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VERSLAG DER EXCURSIE  VAN 2 AUG. 1.1. 
Als de Voorzitter van 't Nat. Hist. Gen. in 

Limb., aan 't Station Bunde, de deelnemers aam 
de Excursie verwelkomt, blijken er 'n goeie 50 
liefhebbers aanwezig te zijn. (Later groeide 't 
getal  aan  tot ± 60). 

De tocht heeft plaats van ai Bunde langs de 
spoorlijn (rechterkant) in de richting Geulle. 

Al dadelijk merken we dat échte N aluurhisto- 
rici, zooals daar zijn o.a. de Heeren J. Heimans, 
Jan Sloff, Mr. Florschütz, gevoerd worden op 
eene voor hen •terra incognita".... 

•Hollandsche" (natuurliefhebbers hebben hun 
hart nu eenmaal verpand aan 't •Krijtland". De 
tertiaire lagen van Bunde, Geulle, Elsloo 
kennen ze niet. 

En toch zijn deze streken buitengewoon be- 
langrijk èn om 't natuurschoon èn om den rijk- 
dom van flora, fauna en chea. 

Om met vrucht te botaniseeren is de Augus- 
tusmaand wei wat laat. 

Toch   kon   de   heer  J.   Pagnier,    leider   van 
't  botanisch   gedeelte,   ons  tusschen   Bunde en 
Elsloo o.a. de volgende planten toonen: 
E qui set ace eën: 

Equisetum maximum, Beuzenpaardestaart. 
L i 1 i a e e e ë n: 

Allium ursinum, Daslook; 
Paris quadrifolia, Paris. 

Gy p er aceeën: 
Carex glauca, Zeegroene zegge; 
id. pendula, Hangende zegge; 
id. flava, Gele zegge. 

G r a m i n e e ë n: 
Arundo Phragmites, Riet; 
Aira flexuosa, Bochtige smeele; 
Melica uniflora,  Eenbloemparelgras. 

O r c h i d a c e e ë n: 
Epipaclis   paluslris,   Moeraswespenorchis; 
id. lalifolia, wespenorchis. 

Malvaceeën: 
Malva  moschata,   Muskuskaasjeskruid. 

B a 1 s a m i n a e e e ë n: 
Impatiens noli tangere, Springzaad. 

Rh amnacee ën: 
Frangula alnus, Sporkenhout (Vuilboom). 

U m b e 11 i f e r e n: 
Aegopodium  podagraria,   Zevenblad; 
Peucedanum   carvifolium,    Karwij- 

varkenskervel; 
Heracleum  Sphondylium,   Bereklauw; 
Daucus carota, Peen. 

O n a g r a c e e ë n: 
Circaea lutetiana,  Heksenkruid. 

Bo saceeën: 
Potentilla tormentilla, Tormentil; 
id. anserina, Zilverschoon; 
Agrimonia  eupatoria,  Agrimonie; 
Ulmaria palustris, Moerasspiraea. 

P a p i 1 i o n a e e e ë n: 
Ononis spinosa, Stalkruid; 
Melilolus altissimus, Gele honigklaver. 

Primu 1 acee ën: 
Lysimachia vulgaris, Wederik; 
id. nummularia, Penningkruid. 

Gentian e eën: 
Erythraea centaureum, Duizendguldenkruid. 

S er o p h u 1 a r i a ce e ë n: 
Verbascum Thapsus, Koningskaars; 
Scrophularia nodosa, Helmkruid; 
id. alata, gevleugeld Helmkruid. 

L a b i a t e n: 
Mentha aquatica, Watermunt. 
Lycopus europaeus, Wolf spoot: 
Brunella   vulgaris,   Brunei; 
Teucrium scorodonia, Gamander; 
Galeopsis  Tetrahit,   hennepnetel; 
Lamium  maculatum,   Gevlekte doovenetel; 
Stachys  palustris,   Moerasandoorn; 
id. sylvaticus,  Boschandoorn. 

C a m p a n u 1 a e e e ë n: 
Campanula trachelium, Buigklokje. 
id.  rotundifolia,   Grasklokje; 
id. rapunculus,  Bapunzel. 
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V a 1 e r i a n a e e e ë n; 
Valeriana officinalis, Valeriaan. 

Dipsacaceeêti: 
Succisa pratensis, Blauwe knoop. 

Compositen: 
Eupatorium  cannabinum,   Leverkruid; 
Pulicaria  dysenlerica,  Heelblaadje; 
Artemisia vulgaris,  Bijvoet; 
Achillea ptarmica, Bertram; 
Tanacetum vulgare,  Wormkruid; 
Senecio  Jacobaea,  Jacobs  Kruiskruid; 
id. Fuchsii,  Fuchs  Kruiskruid; 
id.   viscosus,   Kleverig  Kruiskruid; 
Cirsium palustre,  Kale jonker; 
Centaurea  jaoea,   Knoopkruid; 
Picris hieracioides, Bitterkruid. 

Dat er op geologisch gebied ook iets te 
zien was, blijkt uit wat hier volgt: 

Na een korte inleidende voordracht van den 
leider voor geologie, den heer F. H. van Bum- 
melen. werd de excursie aangevangen in het ni- 
veau der midden-oligoceene basis, de Cerithien- 
klei. Door de sterke begroeiing was deze laag 
in dit jaargetijde niet zichtbaar. Wel kon men 
de aanwezigheid van een kleiige laag consta- 
teeren door het uittreden van een klein bron- 
netje, dat ter plaatse over deze kleilaag af- 
vloeit. Deze kleilaag varieert van 1 tot maxi- 
maal 6 M. Soms is zij zeer kleiig ontwikkeld; 
vaak ook bestaat ze uit zeer kleiige zanden, 
of zandige kleien. In Bunde werd door ons 
ter dezer plaatse alleen Cerithium Plicatum 
gevonden. Elders, o.a. aan de Steenstraat te Wa- 
lem en in verschillende Zuid-Limburgsche bo- 
ringen en schachten werden in deze laag de 
volgende fossielen geconstateerd: 

Cyrena semistriata, 
Cytheria incrassata, 
Cardium hippopaeum, 
Crassatella minuta, 
Nalica Nysti. 
Cerithium plicatum, 
Cerithium labyrinthicum, 
Cerithium Lamarekii, 
Cerithium galeotli, 
Cerithium subcostellatum, 
Melania inflata, 
Melania Nysti, 
Corbula pisum, 
Corbula triangula, 
Corbula  donaciformis. 

(Dr. W. C. Klein, Tektonische und Stratigra- 
fische Beobachlungen am Südwestrande des Lim- 
burgischen Kohlenreviers). 

De Ccrithienklei rust op onder-oligooeene 
zanden en zandige kleilagen met het gidsfossiel 
Ostrea   ventilabrum. 

Vanaf het uitgangspunt, het voetpad langs de 
spoorlijn volgende, kwamen wij geleidelijk in 
geologisch jongere lagen. Allereerst werd aange- 
troffen een zandige kleilaag met parelmoer glan- 
zende fossielresten van Nucula compta. Deze 
midden-oligooeene horizont is elders in Zuid- 
Limburg alleen uit boringen en schachten be- 
kend. In de schachten der mijn Emma werd hij 
in zeer zandige ontwikkeling aangetroffen met 
een dikte van rond 10 M. Als begeleidende fos- 
sielen werden daar aangetroffen: 

Pholadomva Pusehi, 
Tellina Nysti, 
Cyprina rotundata, 
Lucina tenuisfcriata, 

Leda Deshayesiana, 
Astarte Kickxii, 
Area Speyeri, 
Pectunculus obovatus, 
Pecten rupeliensis, 
Tritonium  flandricum, 
Aporrhais speciosa, 
Bostellaria ampla, 
Fusus multisulcatus, 
Cassidaria Buchii, 
Voluta Bathiéri. 

Bij Overbrug ligt deze laag reeds onder het 
niveau van den spoorweg en moest hier wegens 
zijn sterk waterhoudend vermogen worden uit- 
gegraven. Het materiaal dezer uitgraving is ge- 
deponeerd westelijk van den spoorweg; hier be- 
staat dus een goede gelegenheid om fossielen te 
verzamelen. 

Van Overbrug werd een steilrand beklom- 
men, waarbij de verschillende zandige etages 
©n niveaux van kleiig zand van het midden- 
oligoceen (Septarienklei) gepasseerd werden. On- 
geveer 97 M. -f A. P. vindt men de basis van 
het hoofdterras. De wandeling voerde verder 
gedeeltelijk over plateau, gedeeltelijk door de 
sterk ingesneden diepe dalen van kleine beek- 
jes en ten slotte door de Maasvallei bezuiden 
Geulle naar de kalktufafzettende bronnetjes be- 
zuiden Snijdersberg. Deze bronnetjes danken 
hun ontstaan aan de impermeabelen Septarien- 
klei, (gidsfossiel Leda Deshayesiana), waarin 
groote kalkconcreties (Septarieri) voorkomen. De 
kalk uit deze lagen schijnt gemakkelijk in oplos- 
sing te gaan, wordt met het uitstroomende water 
der bronnen medegevoerd -en zet zich na het aan 
den dag treden wederom af om alle voorwerpen 
die zich in de beekjes bevinden. Hierdoor ont- 
staat op den bodem dezer beekjes een laag 
kalktuf, waarin opgesloten zijn plantenfragmen- 
ten   slakjes,   kiezelrolsteenen,  enz. 

Nadat men in het voorbijgaan even een klein 
kijkje had genomen in de mooie hoofdterras- 
ontsluiting, waarvan wij de grens even te voren 
gepasseerd waren, zonder ze te bemerken, werd 
gewandeld naar den steilrand bij Elsloo. 

Jammer genoeg hadden we geen tijd om 't 
park van Elsloo met z'n zoo interessante flora 
goed in oogensehouw te nemen. We moesten ons 
tevreden stellen met 'n heel vluchtig bezoek, 
maar hadden toch nog gelegenheid om in eein 
der beekjes aldaar door Dr. J. Beckers attent 
te worden gemaakt op een steen, die gansch 
en al bloed-rood zag van 't thallus der Bivier- 
Hildenbrandia (H. r i v u 1 a r i s Breb.). 

In 't Café van den •Veerman" te Elsloo werd 
even halt gehouden. 

De Voorzitter liet hier 'n paar zeldzame vlin- 
ders zien, n.m.1. Arctia villica en Calli- 
morpha hera. 

Arctia villica was hem half Juni ter hand 
gesteld door Dr. Felix Butten, die 't beestje, 'n 
wijfje,  bemachtigd  had  te  Geulle. 

In de lucifersdoos, waarin destijds deze vlin- 
der naar Maastricht werd getransporteerd, had 
't diertje ± 100 eieren gelegd, die gelukkig be- 
vrucht bleken te zijn en waaruit even zoovele 
rupsen waren geslopen, welke, naai- spreker 
vertelde, met weegbree-planten gevoed, voor- 
spoedig groeiden. 

C a 11 i m o r p h a hera had de Voorzitter 'n 
paar dagen vóór de excursie gevangen aan den 
voet van den Schaarberg te Elsloo. 
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Van den •veerman" ging 't nu naar dezen 
Schaarberg. 

Door de goede zorgen van Dr. Beckers was 
hier een kleine ingraving gemaakt in het opper*- 
oligoceene kleiige glauconietzand, waarin zich 
een grintlaagje bevindt. Enkele meters onder 
dit grintlaagje komt een tweede grintniveau 
voor, dat door de voortdurende regens niet kon 
worden aangegraven, en dat even als het bo- 
venste laagje haaientanden bevat. Naast deze 
fossielen komen in het onderste (dus het voor 
ons niet zichtbare) laagje gerolde steenkernen 
voor, deze steenkernen zijn alle gefosforitiseerd. 
Op grond van deze vondst meende F. Halet 
hier de basis te moeten leggen van het Mioceen. 
De heer v. Rummeieu bepleitte op gronden, waar- 
op hij later uitvoeriger hoopt terug Ie komen, 
evenals Staring, Klein en anderen een opper-oli- 
gooeenen ouderdom dezer lagen. Naar zijn mee- 
ning legt men beter de grens oligoeeen-mioceen 
of wel bij de blauwe vuursteenlaag of wel bij die 
plaats in het profiel waar de zanden aanvan- 
gen glauconitiseh Ie worden. 

'n Drietal autobussen brachten ons van Els- 
loo naar Beek, ten huize van Dr. J. Beckers, 
waar we juist op tijd aankwamen om eene ver- 
schrikkelijke onweersbui te kunnen ontkomen. 

Volgens 't programma zou er in 't park van 
Dr. B. picknick worden gehouden. 

Mevrouw B. had, door vaardige dameshanden 
geholpen, 't park herschapen in 'n ideale pick- 
nickplaats, welke de bezoekers daarenboven ook 
nog 'n keur van geurige, verfrisschende dran- 
ken en van verschillende lekkere fruitsoorteh 
aanbood. 

Jammer dat de regen ons dwong hals over 
kop naar binnen te vluchten. 

Aan de prettige stemming, welke de excursie 
van af 't begin had gekenmerkt deed 't noodweer 
echter geen afbreuk, te minder ook waar de uit- 
gebreide mooie geologische, palaeontologische 
en ornithologische verzamelingen van den Dok- 
ter mede uitmuntend geschikt waren om ons 
den weer-tegenslag te doen vergeten. 

Nadat de Voorzitter 'n •heildronk" had uitge- 
bracht op de gulle Limburgsche gastvrijheid der 
bewoners van ,,Huize Nieuwenhol" te Beek en 
tevens uit naam van 't Genootschap z'n beste 
wenschen had uitgesproken voor 't bestendige 
welzijn van den veteraan onder de deelnemers 
aan deze excursie, n.m.1. Jhr- van der Maesen 
de Sombreff uit Hulsberg, die kortelings gele- 
den z'n 4Ü-jarig huwelijksfeest had mogen vie- 
ren, werd weer per autobussen de tocht voort- 
gezet. 

Zeer tot ons leedwezen had de geweldige mid- 
dagregen het onmogelijk gemaakt om even ge- 
noemde grenslaag in de groeve van den Molen- 
berg bij Beek te zien. De groeve was voor een 
groot gedeelte met water gevuld, waardoor al- 
leen bezichtigd konden worden de witte mio- 
ceene bruinkolenzanden met een dun bruinko- 
lenlaagje, of wil men zeer bruinkoolhoudende 
klei, met het daarboven gelegen grintprofiel. 

Ook in groeven bij Kelmont was men niet ge- 
lukkiger, daar ook hier alleen het midden-ter- 
rasgrint met daaronder liggend mioceenzand 
aanstond. 

In een zacht neervallend regentje kon nog 
een kijkje worden genomen in een zeer interes- 
sante ontsluiting in bet Ravensbosch. Boven den 
toegang tot de onderaardsche tufkrijtgroeve ziet 

men hier de basis van het onder-oligoceen die 
slratigraphisch ca. 40 M. dieper gelegen is dan 
de bovenkant, waar onze excursie een aanvang 
nam. Dit zand oorspronkelijk door glauconiet 
groen gekleurd, is door oxydatie, tengevolge van 
de ligging boven den grondwaterspiegel, geel ge- 
kleurd. Aan de basis bevindt zich een grint- 
laagje, bestaande uit gerolde blauwe vuurstee- 
nen, fosforielen en enkele haaientanden. De ou- 
derdom van dit grintlaagje is niet met zekerheid 
te bepalen. Mogelijk is het van Eooeenen ouder- 
dom of wel het heeft onder-oligoceeneii ouder- 
dom en kan dan een geremanieerd Eoceen zijn. 
(Zie Dr. W. C. Klein, La). 

*    *    * 
Aan de halte Houthem-Sl. Gerlach werd, na- 

dat de Heer Waage, leeraar aan de gemeentelijke 
H. B. S. te Maastricht, bij acclamatie was geko- 
zen tot Bestuurslid van 't Natuurh. Genootschap 
in Limburg, de uitmuntend geslaagde excursie 
ontbonden. 

NIEUWE LEDEN: 
J. Heimans, Leeraar Amsterdamsch Lyceum, 

Plantage Muidergracht 123, Amsterdam; Mr. F. 
Florschütz, Secretaris van het College van cura- 
toren der Landbouwhoogeschool, Velp(G.j; H. J. 
I,. van Wersch, Apotheker, Hoofdstraat 29, Kerk- 
rade; Dr. Ed. Verzijl, Apotheker, Scheikundige 
bij de firma Hahmes, St. Servaasklooster 32, 
Maastricht; Léon Eeijsen, Student, Cadier en 
Keer; Ernest van Aelst, Boek- en Handelsdruk- 
kerij.' O. L. Vr. Kade 11, Maastricht; Frits 
Paulussen, Rentenier, Caberg; Jos. Herben, Wil- 
helminasingel 87, Maastricht; L. Behle, Oranje 
Nassaustraat   23,   Heerlen. 

I S O Ë T E S. 
Voorkomen in Limburg. 

Verwantschap met fossiele vormen. 
door 

W.J JONGMANS en F.H. VAN RUMMELEN. 
Tot de zeer zeldzame planten onzer flora be- 

hoort Isoëtes. Deze komt in ons land slechts 
voor in de Eester Zanding in Friesland (I. la- 
cuslre), in verschillende plassen bij Weert (I. 
lacustre en I. echinosporum), in het Diaconie- 
ven en het Staalbergven te Oisterwijk (I. la- 
custre) en volgens mededeeling van den Heer 
Slof komt deze plant ook voor in de omgeving 
van Bergen op Zoom. 

De vele werken en ontginningen, welke den 
laatsten tijd in de omgeving van Weert zijn 
of worden uitgevoerd, waren voor ons aan- 
leiding eens na te gaan. hoe het thans gesteld 
was met de groeiplaatsen in Limburg. Deze 
tocht gaf ons gelegenheid omtrent deze plant 
en haar voorkomen zoowel als over haar belang 
als familielid van meerdere belangrijke fossie- 
len eenige mededeelingen te doen. 

Isoëtes werd voor het eerst in Limburg in 
1904 gevonden door Goethart en Jongmans. (Ne- 
derl. Kruidk. Archief 1905 blz. 97). 

Deze plant behoort tot de orde der Pterido- 
phytae 

die Familie der Isoëtaceae 
met het eenige geslacht     Isoëtes. 
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De bouw van de plant kan in het kort als 
volgt worden samengevat (vgl. fig. 1 t/m 3, 14 
t/m 18). 

Uit den kort samengedrongen stam vormen 
zich door vermeerdering van het bastweefsel 
voorspringende vleugels, waar tusschen de in de 
jeugd witte en later bruine wortels ontsprui- 
ten, welke naar beneden dichotoom gesplitst 
zijn (fig. 16, 18). Uit den stam ontspruiten in 
twee of drie rijen talrijke priemvormige blade- 
ren, die al dan niet in een scherpe punt ein- 
digen. Zij hebben een sterk verdiepte en breede 
groeve aan de basis, waarin zich het sporen- 
zakje bevindt. Boven dit sporenzakje bevindt 
zich een naar boven gericht schubje (ligula), het- 
welk uit een dwarsspleetje uittreedt. De makro- 
sporen ontwikkelen zich in de buitenste, de 
mikrosporen in de binnenste bladeren. Dooi- 
de bladeren loopen 4 gjtpote luchtkanalen (lig. 9). 

In Weert komen twee soorten voor: Isoëtes 
echinosporum (in twee variëteiten f. curvifolium 
en f. elatius) en Isoëtes lacuslre f. rectifolium). 

Bij gelegenheid der ontdekking in ons land 
werd in het Nederlandsen Kruidkundig Archief 
1905 de volgende beschrijving (in hoofdzaak vol- 
gens  Ascherson  en  Graebner) gepubliceerd. 

1. Isoëtes lacustre, (fig. 2en3: habitus; 
fig. 6, ? en 8: sporen; fig. 9: bladdoor snede; fig. 
13 en 16: jonge wortels; fig. 14, 15 en 17: blad- 
scheede met sporangium; fig. 18: stamdoorsnede). 

Stam ellipsoid, breeder dan hoog tot 2.5 c.M. 
dik, 2-lobbig. Lobben met 3•5 (•7) overlang- 
sche groeven op de litleekenvlakken. Bladeren 
talrijk tot 70 of zelfs veel meer, 10•47 c.M. lang 
(bij onze exemplaren tot 20 c.M.) tot 2.5 hi.M. 
breed, aan de buikzijde flauw gootvormig met af- 
geronde kanten, naar den top toe bijna cilin- 
drisch, v r ij p 1 o t s e 1 i n g k o r t t o e g e s p i t s t, 
t a m e 1 ij k s t ij f, don k e r gr o e n, weinig door- 
schijnend. Makrosporen 0.5•0.6 m-M. mat 
grijsachlig wit, met meest lage, ten deele lijstvor- 
mige en metvormig verbonden, fijnkorrelige wrat- 
jes dicht bezet. Mikrosporen 0.040•0.043 m.M. 
lang en 0.023•0.028 breed. 

A. rectifolium. Bladeren recht. 
Bij ons tot dusverre alleen de vorm elatius: toet 

bladeren tot 20 c.M. lang, bij Weert. 
B. 'Curvifolium. Bladeren gekromd; zoo 

de vorm uit Friesland, die tevens veel kleiner is, 
met bladeren van hoogstens 8 a 10 c.M. 

2. Isoëtes  echinosporum. 
Stam tot 12.5 m.M. dik- Litteekenvlakken der 

lobben niet gegroefd. Bladeren tot 50 in getal, 
tot 18 c.M. lang, slanker tot 1.5 m.M. breed, 
geleidelijk tot een fijne spits versmald, slap, 
lichtgroen, doorschijnend. Makrosporen dicht 
met kegelvormige, (veelal aan den top wat sa- 
mengedrukte spitse of stompe, zeer breekbare 
tot 0.08 m.M. lange) stekels bezet. Met die ste- 
kels Lot 0.5 m.M. Mikrosporen 0-027•0.033 m.M. 
lang en  0.013•0.020  breed. 

A. durvifolium. Met afstaande bladeren, 
waarvan de buitenste meer of min zijn terugge- 
kromd. 

B. e 1 a t i u s. Bladeren langer, recht opge- 
richt, niet gekromd. Beide vormen bij Weert, 
waar. naar 't mij toeschijnt de overigens zeld1 

zamere f. elatius algemeener is. Nader onder- 
zoek verdient nog eene in het Sarsven en de 
Baanen gevonden vorm met zeer sterk terugge- 
kromde en stijvere, dikkere bladeren. 

Deze soorten van Isoëtes zijn dikwerf niet ge- 

makkelijk naar den habitus alleen te onder- 
scheiden, terwijl beide met verschillende niet 
bloeiende waterplanten overeenkomst vertoonen, 
waardoor vergissingen gemakkelijk voorkomen. 

Tot deze planten behooren vooral: Littorella 
lacustris, Alisma natams en A. ranunculoides (in 
jeugdigen toestand) en zelfs Lobelia Dortmanna, 
die alle veelvuldig met Isoëtes tezamen voor^ 
komen. Het kan daarom van nut zijn te weten 
dat de bladeren dezer gewassen op dwarsdoor- 
snede gemakkelijk te herkennen zijn bij onder- 
zoek met eene goede loupe. 

1. Bladen   met   2   groote   luchtkanalen  
Lobelia. 

2. Bladeren met 4 groote luchtkanalen  
Isoëtes   (fig.   9). 

3. Bladeren met talrijke luchtkanalen.... 
Alisma en  Littorella. 

Bovendien is Isoëtes, ook wanneer sporen ont- 
breken (wat wel zelden 't geval schijnt te zijn), 
gemakkelijk te herkennen aan de gegaffelde 
bruingekleurde (slechts in de eerste jeugd witte) 
wortels. '  [ 

In onze fig. 13 en 16 zijn enkele jonge, nog 
witte worteltjes afgebeeld, die zich aan mee- 
gebrachte exemplaren ontwikkeld hadden. 

De beide soorten zijn onderling het best te 
onderscheiden aan tie Makrosporen, zooals uit 
onze fig. 6•8 en 10•12 duidelijk blijkt. De fig. 
6 en 10, zoowel 8 en 11•12 zijn telkens met 
dezelfde vergrooting gefotografeerd, en geven 
dus tevens een goeden indruk van het" ver1- 
schil in grootte der sporen. 

Bij Weert komt Isoëtes voor in de Roevender 
Peel, de Baanen en het Sarsven. De vindplaat- 
sen in de Roevender Peel zijn tengevolge van 
den aanleg van een nieuw kanaal, dat er dwars 
doorheen gaat, voor verreweg het grootste deel 
onherstelbaar vernield. Alleen in het uiterste 
noordelijke deel, dat, wij moeten het dankbaar 
vermelden, door de Ingenieurs van den Water- 
staat met opzet is gespaard, komt de plant nog 
voor. 

In. het Sarsven is de plant in een deel der plas 
talrijk; het grootste deel is echter te modde- 
rig en dus ontbreekt hier de voor Isoëtesi-vind- 
plaatsen noodzakelijke relatief harde bodem. In 
de  Baanen  is   de plant  verreweg het  talrijkst. 

Op 'de goede vindplaatsen is de zandbodem 
bedekt door een relatief dunne laag zwarte modr- 
der, waarin talrijke exemplaren van Isoëtes, Lit- 
torella, Lobelia en Alisma wortelen. De bodem is 
op de typische vindplaatsen met een waar 
plantentapijt, waarin Littorella meestal het 
voornaamste aandeel heeft, bedekt. Tusschen de 
donkerder getinte overige planten vallen reeds 
van boven gezien de meestal iets helderder 
groene Isoëtes-planten op. De meeste vormen 
vallen ook reeds door de langere, slankere, af- 
staande  of   omgebogen  bladeren  op. 

In het algemeen ontbreekt Isoëtes daar, waar 
de modderlaag dikker is en ook daar, waar 
de drijvende waterplanten als Potamogeton, My- 
riophyllum   e.a.   talrijk   voorkomen. 

Vooral in de Baanen zijn er vele plaatsen, 
waar Isoëtes werkelijk het voornaamste bestand- 
deel van het plantentapijt vormt. 

Interessant is, dat de Baanen, waar nu de 
plant nog zoo talrijk is, in den drogen zomer 
van 1921 bijna geheel zijn uitgedroogd. Het blijkt 
echter, dat dit op den plantengroei niet zoo 
heel veel invloed heeft gehad. Wel meenden wij 
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op Ie kunnen merken, dat zoo groote en krach- 
tige exemplaren als die er vroeger waren aan- 
getroffen, ontbreken. 

In den herfst laten de bladeren los en drij- 
ven dan in groote hoeveelheden aan de opper- 
vlakte. Bij ons bezoek in dit jaar (einde Juni) 
was er van drijvende bladeren nog niets te be- 
speuren. 

Beide soorten komen in Europa verspreid voor. 
I. lacustre is de meer algemeene. Ze komen voor 
door geheel noordwest Europa, ook in Finland 
en het aangrenzend deel van Rusland. De zuid- 
grens wordt door centraal Frankrijk en de oos- 
telijke Pyreneën gevormd. In Zwitserland werd 
alleen 1. eehinosporum en dan nog alleen bij 
Locarno  gevonden. 

Behalve deze beide soorten, die geheel onder 
water leven, komen in Zuid-Europa een aantal 
vormen voor, die op periodiek vochtige plaatsen 
leven. Terwijl onze soorten eene ononderbroken 
ontwikkeling bezitten, is [dit bij deze amphibiscbe 
soorten niet het geval. Gedurende de droge pe- 
rioden ontwikkelen zij zich niet. Ook leven in 
Zuid-Europa twee vormen: I. hystrix en I. Du- 
riaei, waarvan de groeiplaatsen of periodiek 
vochtig of zelfs geheel droog kunnen zijn. De 
bouw dezer soorten • is in samenhang met hare 
Levenswijze dan ook tamelijk sterk van die der 
steeds ondergedoken vormen verschillend. 

Enkele malen werd bij 1. lacustre een vegeta- 
tieve voortplanting waargenomen, n.1. in de Lo- 
gemer See in de Vogezen (zie Ch. Luerssen. Die 
Farnpfianzen S. 852"). 

Isoëtes heeft een zeer bijzondere positie in 
ons plantensysteem. Als gezegd is de familie 
der Isoëtaceae alleen vertegenwoordigd door het 
geslacht Isoëtes. 

Dit geslacht is ook reeds fossiel bekend uit 
verschillende formaties. 

Heer vermeldt (Urwelt der Schweiz S. 326) 
twee soorten, I. Braunii Ung. en f. Scheuchzeri 
Hr. uit de mioceene molasse (Aquitanien) van 
Oeningen, waarbij hij tevens aangeeft, dat de 
eerste zeer na verwant is aan I. lacustre L. 

Saporta (Dernières adjonctions a la f lore fos- 
sile d'Aix en Provence) beschrijft onder den 
naam Isoëtopsis subaphylla door hem gevon- 
dene fossielen uit het Eooeen van Aix en Pro- 
vence en vergelijkt deze fossielen met de sub- 
terrestrische soort Isoëtes  Duriaei. 

Richter (Bedrage zur Flora der unteren Kreide 
Quedlinburgs; beschrijft een nieuwe vorm uit 
het Hauterivien (Onderste krijt) der omgeving 
van Quedlinburg onder den naam Nathorstiana, 
die in alle deelen overeenkomst vertoont met 
Isoëtes. Richter meende deze nieuwe vorm een 
specialen naam te moeten geven op grond van 
het feit, dat de uiterlijke vorm en vooral de 
stamvorming der door hem beschrevene fos- 
sielen tusschen die van Pleuromeia en van Isoë- 
tes staat. Volgt men de beschrijving van een 
zijner soorten (Nathorstiana gracilis n.sp.) en 
combineert men deze met de inleidende opmer^ 
kingen bij de andere soort (Nathorstiana arbo- 
rea n.sp.) dan kan men in vele opzichten zijn 
beschrijving op   Isoëtes  toepassen. 

•Nathorstiana gracilis n.sp. Stamm bis zu 6 cm. 
•lang und 0.8 c m. breit, gerade, unverzweigt, 
•bisweilen etwas bauchig erweitert, Blatter nadel- 
•förmig, 3 cm. lang, am Grunde 1 m.m. breit, 
•quirlstandig oder in Spiralen, Zwiebel bis zu 15, 

•c m. lang und 1,3 c.m. breit, bisweilen vom Stamm 
•deutlich abgesetzt oder eben so stark oder nicht 
•halb so stark wie dieser, mit 2•5 Einbuchtun- 
•gen, die den meridianartigen Streifen entsprechen, 
•ohne Narben; statt vieler einfacher Wurzeln 
•eine Hauptwurzel welche Wurzeln entsendet, die 
•meist, von einer Dichotomie am Ende abgesehen, 
•einfach bleiben, seltener eine seitliche Verzweigung 
•zeigen; Blatter quirlstandig (?) oder in Spiralen (?); 
•Sporangien (?) am Grunde der Blatter". 

Bij de inleidende beschrijving van de eerste 
soort (Nathorstiana arborea) schrijft Richter o.m.: 
•Die breiten Basen der Blatter an der Spitze (der 
•Pflanze) zeigen eigentümliche Zeichnungen, die 
•vielleicht aufverkümmerte Sporangien hinweisen; 
•bei Fig. 1 erkennt man sogar zwischen zwei 
•iibereinander stehenden Bldttern bei d, wenn auch 
•nur am Original, einen linsenförmigen  Körper". 

Zoo men ziet is deze beschrijving geheel ge- 
lijk aan die van Isoëtes in het algemeen. Nat- 
horst, die de collectie van Richter voor het 
Stockholmer museum aankocht, bericht boven- 
dien ook in het Paleobotanische Zeitschrift, 
Band I, 1912, dat eerst na het verschijnen van 
het werk van Bichter de beste exemplaren door 
hem gevonden werden. Hierover bestaan echter 
nog geen  nadere  berichten. 

In het Urgonien (Boven Neocoomj van Cereal 
(Portugal; vond Saporta een vorm, die hij als 
Isoëtes Choffati beschreef (Flore fossile du Por- 
tugal, Lisbonne, 1894). Voor de vergelijking met 
Isoëtes benutte hij in hoofdzaak de subterrestri- 
sche soort Isoëtes setacea. Volgens beschrijving 
en afbeeldingen moet Isoëtes Choffati wel tot de 
Isoëtaceae gerekend worden. 

Bichter heeft ter vergelijking met zijne Nat- 
horstiana de afbeeldingen van Saporta van Isoë- 
tes Choffati voor een deel gecopieerd, wel een 
bewijs, dat hij de verwantschap der beide soor- 
ten aannam. 

Uit oudere formaties dan het Boven Neoeoom 
zijn geen Isoëtaceae bekend geworden. Wel ken- 
nen we Pteridophyten, die een gelijksoortige 
beworteling bezitten. 

Zulke vormen zijn uit den Bernburger Bunt- 
sandstein (Trias) bekend onder den naam Pleu- 
romeia Sternbergi Münst. (Bischof, Sigillarien; 
Zeitschrift für die Gesammlen Naturwissenschaf- 
ten, 1853. Th. Spieker, Pleuromeia, eine neue 
fossile Pflanzengattung und ihre Arten, gebildet 
aus der Sigillaria Sternbergi Münst. des "Bunten 
Sandsteins zu Bernburg, Zeitschr. für die ge- 
sammlen Naturwissenschaften, 1854). Ook ken- 
nen wij Makrosporen, die veel overeenstemming 
bezitten met die van Isoëtes en die misschien 
eveneens lot Pleuromeia behooren. (Fitting, Spo- 
ren im Buntsandstein • die Makrosporen von 
Pleuromeia? Ber. d. Deutsch. Bot. Ges.. XXV, 
8, 1907). 

In tegenstelling met de Isoëtaceae bezit Pleu- 
romeia een recht opgaanden stam, die bij Isoë- 
tes tot  een minimum afmeting gereduceerd is. 

De beworteling en bebladering vertoont echter 
zeer veel overeenkomst met de door Richter 
beschreven Nathorstiana. Denkt men zich den 
stam gereduceerd, dan is de overeenkomst met 
Nathorstiana zelfs opvallend, Behooren de door 
Fitting beschreven sporen werkelijk tot Pleu- 
romeia, en dit is zeer waarschijnlijk, dan wordt 
de verwantschap tusschen Pleuromeia eenerzijds 
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en    Nathorstiana    en    Isoëtes    anderzijds    nog 
grooter. 

De verwantschap tusschen Pileuromeia en Si- 
gillaria is reeds lang vermoed. Oorspronkelijk 
werd de eerste door Bischof en Spieker als Si- 
gillaria Slernbergi Münst. beschreven (Spieker: 
Zur Sigillaria Sternbergi Münst. des bunten 
Sands teins zu Bernburg. Zeitschrift f. die Ge- 
sammten Naturwissenschaften, 1853. Bischof 
I.e.). Reeds kort daarna werd dit fossiel door 
Corda tot een andere familie gebracht, althans 
adopteert Spieker in 1854 reeds den naam Pileu- 
romeia naar aanleiding van Corda's voorslag. 
(Spieker l.c. 1854). De verwantschap tusschen 
Pleuromeia en Sigillaria berust hoofdzakelijk op 
overeenkomst van de onderaardsche dcelen. H. 
Potonié (Abbildungen und Beschreibung fossiler 
Pflanzenreste u.s.w. Berlin 1904), schrijft om- 
trent deze verwantschap het volgende: 

• Die Narben der unterirdischen Knolle erinnern 
•ganz an Stigmaria-Narben, nur dass die bei 
•Pleuromeia kleiner sind; auch die Appendices sind 
•denen von Stigmaria ahnlich. Duren die Kiirze 
•der Knollen-Vorsprünge neigt Pleuromeia doch 
•noch mehr zu Stigmariopsis und erinnert auch 
•an Isoëtes, bei der wir ein gestauchtes, zweilap- 
•piges, zuweilen mehrlappiges Stammchen haben." 

Bekend is, dat Stigmariopsis een verzamel- 
naam is voor de rhizomen van SigUlarien, vooral 
van Subsigillarien. (Solms Laubach. Ueber Stig- 
mariopsis Grand' Eury; Palaeontol. Abhandl., 
Jena 1894). 

In Fig. 4 en 5 hebben wij een exemplaar van 
Stigmariopsis afgebeeld uit het Nederlandsehe 
karboon (Boring S. M. XIV). Dit exemplaar 
toont zeer duidelijk een der af geknot te lappen 
van het rhizoom, vooral fig. 4 is een uitstekend 
voorbeeld van Stigmariopsis. Op het legenstuk 
(fig. 5) is ook een tweede lap aan den rand 
van den kern zichtbaar. Deze afbeelding is prak- 
tisch direct vergelijkbaar met die van het stam- 
metje van 1. lacustre, afgebeeld op fig. 18. 

Alles bijeengenomen mag dus wel worden aan- 
genomen, dat (Stigmaria) Stigmariopsis, Pleuro- 
meia, Nathorstiana en Isoëtes tot één onlwikke- 
lingsreeks behooren en in elk geval zeer eng met 
elkaar  verwant  zijn. 

Het blijkt dus in alle opzichten, dat Isoëtes 
een buitengewoon belangrijke plant is. Het zal 
dus ieder, die iets voor planten en phylogenie 
voelt, buitengewoon genoegen doen, te verne- 
men, dat op het oogenblik de plant tenminste 
op enkele plaatsen nog zeer talrijk is. Maar één 
enkele waterstandsverlaging kan de plant abso- 
luut uitroeien. Mogen echter deze gevaren steeds 
afgewend kunnen worden en het schitterend 
Isoëtes-Litorella-Lobelia-tapijt nog lang den bo- 
dem der Weerter plassen bedekken en materiaal 
kunnen leveren voor de studie van den samen- 
hang Sigillaria-Isoëtes. 

Heerlen,   15   Juli   1924. 

Figuren verklaring. 
PLAAT  I. 

Fig. 1:    Isoëtes echinosporum  (Habitusbeeld). 
• 2: Isoëtes lacustre, gedrongen vorm (Habi- 

tusbeeld). 
• 3: Isoëtes lacustre, slanke vorm (Habitus- 

beeld). 

•   3a: Isoëtes Choffati Sap. 
a. Sporangium vain Isoëtes Choffati, sterk 

vergroot,  naar Saporta. 
b. Bhizoom van Isoëtes Choffati naar Sa- 

porta. 
• 4: Stigmariopsis eveni; Boring S. M. XI\, 

785  M.   tapvormige  rhizoomlap. 
• 5: Stigmariopsis eveni. Tegenstuk van fig. 

4; aan de rechterzijde is een tweede lob 
zichtbaar, die door een vlakke inboch- 
ting van de eerste is gescheiden; dit 
beeld is direct vergelijkbaar met dat 
van Isoëtes lacustre van plaat II, fig. 18. 

PLAAT II. 

Fig. 6: Sporen van Isoëtes lacustre, met duide- 
lijke tetraëderlijnen. 

•, 7: Sporen van Isoëtes lacustre, iets ster- 
ker vergroot; de lijstvormige verdikkin- 
gen zijn hier duidelijk te zien. 

• 8: Spoor van Isoëtes lacustre met tetraë- 
derlijnen, nog sterker vergroot. 

• 9: Horizontale doorsnede door het blad van 
Isoëtes lacustre met de vier grootelucht- 
kanalen en  de centrale vaatbundel. 

• 10: Sporen van Isoëtes echinosporum, zelfde 
vergrooting als  fig.  6. 

• 11: Sporen van Isoëtes echinosporum, zelfde 
vergroolimg als fig. 8; deze zijn dus be- 
langrijk kleiner dan die van Isoëtes la- 
custre; de beharing is op deze en de 
volgende figuren duidelijk zichtbaar. 

• 12: Sporen van Isoëtes echinosporum met 
doornvormig uitstekende tetraëderlijs- 
ten. 

• 13: Jonge, nog witte wortels van Isoëtes 
lacustre  met   dichotome  splitsing. 

• 14: Onderkant van het blad van Isoëtes la- 
custre met makrosporangium en ligula 
(naar  Luerssen). 

,, 15: Doorsnede van het makrosporangium 
van Isoëtes lacustre met ligula (naar 
Luerssen). 

,, lö:    Jonge witte wortels van Isoëtes lacustre: 
a. enkelvoudig   dichotoom; 
b. dubbele dichotomie, beide met duide- 

lijke wortelharen; de uiterste toppen 
zijn onbehaard. 

,, 17: Horizontale doorsnede door het makro- 
sporangium van Isoëtes lacustre (naar 
Luerssen). 

• 18: Vertikale doorsnede door een stammetje 
van Isoëtes lacustre, met duidelijke 
stamlobben   en  wortels. 

• 19: Nathorstiana gracilis Bichter, stam- 
metje  met   wortels  (naar  Bichter). 

• 20: Pleuromeia Sternbergii (Munster) Cor- 
da. Stamknol en stambasis met bladin- 
drukken (naar  Bischoff). 
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BIJDRAGE TOT DE KENNIS VAN 
HET LIMBURGSCHE KRIJT 

door 
Ir. F.  KURRIS, Maastricht. 

IV. 
Van welken aard is de koolzure kalk der 

gevonden Krijtfossielen ? 
Wanneer men den aard van het CaC03 der or- 

ganische kalkskeletten of resten, uit de litera- 
tuur nagaat, dan blijken deze uit een der drie 
modificaties van koolzure kalk te  bestaan   n.1 
calciet   aragoniet en de amorphe toestand. Deze 
laatste is bij de beschouwing van fossiele resten 
uit te  sluiten,  aangezien ze  bij  gewone tempe- 
ratuur zeer spoedig en altijd in calciet overgaat 

Nadat ik  in  mijn Bijdrage  III  «  aantoonde 
dat onze krijtlagen uit calciet bestaan, geel  ik 
in dit artikel de resultaten van mijn onderzoek 
naar  den aard van het  CaC03 van de fossiele 
resten met de verschijnselen,  die  daarmede sa- 

miDneiafofseielen komen in het algemeen in twee 
vormen voor, n.m. als zoodanig ot als afdruk 
meestal dan met kern. Onder de als zoodanig 
voorkomende fossielen zijn er, die slechts in 
zeer dunne exemplaren gevonden worden, in 
bet geval van steenkernen was geen onderzoek 
in te stellen. . 

Dit onderzoek voerde ik uit volgens de me- 
thode van Meigen, in den vorm door Bulschho 
aangegeven, zooals ik die m mijn Bijdrage lil ( .) 
beschreef. . ., u•m. 

De fossielen werden mij door den iserw. ueei 
Cremers, conservator van het Natuurhistorisch 
Museum te Maastricht, welwillend ter beschik- 
king gesteld, die mij ook zoo volledig mogelijke 
inzage gaf van de aanwezige exemplaren van 
öenoemd Museum. "Voor deze bereidwilligheid 
mijn weigemeenden dank. Verder stond mij een 
eisten verzameling ter beschikking. 

Naast dit chemisch onderzoek ging ik na den 
vorm waarin de fossielen gevonden werden, 
dus of als zoodanig of als afdruk met of zonder 
kern Dit constateerde ik niet alleen m de twee 
genoemde collecties, maar ook uit de specilick 
Limburgsche literatuur van de «3*****^£f; 
auel Binkhorst van den Binkhors en Tjbaghs. 
Voor vergelijking roet andere fossiele en recente 
soorten ging ik de literatuur na zooa s deze 
door Bütschli (2) zoo volledig is verzameld 

Voor de systematiek nam ik de indeeling door 
Zittel (3) gebruikt. De namen der exemplaren 
zijn overeenkomstig de determinatie in genoemd 
Museum. 

De resultaten zijn de volgende: 
1     Protozoa. .,      .. 
De exemplaren uit het Museum en uit mijn 

collectie waren steeds als zoodanig, gevonden. 
De Meigeinsche reactie paste ik toe op: 
Orbitoïdes Faujasi Defr. 
Orbitolites macropora Defr. 
Nummulites Faujasi Defr. 
Calcarina calcitrapoïdes  Lam. , 
Allen gaven een aanwijzing op calciet. ...    ,,. 
Ook  de  onderzoekingen  van  Sollas,   liutsclili, 

Cornish en Kendall (2) wijzen op calciet. 
2.    Coelenterata. 
De exemplaren van dezen stam  ui   het  Mu- 

seum en uit mijn collectie zijn meestal als kalk- 

lichameii  bewaard.   Dit is  hier  echter moeilijk 
uit te maken. 

Een onderzoek  ingesteld bij: 
Actinohelia  elegans   Goldf. 

witst op calciet. .. 
Uit de literatuur blijkt, dat de hydrozoa uit 

aragoniet, de octocorallia uit calciet en de hexa- 
corallia uit aragoniet bestaan. &!,•*,•*, 

De exemplaren der spongiae uit het Museum 
zijn als zoodanig aanwezig; von Ebner, Meigen 
en Bütschli (2) toonden aan dat deze groep van 
organismen, voor zoover ze kalk afzonderden, 
calcietskeletten vormden. 

3.   Echinoder mata. 
a.    Echinoïdea. .. 
Uit de Museumexemplaren en uit die mijner 

collectie bleek, dat de fossiele resten steeds als 
zoodanig, zoowel in de afdeehngen Md, c en b 
als in M a voorkomen. 

Bij het onderzoek met de Meigensche reactie 
toegepast op: 

echiniden-reslen, 
cidaris   sp. • 
Stekelplaatje  van  een ecbmide, 

bleken allen te bestaan uit calciet Dit was reeds 
vroeger   door   Haidinger  (1843),   Leidolt   (18&6) 
von   Ebner,   Bütschli   en   Kelly   (2)   bij   recente 
soorten  bewezen. 

b. Ilolothuroïdea. Deze zijn voor ons krijt 
van geen  belang. 

4. V er me s. 
De exemplaren van het Museum en mijne col- 

lectie waren altijd als zoodanig (geen kern ot 
afdruk) aanwezig. Ook uit de opgave van e 
Byckholt (*| blijkt dat hij Ditrupa Ciplyana de 
Bvckh.  als zoodanig vond. 

De  cobaltnitraatproef  toepassende  op: 
Sertrala draconocephala (herkomst St. I ïeler), 
Ditrupa sp. (uit de bakovensteen van Epen), 

wees op een  calcietstructuur. 
Ook de recente soorten door Butschh en Mei- 

gen (2; onderzocht wijzen op calciet. 
5. M o 11 u s c o ï d e a. 

DeBèI"mplaren van het Museum en mijner 
collectie wijzen duidelijk op de kalkskeletten als 
zoodanig De bryozoën door Ubaghs (5) beschre- 
ven onderzocht hij aan de fossielen en niet aan 
afdrukken. 

De   cobaltnitraatproef   paste   ik  toe   op. 
Retepora clathrata Goldf., 
Eschara cvclostoma Goldf. 

en op een monster uit de bryozoënlagen van 
Geulhem en St. Pieter (zie mijn bydrage IIg. 
Alle reacties wezen op calciet. Alleen was ei in 
het microscopisch beeld van het laatste mon- 
ster een spoor van aragoniet te onderscheiden. 
Waarschijnlijk   is   dit  niet   afkomstig  van  een 
bXZ°on°d°?zoelangeii door Meigen, Kelly (*) 
e a (2) bij Eschara-soorten gedaan, wijzen op 
calciet op aragoniet en op een mengsel vain 
beid' no lificaües. Aangezien het aantal proef- 
nemingen vrij gering is, dienen hier meerdere 
te worSr gedaln om vergelijkingen te kunnen 
maken. 

~~t«\~Kcllv gebruikt in haar verhandeling steeds den naam 
conchiet een modificatie van CaCO* die zi] meende gevon- 
den tè hebben. Door Vater en Brauns werd aangetoond 
£ dit aragoniet is. Voor literatuur zie mijn bijdrage ('). 
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b.   Brachiopoda. 
De fossielen uit het Museum en uit mijne col- 

lectie afkomstig, zoowel van de afdeelineen d 
b en c als van het Kunrader Ma zijn als zoo- 
danig aanwezig. Geen brachiopode uit het Maas- 
triclitien is alleen als steenkern of afdruk be- 
kend. 

Ook  Bosquet  («),   die  zich   met   deze   klasse 
van   lichamen   speciaal   beeft   bezig   eenouden 
vond steeds de kalkskeletten en spreekt nergens 
van steenkernen of afdrukken, die hij gevonden 
zou hebben. De Ryckholt (*) determineerde zijn 
Argiope bexaclochis  aan een schelp. 

De Meigensche reactie paste ik toe op- 
een mengsel van Tliecidea's en Terebratula's 
ierebratula  sp.   (*), 

» »   (van   St.   Pieter   afkomstig), 
r>1   • »,        • »   (van   St.   Pieter   afkomstig), 
Rhynchonella sp. (van Epen afkomstig). 
Allen wezen op een calcietschelp. 
De onderzochte soorten uit de litteratuur (2) 

wijzen op een calcietskelet. Sorby (2) zegt zelfs 
dat alle Brachiopoda een calcietschelp hebben. 

6.   Mollusca. 
a.   Lamellibranehiata. 
De Avieula-soorten uit het Museum en het 

exemplaar mijner collectie bestaat uit een zeer 
dunne  schelp. 

Uit de literatuur bleek, dat Bütschli (2) bij een 
recente soort de buitenkant van calciet, de bin- 
nenkant  van   ar ago niet  vond. 

Ditzelfde was het geval bij een Pinnasoort, 
die in het Maastrichtien van St. Pieter en Kun- 
rade als schelp gevonden wordt (zie Museum). 
Ook hier constateerde Sorby (2) bij een recente 
soort een buifcenlaag van calciet en een binnen- 
laag van aragoniet, hetgeen Bütschli (2) beves- 
tigde. Hij stelde vast dat de perlemoerlaae ara- 
goniet, de rest calciet was. 

De Lima species komen zoowel in het Md-b. 
als in het Ma als schelp voor. Volgens Kelly (2) 
zouden recente soorten uit calciet, volgens 
Bütschli  (2)  uit  aragoniet  bestaan. 

De Pecten- en Volasoorten komen in het ge- 
heeie Mastrichtien als zoodanig voor. De co- 
baltproef op 

Vola   quadricostata   Sorv. 
toepassend,  vond  ik  calciet. Alle  onderzoekers 
komen tot ditzelfde resultaat. 

Bij Spondylussoortcn treedt hetzelfde ver- 
schijnsel op als bij Piinna- en Aviculaspecies: 
üen dunne schelp en volgens Sorby (2) die re- 
cente soorten onderzocht, van buiten calciet en 
van binnen aragoniet. 

Oslrea- en Exogyrasoorten zijn in Kunrader 
en Maastrichter krijt steeds als schelp aanwezie. 
De schelp bestaat uit calciet, zooals ik vast- 
stelde  bij: 

Oslrea ungulata (duplo  bep.), 
•     auricularis, 
•      vesicularis (triplo bep.). 

De onderzoekingen van Bütschli en Meieen (2) 
wijzen   in   dezelfde   richting. 

De Mytilidae vindt men meestal als kern 
bij uitzondering als schelp (vgl. de Ryckhold (*\ 
Onderzoekingen van de la Bêche en Kelly bij 
nog levende soorten wijzen op een menesel van 
calciet en  aragoniet. 

De bekende boormossel vindt men zelden als 

(*)   Onder het microscoop vertoonde dit exemplaar een 
sterk kristallijn beeld. 

schelp, meestal als afdruk (vgl. de Ryckhold (*) 
Ook recente soorten bestaan uit een mengsel 
van aragoniet en calciet. ^ngsei 

Qn«U•CUlia '?n Le1a ?Pecies vindt men in ons krijt 
alleen als kern. Volgens Kelly (2) zouden recente 
ÏÏ8PÏ hrfdzakf ik u" ^agoniet bestaan   Het 
ze tde is het geval bij Area en Cuculaeasoorten. 

De I ectuncuh komen als kern voor. Recente 
soorten door Cornish, Kendall en Kelly onder- 
zocht bestaan uit aragoniet en calciet. (*) 

Trigonia's   vindt   men,   zooals  uit  de  talrijke 

atdruk. Een recente soort werd door Kellv f2i 
onderzocht en uit  calciet bestaand bevonden 

als Snavno.   iaSSfel!-a. SFfcies komen  steeds ais kern voor. In de literatuur is geen onder- 
zoek naar den aard van het CaCOs te vhxïT 

Kequiena Cipl. determineerde de Ryckhold (4) 

StnXlir een SChelp- In ziJn werk is il n et  duidelijk  aangegeven, zooals  dit  trouwens 
b    meerdere zijner aanduidingen het  geval is 
Silhman en Kelly (2) onderzochten een Cl   ma 
sp   en vonden dat ze bestond uit aragoniet 
torn tl^8/?!1 men te Kunrade als kern Ke ly en \ater 2) en Clemm (*) vonden 
dat Lardium edule een aragonictschelp had      ' 

K&SKJS*    e soorten hebben em 
slSte^JSerMae £n,Dl0siniasoortenkomen 

•d!     55•, voor-. Volgens de literatuur be- 
staan deze schelpen uit aragoniet. 

I anopaea St. Petri vond de Ryckhold (*) als 
schelp.   Hij   geeft  echter  aan,   dat  de kern los 

oestïat Cïo Lnf/n11 ^•*»te racete soort 
nu. voi8ens   Kelly  uit  aragoniet. 

aü tf i    ilas supracretaoea vond de Ryckhold (*) 
als afdruk. De la Bêche (2) bepaalde het Ca PO 
van een recente schelp ü zifnde aragïnS     3 

o.   Scapbopoda. 
^?li^het ,Museum aanwezige Dentalium Mo- 
sae is zoowel als zoodanig maar ook als steen- 

rXT^D\DentaliUm NiJsti uit IS i ader is als steenkern aanwezig.  De Ryckhold 
vond deze laatste ook als zoodanig.     n}CKlWlÜ 

De Meigensche reactie toepassend op  Denta- 
lium Mosae en op een stuk van een Deintaliulh- 
bank wees steeds op calciet. ouuuium 

Kellv £?9«hfi dentalium elephantinum door 
iveny op 280a bepaald, wijst op een mengsel 
van aragoniet en calciet. mengsel 

c.   Gastropoda. 
isltLn^ ht Museum aanwezige 'exemplaren 
is alleen de schelp van Nerita rugosa Ilocnieh 
en de onderschelp van Hipponix Dunckeriana 
iSoarstZm drig, aanwezig Binkhorst van S 
Binkhorst (•) die deze groep van fossielen voor 
ons krijt determineerde, vond er slechts 5 als 
zoodanig en hiervan waren er vier zeer zeld- 
zaam. Bosquet (», vond de zoo juist genoemde 
ÏÏK235 a,1S *°°öan& De onderschelp is •er 
verspreid de bovenschelp echter zeer zeldzaam 

SLhfs Pnld.rWl 7n-zijn drie nieuwe *^ siecnts een als zoodanig 
Aangezien ik slechts de schelp van Nerita 

rugosa H. en de onderschelp van fiipponix SS- 
ckenana B.   tot mijn beschikking hid,  kon  ik 

(*} u?t, Pfctunculus Pulvinatus door G. Rose (?) onder- 
zocht bleek uit aragoniet te bestaan. Volgens zijn opgave 
zou deze afkomstig zijn van het krijt van Klein Spauwen 
bij -Maastricht, waarschijnlijk is deze schelp uit tertiair 
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alleen op deze de Meigensche reactie toepassen. 
Het resultaat hiervan was dat de Hipponixschelp 
uit calciet bleek te bestaan. Bij Nerita rugosa 
bleek dat een gedeelte uit aragoniet, een ander 
deel uit calciet bestond. Bij een ander exemplaar 
de reactie toepassende bleek dit geheel uit cal- 
ciet te  bestaan. 

Ier controle nam ik twee Gastropoden uit het 
tertiair, n.m.: 

Cerithium elegans, 
! •        complanalum. 

Beiden gaven de aragoniet reactie zeer duide- 
lijk. 

Een recente Nerita sp. door Kelly (2) onder- 
zocht bleek ook uit calciet te bestaan. Ook 
bij enkele andere (Helix sp.) werd dit geconsta- 
teerd. De overgroote meerderheid der Gastropo- 
den bestonden uit aragoniet, zoodat de uitspraak 
van Sorby (2) ten volle te bevestigen is: ihe 
greater part are wholy aragonite have a sp. 
Sr of 2.90 but in some like Patella, Fusus, Lit- 
torina and Purpura the outer layer which has 
also an abnormal microscopical structure have 
a sp. gr. of about 2.70 (vgl- Rose ('). 

d.   Cephalopoda. 
Van de exemplaren uit het Museum en uit 

mijn eigen collectie bleken allen als steemkern 
gevonden te worden, uitgezonderd de Belemni- 
tella mucronata en  quadrata. 

Ook uit het werk van Binkhorst van den 
Binkhorst (9) blijkt dat hij de meeste exemplaren 
als steenkernen vond. Uit het onderzoek naar 
den aard van het CaC03 van B. mucronata dat 
ik reeds vroeger beschreef (") en uit de cobaltm>- 
traatproef, die ik nog op enkele exemplaren toe- 
paste,  bleek   dat deze  bestaat  uit calciet. 

Sommige exemplaren bleken onder het mi- 
croscoop (vergr. 120 X) te bestaan uit groote 
rhomboëders evenals ik opmerkte bij een lere- 
bratula sp. Ik meen deze grove kristallisahe te 
moeten toeschrijven aan secundaire omvormin- 
gen, die in het fossiel met medewerking der 
omgeving hebben  plaats  gehad. 

De literatuur (2) geeft ook hier slechts enkele 
bepalingen. Zoo bestaan verschillende Nautilus- 
soorten uit aragoniet evenals een Spirula en be- 
pia-soort. Argonauta argo bestaat uit calciet. 

7.    Art.hr o poda. 
lo.    Klasse   Crustacea. 
De Mitella sp. uit het Museum zijn als zoo- 

danig aanwezig. Ook Bosquet (12 en 13j die de 
groep der Cirripedia bestudeerde, vond steeds 
de fossielen als zoodanig. 

De recente soorten bestaan uit calciet. 
De fossiele  Ostracoden uit het  Museum zijn 

steeds als zoodanig aanwezig, evenals de soorten 
door Bosquet (12 en 14; beschreven. 

Verdere onderzoekingen zijn mij onbekend. 
Van Eupagurus Faujasi en de andere Deca- 

poda zijn altijd de verkalkte deelen bewaard. 
Ook Binkhorst van den Binkhorst (9) vond 
steeds de resten als zoodanig. Volgens de Mei- 
gensche reactie bestaan deze resten uit calciet. 

Recente soorten door Kelly en Bütschli on- 
derzocht wijzen op amorpli CaC03, dat zich 
later bij gewone temperatuur nooit in aragoniet 
maar steeds in calciet omzet. Alleen bij kreef- 
tenoogen  constateerde   Bütschli   aragoniet. 

Voor   de  overzichtelijkheid   geef  ik   hier  de 
feiten zooals ze door literatuur, vondsten en on- 

derzoek   worden   geboden   in   een   tabel  vereer- 
nigd. 

I Voorkomen der 
Krijtfossielen. 

1. Protozoa 
2. Spongia 

Octocorallia 
Hexacorallia 
Hydrozoa 

3. Echinoidea 
4. Vermes 
5. Bryozoa 

Brachiopoda 
6. Lamellibran- 

chiata 

Scaphopoda 

Gastropoda 

Cephalopoda 
7. Cirripedia 

Ostracoda 
Decapoda 

als zoodanig 

als zoodanig 

flinke schelp 
dunne schelp 
steenkern of 

afdruk 

als schelp en 
kern 

meestal  kern 

als zoodanig 

Onderzoek naar 
den  aard van 

het CaC03. 

calciet 

calciet 

(*) 

Resultaten  van 
andere onder- 

zoekers. 

calciet 

calciet   (*) 

calciet 

calciet 

aragoniet 
calciet 

calciet, soms 
mengsel v. cal- 
ciet en arago- 
niet 

calciet 
calciet 

cal. en aragoniet 
aragoniet 

meestal ara- 
goniet 

calciet 

calciet 

(*) Iets aragoniet houdend. 

Uit het voorgaande blijkt duidelijk dat er ver- 
schillende groepen van dieren zijn, die hun 
CaCO» in een bepaalden vorm afzetten, dus 
als calciet of als aragoniet of beide tegelijk Deze 
conclusie wordt door alle onderzoekers (Kose 
Bütschli, Kelly, Sorby e.a.) getrokken op grond 
van hun proefnemingen vooral bij recente soor- 
ten. Deze conclusie is ook te aanvaarden voor 
de fossiele resten in ons Limburgsen krijt, hoe- 
wel het geen regel zonder uitzondering is. 

Sorby bracht deze conclusie in 1879 reeds in 
verband met hun wijze van voorkomen m fos- 
sielen toestand. Hij stelde n.m. de hypothese 
op dat alleen die fossielen bewaard bleven, die 
oorspronkelijk als calciet aanwezig waren. Zoo 
verdwijnen schelpen, die geheel uit aragoniet 
bestaan en blijft alleen een kern achter. Van 
schelpen, die zoowel uit aragoniet als calciet 
bestaan, wordt alleen de aragpnietlaag wegge- 
nomen. Deze hypothese werd door PK Ken- 
dall bevestigd bij zijn onderzoek van de Coral- 
line Crags van Essex en Suffolk (15). 

OP grond nu van oplosbaarheidsbepalingen 
van Kohlrausch en Rose («) en Foote (") bleek 
dat aragoniet bij 18« 15 °/« meer oplosbaar is in 
water dan calciet. Foote onderzocht ook de 
tijd om calciet en aragoniet met kahumoxalaat 
in chemisch evenwicht te brengen. Ook dit ging 
bij aragoniet vlugger. In dezelfde richting wij- 
zen ook de onderzoekingen van Klemeiit ( ), 
die aantoonde dat oplossingen van MgSO, ara- 
goniet veel energischer aantasten dan calciet 
Ook de vorming van Gaylussiet gaat bij aragoniet 
vlugger (Bütschli (2). W. Clemm (8) toonde aan 
dat alkali silicaten op Ostrea edulis (calciet) 
minder vlug inwerkten dan op Cardium edule 
(aragoniet). De inwerking werd door de aan- 
wezigheid van C02 merkbaar bespoedigd. 

Om nu de omstandigheden te benaderen, die 
in de krijtlagen zich voordoen, ondernam ik 
nog de volgende eenvoudige proefneming: De 
boven aangegeven Cerithiumsoorten werden stot- 
fijn gemaakt en daarna in een oplossing van Lal- 
ciumhvdrocarbonaat (verkregen door koo zuur 
tot verzadigings toe door een verzadigde kalk- 
wateroplossing te leiden) gebracht. Het soorte- 
lijk  gewicht  van   het  poeder  dat  aanvankelijk 
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2.892 bedroeg, daalde, nadat de stol' 2y', maand in 
bovengenoemde oplossing gestaan bad, tot 2.817. 
Na o maanden bedroeg hel s.g. 2.809- 

Uit deze proef blijkt dus duidelijk, dat ara- 
goniet op den duur niet bestaanbaar is in een 
vochtig milieu, dus overgaat in de meer stabiele 
modificatie calciet. De oplossing van aragoniet 
m het koolzuurhoudende kalkwater is dus over- 
verzadigd ten opzichte van calciet, zoodat we 
hier dus de reactie krijgen: 

calciet aragoniet_J_> opgelost _JL> calciet. 
Aangezien nu door slrooming van het water 
de reactie 1 op een andere plaats kan verloopen 
dan II, kan dus een schelp, die uit aragoniet 
bestaat, opgelost worden en dus verdwijnen en 
het  CaC03  in de omgeving  afgezet worden. 

De conclusie van Sorby is dus op grond van 
de opgegeven feiten ook voor ons krijt te 
aanvaarden. Uit de tabel blijkt n.m. duidelijk 
dat de organismen, die aragoniet afgescheiden 
hebben, verdwenen zijn en vervangen zijn door 
sieenkernen. 

We krijgen eveneens de verklaring' waarom 
ons krijt bijna vrij is van aragoniet (zie mijn 
Bijdrage III (i) en uitsluitend uit calciet be- 
staat (behoudens nog sporadische overblijfselen 
van onopgelost aragoniet). 

Tevens blijkt hieruit waarom we geen arago- 
niet-schelpen vinden, hoewel die er beslist Ge- 
weest moeten zijn en in de plaats daarvan steen- 
kernen en afdrukken (vgl. de Gastropoden). De 
toestand waarin de schelpen verkeeren, spe- 
ciaal wat hun dikte betreft, vindt hierin zijn 
verklaring (vgl. Avicula, Lima, Pinna enz.). Deze 
toch bestonden voor een groot gedeelte uit ara- 
goniet, dai nu verdwenen is zooals trouwens 
alle schelpen van ons krijt geen paarlemoerach- 
tige  laag  (meestal   aragoniet)  meer   bezitten. 

Verder doet zich hier een verschijnsel voor 
dat nu juist niet direct voor ons krijt van 
belang is, n.m. dat bij de schelpen van ara- 
goniet en calciet deze laatste steeds aan den 
buitenkant ligt. Zou dit reeds een overgang zijn 
naar den stabielen vorm in het organismezelf? 

Uit het voorgaande volgt dus dat op de pri- 

maire afzettingen der Senonische krijtzee een 
levendig chemisch schouwspel is opgetreden dat 
op het oogcnblik nog niet afgeloopen is (getuige 
de aragonietsporen). Niet alleen bestonden dele 
ui liet oplossen van aragoniet, maar omkristalli- 
saties zullen eveneens hebben plaats gehad (vgl 
de Belemnitella mucronata en Terebralula sp 
in deze verhandeling genoemd). Hierop hoop ik 
nog nader terug te komen. 
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AVIFAUNA der Nederlandsche Provincie Limburg 
benevens   eene   vergelijking  met  die der aangrenzende gebieden door 

P. A. HENS, Valkenburg L. 
Phylloscopus sibüatrix sibilatrix (Bechst.)  Fluiter.     -     Duitsch :   Waldlaubsaneer 

Fransch : Pouillot-siffleur. 
Hoofdzakelijk bewoner van eiken- en beu- 

kenbosschen. Soms ook in naaldhout. Zomer- 
vogel van einde April of begin Mei tot Sep- 
tember ? Op enkele plaatsen in da provincie 
broedende aangetroffen, doch meestal zeer 
lokaal. 

Gebied I. Broedvogel in de omgeving 
van Valkenburg o.a. in het Ravensbosch te 
Houthem en op het Botspark te Berg en ïer- 
blijt. In den omtrek van' Heerlen nam ik de 
soort niet waar. Sinds 1905 vrij talrijk broe- 
dend te Rolduc-Kerkrade (Nillesen. Natuurh 
Gen. Jaarb. 1912. p. 25). 

Gebied    II.   In Mei waargenomen in de 

omgeving van Steijl ; evenwel niet broedend 
(Kiotte. Ardea. 1913. p. 70). Op 30 April 1923 
nam Pater Riotte een zingend o" waar te Baar- 
oo De vogel bleef daar ter plaatse zingen tot 
het eind van Juni. Heeft zeer waarschijnlijk 
aldaar gebroed. 

dpGhnC
bii?d ,in- Br°edend waargenomen in 

ï^0S,SCh
R

n-tUS£Chen Swalmen en de Dnitsche 
grens bij Brugen en Elmpt (H. Vallen) 

Gebied IV. Komt in de omgeving van 
Ottersum niet voor (J. Vallen). Overigens' zijn 
mi] ook uit andere plaatsen in dit gebied seen 
waarnemingen bekend. 

Gebied V. In de gemeenten Horn, Bae- 
xem, Heithuizen, Haelen, Nunhem enz. nam ik 
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op mijn excursies de soort nimmer waar. J. 
Esser kent haar evenmin van Helden-Pannin- 
gen noch F. van Baar voor de omgeving van 
Venray. In de coll. Beckers bevinden zich geen 
exemplaren uit de omgeving van Weert. 

Op verschillende plaatsen in de aangrenzen- 
de   streek   der   Rijnprovincie   waargenomen, 

doch lokaal en in klein aantal (Ie Roi. V. f. d. 
R. p. 276). Voor België vermeldt Dubois (N.R. 
d.O. p. 203) den Fluiter als: •peu commun et 
•même. rare dans certaines localités". In het 
arrondissement Verviers evenwel algemeen 
broedend (L. Coopman. Le Qerfaut. 1921. p. 
113). 

GENUS :   LOCUSTELLA Kaup 1829. 
65.    Locustella luscinioides luscinioides (Savi)    Nachtegaalrietzanger. • Duitsch : 

Nachtigall-Rohrsanger.   Fransch :   Fauvette   des    saules. 

Een uiterst zeldzame broedvogel, welke als 
zoodanig slechts van een paar plaatsen 
bekend is. 

Pater C. Riotte, die de soort evenals Lo- 
custella naevia, welke laatste hij tal- 
rijk in Noord-Frankrijk waarnam, zeer goed 
kent, deelde mij mede, dat hij haar in de omge- 
ving van Tegelen op vier verschillende plaatsen 
had waargenomen. In de moerassen om Berckt 
bij Steijl ziet hij dezen vogel ieder jaar. Den 
5den Mei 1919 hoorde hij aldaar 3 verschillende 
exemplaren zingen. 8 Mei d.a.v. vernam hij ter 
plaatse nog slechts één voorwerp, hetwelk 
daar bleef en voor het laatst door hem 
zingend werd waargenomen op 7 Juli 
van dat jaar. In de jaren 1920 en 1922 
hoorde hij de vogels wederom terzelfder 
plaatse. Vervolgens werd de vogel door hem. 
vastgesteld in de moerassen bij Qeloo en Reu- 
ver en dit jaar (1923) nog bij Wambach op 
Duitsch grondgebied. 

De Heeren R. Tepe en H. Vallen vernamen 
in den zomer van 1912 het gezang dezer soort 

de   moerassen   tusschen   Swalmen   en   de in 
Duitsche grens nabij Brügen. Deze waarneming 

66.   Locustella naevia naevia (Bodd.).  S p r i n k h a a n r i e t z a n g e r. 

stemt geheel overeen met hetgeen Baron 
Snouckaert van Schauburg vermeldt in zijn 
ornithologisch overzicht in het Jaarboek der 
Club van Nederl. Vogelk. 1912. p. 14., n.1. 
dat Dr. Frey (Wiesdorf) en Oberföster Bubner 
(Schlebusch) bij Brüsren aan de. Swalm de soort 
vernamen en verzamelden. Volgens hun mede- 
deeling was deze Rietzanger aan de overzijde 
der grens, dus op Nederlansch gebied, nog 
talrijker. Dr. Frey kwam 9 Mei 1911 in het 
bezit van een d1 uit die streek. 

Het hier bedoelde terrein is hetzelfde als 
dat, waar de Heeren Tepe en Vallen de soort 
waarnamen. 

Overigens is de Nachtegaalrietzanger in ge- 
heel West-Duitschland nog alleen bekend uit 
de Kreis Qeldern en Kempen (le Roi. V. f. d. 
R. p. 274). 

In ons land broedt de soort in de Krahngsche 
plassen, langs de Maas, op de plassen bij Eer- 
newoude in Friesland, Naardermeer en bij An- 
keveen (N.H.) (Baron Snouckaert van Schau- 
burg. Avifauna Neerlandica, p. 42). Voor België 
vermeldt Dubois (N. R. d. O. p. 204) haar als 
een zeer zeldzame, en toevallige gast. 

Duitsch: Heusch- 

reckensanger.  Fransch 

Broedt zeer waarschijnlijk op enkele plaat- 
sen in Limburg in vennen en moerassen. Het 
voorkomen dezer soort in onze provincie is 
evenwel nog niet voldoende bestudeerd. 

Waargenomen in : 
Gebied   I.   Geen waarnemingen bekend. 
Gebied II. Riotte (Ardea. 1913. p. 84) 

vond de soort in de omgeving van Steijl op 21 
Mei 1910 en 3 Mei 1911, hetgeen het broeden 
aldaar mogelijk doet schijnen. 

Gebied III. Des zomers werd het voor- 
komen van dezen Rietzanger meermalen vast- 
gesteld in de moerassige streek tusschen Swal- 
men en de Duitsche grens bij Brügen, alwaar 
ook de Nachtegaalrietzanger thuis is. Vrij ze- 
ker daar broedvogel (H. Vallen). 

Gebied   IV.   Geen waarnemingen bekend. 
Gebied V. De Heer van Pelt Lechner 

ontving 14 Mei 1905 een ó uit Heithuizen on- 
der mededeeling, dat het geluid der soort al- 
daar tot diep in de maand Juni wordt ver- 
nomen, hetgeen het broeden aldaar zeer 
waarschijnlijk maakt  (Baron Snouckaert van 

Locustelle   tachetée. 
Schauburg. Mededeelingen der Nederl. Ornith. 
Ver. No. 3. 1906. p. 29). Nog in 1923 kwam de 
soort aldaar in den zomer steeds voor (Kna- 
pen). 

In de Rijnprovincie is de soort sporadische 
broedvogel ; nabij onze grens o.a. bij Müdders- 
heim (Kreis Duren), bij Viersen, in de Eifel bi] 
Gemünd enz. (le Roi. V. f. d. R. p. 273 en •Bei- 
trage" p. 124). . 

Over het algemeen zeer zeldzaam in België 
(Dubois. N. R. d. O. p. 204) ; in het arrondisse- 
ment Verviers (Hautes Fagnes) echter een al- 
gemeen voorkomende broedvogel ! (L. Coop- 
man. Le Gerfaut. 1921. p. 113•114). Vergelijk 
ook Le Gerfaut. 1913. p. 145 e.v. ; 1919, p. 27 ; 
1920. p. 20 en 37. 

Een uitgebreid en nauwkeurig onderzoek 
naar het broedgebied van dezen Rietzanger in 
Limburg is hoogst gewenscht. Vermoedelijk 
komt hij in ons gewest meer voor dan men 
meent, te meer waar hij bijv. in den achter- 
hoek van Gelderland even als op vele plaatsen 
in het Midden- en Noorden van ons land geen 
zeldzaamheid is. 
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67. 
GENUS : ACROCEPHALUS Naum. 1811. 

Acrocephalus arundinaceus arundinaceus (L.).    Karekiet. • Duitsch : Drosselrohr- 
sÉinger. Fransch :  Rousserolle turdoïde. 

Zomervogel. Broedt in klein aantal in de 
moerassen  van Noord-  en  Midden  Limburg. 

Waargenomen in : 
Q e b i e d    I.   Geen waarnemingen bekend. 
Gebied II. Broedvogel in de omgeving 

van Steijl (Riotte. Ardea. 1913. p. 82). Thans 
niet meer (Riotte). 

Gebied III. In den zomer waargenomen 
en verzameld in de vennen bij Herkenbosch en 
Swalmen (H. Vallen en schrijver dezes). Daar zeer 
waarschijnlijk ook broedvogel. 

Gebied IV. Geen waarnemingen bekend. 
Hoogstwaarschijnlijk komt de soort als broed- 
vogel voor in de moerassen langs de grens. 
Zulks dient nader onderzocht te worden. 

Gebied   V.   Broedvogel in de Peel (Nil- 

lesen. Natuurh. Gen. Jaarb. 1912. p. 26), om 
Weert (ouden en jongen met nest in de coll. 
Beckers), Helden-Panningen (J. Esser), te 
Venray (F. van Baar) en in het riet langs het 
Noorderkanaal tusschen Nederweert en Meijel 
(J. Esser en Knapen). 

In de Rijnprovincie sporadische broedvogel 
o.a. bij Wesel, Kreis Mors, Kreis Geldern, 
Elmpterbruch (nabij de Nederlandsche grens te 
Swalmen), Viersen, Odenkirchen enz. (Ie Roi 
V. f. d. R. p. 268). In België, waar water 
en riet voorhanden is, algemeen (Dubois. N. 
R. d. O. p. 204). Zeldzame broedvogel in het 
arrondissement Verviers (L. Coopman. Le Ger- 
faut. 1921. p. 114). 

68.   Acrocephalus scirpaceus scirpaceus (Herm.).  Kleine  Karekiet. - 
musch. Duitsch : Teichrohrsanger. Fransch :  Effarvatte. 

Volksn.: Reet- 

Broedvogel in vennen (wanneer er riet 
staat), langs plassen, vijvers en slotgrachten 
(o.a. in die van het Kasteel Wittem alwaar 
Merckelbach tusschen 1907 en 1910, 8 legsels 
verzamelde). Door de geheele provincie waar- 
genomen van eind April en begin Mei tot in 
September en wel in : 

Gebied I. Broedend waargenomen op 
slotvijvers, o.a. te Wittem (coll. Merckelbach), 
ter Worm bij Heerlen (c? 3 Mei 1920 in mijn 
collectie) enz. 

Gebied II. Regelmatige broedvogel in 
de omgeving van Steijl (Riotte .Ardea. 1913. 
p. 83) en ongetwijfeld op nog vele andere plaat- 
sen langs de Maas. 

Gebied III. Broedvogel langs de Swalm 
bij Swalmen, alwaar o.a. in 1906 bewijsstuk- 
ken werden verzameld. 

Gebied   IV.   Alhoewel mij geen positieve 
69.   Acrocephalus palustris (Bechst).  Bosch 
Korentaatsch en Korencampin (bij Maastricht). 

Rousserolle 

Algemeen voorkomende broedvogel in de 
graanvelden en kleine boschjes en struiken in 
de nabijheid van deze. Zomervogel, welke eerst 
half Mei zich laat hooren en half September, 
soms iets later (19 September 1910, Nunhem), 
weer vertrekt. 

Waargenomen in : 
Gebied I. Talrijke broedvogel om Heer- 

len, Voerendaal, Valkenburg, Houthem, Schin 
op Geulle, Berg en Terblijt, Schimmert, Kerk- 
rade (Nillesen), Wittem (11 Wsels in de coll. 
Merckelbach), Gulpen (coll. Hellebrekers) enz. 
enz. 

Gebied II. Broedend in het Maasdal o.a. 
bij Roermond en talrijk bij Steijl (Riotte. Ar- 
dea. 1913. p. 83). 

Gebied III. Broedend in en nabij de 
graanvelden om Roermond, Swalmen enz. Ook 

gegevens voor dit gebied bekend zijn, ligt het 
vermoeden voor de hand, dat de soort zeer 
zeker in de moerassen, welke zich daar bevin- 
den, als broedvogel voorkomt. 

Gebied V. Broedvogel in de vennen U 
Heithuizen (9 met sterk ontwikkeld ovarium, 
13 Mei 1912 in mijn coll.), te Venray (legsel 
in mijn coll.) en op andere plaatsen in de Peel 
(Nillesen .Natuurh. Gen. Jaarb. 1912. p. 26). 
Talrijk voorkomend in de vennen langs het 
Noorderkanaal tusschen Nederweert en Meijel, 

Op voor haar geschikte plaatsen is de soort 
in de Rijnprovincie vrij algemeen ; ook langs 
de geheele D-uitsch-Limburgsche grensstreek 
(le Roi. V. f. d. R. p. 269). Hetzelfde geldt voor 
België (Dubois. N. R. d. O. p. 204), o.a. vrij 
algemeen in bepaalde gedeelten der Hautes 
Fagnes, arrondissement Verviers (L. Coopman. 
Le Gerfaut. 1921. p. 114). 

rietzanger.    •    Volksn.:    Korenfluiter, 
Duitsch :  Sumpfrohrsanger. Fransch • 

des marais. 

in niet te groote loofbosschen met veel onder 
hout, heb ik dezen Rietzanger aangetroffen. 

Gebied  IV.    Geen waarnemingen bekend. 
Gebied V Broedvogel o.a. te Buggenum 

(niet ver van de Maas), Haelen, Nunhem, om 
Horn, waarschijnlijk ook om Weert, te Helden- 
Pannningen (P. P. Lazaristen) enz. 

In de vlakten der Rijnprovincie van half Mei• 
September algemeen. Daar even als in Lim- 
burg de meest voorkomende Rietzanger (le 
Roi V. f. d. R. p. 270). Dubois (N. R. d. O. p 
204), vermeldt de soort voor België als •Com- 
,.mune de fin avril a septembre ou elle emigre". 
Ik zag de soort in Limburg nooit vóór Mei! 
Voor het arrondissement Verviers wordt deze 
Rietzanger als •tres rare" opgegeven (L. Coop- 
man. Le Gerfaut. 1921. p. 114). 
Afgesloten 29. VIII. 1924. (Wordt vervolgd). 
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