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VRIEND, GIJ ZIJT NIET OP DE HOOGTE! 

Reeds meermalen in den loop van dit jaar 
heeft de Limburger Koerier gemeend, 
een nadrukkelijk protest tegen het Natuurh. 
Maandblad en andere wetenschappelijke 
tijdschriften te moeten laten hooren, omdat ze 
artikelen in vreemde talen toelaten. Zijn eerste 
protest • in Juni ongeveer • lieten we onbe- 
antwoord, omdat we meenden op deze wijze 
aan onze overtuiging van de onhoudbaarheid 
van de tegen ons ingebrachte beschuldigingen 
het best uitdrukking te kunnen geven. Ook 
op zijn tweeden aanval hebben we gezwegen, 
ofschoon daarin erg bekrompen opvattingen 
geuit werden, die tot een scherpen tegenstand 
eigenlijk wel moesten uitlokken. Maar ons ant- 
woord zou juist gekomen zijn in den tijd, dat 
de hoofdredacteur van den L. K. zijn jubilé 
vierde, en we konden het niet van ons verkrij- 
gen, dit feest door eene polemiek, hoe berech- 
tigd dan ook, te storen. 

hoop, dat de L. K. ons nu ook 
met rust zou laten, werd teleur- 

Onze stille 
van zijn kant 
gesteld. 

In Nr 284 
hij met alle 
op  en brengt 

v. Woensdag  3   Dec.  1.1.  neemt 
beslistheid   zijn   protest   weer 
daarmede al  zijn vroegere niet 

te   rechtvaardigen  onhebbelijke   verwij- 
ten weer te berde. 

Wie weet hoe dikwijls onze collega van de 
Wolfstraat te Maastricht in de toekomst nog 
op zijn krijgstrompet blaast, als we hem nu 
niet eindelijk eens op vriendschappelijken toon 

over zijn verkeerde opvatting inlichten. 
In ons program-artikel •Ter inleiding" in 't 

Januari-nummer van het Natuurh. Maandblad 
1924 kondigden wij aan, dat het Maandbl. een 
wetenschappelijk tijdschrift zou zijn. 
•Zooals vroeger het Jaarboek, stelt nu het 
Nat. Maandbl. zijn kolommen beschikbaar voor 
geleerde bijdragen van eiken aard.... Lang of 
kort, in het Nederlandsch of • wanneer dit 
in 't belang der internationale wetenschap noo- 
dig mocht zijn • in het Hoogduitsch en in 
het Fransch zijn waardevolle opstellen bij de 
Redactie  steeds  welkom"   (blz.  1). 

Wij hebben daarmede dus reeds aangeduid, 
waarom we van tijd tot tijd bijdragen in 
vreemde talen•notabene alleen in Fransch 
en Duitsch, die ieder Limburger kent • 
willen opnemen: in het belang der in- 
ternationale  wetenschap. 

De L. K. wil ons dat echter verbieden. 
Het lijkt er naar, zegt hij, •alsof onze Ne-' 

derlandsche taal niet goed genoeg meer 
is voor de behandeling van wetenschappelijke 
onderwerpen.... Moeten we intellectueel zacht- 
jes aan bij vreemde culturen worden 
ingelijfd? Waarom kan onze Nederlandsche 
wetenschap, die er toch zijn mag.... ook naar 
den vorm haar zelfstandigheid en 
zelfbewustzijn   niet   handhaven." 

Het spreekt vanzelf • en de Redactie van 
het Natuurh. Maandblad weet dit, bescheiden 
uitgedrukt, bijna zoo goed als de L. K. • dat 
de rijke in alle opzichten hoog ontwikkelde Ne- 
derlandsche taal voor wetenschappelijke onder- 
werpen even geschikt is als de talen der 
groote Europeesche naties. Een Nederlander, 
die uit minachting voor of uit o n v o 1- 
doende kennis van zijn moedertaal in een 
wetenschappelijk werk zich van een vreemde 
taal zou bedienen, moest zich inderdaad 
schamen en verdiende de verwijten van den 
L. K. ten volle. 
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Daarmee is echter nog lang niet gezegd, 
dat er geen omstandigheden kunnen zijn, waar- 
in het voor een Nederlander beter is, een 
vreemde taal te gebruiken. 

De Wetenschap droeg steeds een internatio- 
naal karakter, kent ook heden nog, niettegen- 
staande alle politieke tegenstellingen geen na- 
tionale grenzen. Ieder geleerde, die op de 
hoogte wil blijven van zijn vak, is wel gedwon- 
gen, steeds en in den kortst mogelijken tijd 
eiken vooruitgang, alle ontdekkingen te leeren 
kennen, die, in welk land ter wereld 
ook, op het gebied van zijn speciaalstudie 
gemaakt worden. Men behoeft er nu niet lang 
over na te denken om in te zien, dat dit glad 
onmogelijk wordt gemaakt, wanneer ieder- 
een, uit nationale beweegredenen, zich prin- 
cipieel in alle wetenschappelijke me- 
dedeelingen uitsluitend van zijn moe- 
dertaal wilde bedienen. Dan moest eenvou- 
dig ieder geleerde alle cultuurtalen leeren, om 
vandaag een Russisch, morgen een Portu- 
geesch, overmorgen een J a p a ns ch opstel 
of boek • liefst nog in Japansche •haken"! • 
te kunnen lezen!! 

De L. K. heeft hieraan wel niet gedacht; op 
zijn redactie-tafel verdwalen dan ook zoo licht 
geen Japansche hieroglyphen. Wanneer hem 
echter op een goeien dag z'n medewerkers of 
z'n telegraafagenturen de nieuwsberichten enz., 
die hij voor zijn dagelijksche uitgaven noodig 
heeft, 's morgens in het Tsjechisch, 's mid- 
dags in het Zweedsch en 's avonds in het 
Hongaarse h, en voor de variatie den vol- 
genden dag in het Catalaan sch, het 
Iersch, het Finsch en het Bulgaarsch 
zouden mededeelen, ik geloof, hij zou spoe- 
dig de hooge waarde van een internationale 
eenheidstaal ook voor zijn vak leeren be- 
seffen! 

De eenheidstaal der geleerden was vroeger, 
zooals bekend is, het Latijn. Door den achter- 
uitgang van de humanistische vorming • ook 
'tegen het Latijn is de L. K. opgetreden, zeer 
tot onze verbazing! • is dit niet zoo kunnen 
blijven en was men gedwongen een uitweg 
te zoeken, om aan de meer dan Babylo- 
nische spraakverwarring in de weten- 
schappelijke literatuur te ontkomen. Volapuk 
en Esperanto zijn geen kwaad idee (over 
100 jaar zal het Natuurh. Maandblad met of 
zonder permissie van den L. K., als we allebei 
dan nog bestaan, hoogstwaarschijnlijk voor 
driekwart in Esperanto verschijnen!) maar 
voorloopig is daarmee niets aan te vangen. De 
Zooiogen nu hebben zich, reeds lang voor den 
oorlog, op hun internationale congressen op 
5 hoofdtalen vastgelegd: Latijn, Duitsch, 
Engelsch, Fransch en Italiaansch, en drongen 
er zeer op aan, dat tenminste de origin aal- 
beschrijvingen van de nieuw ont- 
dekte diersoorten in een van deze 5con- 
grestalen zouden gepubliceerd worden. Het ligt 
voor de hand, dat bij die regeling de Duitsch-, 
Fransch- enz. sprekenden op de overigen een 

voorsprong hebben, n.1. dat zij zelf in hun 
moedertaal kunnen schrijven. Gaarne had 
men dit allen gegund; dat kon echter niet; 
daarom verschafte men dit voordeel aan zoo- 
velen mogelijk. De vertegenwoordi- 
gers der kleinere naties, maar ook de 
Russen en Japanners toonden zich be- 
reid aan de hoogere algemeene cultuur-inte- 
ressen een offer te brengen. Juist de H o 1- 
1 andsche geleerden hebben het belang hier- 
van bijzonder goed begrepen en met 
zeer weinig uitzonderingen voor hunne be- 
schrijvingen geen Hollandsch gebruikt • de 
geheele wereld is hun daarvoor dankbaar. 

Als de L. K. zich de moeite wil geven, 
de 12 afleveringen van het Natuurh. Maandbl. 
nog eens na te slaan, zal hij vinden, dat juist 
de door hem becritiseerde artikelen 
dergelijke originaal-beschrijvingen van nieuwe 
genera en species van het dierenrijk bevatten. 
Ze zijn bovendien zonder uitzondering van 
b ui't en lan d ers, en de L. K. zal, na het bo- 
ven uiteengezette, wel begrijpen, dat zijn eisch, 
dat buitenlandsche medewerkers hunne bijdra- 
gen •uit beleefdheid" in het Nederlandsch 
dienden te vertalen of te laten vertalen, dub- 
bel onhoudbaar is. Hoe zou het Natuurh. 
Maandbl. zoo iets kunnen vergen, waar de 
beste binnen- en buitenlandsche tijd- 
schriften bijdragen in alle congrestalen 
zonder het minste bezwaar aanvaarden! 
Laat de L. K. eens een blik slaan in den •Zoo- 
logischer Anzeiger"; daar vindt hij opstel- 
len in alle genoemde talen; laat hij 
ter hand nemen het •Archiv für Zellfor- 
schung" (München): hij zal daar afleve- 
ringen tegenkomen, die voor twee der- 
den in 't Italiaansch zijn geschreven. 
Het zoo pas uitgekomen zeven en zestigste 
deel van 't •Tijdschrift voor Entomologie'1', 
uitgegeven door de Nederlandsche Entomolo- 
gische vereeniging, onder redactie van Dr. J. 
Th. Oudemans, Prof. Dr. J. C. H. de Meyere 
en Dr. A. C. Oudemans, bevat zestien bijdra- 
gen van bekende binnen- en buitenlandsche 
Entomologen. Van die zestien b ij dragen 
is er geen enkele, ofschoon bedoeld Tijd- 
schrift notabene gesubsidieerd wordt door den 
Staat der Nederlanden, in het Hollandsch 
geschreven. En zelfs de Fransch en! De 
vorige week nog boden wij een Duitsch op- 
stel van ca 20 bladz. druks aan een Parijsch 
wetenschappelijk tijdschrift aan, en wat werd 
ons door den redacteur geantwoord? •Je pu- 
blierai, au plus vit e, avec Ie plus grand 
p 1 a i s i r, tout ce que vous voudrez bien me 
confier, dans la langue qui vous sera 
la plus f a m i 1 iè r e.... Je me réjouis d'avoir 
un article de vous, en allemand, cela nous 
aidera enz. enz." Een Franschman weet waar- 
achtig, wat hij aan het prestige van zijn 
nationale cultuur en zijne moedertaal 
verschuldigd is; wanneer hij desniettemin niet 
schroomt aan een Duitsch artikel in 
de kolommen van  zijn tijdschrift plaatsruimte 
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te verleenen, dan kan ook een Nederlander 
zich daarbii neerleggen, wanneer Fransche of 
Duitsche opstellen in Nederlandsche tijdschrif- 
ten verschijnen. 

We zeiden boven, dat onze door den L. K. 
gelaakte artikelen juist de eerste beschrijving 
van nieuwe diersoorten tot inhoud hebben. 

Neen, zal de L. K. zeggen, in nummer 6 en 
7 v. h. Maandblad 1924 staat immers ook 
een geologisch opstel van den heer J. J. 
Pannekoek van Rheden: •Einige Notizen über 
die  Terrassen  im  Mittel- und  Nord-Limburg. 

Wanneer de L. K. wil weten, waarom deze 
Nederlandsche geleerde de voorloopi- 
ge resultaten van zijn hoogst gewichtige onder- 
zoekingen over het Maasdal benoorden Sittard 
in het Duitsch publiceert, terwijl hij de 
•Moeraskalkafzetting van Gulickshof bij Suste- 
ren" (Mbl. 1924, 58•60) in het Neder- 
landsen beschrijft, dan geven we hem den 
raad, den Haarlemmer geleerde zelf te vra- 
gen. Hij vrage ook Dr. P. Tesch, waarom 
hij zijn verhandeling •Der niederlandische Bo- 
den und die Ablagerungen des Rheins und der 
Maas aus der jüngeren Tertiar- und der alte- 
ren Diluvialzeit" (notabene Nr. 1 van de Me- 
dedelingen der R ijksopsporing van 
Delfstoffen!) in het Hoogduitsch ge- 
schreven heeft? Hij vrage W. A. J. M. van 
Waterschoot van der Gracht, waarom 
hij voor zijn: •The deeper geology of the 
Netherlands and adjacent regions, with spe- 
cial reference to the latest borings in the Ne- 
therlands, Belgium and Westfalia" de Engel- 
sche taal heeft gebruikt? Hij vrage Dr. 
Jongmans van Heerlen, Dr. Klein van 
den Haag, waarom zij hun resp. •Anleitung zur 
Bestimmung von Karbonpflanzen, enz." en 
•Tektonische und stratigraphische Beobachtun- 
gen am Südwestrande des Limburgischen Koh- 
lenreviers" nietin hun moedertaal schre- 
ven? Hij vergete ook niet, een presentexem- 
plaar van de 3 nummers van den L. K. 1924 
bij te voegen, waarin zulk •misbruik", zulke 
•aanstellerij" enz. aan de kaak worden 
gesteld! Of ze dan niet gemerkt hebben, dat 
ze door hunne handelwijze •zich zelve bij 
vreemde culturen inlijfden"? Of hun 
•het Nederlandsch nietgoedgenoeg was" 
en ot ze niets voelen voor de zelfstandigheid 
en onafhankelijkheid van de Nederlandsche we- 
tenschap, •ook naar den vorm"? Wij zijn 
benieuwd, wat deze vooraanstaande Nederland- 
sche geleerden hem op zijne insinuaties zullen 
antwoorden. In het gunstigste geval • 
wij vreezen voor erger • zal hij ten ant- 
woord krijgen: •Vriend, Gij zijt niet op 
de  hoogte! 

DE   REDACTIE. 

VERSLAG   DER   MAANDELIJKSCHE   VER- 
GADERING VAN 3 DECEMBER L.L. 

Aanwezig: Zr. Marg. Alacoque en Zr. Fran- 
cisca Salesia, Jos. Cremers, H. Schmitz, J.Pag- 

nier, C. Riotte, C. Blankevoort, Br. Bertran- 
dus, Br. Theodorik, Br. Hyacinthus, Korting, 
Wielders, W. de Backer, F. Eyck, Joh. v. d. 
Zwaan, E. Nijst, Aug. Kengen, P. Hens, Ch. 
Grabal, P. Peters, W. v. d. Meer, C. Claessens, 
L. Leysen, v. Rummelen, Faber, A. Koster- 
mans, Maessen, Fr. Sonneville, J. v. Mulken, 
J. Diederen, J. v. Aubel, F. Muller, P. Bou- 
choms, L. Grossier, F. Receveur, F. Paulussen, 
Kurris, G. H. Waage. 

Even na zessen opent de Voorzitter met 
een woord van welkom de vergadering en ac- 
cepteert met een geestig speechje onder dank- 
zegging aan de heeren van Rummelen en 
Dr. Jongmans de door hen aangeboden 
collectie fossiele planten uit 't Carboon van 
Z.-Limburg. 

Hierna verkrijgt de heer P. Hens 't woord 
tot 't houden van zijn aangekondigde voor- 
dracht over: Het trekken der vogels. 

Spreker begint met een historisch overzicht 
der onderzoekingen en theorieën omtrent dit 
hoogst belangwekkende verschijnsel in de vo- 
gelwereld en wel van af Aristoteles" tijd tot 
heden. 

Was tot het einde der 19de eeuw de weten- 
schap omtrent dit vraagstuk geheel gebaseerd 
op waarnemingen der trekvogels zonder meer, 
een nieuwe periode brak aan bij het systema- 
tisch en op groote schaal merken der trek- 
vogels door middel van genummerde alumi- 
niumringen. Hierdoor verkreeg men zekerheid 
omtrent de trekrichting en den trektijd en duur, 
omtrent de landen waarover getrokken werd 
en de plaatsen alwaar de trekvogels overwin- 
terden enz. enz. 

Spr. vermeldt een groot aantal resultaten 
door dit experiment met vele trekvogels ver- 
kregen. Van vele soorten kunnen de verschil- 
lende trekwegen, dank zij het ringexperiment, 
reeds zeer nauwkeurig worden aangegeven. 

Ten slotte behandelt spr. nog den trek van 
vele soorten afzonderlijk, waarbij hij van ieder 
hunner een opgezet exemplaar demonstreert 
uit de zeer fraaie vogelcollectie, bijeengebracht 
en gepraepareerd door den Zeereerw. Heer H. 
Nillesen. 

Resumeerende geeft hij de verschillende mee- 
ningen en opvattingen, welke door de tegen- 
woordige deskundigen worden gehuldigd ten 
opzichte van het ontstaan en wezen van den 
trek, omtrent zijn richting in Europa, omtrent 
de snelheid, hoogte, de verschillende trekba- 
nen, den invloed van weer en wind, luchtdruk 
enz. 

Na afloop wordt omtrent de snelheid der 
vogelvlucht en den invloed van den luchtdruk 
daarop, met spr. van gedachte gewisseld door 
den Zeereerw. Pater H. Schmitz S. J. en 
den Heer G. H. Waage. 

Te ongeveer half negen sloot de Voorzitter 
de vergadering, na een hartelijk woord van 
dank aan den spreker voor de door alle aan- 
wezigen met veel belangstelling gevolgde voor- 
dracht. 
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AVIFAUNA der Nederlandsche Provincie Limburg, 
benevens   eene   vergelijking   met die der aangrenzende gebieden, door 

P. A. HENS, Valkenburg L. 

ORDO:  CAPRIMULGI.  Fam.: CAPRIMULGIDAE. 
GENUS: CAPRIMULGUS L. 1758. 

101.    Caprimulgus europaeus europaeus L. Nachtzwaluw. 
Fransch:  Engoulevent. 

Duitsch:   Nachtschwalbe. 

Zomervogel van Mei tot September, soms 
October, o.a. o* 3 October 1912, Melick bij 
Roermond (coll. Hens). Broedt hier en daar 
in boschrijke gedeelten der provincie. Wordt 
nog het meest op den najaarstrek waargeno- 
men. 

Gebied I. Broedend gevonden te Hoens- 
broek in 1913 door Dr. de Wever (Nillesen. 
Natuurh. Gen. Jaarb. 1918. p. 120). In den zo- 
mer herhaaldelijk waargenomen en ook verza- 
meld in de gemeenten Berg en Terblijt en 
Houthem (1919, 1920, 1921 en 1922), alwaar 
de soort ook ongetwijfeld broedt. Zoo werd 
bijv. einde Mei 1923 nog een exemplaar ge- 
zien in het Ravensbosch onder laatstgenoem- 
de gemeente. • In de collectie Beckers bevindt 
zich een O uit Jabeek, terwijl de Heer W. de 
Backer een exemplaar bezit uit Limmel bij 
Maastricht. 

Op den najaarstrek herhaaldelijk waargeno- 
men en ook wel verzameld op vele plaatsen 
in dit gebied. 

Gebied II. Nillesen (Natuurh. Gen. Jaarb. 
1913. p. 120) bericht over het voorkomen der 
soort te Maasbracht. Riotte vermeldt haar even- 
wel niet voor Steijl aan de Maas. Wel deelde 
hij mij in 1924 mede, dat 19 Mei 1914 een 
exemplaar werd waargenomen te Belfeld en 
25 Juli 1919 een te Tegelen. 

Gebied    III.    Broedt  in  zeer  klein  aantal 

in de bosschen om Swalmen en Roermond, 
mogelijk ook te Vlodrop en te Montfort (Nil- 
lesen. Natuurh. Gen. Jaarb. 1913. p. 120). Op 
den najaarstrek herhaaldelijk waargenomen te 
Melick (9 6 Sept. 1907, d" 18 Sept. 1908 en 
cf 3 Oct. 1912 van daar in mijn coll.).   . 

Gebied IV. In Mei 1919 verzameld te 
Arcen (J. Vallen), en in den zomer een jong, 
vluchtig cf (C. Roncken). Om Ottersum niet 
bekend (J. Vallen). 

Gebied V. Ook in dit gebied broedvo- 
gel (O 6 Juli 1909, America, coll. Nillesen; 
cf 12 Augustus 1902, Weert. coll. Beckers). 
Zeldzaam te Helden-Panningen (J. Esser), o.a. 
17 Juli 1920 (Riotte). Nu en dan broedend 
aangetroffen om Venray (F. van Baar). Zoo 
zag ik van daar eieren der soort in een kleine 
particuliere collectie in die gemeente. Ook 
broedvogel te Heithuizen (Knapen). 

Broedt op vele plaatsen in de Rijnprovincie, 
o.a. langs onze grens in Kreis München-Glad- 
bach, bij Kaen, Krickenbeck, Kreis Geldern, 
omgeving van A^chen enz. (Ie Roi. V. f. d. 
R. p. 169). Omtrent haar voorkomen in België 
zegt Dubois (N. R. d. O. p. 205): •On Ie 
•rencontre particulièrement dans les Ardennes, 
•oü il est assez commun depuis Ie mi-avril 
•jusqu'en septembre." In het arrondissement 
Verviers: •Sans être commun, n'est pas rare." 
(L.  Coopman.  Le  Gerfaut.  1921.  p.   114). 

ORDO:   UPUPAE.   Fam.:   UPUPIDAE. 
GENUS:   UPUPA  L.   1758. 

102.    Upupa epops epops L. H op. • Volksn.: Hoephap,   Boet-boet   en   Kóthoep.   Duitsch: 
Wiedehopf. Fransch: Huppe vulgaire. 

Zomervogel van begin Mei tot in Septem- 
ber. H. Vallen zag bij uitzondering nog een 
exemplaar bij Linne (tusschen Roermond en 
Sittard) op 19 November 1911. • Vroeger 
een vrij algemeene broedvogel, wiens aantal 
evenwel in de laatste 30 jaren zeer is afgeno- 
men, zoodat de soort thans nog slechts zelden 
als zoodanig voorkomt. Een steekhoudende re- 
den voor dezen teruggang heb ik niet kunnen 
vinden. Déze kan in dit geval niet gezocht wor- 
den in verandering van bodemcultuur of het 
verdwijnen van geschikte nestgelegenheid 
(holle boomen, o.a. knotwilgen en appelboo- 
men) aangezien de soort thans op vele plaat- 
sen als broedvogel verdwenen is, zonder dat 
daar van een of ander sprake kan zijn. 

Waargenomen in: 
Gebied I. Voor een dertigtal jaren een 

algemeen bekende broedvogel in het Zuiden 
onzer provincie, is de soort gaandeweg ver- 
minderd, zoodat tenslotte geen broedplaatsen 
in dit gebied meer bekend zijn. • De Heer G. 
Widdershoven te Aalbeek-Hulsberg deelde mij 
o.a. mede, dat de soort voor een tiental jaren 
nog nestelde in een holte in een appelboom 
achter zijn woning, doch sinds dien niet meer 
werd waargenomen. Ook ziet hij in tegenstel- 
ling met vroeger de soort om Hulsberg niet 
meer op den najaarstrek, alwaar zij vroeger 
in het begin van het jachtseizoen door hem 
regelmatig werd waargenomen. Hetzelfde geldt 
voor  de  geheele  omgeving van   Valkenburg. 



NATUURHISTORISCH  MAANDBLAD. 161 

No. 88.   Phoenicurus phoenicurus phocnicurus (L).   •   Gekraagde Roodstaart. cf 12 Juni 1911, Nunhem (West-Limburg) 
Coll. P. Hens, Cat. No. 448 (op den voorgrond). Gewone Zomervogel. Natuurl. grootte. 

No. 89.   Phoenicurus  ochruros  ater  (Brehm).   •   Zwarte  Roodstaart.   Oud  c?   met   zwarten   mantel,  24  Mei   1912, 
Roermond. Coll' P. Hens, Cat. No. 569 (op den achtergrond). Karakteristieke Limburgsche broedvogel. Natuurl. grootte. 

• Ik kon voor dit gebied nog de volgende 
waarnemingen vaststellen : $ eind September 
1912 bij Wijnandsrade en 11 September van 
dat jaar bij Kerkrade (Nillesen. Natuurh. Gen. 
Jaarb. 1913. p. 121.), eind Augustus 1922 waar- 
genomen bij Heerlen (G. Knols) en 9 11 Au- 
gustus 1921 dood gevonden te Houthem (coll. 
Hens). Op 13 en 14 Mei 1922 werd een 
exemplaar waargenomen in het Kloosterbosch 
te Houthem. Ik had hoop, dat de vogel aldaar 
zou gaan nestelen; evenwel werd het dier na 
dien niet meer gezien en is dus slechts een 
doortrekker geweest. Ten slotte werd • jam- 
mer genoeg • op 16 September 1924 een 
exemplaar bemachtigd te Klimmen (P. J. Be- 
melmans). 

Gebied II. Uit het eigenlijke Maasdal 
zijn mij geen waarnemingen bekend. 

Gebied III. Doortrekker in voor- en na- 
jaar in klein aantal, o.a. te Swalmen (coll. H. 
Vallen) en te Linne (19 Nov. 1911. H. Vallen). 

Gebied IV. De Heer Nillesen bezit ver- 
schillende exemplaren uit de omgeving van 
Well. Daar mogelijk nog broedvogel. Bij Grub- 
benvorst werd 15 April 1923 een exemplaar 
waargenomen (Riotte). 

Gebied V. In dit gebied heeft de soort 
nog het langste stand gehouden. Zij was daar 

tot 1913 en mogelijk ook nu nog broedvogel 
te Nunhem (coll. Baron Snouckaert van Schau- 
burg), Haelen, Heithuizen, Baexem (jongen en 
ouden in mijn collectie uit de jaren 1907 en 
1912), Roggel, Weert? (exemplaren in de coll. 
Beckers uit de jaren 1900 en 1903), Venray 
(legsel uit het jaar 1906 in de coll. Merckel- 
bach) enz. In de laatste jaren broedt de soort 
te Venray niet meer (F. van Baar). In de voor- 
malige collectie opgezette vogels van Mr. Dr. 
R. Baron Snouckaert van Schauburg bevond 
zich een oud exemplaar in het begin der ne- 
gentiger jaren van de vorige eeuw gevangen 
te Meerlo in Limburg. 

In de Rijnprovincie werd eveneens de terug- 
gang en het verdwijnen der soort geconsta- 
teerd. Voor onze grensstreek vermeldt Ie Roi 
(V. f. d. R. p. 167) bijv.: •Farwick nennt die 
•Art 1883 für den Kreis München-Gladbacb 
,, •nicht haufig besonders in den letzten Jah- 
•,,ren"" jedoch noch als Brutvogel des Ge- 
•bietes. Heutzutage (1906) zieht sie hier zwar 
•noch regelmassig vereinzelt durch, doch möch- 
•te ich bezweifeln, dasz nie noch nistend vor- 
•kommt. Auf dem Zuge erscheint U. epops 
•auch bei Krickenbeck, Kreis Geldern (Samm- 
•lung Graf Schaesberg). Vor einigen Jahren 
•beobachtete Dr. Frey den Vogel haufiger bei 
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•Jülich und erlegte dort zwei Exemplare. In 
•früheren Zeiten brütete er in den Kreisen 
•Heinsberg, Erkelenz (Dr. Forschelen) undüei- 
•lenkirchen (F. Seulen) durchaus nicht selten 
•und es wurden im Sommer auch Exemplare 
•im Kreise Aachen z. B. bei Schöntal, in der 
•Soers und am Friedrichswald erlegt (F. Seu- 
,,len). Aus der letzten Zeit sind von hier jedoch 
•keine Brutvorkommnisse bekannt geworden, 
•wenn er auch noch alljahrlich sparsam durch- 
•zieht. Bei Qürzenich unweit Duren war der 
•Wiedehopt vor 50 Jahren nach C. G. Schil- 
lings noch haufiger Brutvogel, ist als solcher 
•aber jetzt verschwunden und zeigt sich nur 
•auf dem Zuge"  etc. 

Voor België vermeldt Dubois (N. R. d. O. 
p. 206): •En general peu commune; elle nous 
•revient régulièrement dans la première quin- 

ORDO: HALCYONES. 

•zaine d'avril et emigre vers Ie fin d'aoüt; 
•il est rare d'en voir encore Ie 15 septembre." 
In het arrondissement Verviers ook al hetzelf- 
de verschijnsel als in Limburg en de Rijnpro- 
vincie. L. Coopman (Le Gerfaut. 1921. p. 115) 
vermeldt n.1. omtrent het broeden der soort 
aldaar: •Etait tres commune il y a une tren- 
•taine d'années, est devenue rare, s3ns que 
•les causes de sa disparition aient 
•pu êtreétablies (spatiëering van mij). 

Dat de Hop inderdaad in N. W. Europa ver- 
mindert, blijkt ook uit de inkrimping van haar 
trekgebied. Zoo werd de soort bijv. voor 50 
a 60 jaren in nazomer en herfst nog regelmatig 
in klein aantal op den trek waargenomen in 
de Hollandsche duinstreken. Thans is de soort 
aldaar een groote zeldzaamheid (Prof. Dr. E. 
van  Oort. Ardea.  1923. af!.  I.  p. 7). 

Fam.: ALCEDINIDAE. 
GENUS:  ALCEDO. L.  1758. 

103.    Alcedo   atthis   ispida   L.   Ijsvogel.   • Volksn.: Ieshop (bii Maastricht). Duitsch: Eis- 
vogel. Fransch: Martin-pêcheur. 

Het geheele jaar door aanwezig langs de 
rivieren, beken, vijvers en plassen, alwaar de 
soort in klein aantal broedt. In de omgeving 
van vischkweekerijen dikwijls talrijk, o.a. nabij 
Gulpen. 

Waargenomen in: 
Gebied I. Broedt o.a. langs de Geul 

nabij Houthem, Gulpen (legsel uit 1914 in 
coll. Hellebrekers), Wittem (als voren uit 1910 
in coll. Merckelbach). Zwervend waargenomen 
langs beekjes en vijvers te Schinveld, Hou- 
them,   Heerlen,   Kerkrade   enz. 

Gebied II. Het geheele jaar door langs 
de Maas waar te nemen, o.a. bij Asselt (H. 
Vallen), Steijl (Riotte. Ardea. 1913. p. 96) enz. 
Broedt ook in laatstgenoemde plaats (Riotte). 

Gebied III. Waargenomen langs de Roer 
en de Swalm. Broedde voor een tiental jaren 
en vermoedelijk ook nu nog langs genoemde 
riviertjes. 

Gebied    IV.    Waargenomen   nabij   Otter- 

sum. Het broeden werd evenwel nog niet vast- 
gesteld (J. Vallen). 

Gebied V. Het geheele jaar door aan- 
wezig, o.a. langs de kleine beekjes bij Haelen 
en Nunhem. Broedend gevonden onder laatst- 
genoemde gemeente. Talrijk voorkomend om 
Weert (6 stuks in de collectie Beckers) alwaar 
de soort ook broedt. J. de Haan vond in Au- 
gustus 1924 nog een nest, hetwelk één bedor- 
ven ei bevatte. Vermoedelijk was de vogel 
verstoord geworden. Ten slotte in klein aantal 
broedend waargenomen in de omgeving van 
Venray (F. van  Baar). 

In de Rijnprovincieeen vrij algemeene broed- 
vogel, ook langs onze grens, o.a. bij Viersen, 
Odenkirchen, Kreis Mors, Krickenbeck, Aachen 
enz. (le Roi. V. f. d. R. p. 163). Ook in België 
gewoon (Dubois. N. R. d. C. p. 206). Voor 
het arrondissement Verviers vermeldt L. Coop- 
man de soort als: •Sans être commun, n'est 
•pas  rare."   (Le  Gerfaut.  1921.  p.   114). 

ORDO:  PICI.   Fam.:  PICIDAE. 
GENUS:  PICUS  L.  1758. 

104.    Picus  viridis  virescens   (Brehm).  Gro 
Duitsch: Grünspecht. 

Stand- en zwerf vogel; het geheele jaar door 
aanwezig. Broedt in grootere en kleinere bos- 
schen en groote parken door de geheele pro- 
vincie. Is de talrijkst voorkomende spechten- 
soort. M. i. behooren de hier voorkomende 
Groene Spechten tot den Midden- en West-Eu- 
ropeeschen vorm virescens (Brehm); im- 
mers 5 in Limburg verzamelde cfcf mijner 
collectie hebben respect!' een vïeuge'imaat van 
164, 164, 164, 162 en 158V2 m.m., benevens een 
correspondeerende snavellengte van 47, 44, 49, 
46 en 43 m.m. Bij 4 99 bedragen deze maten 
respect. 164, 165, 164 en 165 m.m. en 47, 
47, 45 en 461'2 m.m. 

In de Rijnprovincie eveneens de meest voor- 

en e   Specht. • Volksn.:   Maartsch    Veulen. 
Fransch:  Pic vert. 

komende spechtensoort (le Roi. V. f. d. R. p. 
161). Ook in België algemeen (Dubois. N. R. 
d. O. p. 207), o.a. in het arrondissement Ver- 
viers (L. Coopman. Le Gerfaut. 1921. p. 104). 

De z.g. Kleine Groene Specht, Picus ca- 
nus canus Gm., welke in de gebergten der 
Rijnprovincie tot bij Aken (le Roi. V. f. d. R. 
p. 162) en in België ook reeds meermalen 
is bemachtigd (Dubois. N. R. d. O. p. 207), 
ja zelfs in het arrondissement Verviers (Herto- 
genwald) reeds eenige malen broedend werd 
gevonden (L. Coopman. Le Gerfaut. 1921. p. 
104) is nog nimmer in onze provincie en even- 
min met zekerheid in het overige deel van ons 
vaderland   waargenomen. 
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ü.3 -m.m. R8iTi.m. 

I. bovenzijde, 

II. bovenzijde, 

I*. profiel van den kop van den Noordelijken Grooten Bonten Specht, Dryobates major major (L.), d 
9 Nov. 1919 Uppsala, Zweden. Coll. P. Hens, Cat. No. 1430. A•B: Snavellengte. 

Ha. profiel van den kop van den Nederlandschen Grooten Bonten Specht, Dryobates major pinetorum 
(Brehm), d 2 April 1922, Houthem, Limburg. Coll. P. Hens, Cat. No. 1245. 

Men lette op het verschil in snavelvorm ! 
5 e der natuurl. grootte, 

GENUS:   DRYOBATES  Boie   1826. 

105.    Dryobates major major   (L.). N 

In het najaar wordt ons land, w.o. ook de 
provincie Limburg, dikwijls bezocht door een 
opvallend aantal üroote Bonte Spechten. De 
veronderstelling ligt voor de hand, dat dit 
grootendeels vogels uit Noordelijke en Ooste- 
lijke streken van Europa zijn, welke zich zwer- 
vend ver van hun broedgebied verwijderen. 
Bekend is, dat deze Noord-Oostelijke spech- 
tenvorm zich vooral in de jaren 1861, 1868, 
1886, 1889, 1898, 1901, 1903 en 1909 zeer ver 
Westwaarts tot in Engeland verplaatst heeft. 
Deze subspecies onderscheidt zich van den in 
Midden- en West-Europa broedenden vorm 
door langere vleugels en breeder, meer plomp 
gebouwden snavel. • Hartert (Die Vogel der 
Palaarktischen Fauna. Bd. II. p. 901 e.v.) geeft 
als vleugelmaat voor den Noordelijken vorm, 
Dryobates major major (L.), 138•143 
m.m., zelden 145, eens 148 m.m. en voor de 
Midden- en West-Europeesche subspecies 
Dryobates major pinetorum (Brehm), 
131•138 m.m., af en toe 130 m.m. 

Ik bezit in mijn collectie 10 in Limburg ver- 
zamelde Groote  Bonte  Spechten, waarvan  er 

oordel ij ke Groote Bonte Specht. 

drie opvallen door hun plompen, breeden sna- 
vel, vergeleken met de zeven overige, die een 
meer gelijkmatig toegespitsten slanken snavel 
bezitten. Deze drie vogels bezitten ook de 
langste vleugels. Het zijn: d juv. Linne, 11 Oct. 
1910 (cat. No. 244), vleugel 138 m.m., d Hou- 
them, 4 Nov. 1919 (cat. No. 825), vleugel 139 
m.m. en 9 Schin op Geulle, 4. Dec. 1920 (cat. 
No. 1070), vleugel 139 m.m. Daar tegenover 
hebben de overige zeven Groote Bonte Spech- 
ten met slanken snavel, een vleugellengte van: 
d Roosteren, 10 Nov. 1909, cat. No. 333, 131y2 

m.m., cT Heerlen, 20 Jan. 1921, cat. No. 1091, 
134 m.m., d Houthem, 2 April 1922, cat. No. 
1245, 130 m.m., d Houthem, 15 Mei 1919, cat. 
No. 743, 132 m.m., 9 Houthem, 9 Jan. 1919, 
cat. No. 706, 130 m.m., 9 Houthem, 14 Maart 
1922, cat. No. 1223, 133 m.m., 9 Houthem, 
5 April 1924, cat. No. 1380, 131 m.m. (maxi- 
mum; vleugelspits iets beschadigd). 

Deze laatste zeven vogels behooren ontwij- 
felbaar tot den West-Europeeschen vorm, hetzij 
pinetorum (Brehm), hetzij tot den nog niet 
voldoende   onderzochten   vorm   arduennus 
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(Kleinschm.) (Falco. 1916. p. 12 en Journ. f. 
Ornith. 1918. p. 271•274. er' vleugel 129 m.m. 
en 9 vleugel 132 m.m.) van Noord-Frankrijk. 

Eerstgenoemde drie grootvleugelige exem- 
plaren met breeden, plompen snavel, houd ik 
voor de meer Noordelijk en Oostelijk broeden-' 
de subspecies Dryobates major major 
(L.), welke blijkbaar in het najaar nu en dan 
onze provincie op haar verre zwerftochten be- 
zoekt. Zoo waren bijv. in het najaar 1919 en 
in dat van 1920 opvallend veel Groote Bonte 
Spechten in Zuid-Limburg. • Ik heb deze 3 
vogels kunnen vergelijken met 4 vogels uit 
Zweden, welke ik van Prof. Lönnberg, Stock- 
holm, ontving, n.1.: cf 9 Nov. 1919, Uppsala, 
cat. No. 1430, vleugel: 141 m.m., r? 20 Mei 
1918, Uppsala, cat. No. 1428, vleugel: 140 m.m., 
9 27 Oct. 1918, Uppsala, cat. No. 1429, vleugel: 

141Vs m.m., ^ 19 Oct. 1919, Uppsala, cat. No. 
1431, vleugel: 143 m.m. 

Het verschil in snavelvorm tusschen deze en 
onze inlandsche vogels is typisch. De 3 door 
mij als major beschouwde Limburgsche exem- 
plaren hebben denzelfden snavelvorm als de 
Zweedsche vogels, terwijl 2 exemplaren uit 
Hallein, Oostenrijk, wat snavelvorm betreft, met 
onze inlandsche vogels vrijwel overeen komen. 

Omtrent, het voorkomen van dezen grooten 
vorm in de Rijnprovincie en in België vind ik 
in de meer aangehaalde, op deze gebieden 
betrekking hebbende ornithologische literatuur, 
niets vermeld. In Engeland werd deze vorm 
evenwei herhaaldelijk bemachtigd (Witherby. 
A Practical Handbook of Britis'h Birds. Vol. II. 
p. 39). 

106.    Dryobates  major  pinetorum   (Brehm),   misschien arduennus (Kleinschm.) ')• West e 
lijke Groote Bonte Specht. • Volksn.:   Klapekster.    Duitsch:    Groszer    Buntspecht 

Fransch: Pic-Epeiche. 

Zwerfvogel. Broedt in klein aantal in groo- 
tere en kleinere bosschen, zelfs in parken (1911 
Rolduc)   op  vele   plaatsen   in   onze   provincie 
Zwerft na den broedtijd overal rond en ont- 
breekt slechts op uitgestrekte, boomlooze vlak- 
ten. 

Waargenomen in: 
Gebied I. Ik trof de soort op haar zwerf- 

tochten meermalen om Heerlen en Valkenburg. 
Nillesen vond haar broedend te Rolduc-Kerk- 
rade in 1911 (Natuurh. Gen. Jaarb. 1913. p. 
120) en in 1912 (legsel in coll. Merckelbach). 
Ook ik vond de soort in de laatste jaren eenige 
malen broedend te Houthem nabij Valkenburg. 

Gebied II. Zwerfvogel. Ik bezit een vo- 
gel uit Roosteren, o* ad. 10 Nov. 1909. Riotte 
zag dezen specht in voor- en najaar in de om- 
geving van Steijl   (Ardea.  1913.  p.  94). 

Gebied III. Zwerfvogel in klein aantal. 
Aangetroffen in de  omgeving van  Roermond 

1)   Vergelijk de bij   Dryobates   major  major 
(L.) vermelde vleugelmaten. 

en Swalmen (coll. H. Vallen). Heeft een en- 
kele maal te Swalmen gebroed (H. Vallen). Ik 
zag 29 April 1922 een paar dezer vogels in 
de bosschen tusschen het station Susteren en 
de Duitsche grens. Volgens mededeeling van 
den jachtopzichter is de soort daar broedend 
gevonden. 

Gebied IV. Broedvogel in de omgeving 
van Ottersum (J. Vallen). 

Gebied V. In de collectie Beckers be- 
vinden zich twee cfcT en een 9 uit de omge- 
ving van Weert. De soort is in dit gebied o.a. 
broedvogel in de omgeving van Venray (F. 
van Baar) en te Heithuizen (o.a. nest met jon- 
gen in 1924. Knapen). 

In de Rijnprovincie als broedvogel niet tal- 
rijk en lokaal verbreid. Op vele plaatsen langs 
onze grens broedend gevonden (Ie Roi. V. f. 
d. R. p. 157 en •Beitrage" p. 78). In België,: 
•Commun et sedentaire" (Dubois. N. R. d. O. 
p. 207). In het arrondissement Verviers vrij 
algemeen (L. Coopman. Le Gerfaut. 1921. p. 
104). 

107.    Dryobates   minor  comminutus   (Hart.)    [hortorum (Brehm)? *)]. 

Kleine   Bonte   Specht.   •   Duitsch:   Kleiner   Buntspecht.   Fransch:    Pic  petit-Epeiche 

Zwerfvogel in klein aantal. Zeer lokaal. Ver- 
moedelijk broedvogel, doch zulks is nog nim- 
mer met zekerheid geconstateerd. Verdeeld 
over de verschillende gebieden kan ik de na- 

Op 15 Februari 1920 werd wederom ter plaatse 
een paartje waargenomen. In dat jaar hielden 
zich voortdurend een paar dezer vogels te Val- 

volgende waarnemingen vermelden: 
Gebied I. Den 17 Nov. 1908 werd een 

9 te Spaubeek verzameld (coll. Nillesen). In 
dezelfde coll. bevindt zich een 9 13 Jan. 1913 
bij Maastricht verzameld. • In de omge- 
ving van Valkenburg werd de soort nu en 
dan waargenomen en verzameld. Zoo bezit ik 
een cf 26 Maart 1919 te Houthem geschoten. 
Den 31 Maart d.a.v. werd nog een 9 daar ge- 
zien. Te St. Gerlach (gem. Houthem) vernam 
ik het geluia der soort op 26 Augustus d.a.v. 

1) Een cf 26 Maart 1919, Houthem (coll. Hens) heeft 
een vleugellengte van 91 m.m. Hartert (Vogel d. Palaarkt. 
Fauna. Bd. II. p. 920) geeft als vleugellengte voor D. m i- 
nor hortorum (Brehm) 87•93 m.m. en voor D. m. 
comminutus (Hart.) 85•88Vs m.m. voor efef en 86•90 
m.m. voor $?. Witherby (A Pract. Handb. of Brit. Birds. 
Vol. II. p. 44) vermeldt zelfs een $ met een vleugel van 
91 m.m. Een vleugellengte van 91 m.m. is dus voor een 
O* van comminutus te groot. Hartert (V. d. P. F. Bd. 
II. p. 921) en Baron Snouckaert van Schauburg (Avifauna 
Neerlandica p. 56) rekenen den Nederlandschen Kleine Bonte 
Specht echter tot laatstgenoemden vorm, doch werden 
geen Limburgsche vogels onderzocht. 
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. kenburg op. Een nest werd niet ontdekt. Eind 
October werd het cf hier dood gevonden. Het 
was geheei vermagerd en wegens bederf niet 
meer geschikt voor praepareering. Vervolgens 
werd 5 April 1921 een exemplaar gezien te 
Houthem (Knols) en hoorde ik 20 Augustus 
den roep in een boschje te Berg en Terblijt. 
Wijders vernam ik de soort op 18 April 1922 
te Valkenburg en zag ik 25 April d.a.v. een 
voorwerp in een boomgaard te Strabeek, gem. 
Houthem. De vogel werd daar op 30 April en 
15 Mei nog in de nabijheid vernomen. Deze 
waarnemingen doen het broeden wel vermoe- 
den, doch bewezen is zulks nog geenszins. • 
Ie Roi (V. t. d. R. p. 160) vermeldt in 1906 
exemplaren uit Valkenburg! 

Gebied II. In de collectie Beckers be- 
vinden zich cf en 9 15 Maart 1909 te Ohé en 
Laak verzameld. Den 16 Januari 1913 werd 
een Q te Itteren bemachtigd (coll. Nillesen). 
Volgens aan den Heer Nillesen verstrekte ge- 
gevens zou de soort onder laatstgenoemde ge- 
meente broeden, hetgeen zeer goed mogelijk 
is. • Ten slotte werd 4 December 1916 nog 
een  ö"  te   Stein  aan   de  Maas  geschoten. 

Gebied III. Werd in dit gebied zeer 
zelden waargenomen. Te Swalmen werd 5 Mei 
1910 een paartje verzameld  (coll. H. Vallen). 

108.    Dryobates  medius  medius   (L.).  Middel 
Buntspecht. Fransch; 

Deze zeldzame specht, welke in ons land 
slechts eenige malen met zekerheid is waarge- 
nomen en er ééns gebroed heeft (Baron Snouc- 
kaert van Schauburg. Avifauna Neerlandica, p. 
55 en Jaarb. der Club v. Nederl. Vogelk. 1915. 
p. 93), is ook in Limburg enkele malen gecon- 
stateerd. Zoo werd in 1905 of 1906 een exem- 
plaar geschoten te Swalmen (coll. Rongen). In 
de jaren 1904 of 1905 werd een voorwerp 
geschoten te Nuth (coll. te Rolduc). Vervolgens . 
werd den 20 Januari 1909 nog een voorwerp 
verzameld te Ohé en Laak (coll. Beckers), 15 
Februari 1922 een exemplaar te Blerik bij 
Venlo en 11 Oct. 1923 een tf te Well, welke 
door den Heer J. L. Wielders onderzocht wer- 
den. • Volgens mededeeling van den Heer 
Jos. Cremers zou de soort vroeger jaren in de 

Den 29 April 1922 nam ik de soort waar in de 
bosschen tusschen het station Susteren en de 
Duitsche grens. Misschien daar broedvogel. 
Ten slotte werd op 14 Nov. 1924 een o* verza- 
meld nabij Roermond (J. L. Wielders). 

Gebied IV. De Heer J. Vallen zag de 
soort in de bosschen nabij de Plasmolen tus- 
schen Middelaar en Mook. De Heer C. Ronc- 
ken bezit een 9 omstreeks het jaar 1915 in 
het najaar bij Arcen gevangen. 

Gebied V. De Heer van Baar zag eind 
April 1924 een paartje te Geisteren bij Ven- 
ray. De Heer Knapen kent de soort te Neder- 
weert.  Broedend evenwel nog niet gevonden. 

In de Rijnprovincie broedt de soort in zeer 
klein aantal. Nabij onze grenzen o.a. bij Vier- 
sen, Odenkirchen, Kreis Geldern, Kempen enz. 
(Ie Roi. V. f. d. R. p. 160 en •Beitrage" p. 
78). Ook in België over het algemeen zeld- 
zaam. Broedt o.a. te Deurne bij Antwerpen 
(Dubois. N. R. d. O. p. 207). Omtrent haar 
voorkomen in het arrondissement Verviers ver- 
meldt L. Coopman (Le Gerfaut. 1921. p. 104): 
•Niche dans 1'Hertogenwald, dans les bois de 
•différentes regions; est vraisemblablement 
•plus commun qu'on suppose; sa presence n'est 
•généralement signalée que par son cri, le nid 
•étant malaise a découvrir." 

ste Bonte Specht. • Duitsch: Mittlerer 
Pic mar. 

omgeving van Nuth meer dan eens bemachtigd 
zijn. 

Vermoedelijk zal deze specht meermalen 
over 't hoofd gezien of met de vorige soort 
verwisseld zijn. 

In de Rijnprovincie zeldzaam. Het meest nog 
in de bergen, alwaar de soort op verschillende 
plaatsen nestelt. Ook langs onze grens op den 
trek en misschien wel als broedvogel waarge- 
nomen (Reichswald bij Kleve) (le Roi. V. f. 
d. R. p. 159 en •Beitrage" p. 79). Ook in 
België •tres rare" (Dubois. N. R. d. O. p!207). 
Geen broedvogel. Te Fouron le Comte (op 
de grens van België en Zuid-Limburg) werd 
op 12 Nov. 1923 een 9 dezer soort geschoten 
(Le   Gerfaut.   1924.   p.  47). 

GENUS: DRYOCOPUS Boie 1826. 
109.    Dryocopus martius martius  (L.). Zwarte  Specht. 

Uit de vorige eeuw zijn slechts vijf waarne- 
mingen van dezen specht uit ons land bekend. 
Sinds het begin van deze eeuw is de soort er 
echter in steeds grooter aantal binnengedron- 
gen en heeft zij zich in de Oostelijke provin- 
ciën, o.a. in Overijsel en Limburg, als broedvo- 
gel gevestigd. Zulks werd het eerst vastge- 
steld door wijlen Pater Augustinus van de 
orde der Benedictijnen, voor de gemeente 
Brunssum, Mei 1913. Het is echter te betreu- 
ren, dat door ondoordachte verzamellust, soms 
ook onkunde en te goeder trouw, de uitbrei- 
ding van het broedgebied dezer soort in ons 

land wordt tegengehouden. Ondanks de ver- 
volging echter waaraan deze nieuwe broed- 
vogel onzer avifauna bloot staat, verbreidt hij 
zich in deze provincie steeds meer en meer. 
• Het eerst bekende Ljmburgsche exemplaar 
is een QJ hetwelk in het najaar van 1908 op 
de grens bij Aken geschoten werd (coll. Ron- 
gen). In Mei 1913 werd een paar broedend 
aangetroffen bij Brunssum. Het nest werd door 
jongens verstoord, waarna de ouden werden 
geschoten op 19 en 20 Mei (coll. P.P. Bene- 
dictijnen, Merkelbeek, thans te Vaals). Den 
19 November d.a.v. werd wederom een exem- 
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plaar bij Sittard (gem. Schinveld) geschoten, 
hetwelk zich eveneens in voormelde collectie 
bevindt (Club v. Ned! Vogelk. Jaarb. 1914. p. 
17). Te Swalmen broedde een paar in het jaar 
1917. De jongen werden door kinderen uitge- 
haald en het 9 later bij toeval geschoten. De 
vogels waren in den winter 191ö•1917 reeds 
ter plaatse waargenomen. Later in den zomer 
werd wederom een paar dezer vogels onder 
die gemeente gezien (H. Vallen). In den zomer 
van datzelfde jaar werd een exemplaar ge- 
vangen in een boomholte bij Tegelen, het- 
welk in het Museum van het Missiehuis te 
Steijl terecht kwam. Te Nuth in Zuid-Lim- 
burg broedde in 1920 een paar dezer spech- 
ten (Jos. Cremers). Gedurende de jaren 1920 
en 1921 werden 3 stuks, w.o. een Juni-vogel 
met broedvlek, geschoten te Arcen, alwaar de 
soort ook broedt (J. Vallen). Hieromtrent deel- 
de mij de Heer C. Roncken nog mondeling 
mede, dat de eerste Zwarte Specht aldaar 
werd waargenomen omstreeks het jaar 1915. 
Gaandeweg werd de soort minder zeldzaam 
en sinds 1920 is zij het geheele jaar door in 
een of meer exemplaren in de bosschen te 
Roobeek bij Arcen aan te treffen en aan ieder 
schoolkind bekend. 

Op 25 en 28 October 1920 zag jachtopziener 
J. Nix telkens één exemplaar (hetzelfde ?) te 
Houthem. • Te Geisteren nabij Venray werd 
in 1922 een exemplaar geschoten (F. van Baar), 
terwijl de soort in de laatste jaren regelmatig 
in de dennenbosschen te Nederweert en Rog- 
gel werd waargenomen, o.a. nog in 1924 (Kna- 
pen). Ten slotte werd in de herfstmaanden van 
1923 en 1924 regelmatig een zwarte specht 
gezien in de bosschen te Borgharen (Jos. Cre- 
mers). 

Het is te hopen, dat deze prachtige specht, 
nu zijn voorkomen en broeden afdoende is 
bewezen, in de toekomst minder vervolgd zal 

worden. De soort is zoo gemakkelijk te ken- 
nen, dat eenvoudige waarneming voldoende 
is en thans evenveel waarde heeft als wan- 
neer tevens het •Belegstück" wordt overge- 
legd. 

Voor de Rijnprovincie vermeldt Ie Roi in 
1906 (V. f. d. R. p. 154) omtrent deze soort 
het volgende: •Bis vor kurzem als Seltenheit 
•(die Literatur nennt nur fünf Falie) auf dem 
•Striche in der Rheinprovinz an wenigen Orten 
•angetroffen, jedoch zur Zeit an mehreren Stel- 
•len im Gebiete brütend und von dort aus 
•vom Herbst bis Frühjahr weit umherschwei- 
•fend. Als Brutvogel neu für das Rheinland." 
Schrijver noemt alsdan een groot aantal plaat- 
sen •im Hunsrück, Bergischen, in der Eifel" 
enz. alwaar de soort is gezien of broedend ge- 
vonden. Broedgevallen voor de streek tusschen 
den Rijn en onze grens worden niet vermeld, 
evenmin in de •Bedrage zur Ornis der Rhein- 
•provinz". 1912. p. 74. In 1913 broedde de 
soort, gelijk voren vermeld, reeds in Limburg! 

In België (ontleend aan de belangwekkende 
verhandeling van Ferdinand Visart de Bocarmé 
in Le Gerfaut. 1913. p. 49 e.v.) werd de eerste 
Zwarte Specht bemachtigd in 1882, den 23 No- 
vember te Herbeumont. Van af dien datum tot 
1906 werden slechts acht gevallen van het voor- 
komen der soort in België bekend. In 1906 
werden reeds verschillende vogels gezien, even- 
als in 1907. Sinds 1908 steeds talrijker in de 
provincies Limburg, Luik, Luxemburg, Namen 
enz. Het eerste zekere broedgeval voor België 
werd in dat jaar vastgesteld in het Hertogen- 
wald (Verviers), alwaar de soort thans regel- 
matig als broedvogel voorkomt. De eerste 
vangst in de provincie Antwerpen (te Réthv) 
had plaats in  1920 (Le Gerfaut. 1921. p. 47). 

Deze specht is een interessant voorbeeld van 
de uitbreiding eener vogelsoort in West-Eu- 
ropa. 

Subfam.:  JYNGINAE. 
GENUS: JYNX L.  1758. 

110.    Jynx torquilla torquilla L. Draaihals. 
Zomervogel van eind April tot in Septem- 

ber (22 April 1910, Swalmen • 12 Septem- 
ber 1912, Herkenbosch). Broedt in klein aan- 
tal en zeer lokaal in grootere en kleinere bos- 
schen door de geheele provincie. In voor- en 
najaar op den doortrek. • Waargenomen in: 

Gebied I. Een enkele maal op den voor- 
jaarstrek waargenomen te Houthem, o.a. 23 
April en 12 Mei 1920, in Mei 1922 en 19 April 
1924. De soort broedde in 1913 in die ge- 
meente in het park van den Heer Dr. A. Erens 
aldaar. Als de oude vogels zich doodvlogen 
tegen de ramen van een glaswaranda, gelukte 
het wijlen Jac. Smeets te Valkenburg 5 van de 
7 jongen op te kweeken, waarna hij deze vo- 
gels de vrijheid gaf (Dr. A. Erens). 
Om Heerlen zag ik de soort nooit. Nillesen 
zag den vogel ééns te Kerkrade, n.1. 11 Sep- 
tember 1912. In de coll. der P.P. Benedictijnen, 

thans te Vaals, bevindt zich een exemplaar 
afkomstig uit Brunssum. Ten slotte werd half 
October 1918 een exemplaar geschoten bij St. 
Pieter (Maandbl. Natuurh. Gen. 1918. No. 10• 
11. p. 30). 

Gebied II. In het eigenlijke Maasdal al- 
leen op den trek, o.a. nabij Sittard (J. M. C. 
van  Borselen,  den  Haag). 

Gebied III. Broedend waargenomen te 
Swalmen. Ik bezit een vogel, 12 September 
1912 te Herkenbosch verzameld. 

Gebied IV. Broedend gevonden te Ar- 
cen. Een 9, 9 Mei 1906 van daar in coll. 
Nillesen. Eveneens broedend te Holtmühle bij 
Steijl (Riotte. Ardea. 1913. p. 95). Naar mij 
Pater Riotte onlangs mededeelde, is de soort 
sinds 1919 aldaar geen broedvogel meer ten- 
gevolge van het ,vellen van boschgedeelten; 
verschijnt er nu nog slechts op den doortrek. 
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Wel broedde in 1924 een paar in een nest- 
kastje in het park van het Missiehuis te Steijl 
(Riotte). 

Vermoedelijk ook broedvogel tusschen Mid- 
delaar en Mook, alwaar de soort door J. Val- 
len werd waargenomen. 

Gebied V. Geen zekere waarnemingen 
bekend. 

Ook in de Rijnprovincie niet talrijk en op 
vele   plaatsen  ontbrekend.   Langs   onze   grens 

ORDO:   CUCULI. 

o.a. broedend bij Odenkirchen, Bedburg en 
Aachen. In het dal van den Midden-Rijn talrijker 
(Ie Roi. V. f. d. R. p. 153). In België: •Plus 
•ou moins rare suivant les localités." (Dubois. 
N. R. d. O. p. 206). Omtrent het voorkomen 
der soort in het arrondissement Verviers zegt 
L. Coopman (Le Gerfaut. 1921. p. 104): •Quel- 
•ques couples se rencontrent dans les parties 
•boisées; est cependant plus commun dans la 
•region herbagière, sur les plateaux deHerve". 

Fam.:   CUCULIDAE. 

111. 
GENUS:   CUCULUS  L.   1758. 

Cuculus canorus canorus L. Koekoek 
Zomervogel van April tot in September. 

Overal in de provincie in grooter of kleiner 
aantal waar te nemen. Het talrijkst in bosch- 
rijke streken, vooral in Zuid-Limburg. 

Als aankomstdatums (welke niet altijd met 
eerste-xoep-datums samenvallen; de vogel is 
gewoonlijk reeds eenige dagen hier, alvorens 
zijn roep vernomen wordt) noteerde ik: 27 April 
1908, Roermond (29 April, Steijl. • Riotte), 15 
April 1909, Steijl (Riotte), 22 April 1910, Roer- 
mond (30 April, Steijl. Riotte), 30 April 
1911, Steijl (Riotte), 23 April 1912, Roermond 
(1 Mei, Steijl. - - Riotte), 1 Mei 1913, Steijl 
(Riotte), 29 April 1914, id., 14 April 1918, 
Houthem, 9 April 1919 een rj" verzameld te 
Houthem (coll. Hens), eerste roep aldaar 27 
April d.a.v. gedurende een sneeuwbui! (12 Mei, 
Steijl. • Riotte), 6 April 1920 eerste roep Hou- 
them (J. Nix), 6 April 1921 eerste waarneming 
als voren, 13 April d.a.v. eerste roep, 13 April 
1922 eerste waarneming en eerste roep, Hou- 

them (J. Knols), (16 April, Steijl), terwijl ik 
reeds op 2 April 1923 een roodbruin O zag 
nabii mijn woning te Valkenburg. De eerste roep 
werd in dat jaar te Houthem vernomen op 
7 April d.a.v. (28 April, Steijl). De datums 
uit Zuid-Limburg zijn opvallend vroeger dan 
die uit Midden- en Noord-Limburg! 
• De Koekoek vertrekt reeds in Augustus, doch 
ziet men hem nog dikwijls trekken in Septem- 
ber, bijv. 8,10 en 11 September 1910, Roermond, 
13 September 1912, o" juv., Herkenbosch (coll. 
Hens), 23 September 1920, Houthem, 8 Sep- 
tember 1923, Schin op Geulle, enz. 

De roode variëteit der wijfjes is in de om- 
geving van Valkenburg niet zeldzaam. • Op 
2 Juni 1919 werd te Panningen een jonge 
Koekoek in een Eksternest gevonden! (P.P. 
Lazaristen,  Panningen.  • Riotte, Steijl). 

In de Rijnprovincie (le Roi. V. f. d. R. p. 
151) en België eveneens algemeen (Dubois. 
N.  R.  d.  O.  p.  208). 

BOEKBESPREKING. 

Het Eeuwige Ijs. De Zuidpool-ex- 
peditie van Kapitein Scott door Ponting, 
vertaald door De Gruyter. 

De schrijver, die deze expeditie meemaakte 
als fotograaf, geeft in een prettig leesbare taal 
de lotgevallen weer van de laatste tocht naar 
de Zuidpool door kapitein Scott. Een groot 
gedeelte van dit prachtige werk is gewijd aan 
't antarctische natuurleven, en de wijze waarop 
Ponting 't dierenleven, o.a. dat der pinguins, 
beschrijft, is kostelijk. Hoewel geen bioloog • 
en dit is hier en daar te merken o.a. waar hij 
schrijft over Globigerina, 't verloren gaan 
en weer terugkomen van 't vliegvermogen e.d. 
• geeft hij met pen en lens prachtige bijzon- 
derheden over de fauna van die woeste, uit- 
gestrekte velden. Zelden zullen soortgelijke af- 
beeldingen gemaakt zijn als de serie foto's over 
de broedgewoonten van de poolvogels. En 
onder  welke  omstandigheden  werd  gewerkt! 

Diep worden we doordrongen van de moei- 
ten en ontberingen, die dergelijke menschen 
zich getroosten in dienst der wetenschap. Het 
tragisch einde van de poolploeg • in dagboek- 
vorm gegeven, zooals 't gevonden werd in de 
hut, waar Scott met zijn helpers omkwam • 
is door zijn eenvoud aangrijpend. 

Met de dood voor oogen schreef Scott als 
laatste boodschap aan zijn vrouw: •Als je kunt, 
maak dan, dat onze jongen belang gaat stel- 
len in natuurlijke historie, dat is beter dan 
sport." 

Dit  boek  kan  er toe  bijdragen! 
Een mooi werk met prachtige illustraties, 

goed uitgevoerd. We kunnen den uitgever 
dankbaar zijn, dat hij 't tegen een lagen prijs 
in den handel bracht. W. 

NACHTRAG  ZU:  NEUE   CYNIPIDEN  AUS 
DEN  NIEDERLANDEN II 

von H. Dettmer, Slagharen, O. 
Durch ein Versehen wurde in obigem Arti- 

kel sub 5 eine Synergus-Art unter doppel- 
tem Speziesnamen: faciatus albifaciatus 
spec. nov. beschrieben. Es handelt sich um 
einen Schreibfehler. Die neue Art sollte Sy- 
ne rgus albifaciatus heissen (nomen 
emendatum). 

ERRATA  IN  HET 
Blz.  146 kolom  1  regel 25 en 

Agrotus,   lees:   Agrotis;   regel 
pictoria,   lees   pictaria;   Blz. 
r.  10 v.b.  staat des,  lees:  das. 

NOVEMBERNUMMER. 
regel 25 en 22 v.o. staat 

20   staat 
148   kol.   1 



ALPHABETISCHE NAAMLIJST 
van de tot nu toe in de •Avifauna" behandelde Limburgsche vogels. 

(De vette cijfers beteekenen afbeeldingen). 

Appelvink 47, 65. 
Barmsijs 67. 
Barmsijsje,  Klein 68. 
Bastaardnachtegaal   154 
Beflijster 136. 
Bergleeuwerik   83,   84. 
Blauwborstje, Witgesterd  152. 
Boerenzwaluw 155. 
Boomklever 99. 
Boomkruiper, Kortteenige 98. 
Boomleeuwerik   84. 
Boompieper  85. 
Boschrietzanger  120. 
Braamsluiper   125. 
Dikbek 47, 65. 
Distelvink  66. 
Draaihals   166. 
Duinpieper 84. 
Ekster 50. 
Fitus,   107. 
• Noordelijke 107. 
Fluiter   118. 
Fratertje 67. 
Gaai,   Vlaamsche   50. 
Geelgors 81. 
üierzwaluw 156. 
Glanskop, Westelijke 101. 
Gors, Grauwe 72. 
Goudhaantje  102, 102. 
Goudpluvier, Midd. Europeesche 3. 
Goudvink, Kleine 70. 
• Noordsche of. M. Europeesche? 75. 
Grasmusch   125. 
Graspieper 85. 
Groenling 66. 
Hop  160. 
Huismusch 72. 
Huiszwaluw  155. 
IJsgors  51, 82. 
Ijsvogel  162. 
Kanarie,  Europeesche 24, 68. 
Karekiet 120. 
• Kleine 120. 
Kauw 49. 
Keep  71. 
Klapekster 103, 124. 
Klauwier,  Grauwe  104. 
• Kleine 103. 
Kneu 68. 
Koekoek 167. 
Koolmees  100. 
Koperwiek 135. 
Kraai,  Bonte 47. 
• Zwarte 48. 
Kramsvogel  125. 
Kruisbek  71. 
• Groote 71. 
Kuifleeuwerik 83. 
Kuifmees  100. 
Kwikstaart, Gele 82, 86. 

Kwikstaart,  Groote Gele  23, 87. 
• Noordsche Gele 82, 86. 
• Witte 87, 99. 
Lijster, Groote 134, 151. 
• Siberische 125, 151. 
Matkopmees, Westelijke 101. 
Mees,   Zwarte   100. 
Merel  136. 
Nachtegaal 152. 
Nachtegaalrietzanger   119. 
Nachtzwaluw   160. 
Notenkraker, Siberische 50. 
• Europeesche 50  (noot). 
Oeverzwaluw  156. 
Ortolaan 25, 81. 
Paapje 137. 
Pestvogel  105,  126. 
Pimpelmees  100. 
Raaf 46. 
Rietgors  49, 81. 
Rietzanger   123. 
Ringmusch 72. 
Roek 48. 
Roodborst,  Engelsche 153. 
Roodborstje 153. 
Roodborsttapuit 138. 
Roodkopklauwier  104. 
Roodstaart, Gekraagde  150. 
• Zwarte,  152. 
Rouwkwikstaart 88, 99. 
Sijsje 67. 
Sneeuwgors 65, 82. 
Specht,   Groene   162. 
• Kleine  Bonte  164. 
• Middelste Bonte 165. 
• Noordelijke Groote Bonte 163, 163. 
• Nederlandsche Groote Bonte  163. 
• Westelijke Groote  Bonte  164. 
• Zwarte 165. 
Spotvogel 123. 
Spreeuw 64. 
Sprinkhaanrietzanger 119. 
Staartmees   102. 
Tapuit   136. 
• Groenlandsche 137. 
Tjiftjaf 107. 
Tuinfluiter 124. 
Veldleeuwerik  84. 
Vink 71. 
Vliegenvanger, Grauwe 106. 
• Witgehalsde 128. 
• Zwartgrauwe 106, 128. 
Vuurgoudhaantje 102, 103. 
Waterpieper 85. 
Waterspreeuw 22, 154. 
Wielewaal 64. 
Winterkoning  154. 
Zanglijster  135,  151. 
• Oostelijke 135. 
Zwartkop  124. 
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