schap. 

M.i. zullen het bijeenbrengen van goede ver- 
zamelingen (hoe paradoxaal zulks misschien 
ook moge klinken), opwekkende en leerzame 
geschriften voor oud en jong, waardoor de be- 
langstelling en de liefde voor de vogels wordt 
aangekweekt, alsmede het voor niet-aanpas- 
singskrachtige vogelsoorten, reserveeren van 
voor hen noodzakelijke broedterreinen in onze 
cultuursteppe, beter den vogelstand bescher- 
men dan draconische wetsbepalingen (welke 
meestal het wetenschappelijk onderzoek noo- 
deloos hinderen), hoe goed deze misschien ook 
bedoeld mochten zijn. 

Het verdwijnen van vele vogelsoorten dan 
wel het uitbreiden daarvan, kunnen wij ten 
slotte zelfs met de meest doorgevoerde vo- 
gelbescherming toch niet beïnvloeden. De eene 
vogelspecies verdwijnt ondanks alle bescher- 
ming en schijnbaar onveranderde levensom- 
standigheden, terwijl de andere ondanks alle 
vervolging haar gebied in een of andere rich- 
ting steeds meer uitbreidt. • De cultuursteppe 
van den mensch zal echter op den duur alleen 
die vogels blijven herbergen, welke zich aan 

de daardoor gewijzigde levensomstandigheden 
voldoende hebben kunnen aanpassen dan wel 
er zich uit hun aard reeds thuis kunnen ge- 
voelen. 

2.   TOPOGRAPHIE  VAN   HET   WAAR- 
NEMINGSGEBIED. 

De Nederlandsche provincie Limburg is ge- 
legen tusschen 5° 35   en 6° 14' O. van Green- 
wich en  50°   45    49'    en 51° 46   30" N. Br. 
en beslaat een oppervlakte van 2204 K.M.2 

Haar klimaat is tengevolge van den betrek- 
kelijk geringen afstand van de zee (120•180 
km.), en de overheerschende westelijke winden 
vrijwel een zeeklimaat ; echter is een geringe 
draaiing van den wind somtijds voldoende, om 
een overgang tot zuivere landtoestanden, stren- 
ge winterkoude, of groote zomerhitte, te ver- 
oorzaken. De zeewinden verhouden zich naar 
aantal en kracht tot de landwinden als 2:1 ; ze 
zijn het minst vertegenwoordigd in den herfst. 
In den regel zijn dientengevolge de zomers 
koel en vrij vochtig, de winters zacht en even- 
eens van veel neerslag vergezeld, terwijl be- 
stendig weer het meest in den nazomer wordt 
aangetroffen. 

De overeenkomst met een zeeklimaat open- 
baart zich ook daarin, dat de maandgemiddel- 
den der temperatuur in den loop van het jaar 
betrekkelijk weinig uiteenloopen, doch liggen 
door den invloed der landwinden, de absolute 
maxima en minima tamelijk ver uiteen. Bij 
voorbeeld werden in het tijdvak 1894•1919 in 
het uiterste Noorden en Zuiden (Maastricht) 
der provincie de volgende temperaturen waar- 
genomen. 1). 

Gemiddelde temp. Absol. temp. 
in °C in °C 

Hoog-     Laag- 
Jan.      Juli      Jaar      ste ste 

N.-Limburg 2.4 18.1 10.1 + 35.7 - 21.0 
Z.-Limburg   2.9      19.4        11.0    + 36.3 - 19.6 

De talrijke zeewinden brengen een vrij zware 
bewolking mede ; gemiddeld is ruim zes 
tiende van den hemel met wolken bedekt. Te 
Maastricht bedroeg de zonneschijn in % van 
de gemiddelde daglengte 1899•1919 : winter 
16, lente 29, zomer 33, herfst 24, per jaar 27. 

Het maximum van den neerslag valt in Juli. 
De maandelijksche regenhoeveelheden in mM., 
hoogte, berekend naar een periode van 25 jaar 
(1881•1905), bedroegen voor Susteren, eene 
plaats in de zuidelijke helft der provincie ge- 
legen : 

Jan.    Febr.    Maart.    April    Mei.    Juni. 
39       41 39 40       44       60 
Juli.    Aug.    Sept.    Oct.    Nov.    Dec. 
83       60        55        58       44        47 

1) Deze gegevens zijn gebaseerd op de gegevens van het 
meteorologisch station te Slijk^Ewijk <aan de Waal), het^ 
welk dicht bij het Noordelijkste punt van Limburg gelegen 
is. In Noord^Limburg is nergens een station. 
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Photo's   J. Cohnen, Valkenburg L. 

De Geul, waarlangs de broedplaatsen van de Waterspreeuw, 
Cinctus cinctus aquaticus Bechst.  gelegen zijn.    <Gebied  I.) 

De jaarlijksche hoeveelheid regen was in de- 
zelide periode 610 mM. 2). 

De betrekkelijke mildheid van het klimaat 
doet in Limburg gewoonlijk vele vogelsoorten 
overwinteren. 

In hoofdzaak kan deze provincie verdeeld 
worden in drie natuurlijke gebieden en wel: 

Gebied I. Het Zuid-Limburgsche heuvel- 
land, hetwelk bijna geheel uit loss bestaat. In 
dit deel komen op vele plaatsen secundaire af- 
zettingen (mergel) en tertiaire gronden aan de 
oppervlakte; 

Gebied II. liet Maasdal met de oeverwei- 
den, welke op sommige plaatsen zeer smal 
zijn of zoo goed als geheel ontbreken, zooals 
tusschen Urmond en Grevenbicht en tusschcn 
Kessel en Venlo ; 

Gebied III. De zand- en grindgronden in 
het Midden- en Noorden der provincie, welke 
vooral in het Westelijk deel, overgaan in heide 
en hoogveen. • Laagveen wordt daar slechts 
aangetroffen op enkele plaatsen langs de Lim- 
burgs ch-Duitsehe grens ten Noorden van 
Venlo. alsmede in West-Limburg, ten Zuiden 
van Weert. 

De Limburgsche bodem vormt in het uiter- 
ste Zuiden de hoogste punten van Nederland. 
Het Zuiden en Midden van het onder 1 ge- 
noemd gebied bereikt een hoogte van 100•240 
M boven A. P. Het Noordelijk gedeelte van 
Zuid-Limburg ligt 50•100 NL boven A. P. 

Verreweg het grootste deel der provincie, 
van Sittard tot Venlo en van daar Westelijk 
tot Venray is op 25•50 M. boven A.P. gele- 
gen. Het Noordelijk deel boven Venlo ligt 10• 
25 M. boven genoemd peil. 

Het Maasdal van Maastricht tot nabij Roer- 
mond ligt 50•25 M., het overige (Noordelijke) 
deel 25•10 M. boven meergenoemd peil. 

Het Zuid-Limburgsche heuve1land (Gebied I.) 

2) II; dank deze gegevens aan de bemiddeling van de P.P. 
Jezuieten te  Valkenburg L. 

met zijn vele hoogplateaux, kleine heuvels en 
betrekkelijk breede dalen, bestaat hoofdzakelijk 
uit bouwland (loss) met op de heuvelranden en 
in de dalen hier en daar nog kleine bosschen, 
welke oases vormen in dit cultuurlandschap. 

Alleen de bosschen in het uiterste Zuiden 
n.l. ten Oosten van de Maas, bij Gronsveld-St. 
Geertruid en te Epen en Vaals hebben nog eeni- 
ge uitgestrektheid van beteekenis. • Zij be- 
staan bijna uitsluitend uit loofhout, hier en 
daar met een weinig naaldhout gemengd. 
Slechts in het Oostelijk deel worden enkele 
groote complexen naaldhout aangetroffen. 

In dit gebied vormen Gulp, Geul (deze beide 
vooral snel stroomend) en Geleen de eenigste 
stroompjes van beteekenis. Door het enclave 
van Maastricht vloeit de in België ontsprin- 
gende Jeker in de Maas. 

Uitgestrekte golvende bouwlanden, vele 
boomgaarden, dichte heggen en struikgewas 
geven aan dit gebied een bepaald karakter,, 
geheel verschillend van het overige, lager ge- 
legen gedeelte van Limburg. 

DeMaas (Gebied 11), welke Limburg in haar 
geheele lengte doorstroomt, is tot nu toe nog 
ongekanaliseerd. Op vele plaatsen vormt de ri- 
vier meer of minder breede uiterwaarden, 
welke in den winter overstroomen en dan 
prachtige verblijfplaatsen bieden aan een 
groot aantal watervogels (hoofdzakelijk een- 
den). 

Naar ik ben ingelicht zullen de kanalisatie- 
werken, waarmede reeds begonnen is, de na- 
tuurlijke gesteldheid van de oevers der rivier 
en haar overstroomingsgebieden weinig of niet 
veranderen, zoodat geen gevaar bestaat voor 
het verdwijnen der interessante vogelfauna 
van dit gebied. 

Het overige deel der provincie (Gebied III) 
wil ik voornamelijk uit een practisch oogpunt 
(ten einde bij de beschrijving der Avifauna een 
meer overzichtelijk geheel te verkrijgen) in drie 
gebieden verdeelen en wel als: 

Gebied III. De streek ten Oosten van de 
Maas tusschen Sittard en Venlo. Dit deel be- 
staat in hoofdzaak uit zand- en grindgronden 
met een weinig beekbezinking langs de Geleen 
in de streek van Susteren en Echt en langs de 
Roer tusschen Vlodrop en Roermond. 

Verreweg het grootste gedeelte van dit ge- 
bied bestaat uit heide en dennenbosschen als- 
mede bouwland nabij de Maas en de riviertjes. 

In de heide bevinden zich enkele kleine ven- 
nen (waterplassen al of niet met riet langs de 
oevers). Loofboschjes vindt men voornamelijk 
in de omgeving van Susteren•Echt en Roer- 
mond•Swalmen. 

Gebied IV. Het Noord-Oostelijk deel der 
provincie, gelegen ten Noorden van Venlo tus- 
schen de Maas en de Duitsche grens. • In dit 
gebied bevinden zich van Venlo tot Gennep 
groote zandstuivingen en heidevelden ; hier en 
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daar dennenbosschen. Langs de Limburgsch- 
Duitsche grens ongeveer ter hoogte der Rijn- 
landsche gemeenten Straelen-Goch, wordt een 
strook laagveen aangetroffen (verder, behalve 
bij Qennep, Weert en Thorn, nergens elders 
in  Limburg). 

Bij Gennep langs de Niers en nabij Aeffer- 
den wordt een weinig beekbezinking gevon- 
den. Ten Noorden van eerstgenoemde gemeen- 
te bevindt zich nog een strookje laagveen, 
terwijl het uiterste Noordelijke deel wederom 
bestaat uit zand en heide (Mookerheide). 

Deze streek heeft, het laagveen uitgezon- 
derd, veel overeenkomst met gebied III. 

Gebied V. Het overige deel der provincie 
gelegen tusschen de Maas en de aangrenzen- 
de provincie Noord-Brabant. 

Bijna geheel dit gebied bestaat uit zand- 
grond, heide, zandstuivingen en dennenbos- 
schen, bouwland en ontginningen (welke voor- 
al dank zij het gebruik van kunstmest in de 
laatste jaren zeer groote afmetingen aanne- 
men en het landschap en daarmede ook de vo- 
gelwereld geheel van aanzien doen verande- 
ren) nabij de dorpen en een weinig beekbezin- 
king bij Horst en Venray. Hoogveen wordt nog 
in groote uitgestrektheid aangetroffen in het 
Westelijk deel, van Venray langs Horst, Seve- 
num naar Helenaveen, tusschen Meiel en Heit- 
huizen en ten Zuiden van Weert bij Stamprooi. 
• Bij Weert en Thorn bevindt zich nog een 
strookje laagveen. 

Het gebied wordt door eenige kleine be- 
ken doorsneden, waarvan de Molenbeek, wel- 
ke in de Peel (de eigenlijke naam voor het 
hoogveen) bij Helenaveen ontspringt en te 
Well, Oostelijk van Venray in de Maas stroomt, 
de voornaamste is. 

In de hoogveen-streek (deels afgegraven) 
worden vele groote en kleine plassen (vennen) 
aangetroffen, welke echter langzamerhand 
drooggelegd en in bouwland herschapen wor- 
den. 

Het vorenstaande moge voldoende zijn om 
een algemeenen indruk te krijgen van de na- 
tuurlijke gesteldheid der landstreek, waarvan 
de avifauna hierna zal beschreven worden en 
wel gerangschikt naar dezelfde indeeling (5 
gebieden) als vorenvermeld. 

Ten slotte zij nog opgemerkt, dat de provin- 
cie deel uitmaakt van een groote physiogeo- 
graphische landstreek in het Westen van ons 
werelddeel. In hoofdzaak toch vormt zij een 
deel der z.g. Beneden-Rijnsche Laagvlakte, 
zich aansluitende naar het Westen aan het 
laagland in het Noorden van België tot aan 
de zeekust, waarvan onze provincie gemiddeld 
161 K.M. verwijderd ligt. 

Alleen het uiterste Zuiden vormt een ver- 
binding met de uitloopers van het Rijnsche- 
Gebergte, in het Zuid-Oosten zich aansluitend 
aan het Hohe Venn en de Eifel, in het Zuid- 

Photo : J. Cohnen, Valkenburg L. 

Karakterlandschap in Zuid^Limburg nabij Valkenburg. 
(Gebied I.) 

Westen langzaam overgaande in de uitloopers 
der Ardennen in België. 

Onze provincie ligt derhalve met haar ge- 
heele lengte in de groote diluviale laagvlakte 
van den Beneden-Rijn, welke in het Noorden 
en Westen overgaat in de alluviale polderge- 
bieden van het overige deel van Nederland en 
van België tot aan de kust, in het Zuiden lang- 
zaam overgaande in heuvelland tot aan Maas 
en Sambre, ten Oosten en Zuid-Oosten daar- 
van zich aansluitend aan de Middelgebergten 
van België (Ardennen) en het Rijnland (Hohe 
Venn, Eifel, Hunsrück). 

Bij de. beschouwing en bestudeering van de 
verbreiding der verschillende vogelsoorten in 
onze provincie dient deze natuurlijke ligging 
nimmer uit het oog verloren te worden. De 
vogels toch kennen geen politieke grenzen en 
binden zich slechts aan den natuurlijken staat 
van den bodem waarop zij hun bestaansvoor- 
waarden verwezenlijkt vinden. 
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3.   VERGELIJKEND  AVIFAUNISTISCH 
ONDERZOEK. 

De natuurlijke gesteldheid van den bodem 
eener bepaalde landstreek is steeds maatge- 
vend voor het karakter harer avifauna. De na- 
bijheid der zee, het al of niet voorkomen van 
groote rivieren, laagveen, hoogveen, uitge- 
strekte vlakten of bosschen, bouw- en weide- 
landen zijn van grooten invloed op de soorten- 
rijkdom van een faunistisch gebied. Vele vo- 
gelsoorten toch zijn zeer exclusief ten opzichte 
van de keuze hunner verblijfplaats; niet alleen 
voor wat hun broedterrein betreft, doch zelfs 
dikwijls nog op den trek. 

Wil men dus een vergelijking maken tus- 
schen den vogelrijkdom van verschillende lan- 
den of gebieden zoo dient men in de eerste 
plaats bovenstaande omstandigheden ter dege 
in aanmerking te nemen en vervolgens het 
aantal en de soorten van broedvogels (immers 
deze en niet zoo zeer de doortrekkers, veel 
minder de toevallige gasten, bepalen het avi- 
faunistisch karakter van een landstreek) te 
onderzoeken. 

Wanneer ik derhalve de avifauna van Lim- 
burg (en Nederland) wil vergelijken eenerzijds 
met die der Rijnprovincie, anderzijds met die 
van België, dan heb ik mij eerst moeten ver- 
gewissen van de natuurlijke bodemgesteldheid 
van ieder dier landen, waardoor vanzelf het 
karakter der voorkomende vogelsoorten be- 
paald wordt. Toch is zulks niet de eenigste 
factor waarmede rekening dient gehouden te 
worden. De geographische plaats, welke elk ge- 
bied inneemt en in verband daarmede het kli- 
maat, alsmede meerdere of mindere nabijheid 
van andere avifaunistische gebieden met eigen 
karakteristieke species, zijn eveneens van 
groote beteekenis. 

Van Oost naar West gaande, begin ik bn 
mijn vergelijking met de Rijnprovincie. Deze 
kan in twee groote natuurlijke gebieden ver- 
deeld worden; in het Noorden de ongeveer 
een derde van het gebied omvattende Neder- 
Rijnsche Laagvlakte, in het Zuiden het Rijn- 
sche Leisteengebergte met zijn vele deelen als 
Eifel, Hunsrück, Westerwald en het Bergische 
Land (vergel. O. Ie Roi. Die Vogelfauna der 
Rheiimrovinz. 1906 p. 3 e.v.) 

De avifauna van de laagvlakte stemt in het 
algemeen overeen met die der Noord-Duit- 
sche. De Westelijke ligging is eenerzijds oor- 
zaak, dat vele Noordelijke en Oostelijke gasten 
er zelden worden waargenomen (bijv. de 
Ruwpoot-Buizerd, Buteo lag o pus 1 a- 
gopus (Brünn.), de Steppenkuikendief, 
Circus macrourus (Gm.), de Roodpoot- 
valk, Falco vesper tinus vesper- 
tin us L., de Sneeuwuil, Nyctea n y c- 
tea (L.), de Sperweruil, Sur n ia ulula 
u 1 u 1 a (L.), de Haakbek, P i n i c o 1 a e n u- 

Photo : J. Cohnen, Valkenburg <L.> 
Karakterlandschap in  Zuid-Limburg,  nabij   Valkenburg. 

(Gebied I) 

cleator enucleator (L.), enz. ander- 
zijds dat sommige vogelsoorten, welke karak- 
teristiek zijn voor het alluviale gedeelte van 
het nog meer Westelijk gelegen Nederland, er 
meermalen worden aangetroffen (bijv. het dik- 
wijls voorkomen van de Baardmees, Pan u- 
rus biarmicus biarmicus (L.), en 
de Lepelaar, Platalea leucorodia 
leucorodia L. benevens het broeden 
van de Grutto, Limosa limosa limo- 
s a (L.) en de Nachtegaalrietzanger, Locus- 
tella luscinioides luscinioides 
(Savi). 

Het gebergte bezit in het algemeen de fauna 
der overige Middelgebergten van Duitschland, 
doch herinneren eenige, in het overige Duitsch- 
land bijna geheel ontbrekende vogelsoorten 
der diep ingesneden warme dalen, reeds aan 
de Zuid-Europeesche Fauna (bijv. de Cirlgors, 
E m b e r i z a c i r 1 u s L., en de Grijze, gors.. 
Emberiza cia cia L., benevens de 
Rotslijster Monti col a saxatilis (L.), 
Deze soorten zijn ongetwijfeld uit hun eigenlijk 
vaderland, het gebied om de Middellandsche 
Zee, door de dalen der Rhone en haar zijrivie- 
ren in die van den Rijn en de Moezel gekomen 
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en hebben zich van daar uit (als broedvogel) 
verder verbreid. 

Over het algemeen bestaat er geen groot 
verschil tusschen de avifauna van het dilu- 
viale deel van Nederland »»ti die der Rijnsche 
Laagvlakte, wel echter tusschen die der laat- 
ste en onze provincie Limburg voorwat het 
aantal vogelsoorten betreft, welke er broeden, 
zooals hierna zal worden gespecificeerd. Het 
alluviaal gedeelte van ons land met de zeekust 
evenwel, herbergt wederom vele vogelsoor- 
ten, welke in de Rijnsche Laagvlakte en het 
diluviale deel van Nederland als broedvogel 
geheel ontbreken (bijv. Baardmees, Panurus 
b. b i a r m ie u s (L.), de Velduil, A s i o 
flammeus flammeus (Pontopp.) de 
Lepelaar, Platalea 1. leucorodia L., 
de Purpergier, Ardea purpurea pur- 
pur e.a L., de Bergeend, Tadorna tador- 
-n a (L.), de Krakeend, Anas strepera L., 
de Smient, Anas p e 11 e 1 o p e L., de Witoog- 
eend, Nyroca nyroca nyroca (Qüld.), 
de Toppereend, Nyroca marila mari- 
1 a (L.), de Eidereend, Somateria mollis- 
sima mollissima (L.), de Middelste 
Zaagbek, Mergus serrator L., de Aal- 
scholver, Phalacrocorax carbo sub- 
cormoranus (Brehm), de Roodhalsfuut, 
Podiceps griseigena griseigena 
(Bodd.), de Bontbekpluvier, Charadrius 
h i a t i c u 1 a h i a t i c u 1 a L., de Strandplu- 
vier, Charadrius alexandrinus 
alexandrinus L., de Kleine Bonte 
'Strandlooper, Calidris alpina schinzii 
(Brehm), de Kluit, Recurvirostra avo- 
setta avosetta L., de Qroote Zeezwa- 
luw, Sterna sandvicensis sandvi- 
c e. n s i s Lath., de Noordsche Zeezwaluw. 
Sterna macrura Naum., de Zilvermeeuw, 
Larus argentatus argentatus Pon- 
topp. de Kleine Zeemeeuw, Larus canus 
c a n u s L., en het Kleine Wate.rhoen, P o r- 
z a 11 a    p a r v a    (Scop.). 

Wat de provincie Limburg betreft, deze 
maakt, gelijk reeds opgemerkt, deel uit van het 
overgangsgebied tusschen de Beneden-Rijn- 
sche laagvlakte (Duitsch gedeelte), en voor wat 
haar Zuidelijkste deel betreft ook tusschen het 
bergland der Rijnprovincie en van België, en 
het alluviale Westelijke deel van Nederland. 
Zulks treedt bij een aandachtige vergelijking 
der avifaunen van de Rijnprovincie en België 
met die van Limburg, duidelijk aan den dag en 
moge uit het volgende dan ook blijken. 
Afgesloten 31. 1. 24. (Wordt vervolgd). 

G. Romijn, niikrophot. 
Nais Bretscfieri Piguet, borstel van het achtste segment. 

EEN NIEUWE AANWINST VOOR DE LIM- 
BURGSCHE FAUNA, Nais Bretscheri Piguet. 

door 
Q. ROMIJN. 

In een op 18 Mei 1922 in de Maas even be- 
neden Venlo aan den linkeroever dier rivier 
genomen monster aangroei aan een legger 
vond ik een exemplaar van een Nais soort, dat 
mij zoo vreemd voorkwam, dat ik er eerst aan 
twijfelde of het wel tot dit Oligochaetengeslacht 
behoorde. De dorsale haarborstels toch waren 
zeer kort. Bij nader onderzoek bleek het dan 
ook, dat ik te doen had met bovenvermelde 
soort, die in ons land nog niet was aangetrof- 
fen. 

Het eenige exemplaar, dat ik vond, is helaas 
te loor gegaan. Het bleek echter, dat dit dier 
hier te lande meer voorkomt, want in een mon- 
ster bodem en aangroeimateriaal, dat ik op 24 
Mei 1923 uit de Heimanswetering bij 's Mole- 
naarsbrug, gemeente Alphen a/d. Rijn, nam, 
vond ik er weder een en ik heb reden aan te 
nemen, dat er meerdere exemplaren in dit mon- 
ster voorkwamen. Ook dit exemplaar werd bij 
het photografeeren helaas verminkt. Toch ge- 
lukte het een der voornaamste kenmerken, de 
sterk verbreede ventrale borstel uit een der 
segmenten, waar de7° zich moeten bevinden, 
in dit geval het achtste, zeer goed op de photo- 
graphische plaat vast te leggen zooals uit de 
bijgaande afdruk blijkt. Michaelsen in Heft 13 
•Oligochaeta und Hirudinea". Die Süsswasser- 
fauna Deutschland's A. Brauer zegt, dat dit 
verschijnsel in het 7de tot 11de segment of in 
een of meer dezer segmenten optreedt. Dit was 
ook reeds aan Piguet bekend, zooals blijkt uit 
zijne hieronder in zijne eigene woorden weer- 
gegeven  mededeeling, die  hij  zoo vriendelijk 
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was, mij door de bemiddeling van C. Water te 
Basel te doen toekomen. 

•L'examen de nombreux exemplaires de pro- 
venances diverses m'a montré, qu'il fallait dis- 
tinguer entre les soies ordinaires, les grosses 
soies ayant déja une forme, speciale, avec dent 
inférieure rudimentaire, et les tres grosses 
soies (PI. 12 fig. 16, d.). 

La fig. 16, c, représente un crochet du 6 seg- 
ment". Piguet, Observations sur les Naididés 
(dans Revue Suisse de Zoölogie 1906 p. 268). 

Wanneer het mij gelukt nieuw materiaal van 
dit dier te vinden, zal ik er voor het museum 
van bewaren. 

EEN NIEUWE VLIEG  UIT  ZU1D-LIMBURQ 
(Milichiidae,  Dipt.). 

door 
H. Schmitz S.J., (Valkenburg). 

In het tijdschrift •Konowia" Vol. II (1923) 
p. 44•47 beschreef ik onlangs drie nieuwe 
soorten van het Milichüdengenus P h y 11 o- 
m y z a. Twee daarvan zijn mierengasten en 
komen waarschijnlijk ook in Limburg bij La- 
sius fuliginosus voor. Althans bevin- 
den zich in de verzameling van P. E. Wasmaim 
te Valkenburg meerdere exemplaren, die. 
hoogstwaarschijnlijk tot een der twee soorten 
behooren, het is echter niet uit te maken tot 
welke ; daarvoor dient nieuw materiaal afge- 
wacht. 

Ondertusschen vond ik in mijn vliegenver- 
zameling een P h y 11 o m y z a-achtig diertje, 
dat een paar jaar geleden in Sittard door mij 
werd aangetroffen aan de glazen ruiten van 
eene waranda, en dat alweer tot een nieuwe, 
nog onbeschreven soort blijkt te behooren. Bij 
die soort zijn niet"alleen de sprieten, maar ook 
de kaaktasters buitengewoon groot en lang, 
veel langer dan bij alle mij bekende Europee- 
sche Milichiiden. Slechts uit N. America zijn 
dergelijke vliegjes beschreven, P h y 11 o- 
m y z a m a g n i p a 1 p i s Williston en h i r- 
t i p a 1 p i s Malloch ; maar tot geen dier soor- 
ten kan, om verschillende afwijkende kenmer- 
ken, het Sittardsch exemplaar behooren. Ik be- 
schrijf het derhalve hier als nieuw voor de we- 
tenschap. 

Neophyllomyza 1 o n g i p a 1 p i s n. 
sp. ö'  (Fig.). 

Stirn einschliesslich Scheitel brelter als lang 
(6:5), die Halfte oder ein wenig mehr der gröss- 
ten Kcpfbreite einnehmend, schwarz. Die et- 
was glanzenden Orbiten mit der für die üat- 
tung Phyllomyza charakteristischen Be- 
borstung. Ozellenplatte ein gleichseitiges 
Dreieck, das bis zur Stirnmitte reicht. Stirn- 
strieme dreimal breiter als eine der Orbiten, 
tief sammetschwarz. Kreuzborstenreihen et- 
was schwierig wahrzunehmen, da sie nicht auf 

Neop/iyffomyza fongipnfpis n. sp. 
Kop van het mannetje, vergr. 

farbig abgesonderten Plattenen stehen und sich. 
somit von der Umgebung nicht abheben. Sons- 
tige Behaarimg der Stirnstrieme fehlt, abge- 
sehen von 2 Harchen jederseits am Vorder- 
rande, auswarts von den Kreuzborsten. Augcn 
nur mikroskopisch behaart. Backen schmal, 
kaum = 1/6 der Augenhöhe, schwarz, mit 
Glanz. Untergesicht nicht gerade stark kon- 
kav, nur schwach gekielt, schwarz. Fühlerbor- 
ste aus der beigefügten Eigur ersichtlich. 
Taster ausserordentlich lang, einigermassen 
bandförmig, von der Basis gegen die Spitze 
hin allmahlich und nur schwach verjüngt, ziem- 
lich lang schwarz behaart. Rüssel nicht sicht- 
bar, wohl ziemlich kurz. 

Thorax schwarz, Pubeszenz ahnlich wie P h. 
s e c u r i c o r n i s. Praescutellaren sehr deut- 
lich hervortretend, Dorsozentralen nur 2 Paar 
liintere Schilchenborsten gekreuzt.* 

Abdomen schwarz, die Ringe allmahlich an 
Lange abnehmend, behaart, mit langeren Haa- 
ren an den Seiten und an den Hinterrandcrn 
Bauch dunkel. 

An den Beinen sind alle Hüften und Schenkel 
schwarz, das Kniegelenk und alle Tarsen rost- 
rot ; die Vorderschienen ganz und die Mittel- 
scliienen im letzten Viertel rostrot, sonst 
schwarz ; die Hinterschienen nur an der aus- 
sersten Spitze rostrot. 

Flügel farblos. Letzter Abschnitt der 4. Langs- 
ader 2xk mal langer als der vorletzte. Langs- 
ader 2 und 3 im Endabschnitt parallel, 3 und 4 
nur sehr wenig divergierend. üewöhnliche 
Querader etwas jenseit der Mitte der Discoi- 
dalzelle, hintere so lang wie ihr Abstand vom 
Flügelrande (auf der 5. Ader gemessen) oder 
etwas langer. 

Schwinger völlig schwarz, auch der Stiel. 
Körnerl'inge (ohne Fühler) 1.8 mm. Be- 

schrieben nach 1 Exemplar 20. VIII 1919 Sit- 
tard, am Fenster, aut. leg. Holotype in meiner 
Sammluiig. 



Ingevuld terug te zenden bij den Voorzitter van het 
Natuurhistorisch Genootschap te Maastricht. 

Ondergeteekende 

straat 
plein    No., 
laan 

te 

wenscht toe te treden als lid tot het 

Natuurhistorisch Genootschap in Limburg 
tegen eene contributie van fl. (minimum ft. 3.50) per jaar. 

 , den 192   . 

(Handteekening) i 



De Uitgever van het Natuurhistorisch Maandblad is 
voornemens voorraad te gaan houden van de werken 
welke in Nederland op dit gebied verschenen zijn 
of nog zullen verschijnen. 
Hij  zal hiervan geregeld eene lijst met bestelkaart 
op den Omslag van het Maanblad publiceeren. 
Tot de eerste werkjes dezer behoort: 

P. H. Schmitz S. J.: 

De Nederlandsche Mier en hare gasten. 
s 

Ingenaaid fl. 1.90, gebonden fl. 2.40 per exemplaar. 

Ingevuld terug te zenden aan den Uitgever. 
M. HUYDTS    -    Breedestraat No. 2    ~    Maastricht. 

Ondergeteekende  

straat 
plein    No. 
laan 

te. 

verzoekt hem te willen zenden  exemplaren van 

P. H. SCHMITZ, 
De Nederlandsche Mier en hare Gasten 

legen den prijs van fl. per exemplaar. 
(Handteekening) 




