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| Maandelijksche Vergadering f, 
op   WOENSDAG   1 JULI 

S in  het  Natuurhistorisch Museum, g 
<| precies om 6 uur. |> 

Zomervergadering en Zomerexcursie 
op Zaterdag  18 en Zondag 19 Juli  1925, 

te Heerlen. 

Agenda: 

Zaterdag 18 Juli, 7 uur n.m., Algemeene 
Vergadering in het lokaal der Sociëteit •Heer- 
len',  Stationstraat. 

Kort verslag over den toestand der Vereeni- 
ging door Secretaris en Penningmeester. 

Bespreking van Nat. Hist, voorwerpen, die 
door   leden   kunnen  worden   meegebracht. 

Ongeveer 8 uur. Lezing van Fr. van Rumme- 
len met lichtbeelden. Onderwerp: Heerlen vóór 
en tijdens  het ontstaan dir Steenkolen. 

Deze vergadering eindigt op een uur, dat de 
bezoekers, die nog per trein huiswaarts willen 
keeren, de treinen van ongeveer 10 uur naar 
alle richtingen kunnen benutten. 

Zondag 19 Juli. 

Excursie naar de Brunssumerheide. Leider 
voor Biologie, Rector Cremers en O. H. Waage; 
voor Botanie, J. Pagnier; voor Geologie, Fr. 
van Rummelen. 

Plaats van aankomst bij den ingang der 
Staatsmijn Hendrik te Rumpen. Van hier wordt 
om 12.20 uur n.m. afgemarcheerd naar de heide 
langs den weg zuidelijk van de Mijn Hendrik, 
naar de bruinkolengroeve  Energie. 

Verder langs den Walderput over de heuvels 
naar den Weg Brunssum•Waubach naar de 
grint- en kleigroeven der Staatsmijnen. 

Geologisch zien  wij op deze  wandeling: 

Het  doorstrijken   van  de   Feldbissstoring. 
De bruinkolen met nevengesteenten (Mio- 

ceen). 
Het grint oostelijk van de Feldbiss (Plio- 

ceen). 
De klei oostelijk van de Feldbiss. (Plioceen),1. 

Botanisch: 
De zich herstellende moerasflora en de hei- 

deflora. 

Biologisch: 

In   de   poeltjes   Vinpoot-Salamanders? 
Kikkers? enz. 

Hei- 

Het uitgangspunt is per tram te bereiken. 
Per tram van Heerlen, vertrek van de Wil- 
lemstr. 11.52; van Sittard, vertrek station, 11.25. 

De excursie wordt op een zoodanig tijdstip 
ontbonden, dat men per tram en trein voldoen- 
de gelegenheid heeft om in den vroeg-avond 
thuis te zijn. 

Aangeraden wordt een kleinen mondvoorraad 
en iets drinkbaars mede te nemen. 

VERSLAG  VAN DE  VERGADERING 
op  Woensdag  3 Juni  1925,  in  het Museum. 

Aanwezeg de heeren: Jos. Cremers, Fr. van 
Rummelen, Br. Theodorik, P. Vroom, F. Kur- 
ris, Beckers, H. Versterren, Br. Hyacinthus, 
Br. Bernardus, L. Leysen, A. Kostermans, J. 
Maessen, Br. Bertrandus, Br. Hubertus, C. Blan- 
kevoort, E. Nijst, J. Pagnier en G. H. Waage. 

Na opening en een woord van welkom tot 
de   aanwezigen,   wordt   een   plantje   vertoont, 
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gevonden in een bosch tusschen üulpen en 
en Wylré. De Heer Pagnier duidt 't aan als 
te behooren tot Saxifraga. Later bleek 't te 
zijn Eucharia, 'n in tuinen nogal veel 
gekweekte Saxifraag. Hoe of ze daar terecht 
kwam?? 

Alsdan vraagt de Heer Kurris 't woord. De 
spreker vond een stuk koolgans bij Waubach 
en vraagt nu, of 't mogelijk is, dat loodglans 
daar ter plaatse vcort kan komen. De Heer 
v. Rtimntilen antwoordt, dat 't zeer onwaar- 
schijnlijk is, dat deze stof gevonden kan wor- 
den in 't plioceen. In sommige mijnen kwa- 
men lenzen van loodglans echter voor. Deze 
stof is gebonden aan andere gesteenten en 
wordt vaak aangetroffen op de grens van kalk- 
steen en zanden of zandige leien van het car- 
boon. Met een schetsteekening verduidelijkt 
spreker deze ligging. Na deze uiteenzetting: 
overhandigde de heer v. Rummelen, namens 
Dr. Jongmans aan den voorzitter No. 7 van 
de Mededeelingen van den Rijksopsporings- 
dienst, n.1. Flora of the Carboniferous of the 
Netherland and Adjacent regions by Dr. Jong- 
mans, Fol. I. A monograph of the calami- 
tes of western Europe by Dr. Kidston and 
Dr.   Jongmans. 

De voorzitter verzoekt aan Dr. Jongmans den 
hartelijksten dank van 't Genootschap over te 
brengen voor de belangrijke schenkingen in 
den laatsten tijd gedaan, üaarne zou de verga- 
dering Dr. jongmans in haar midden willen 
zien. Tevens vindt de voorzitter gelegenheid om 
dezen, den heer v. Rummelen, en den anderen 
schrijvers dank te zeggen voor 't geen zij ge- 
presteerd hebben in t laatste Maandblad, n.1. 
voor t artikel over 't Carboon van Epen. 
Dat zij hun werk hebben willen publiceeren 
in 't Maandblad, stelt 't Oenootschap op hoo- 
gen prijs, evenals hun piëteit tegenover wijlen 
den heer Heimans, naar wien ze een hunner 
vondsten  benoemd  hebben. 

De heer Waage heeft voor de vergadering 
meegebracht 2 gevallen van fasciatie of band- 
vorming, n.1. een exemplaar van Belladonna en 
een van Bellis perennis. Hieraan was een herba- 
rium-exemplaar uit 't Museum van Cardamine 
pratensis toegevoegd. De oorzaak van deze fas- 
ciaties is waarschijnlijk toe te schrijven aan 
de beschadiging of verdwijning van den groei- 
top. De zijspruit.en komen daarbij onder andere 
voedingsverhoudingen, zullen meer of anders 
samengesteld sap krijgen en kunnen sterker 
uitgroeien dan anders 't geval zou zijn. Bij 
sterk gesnoeide boomen kan men vaak fascia- 
ties aantreffen, zoo b.v. bij den Wilg en Popu- 
lier. Berk en Eik vertoonen dit echter zelden. 
Fasciaties kunnen verder optreden na galinfec- 
tie,  insectenvraat of bacterieele aandoening. 

De heer Kuvris vraagt, of men zelf geen fas- 
ciaties te voorschijn roepen kan, door bij plan- 
ten den top weg te nemen. De heer Waage 
antwoordt, dat dergelijke proeven genomen 
zijn met Phascolus. Door 't afsnijden van 't 
vegitatiepunt boven de zaadlobben ontstonden 

bandvormingen. Spreker deelt hierna mede, dat 
liij een foto heeft genomen met een Röntgen- 
lamp, tcebehoorende aan de H. B. S., van den 
vijfpootigen Salamander, die de vorije verga- 
dering getoond werd. Waar te nemen is, dat 
de overbodige poot door 2 dijoeenen verbon- 
den is met 't bekken. Of 't bekken nu drietak- 
kig is, kon bij deze -opname niet worden uit- 
gemaakt. 

Dr. Beckers bespreekt hierop 't artikel van 
Ir. de Ronde in de Limb. Koerier, over den be- 
dreigden St. Pietersberg. Sterk keurde hij 't 
af, dat Ir. de Ronde den indruk tracht te wek- 
ken, dat verblijf in een cementfabriek voor 
t.b.c.-patiënten gunstig zou werken, en dat de 
plantengroei gee ï schade zal ondervinden. Er 
ontspon zich nu een gesprek over den St. Pie- 
tersbero-, waarbij aan de leden werd medege- 
deeld, wat door c Genootschap in de afgeloo- 
pen  maand  gedaan was  in  deze  zaak. 

De voorzitter deelt een en ander mede over 
de excursies, die de Pinksterdagen gehouden 
zijn door de Nederl. Nat. Hist. Vereeniging in 
Zuid-Limburg. .Prof. K. Roepke heeft bij de 
excursie naar Bunde een zeldzaam insect ge- 
vangen, verwant aan mierenleeuw, en een gal 
gevonden op brem, waarvan de verwekker hem 
onbekend was. Verder stelt hij voor een zomer- 
vergadering te houden te Heerlen en daaraan 
te verbinden een excursie naar de Brunssumcr- 
heide. De heer v. Rummelen zal in Heerlen 
deze zaak regelen. 

Nadat de voorzitter aan den heer Vroom, op 
diens vraag naar meerdere excursies, geant- 
woord heeft, dat 't bestuur hiervoor plannen 
zal beramen, sluit hij om ongeveer half negen 
de vergadering. 

*    *    * 
De heer Waage verzocht Visschen, Amphi- 

biën en Reptielen uit Limburg afkomstig te mo-, 
gen ontvangen, evenals Kranswieren (Chara- 
ceae). Over 't voorkomen van deze dieren en 
planten weten we nog niet voldoende. Al 't 
materiaal wordt na determinatie afgestaan aan 
't Museum. 

BOTANISCH-CHEMISCHE 
WAARNEMINGEN   OVER  DE  ZINK- 

VEGITATIE VAN EPEN. 
door 

Ir.   F.   KURRIS  en  J.   PAGNIER,  Maastricht. 

De vraag of het voorkomen van zekere plan- 
tengroepen in de natuur afhankelijk is van 
of beïnvloed wordt door de aanwezigheid van 
bepaalde metaalzouten in den bodem, heeft 
reeds geruimen tijd geleden onderscheiden bo- 
tanici en planten-biologen bezig gehouden en 
hen ertoe aangespoord hun scherpzinnigheid 
aan de oplossing van dit vraagstuk te wijden. 

Dit is • het zij hier terloops even aan- 
gehaalo • althans geschied voor wat betreft 
het z.g. kalk-vraagstuk, n.m. of de groeivoor- 
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waarden voor bepaalde plantensoorten inder- 
daad afhankelijk waren van en gunstig of on- 
gunstig beïnvloed werden door de aanwezig- 
heid al dan niet van kalkzouten in den bodem. 

Of echter ook andere zouten dan kalkverbin- 
dingen, de meest voorkomende elementen bui- 
ten bespreking latende, in de levensfuncties 

.van sommige planten een gewichtige rol kon- 
den spelen, heeft tot nu toe nog niet tot een 
eenigszins diepgaand onderzoek omtrent deze 
mogelijkheid aanleiding gegeven en wei in 't 
bizonder, voor wat de vraag betreit, welke rol 
het zink speelt in de planten-economie. 

Reeds lang is in de botanische wereld be- 
kend, wat onder den naam van Zink-vegetatie 
of zinkplanten verstaan wordt. In hoeverre de 
levensvoorwaarden dier planten inderdaad af- 
hankelijk zouden zijn van het voorkomen van 
zinkzouten in den bodem is tot nu toe slechts 
oppervlakkig aangeroerd. De oudste floristen, 
die van zinkplanten gewag maken, Lejeune in 
zijn werk •Flore des environs de Spa etc. 
Liège 1811', Rouy in zijn •Flore de France" 
en Kaltenbach •Flora des Aachener Becken '., 
vermelden niet veel meer dan het feit, dat de 
door hen aangeduide zinkplanten eigenlijk al- 
leen voorkomen op zinkhoudenden bodem of 
daar, waar zinkhoudend slib langs beken en 
rivieren wordt afgezet, zooals door Lejeune o.a. 
voor Theux, Malmédy, Aken en Stollberg 
wordt vermeld. Buiten deze streken om het 
•VierlandenpunP schijnt overigens de Viola 
lutea calaminare niet voor te komen. Nu heeft 
zich Heimans in ,,Ons Krijtland' 1911, p. 111, 
waarin hoofdzakelijk de streek om Epen be- 
sproken wordt en welke gekenmerkt is door«». 
het voorkomen van zinkplanten, nader met dit 
vraagstuk ingelaten. Hij merkte n.m. op, dat 
langs de Qeuloevers eenige planten voorkwa- 
men, die een scherp begrensd verspreidings- 
gebied langs de oevers hadden, derhalve bui- 
ten een bepaalden afstand van de oevers niet 
voorkwamen. En nu merkte hij verder op, 
dat die scherpe begrenzing tevens de grens 
moest aanduiden tot waar het Geulwater, bij 
hooge waterstanden, het naastbijgelegen land 
kon overstroomen. Hij maakte hieruit de ge- 
volgtrekking, dat de z.g. Zinkplanten slechts 
dan de volledige voorwaarden voor groei en 
voortplanting in den natuurstaat vonden, 
wanneer zii zinkzouten tot hare beschikking 
hadden en deze konden opnemen. Hoewel Hei- 
mans vermoedde, dat zich zink-ertsen in den 
bodem van Zuid-Limburg zouden bevinden en 
dat wel in de omgeving van Epen, zijn,deze er 
tot nu toe niet in aangetroffen, evenmin als een 
mogelijke begeleiding van koper- en zilver- 
ertsen, wat eveneens door hem werd geopperd. 

Het voorkomen van zinkzouten in het Geul- 
water en het Geulslib is echter gemakkelijk 
te verklaren uit het voorhanden zijn dier zou- 
ten in de afvalslakken der zinkertssmelterijen 
bij Bleijberg, niet ver van de Nederlandsch- 
Belgische grens gelegen, en waar de Geul langs 
stroomt. Het voorkomen van twee soorten zink- 

planten n.1. Thlaspi alpestre L. var. Calaminare 
Lej. en Viola lutea L. var. Calaminare Lej. 
(B. multicaulis Koch) is op zinkhoudenden bo- 
dem reeds vroeg aldaar ter plaatse waargeno- 
men. Beide planten groeien er nog steeds in 
onnoemelijke hoeveetneden en zijn ongetwij- 
feld van daar uit langs beide Geuloevers Ne- 
derland binnengedrongen. Zij hebben er zich 
verspreid vanat de Nederl.-Belgische grens bij 
Epen-Cottessen tot aan Partij-Mecheien voor 
wat betreft Thlaspi alpestre L. var. Calaminare, 
wier verspreidingsgebied hare practische noord- 
grens vindt aan den Rijksweg Gulpen-Vaals, 
terwijl Viola lutea var. Calaminare wat verder 
gaat tot Cartils-Wylré, doch hier reeds niet 
meer van aaneengesloten groeiplaatsen kan ge- 
sproken worden. Het voorkomen der plant is 
reeds sporadisch geworden en is weinig stand- 
houdend. Verder gaan beide planten niet langs 
de üeuloevers. Een enkele maal is het zink- 
viooltje tot bij Valkenburg gevonden, doch 
wederom verdwenen. 

Wat wij ons in dit voorloopig onderzoek 
hebben ten doel gesteld is te trachten de waar- 
nemingen van heimans te controleeren, door 
deze langs chemischen weg te bevestigen en 
event, uit te breiden op het voorkomen van 
zinkzouten in het üeulwater, het Geulslib in 
den bodem der Geuloevers, waar deze over- 
stroomd worden en daar, waar het land van 
overstrooming door üeulwater geacht mag 
worden vrij te blijven. Temeer waar Heimans 
mededeelt, dat zinkzouten niet in den bodem 
van Epen waren aan te toonen. 

De twee boven genoemde zinkplanten, Viola 
lutea var. Calaminare (zinkviooltje) en Thlaspi 
alpestre L. var. Calaminare (Aipenboerenkers) 
hebben wij, mede in verband met het voorko- 
men van zinkzouten in den bodem, nader on- 
derzocht. 

Om het gehalte aan zink kwantitatief te be- 
palen, is gebruik gemaakt van de methode 
van Dr. Voigt, welke ongeveer op de vol- 
gende wijze wordt toegepast: Een hoeveelheid 
te onderzoeken materiaal wordt, na in con- 
stant gedroogden toestand te zijn gebracht mei 
zoutzuur uitgekookt, gefiltreerd en uitgewas- 
schen. In het filtraat worden de zware meta- 
len, uitgezonderd zink, neergeslagen met over- 
maat van ammonia, en na een dag staan wordt 
dit opnieuw gefiltreerd en gewasschen. Het 
zink wordt dan op zijn beurt neergeslagen 
met zwavelammonium en het neerslag weder- 
om gefiltreerd en uitgewasschen. Na oplossing 
in zoutzuur wordt geneutraliseerd met ammo- 
nia en geprecipiteerd met ammonium-fosfaat. 
Het neerslag van zink-arnmonium-fosfaat wordt 
dan afgefiltreerd op een getareerd filter, we- 
derom uitgewasschen en tot constant gewicht 
gedroogd. (Schmell Methode für Zinkbestim- 
mung Z. f. Angew. Ch. 1911, 24, 2195). Alle 
reagentia waren op afwezigheid van zink ge- 
controleerd. 

Op de eerste plaats werd nu een onderzoek 
ingesteld  of  zink  aan  te  toonen  was   in  het 
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Geulwater, evenals dit mogelijk is gebleken 
voor het grondwater van Stollberg (Grünhut 
Trinkwasser und Tafelwasser Leipzig 1920), 
dat tot 5 mgr Zn"ion per Liter kan bevat- 
ten. Dit onderzoek werd gedaan volgens den 
Codex Alimentarius (deel 3 water). 

De  bepaling  werd gedaan  in: 
Water genomen aan de Rijksgrens te Epen; 
Idem aan de brug te Mechelen. 
Beide monsters bleken minder dan 0.5 ïr.ür. 

per Liter te bevatten. 
Daarna werd het slib van de Geul te Epen 

(grens) en te Mechelen (brug) nagegaan. Het 
eerste bleek een zinkgehalte te bevatten van 
0.10 o/b, het tweede van 0.07 %. 

Bij een onderzoek naar de verspreiding van 
de zinkflora van de Geul bleek, dat deze zich 
op de eene plaats in zeer talrijke exemplaren 
voordeed, terwijl zij op andere plaatsen een 
armoedig aanzien had of geheel afwezig was. 

De afscheiding tusschen de groeiplaatsen en 
gedeelten, waar geen zinkflora voorkwam, was 
bijna steeds een zeer scherpe, terwijl hooger 
gelegen terreinen in de onmiddellijke nabij- 
heid der Geuloevers, doch die door het Geul- 
water bij overstrooming zeer waarschijnlijk niet 
bereikt werden, steeds een ontbreken der zink- 
vegetatie vertoonden. 

De waarneming van Heimans, dat de zink- 
flora alleen op plaatsen, waar de Geul de 
oevers overstroomd, voorkomt, bleek juist te 
zijn. Het omgekeerde echter, n.m. waar de Geui 
buiten hare oevers treedt ontstaat steeds eene 
zinkflora, is niet waar. Er ontstaan dus langs 
de Geuloevers hiaten, die op verschillende 
plaatsen, de overigens continue zinkvegetatie 
onderbreken. Er zijn hier blijkbaar secundaire 
oorzaken in het spel, die de specifieke wer- 
kind der door het Geulwater aangevoerde zink- 
zouten te niet zouden doen. 

We hebben nu nagegaan of deze eigenaar- 
dige onderbrekingen in het voorkomen der 
zinkplanten toegeschreven kunnen worden aan 
het zinkgehalte van den bodem. Daartoe wer- 
den grondmonsters genomen en wel op plaat- 
sen, die: 

1. een levendige zinkvegetatie, 2. een spaar- 
zame en 3. een geheel ontbreken ervan ver- 
toonden. Het zinkgehalte is berekend op de 
hoeveelheid watervrije stof A en op het in 
zoutzuur oplosbare deel B (monsters genomen 
in het voorjaar 1924 en  1925). 

1. A B 
a. Grondmonster Epen-Grens 0.24 »o    0.48 °/o 
b. ,, bij   de   keer- 

sluis Epen 0.21 o/b    1.02 o/o 
c. ,, zijgreppel van 

de Geul 0.35 o/o    4.59 °/o 
d. ,, Geuloever tus-   • 

schen Epen- 
Mechelen 0.46 »«    2.92 «o 

e. 
f. 

Mechelerbrug 0.75 °/o    8.30 »/o 
0.22 «/o    3.04 o/o 

3. 

g. ,,       Laagveenachtige 
bodem bij bo- 
venste Molen 0.01 «o    0.07 o/0 

Behalve ter plaatse onder 3g aangevoerd, 
kwam overal, waar oovenstaande grondmon- 
sters genomen werden, de zinkflora voor. Uit de 
boven aangehaalde cijfers, het zinkgehalte be-' 
palend, bnjkt duidelijk, zulks in vergelijking 
met het zeer lage gehalte, waargenomen in 
het grondmonster onder 3g, dat het voorko- 
men van de zinkplanten o.i. gebonden is aan 
een bepaald zinkgehalte van den bodem. Dit 
bleek nog sterker uit een onderzoek gedaan 
van een grondmonster, genomen op een tien- 
tal meters afstand van de plaats onder ld ver- 
meld ; hier komt de zinkflora voor. Op bedoelde 
plek echter was geen zinkplant te bekennen. 
De bodem aldaar vertoonde geen laagveenvor- 
ming, doch was te hoog gelegen om door 
het Geulwater overstroomd te worden. De zlnk- 
analyse leverde respectievelijk de cijfers 0.04o,o 
voor A en 0.22 "o voor B. De oorzaken, welke 
dus tot de onderbreking der zinkvegetatie lei- 
den, meenen wij uit voorgaande cijfers, waarbij 
het zeer geringe zinkgehalte van den bodem 
wordt aangetoond, verklaarbaar te hebben ge- 
maakt. 

Des te merkwaardiger is het nu, dat, niette- 
genstaande het hooge zinkgehalte van den bo- 
dem waargenomen bij 2e, dit toch geen aan- 
leiding heeft gegeven tot een bijzondere weel- 
derige groei der zinkplanten. Wellicht is het 
zinkgehalte van den bodem daar te hoog en 
zou het mogelijk kunnen zijn, dat zinkplanten 
ook voor een overmaat aan zinkzouten gevoe- 
lig zijn. Wij hebben deze kwestie vcorhands 
nog niet kunnen oplossen en is een onderzoek 
dienaangaande nog niet afgeloopen. Ook is 
niet buitengesloten, dat andere factoren, welke 
de bodemgesteldheid daar ter plaatse kenmer- 
ken, van invloed zijn op de zinkvegetatie, te 
meer, daar de aard van den bodem aldaar at- 
wijkt van dien, waar de zinkflora weelderiger 
optreedt. Wat overigens ook blijkt bij vergelij- 
king van de onderlinge verhouding der cijfers 
onder A en  B. 

Kenmerkend en zeer illustratief daarentegen 
was de invloed van het zinkgehalte van den 
bodem op den groei der zinkplanten waar te 
nemen op de plek onder lc aangegeven. Ter 
plaatse bevindt zich een oude in onbruik ge- 
raakte karreweg, welke ongeveer 0.40 M. lager 
ligt dan het omliggende terrein en waar onge- 
twijfeld het Geulslib rustiger dan elders kan be- 
ziraken. De groei van Thlaspi calaminare was 
er buitengewoon weelderig en krachtig. Waar- 
bij genoegzaam bleek, dat deze plant, evenals 
Viola lutea zich allerminst stoorde aan zgn. 
concurreerende gewassen, waaronder Rumex 
soorten in de eerste plaats. Er groeiden ex. 
Thlaspi calaminare, welke een hoogte bereik- 
ten van bijna 40 c.M. met zes tot tien bloeien- 
de stengels, dwars door de Rumexzooden heen! 
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Blijkbaar was hier het zinkgehalte in het voor 
de planten meest gunstige percentage in den 
bodem aanwezig. 

Het verdwijnen van zinkverbindingen uit 
laagveenachtigen bodem, o.a. ter plaatse sub 
3g, is gemakkelijk te verklaren. Het zink is in 
eene waterige oplossing te vergelijken met Ca. 
Mg. e.a. zouten.-Hoe grooter de ri ionen con- 
centratie der vloeistoi, hoe meer zinkzout in 
oplossing tracht te gaan. Deze H'concentratie 
kan nu zoowel veroorzaakt worden door aan- 
wezige humuszuren als door een CO, con- 
centratie. Het gevolg hiervan zal dan ook zijn, 
dat zoowel uit een laagveenbodem als uit het 
slib van de Geul het zink noodwendig in oplos- 
sing moet gaan en zoodoende verdwijnt. 
(Maandblad Aug. 1923, blz. 37). De opgege- 
ven analytische resultaten, zooais deze verkre- 
gen werden van het Geulslib en van het grond- 
monster onder óg bevestigen deze verklaring. 

Op grond van bovenstaande kan men zich 
nu het volgende beeld vormen van de zink- 
verspreiding door de üeul: Het water voert 
slib mee, waarin zich zinkverbindingen bevin- 
den uit de afvalslakken van Bleijberg of uit de 
zich in den bodem bevindende ertslagen, welk 
slib bij de gewone winteroverstroomingen tot 
soms ver buiten het zomerbed wordt verspreid 
en aldaar gedeeltelijk bezinkt. Ook langs grep- 
pels wordt het water opgestuwd, zoodat hieruit 
te verklaren valt, dat zich langs dergelijke grep- 
pels en slooten een smalle rand van de zinkflora 
ontwikkelt. Is nu de zuurgraad van den bodem 
klein, dan wordt het zink vastgehouden en 
slechts langzaam afgegeven. Bij te hoogen zuur- 
graad wordt de metaalverbinding reeds spoe- 
dig uit den bodem uitgewasschen, zoodat het 
optreden eener zinkflora hierdoor wordt onmo- 
gelijk gemaakt of sterk verminderd. 

Dat de zinkvegetatie bij Mechelen kwijnende 
wordt en tenslotte bij Cartils verdwijnt, is als 
volgt te verklaren: Op de eerste plaats zal het 
zinkhoudende slib van Bleijberg langzamerhand 
bezinken, zoodat de zinkconcentratie van het 
slib vermindert. Verder blijkt uit de slib-ana- 
lyses van Epen en Mechelen dat het zinkzouc 
uit het slib op den duur in oplossing gaat en 
ten slotte is te denken aan de Eyser- en Selser- 
beek, die ten Noorden van Mechelen zich met 
de Geul vereenigen en zoodoende het Geul- 
slib verdunnen. Deze en allicht nog meerdere 
redenen zullen de zink-concentratie van het 
Geulslib zoo verminderen, dat het ophoudt een 
zinkflora mogelijk te maken. Voor de brug te 
Mechelen is de zink-vegetatie sterk verminderd, 
na vereeniging van de Geul met de Selzerbeek 
wordt deze  tenslotte sporadisch. 

Ten slotte hebben wij getracht de rol van 
het zink bij den groei der zinkplanten na te 
gaan. Daartoe werd de asch van Viola lutea 
en Thlaspi onderzocht. De bloemen met sten- 
gels, bladeren en wortels werden verascht en 
de- verkregen asch met zoutzuur uitgetrokken. 
De hoeveelheid oplosbare stof werd bepaald 
door het verschil te wegen van de asch en de 

rest, welke overbleef na extractie, alles ge- 
droogd gedurende vier uur bij 10;'1 C. Eente 
analyse van beide planten, geplukt in 1924 
en 1925 gaf de volgende resultaten: 

Thlaspi   alpestre:   1924 4.23 <>>    1925  6.02iVo. 
Vioi'a lutea: 1924  0.41 »,o    1925  1.60<yo. 
Uit deze cijfers blijkt, dat het zink een we- 

zenlijk bestanddeel uitmaakt "van het weefsel 
der planten en is in dit opzicht te vergelijken 
met Kalium, fosfor en andere elementen. Het 
zink schijnt noch aktivator, noch paralysator, 
maar een medeopbouwend element voor het 
plantenorganisme te zijn. 

Samenvattende zouden wij de volgende con- 
clusies willen formuleeren: 

1. Het zink is in den bodem van Epen- 
Mechelen aan te toonen. 

2. Het Geulwater is de drager der zinkver- 
binding in het slib. 

3. Waar het Geulwater den bodem, gele- 
gen langs de Geulcevers, kan overstroo- 
men, is groei van Thlapsi alpestre L. 
var. calaminare en van Viola lutea L. 
var. calaminare Lej. mogelijk, op voor- 
waarde nochtans, dat de bodem de zink- 
verbindingen vasthoudt. 

4. Het zink is een element, dat blijkbaar 
in de stofwisseling der zinkplanten van 
groot nut is, en als een voedend en op- 
bouwend bestanddeel, te vergelijken met 
Kalium, fosfor enz., kan beschouwd wor- 
den. 

Maastricht,  Mei  1925. 

BIJDRAGE TOT DE KENNIS VAN 
HET LIMBURGSCHE KRIJT. 

door 

Ir. F. KURRIS, Maastricht. 

VI.1) 
Enkele cijfers. 

Aangezien ik voorloopig althans niet den tijd 
zal kunnen vinden om de onderzoekingen over 
het Limburgsche Krijt voort te zetten, geef ik 
hier enkele losse resultaten, die misschien voor 
de studie van dit gebied nog van belang kun- 
nen zijn. 

1. 

Bij een onderzoek naar den aard van den 
vuursteen ging ik na de hoeveelheid stof, die in 
zoutzuur oplosbaar is. Dit oplosbare deel be- 
stond voornamelijk uit CaC03. De volgende re- 
sultaten werden verkregen: 

a) Wit gedeelte van een knolvormigen vuur- 
steen, genomen van een grijs bruine kern uit 
Md. Gemeente-Grot te Valkenburg. Hiervan 
is 8.7 «o oplosbaar in 10% zoutzuur. 

*)    Voor de nummers I•V,   zie   dit   Maandblad   1923, 
p. 45, p, 50; 1924 p. 88, p. 115; 1925 p. 14. 
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b) Plaatvormige vuursteen uit de Gemeente 
Grot van Valkenburg. Deze bestond uit witte 
lagen, waarin aunne plaatjes waren van grijze 
en zwarte vuursteen. Oplosbaar in 10°/o zout- 
zuur 3.0 o/o. 

c) Witte vuursteen, waarin wat grijs, uit het 
Md der Gemeente-Grot te Valkenburg. De 
vuursteen was lang pijpvormig. Er was calciet 
in uitgekristalliseerd. Oplosbaar in 10 % zout- 
zuur 10.9 <>,>. 

d) iGrijze vuursteen uit het Mc. van de 
Groeve van der Zwaan te St. Pieter. De vuur- 
steen was knolvormig. Er was calciet in aan- 
wezig. Oplosbaar in iÜ"/o zoutzuur 18.1 "o. 

e) Fossielen (Pyrgopodum Mosae) gezocht 
uit de buitenste lagen van een vuursteen uit 
het Md. van den Boschberg (Canne). De knol- 
vormige lichtgrijze vuursteen, waarin calciet 
was uitgekristalliseerd, maakte deel uit van een 
z.g. •vuursteen-gordijn ' -). Oplosbaar in 10°/o 
zoutzuur 19.7 »/». 

f) Hetzelfde materiaal als e), maar nu de 
vuursteen zelf. Oplosbaar in 10% zoutzuur 
10.8 0,0. 

De resultaten waren als volgt verkregen . 
De betreffende vuursteenen werden in een sta- 
len mortier fijn gestampt en daarna volledig 
uitgezee.d (zeef met 40J openingen per c.M.2). 
Daarn:: werd gedroogd tot constant gewicht en 
een bepaalde hoeveelheid '; uur gekookt met 
10"/o zoutzuur aan een terugvloeikoeler. Na 
aikoeling werd gefiltreerd door een getareerd 
gedroogd tilter en uitgewasschen tot alle zuur 
verdwenen was. Daarna werd gedroogd en ge- 
wogen. 

Wat de resultaten betreft, is op grond van 
deze weinige proefnemingen geen definitieve 
conclusie te trekken. Opvallend is de groote 
variatie. De nummers a, b en c zijn genomen 
uit dezelfde laag en dus wel eenigszins verge- 
lijkbaar. Hoewel de groote daling van a tot 
b direct opvalt, waaruit de voortzettende ver- 
kiezeling blijkt, wordt het geheel vertroebeld 
door een waarschijnlijk secundaire kristallisatie 
van calciet, die het cijfer bij nummer c doet 
stijgen tot 10.9 »•,>. Dit zelfde valt nog ster- 
ker op bij nummer d. 

Ook de nummers e en f zijn vergelijkbaar. 
Hieruit blijkt, dat de fossielen langzamer ver- 
kiezclen dan de meer poreuze mergel. Een feit 
dat wel voor de hand ligt en geheel aansluit bij 
andere bekende feiten uit de scheikunde. De 
aantasting toch bij heterogene reacties hangt 
samen met de grootte van het oppervlak dat 
aangetast zal worden dus met de poreusheid. 

2. 

Ter bevestiging van de theorie over de bo- 
demlucht, die ik voor eenigen tijd 3) ontwik- 
kelde, ondernam ik eenige proefnemingen ten- 
einde de theorie ook door feiten, uit Limburg 
afkomstig, te bevestigen. De aangewezen weg 
leek me dit te doen in den St. Pietersberg (in- 

-)    Van der Lugt dit Maandblad o.a. 1924 p. 26 etc. 
s) Zie dit Maandblad 1923 p. 37. 

gang Chalet). De analyses werden gedaan in 
een der gangen, die slechts een uitgang had en 
een tiental meters gelegen was van den weg, 
üie gewooniijk door de toeristen gevolgd wordt. 

Ter bepaling van het koolzuur-gehalte werd 
door middel van een aspirator van 12 L. in- 
houd, deze hoeveelheid lucht gezogen door een 
reeks van natronkalk-buisjes. Enkele proefne- 
mingen gaven een gehalte aan koolzuur van 
± 0.U3 <><>: het normale koolzuurgehalte der bui- 
tenlucht. Blijkbaar is de diffusie snelheid der 
berglucht en buitenlucht nog groot genoeg om 
het koolzuur-gehalte normaal te houden. Ge- 
noemd resultaat sluit zich tevens aan bij het 
feit, dat de meeste grot-wateren koolzure kalk 
bij  het staan afzetten. 

Een onderzoek naar het COL, gehalte dei- 
lucht in het gesteente werd niet gedaan. 

3. 
In aansluiting met het vorige onderzoek werd 

het water uit verschillende groeven onderzocht. 
Dit werd uitgevoerd volgens den Codex Ali- 
mentarius   (deel  water). 

De resultaten waren de volgende: De resul 
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J) Had een fijne laag Ca CO:i aan zijn opperv'ak. 
5) Volgens eigen waternerr ing heeft dit water een laagje 

Ca CO;; aanzijn oppervlak. Momenteel door de instorting 
van den berg is dit niet meer waar te nemen vgl. de Bruijn 
F. A. G. 1904 Bd. XXV. 

°) Dit water reageert alkalisch t. o. van phenolphlaleïne, 
vandaar dat na eenigen tijd zich Ca CO3 afzet. 
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Op te merken is, dat aan de koolzuurbepalin- 
gen niet te veel waarde kan gehecht worden 
wegens de wijze van monstername. 

Uit de proetnemingen volgt, dat de hardheid 
van de onderzochte water-monsters sterk wis- 
selend is. Toch is er regelmaat op te merken. 
Alle water, dat op zijn loop van boven naar 
beneden opgevangen wordt, dus alle drup- 
wateren, hebben een veel kleinere hardheid 
dan die welke stabiel in de grotten staan. Uit- 
gezonderd moet worden nummer m, dat zich 
trouwens nog door nadere kenmerken van de 
andere monsters onderscheidt. Een nader on- 
derzoek kan hier misschien meer Lcht op werpen. 

Uit het bovenstaande feit volgt dan tegelij- 
kertijd, dat het water, dat in de grotten staat, 
zijn koolzuur, dat het noodig had om koolzure 
kalk op te lossen en in oplossing te houden niet 
van boven af, dus uit de lucht, maar uit de 
aardlagen moet opgenomen hebben. Dit volgt 
ook nog uit de koolzuurbepalingen, die hoewel 
kwantitatief niet betrouwbaar, kwalitatief dit 
feit voldoende belichten. 

De Cl bepalingen doen zien dat het op de 
mergel liggende materiaal nog extraheerbare 
chloriden bezit. Het is vrij stabiel ± 10 mgr. per 
liter. Bij de monsters a en c is de weg door 
de boven liggende lagen niet voldoende ge- 
weest om dit cijfer te bereiken. De mergel zelf 
blijkt vrij te zijn van chloriden. 

De HC03" bepalingen van e, f, g en h doen 
zien, dat het water vrij gelijk blijkt te ^zijn, 
hoewel de monsters e en f door de CaCOs af- 
zettingen wel wat lager zijn. Zou dit wijzen 
op een grondwater-beweging naar de Geul toe 
in de streek van Valkenburg! 

Hetzelfde is op te merken van de Canner 
monsters i, j, k en 1. Zij laten duidelijk, zien, dat 
de bronnen aan den voet van den berg hun 
water krijgen uit den berg. Hierdoor is dan ook 
te verklaren waarom de St. Servatiusbron zoo 
constant is in zijn waterdebiet. Zelfs in den 
drogen zomer een 15-tal jaren geleden, toen in 
den geheelen omtrek de putten vrijwel droog 
waren, was deze bron nog overvloedig (vgl. 
de lezing van Ir. Keulier •Over breuken in 
het Krijt nabij Maastricht') •). In verband met 
deze lezing geef ik nog een onderzoek van een 
bron •bij Epen" gelegen onder de gemeente 
Mechelen-Wittem en in den volksmond ge- 
noemd Landeuse. 

HCO;1' 269 mO. L.     CO, 24 mG./L. 
Cl'   10.8   mü.jfL. 

Een  bron  naast deze gelegen: 
HCO,   266 mO./L.     CO., 24 mG. L. 

Cl    7.9   mG. L. 
Het Cl   gehalte, noch van de St. Servatius- 

bron, noch van de Landeuse geven aanleiding 
vergelijkingen te  maken met de bronnen  van 
Aken, zooals in genoemde lezing wordt gedaan. 

Hoewel de bovengenoemde analyses mis- 
schien niet uitvoerig genoeg zijn om zulke ver- 
strekkende conclusies te trekken als gedaan 
zijn, meende ik toch ter beter begrip en ver- 
band deze niet te kunnen wegiaten. Het is 
te hopen, dat dit beknopt cijfermateriaal aan- 
leiding mag zijn tot een uitvoeriger herbewer- 
king. 

Maastricht, April 1925. 

7J    Dit Maandblad 1923 p. 19. 

AVIFAUNA der Nederlandsche Provincie Limburg, 
benevens eene vergelijking met die der aangrenzende gebieden, door 

P. A. HENS, Valkenburg L. 

156.   Anas  crecca  crecca  L.   Wintertaling. 
d'hiver. 

Broedt in klein aantal in de Peel. Overigens 
doortrekker en wintervogel. 

Waargenomen in: 
Gebied I. In strenge winters soms op 

de kleine riviertjes, beken en vijvers. Nillesen 
schoot voor eenige jaren in September reeds 
een exemplaar bij Kerkrade. Den 26 October 
1923 werden 9 exemplaren waargenomen • 
waarvan een 9 geschoten • op een kleinen 
boschvijver te Houthem. 

Opgemerkt zij, dat de volksmond alle een- 
densoorten, welke kleiner zijn dan de gewone 
Wilde eend, Taling noemt. Zoo bracht men 
mij bijv. een Smient Q onder de benaming van 
Taling. 

Gebied II. Op den trek en in den winter 
soms zeer talrijk op de Maas en op de plassen 

•   Duitsch:   Krickente.   Fransch.   Sarcelle 

in de aangrenzende weilanden. H. Vallen zag 
bii Asseit soms troepen van 3 a 400 stuks 
Riotte (Ardea. 1913. p. 108) meldt eveneens 
het talrijk voorkomen der soort op de Maas 
bij Steijl. Nillesen bezit nog o" en Q 7 Septem- 
ber 1907 geschoten nabij  Arcen. 

Gebied III. H. Vallen zag de soort in 
klein aantal op de Swalm en op de plassen 
op de heide tusschen Swalmen en de Duitsche 
grens. In den winter ook op de Roer. Wijders 
te Susteren, alwaar op 24 November 1923 een 
paartje werd waargenomen, waarvan het o" 
geschoten (W. de Backer) enz. 

Gebied IV. In de collectie Nillesen be- 
vinden zich cf en 9 7 Februari 1907 te Robeek 
bij Arcen geschoten. 

Gebied    V.    De soort broedt vorens me- 
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dedeeling der Heeren J. Esser, F. van Baar 
en de P.P. Lazaristen op meerdere plaatsen in 
de Peel, o.a. te Iielden-Panningen en om Ven- 
ray. Ik vond eind April 1923 een uitgeloopen 
talingnest (de soort was niet meer vast te stel- 
len) nabij laatstgenoemde gemeente, en bezit 
tevens een ei (van Winter- of Zomertaiing?) 
gevonden te Helden. De soort werd onder ge- 
noemde gemeente in den zomer herhaaldelijk 
waargenomen en in Juli bij de opening der 
eendenjacht meermalen geschoten (ook te 
Weert). Zij broedt tevens regelmatig te Ne- 
derweert  (Knapen). 

Talrijk op den trek in de Rijnprovincie; 
evenwel slechts op enkele plaatsen broedend, 
o.a. bij Terporten, Oeldern, Kreis Mors enz. 
(Ie Roi. V. f. d. R. p. 48). • Dubois (N. R 
d. O. p. 171) noemt de soort voor België alleen 
trek- en wintervogel. Volgens schriftelijke me- 
dedeeling (1922) van den Heer Ridder ü. van 
Havre, broedt de soort echter in enkele paren 
in de Kempen van Antwerpen en Limburg en 
stelde hij zulks persoonlijk vast te Weelde 
(tusschen Turnhout en Tilburg). 

157.    Anas querquedula  L.  Zomertaiing.,  Duitsch:  Knakente. Fransch: Sarcelle d'été. 

Broedt in geringer aantal dan de vorige 
soort in de Peel tusschen Venray en Helena- 
veen, alwaar de Heer F. van Baar nesten en 
eieren gevonden heeft. Ook broedt dit eendje 
in enkele paren te Nederweert (Knapen). Ik 
zag aldaar een paartje op 25 April 1924. Ove- 
rigens in klein aantal op den trek, voorname- 
lijk op de Maas, alwaar de Heer H. Vallen de 
soort in kleine troepjes aantrof. De lieer J. 
Esser schoot in Juli 1923 een exemplaar te 
Helden-Panningen. Een tweede ontsnapte. Hij 
berichtte mij nog, dat hij de soort in de lente 
aldaar in gering aantal heeft waargenomen. 
Riotte  (Ardea. 1913. p.   108)  vermeldt de Zo- 

mertaiing niet voor de omgeving van Steijl. 
Vermoedelijk is zij aan zijn aandacht ontsnapt 

In de Rijnprovincie in voor- en najaar overal 
gemeen; broedt slechts op enkele plaatsen, 
voorai nabij den Rijn. Broedplaatsen nabij onze 
grens vindt ik echter niet vermeld (ie Roi. 
V. f. d.  R. p. 47 en •Beitrage". p, 20). 

In België een gewone trekvogel, welke in 
klein aantal broedt in de groote moerassen van 
het land (Dubois. N. R. d. O. p. 171), o.a. 
bij Dixmuiden in 1919 (Le Gerfaut. 1920. p. 
40). In het arrondissement Verviers een zeld- 
zame  broedvogel   (Le  Qerfaut.   1921.  p.   107). 

158.    Anas penelope L. Smient.  • Volksn.: Maaseend.  Duitsch:   Pfeifente.  Fransch: 
Canard   siffleur. 

De soort verschijnt in deze provincie in voor- 
en najaar op den trek zoowel op kleine vijvers 
en plassen als op de rivieren. Of de Smient in 
onze provincie broedt is nog niet met zeker- 
heid vastgesteld, alhoewel haar aanwezigheid 
in den zomer zulks doet vermoeden. 

H. Vallen zag deze eendensoort in het late 
najaar, in den winter zoowel als in het voor- 
jaar op de Maas nabij Asselt en heeft in de 
laatste jaren aldaar verschillende exemplaren 
geschoten. Zoo zag hij bijv. ter plaatse een 
groot aantal Smienten in November 1919. Zelfs 
nam hij aldaar op 24 April 1922 nog een 
paartje waar, hetgeen het broeden zou doen 
veronderstellen. Dat zulks inderdaad in Lim- 
burg plaats vindt, wordt waarschijnlijker door 
het verzamelen van een paartje op 12 Juli 
1904 nabij Weert (coll. Beckers). Nillesen be- 
zit een c? hetwelk 18 Juli 1918 eveneens in 
die omgeving geschoten is. J. Esser kent de 
soort echter niet als broedvogel voor de om- 
geving van Helden en Venray. Onder laatst- 
genoemde gemeente werd de soort alleen in 
voor- en najaar op den trek waargenomen (F. 
van Baar). • Den 10 November 1921 werd 
een 9 juv. geschoten op een kleine waterplas 
midden in een bosch te Houthem (coll. Hens). 

Vooral de zomerwaarnemingen zijn merk- 
waardig, omdat het broeden der soort in Ne- 
derland tot voor korten tijd nog niet met 
zekerheid was. vastgesteld. In zijn Vogels van 

Nederland (1854•'58) vermeldt Schlegel het 
broeden der soort wel in Nederland, maar in 
kleinen getale. Albarda schreef dienaangaande 
echter in zijn Naamlijst van Friesche Vogels 
(1884) p. 111: •Daar dit broeden plaats vond 
•in de nabijheid van eene eendenkooi, waar 
•men half getemde voorwerpen van deze en 
•andere soorten als lokvogels gebruikt, is het 
•zeer waarschijnlijk, dat de broedende vogels 
•uit  die  kooi  waren  ontvlucht." 

De Heer Tjeerd de Vries Gzn. (zie Club 
van Nederl. Vogelk. 1922. afl. 1. p. 13 e.v.) 
vond evenwel op 22 Mei 1919 in de Friesche 
veenmoerassen in de buurt van Qrouw en 
Eernewoude, een nest van de Smient met 8 
eieren. Daar zich • zooals de vinder op- 
merkt • op uren afstand in de rondte geen 
eendenkooien bevonden, is de mogelijkheid, dat 
we hier met een kooivogel te doen hebben 
wel uitgesloten en kunnen wij derhalve • wat 
Schlegel reeds vermoedde • de Smient tot 
de  Nederlandsche  broedvogels   rekenen. 

Wie bewijst nu het broeden der soort in de 
Peel? 

In de Rijnprovincie in voor- en najaar in 
groot aantal op den trek en soms overwinte- 
rend (le Roi. V. f. d. R. p. 46). Ook in België 
langs de kust, op de Schelde en in het Noor- 
den des lands alleen trek-, geen broedvogel 
(Dubois. N. R. d. O. p. 172). 
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130.    CIRCUS CYANEUS CYANEUS (L.) • Blauwe Kuikenduif, 
C? ad. 29 Oct. 1923. Houthem. Coll. P. Hens. Cat. No. 1345. 

In Limburg doortrekker en wintervogel. 
+ V4 der natuurl. grootte. 

Anas   acuta  acuta   L.   Pij Is taart.   - 
zeer   klein   aantal   in   de   Peel   bij 

159. 
Broedt   in 
Venray en Nederweert. Overigens doortrekker 
in voor- en najaar. 

De Heer J. Esser deelde mij mede, dat jaren 
geleden een vogel dezer soort nabij Venray 
op zijn nest gevangen zou zijn! Vogel noch 
eieren had hij gezien, 'zoodat zijn determi- 
neering alleen op de beschrijving, welke hij 
van het beest ontving, geschied is. De soort 
komt evenwel in de Peel (om Helden en Ven- 
ray) voor, doch hoofdzakelijk op den trek. 
Dat vorenstaand geval inderdaad een Pijlstaart 
betrot, wordt bewezen door de omstandigheid, 
dat de Heer van Baar de soort broedende 
vond nabij Venray. Hij kent de vogels zeer 
goed, zoodat vergissing is uitgesloten. Boven- 
dien werd een nest met 7 eieren gevonden 
nabij Venray, op de grens van Limburg en 
Noord-Brabant, in het begin van Mei 1923. 
De eieren zoowel als het nest kwamen in het 
bezit van den bekenden öoloog, Tjeerd de 
Vries te Amsterdam, die een en ander als ab- 
soluut zeker van den Pijlstaart afkomstig vond. 
Vervolgens zag Dr. Q. J. van Oordt op 11 
April 1924 een paartje in de Peel bij de Rips 
(gem. Venray). 

Om Roermond komt de soort in klein aan- 
tal op den trek op vennen en plassen zoowel 
als op de Maas, alwaar de Heer H. Vallen 
gewoonlijk  in  het voorjaar enkele  paren  zag 

Duitsch:   Spieszente.   Fransch:   Canard   pilet. 
bij Asselt. • In de collectie van het Natuurh. 
Genootschap te Maastricht bevindt zich een 
O" 22 Januari 1917 te Sevenum in de Peel ge- 
schoten. Ik bezit een o" ad. hetwelk in het 
voorjaar 1922 werd bemachtigd op een bosch- 
vijver te Houthem. In de collectie Beckers 
bevinden zich verschillende exemplaren afkom- 
stig van den meer genoemden poelier te Broek- 
huizenvorst. Of deze vogels in Limburg zijn 
buitgemaakt is onzeker. Nillesen bezat in zijn 
verzameling een $ 24 Mei! 1913 nabij Maas- 
tricht gevangen. Ten slotte zag ik op 3 .Mei 
1925 een paartje en een alleen vliegend cf onder 
Nederweert, alwaar de soort volgens den Heer 
Knapen ook broedt. 

Volgens Baron Snouckaert van Schauburg's 
Avifauna Neerlandica p. 127, werd de soort 
o.a. broedend gevonden aan de meertjes on- 
der Vlijmen en Engelen in Noord-Brabant, als- 
mede bii den Bosch. Ook werden deze een- 
den in Friesland broedend aangetroffen, doch 
is de mogelijkheid niet uitgesloten, dat dit 
ontsnapte kooivogels geweest zijn. 

In de Rijnprovincie doortrekker in klein aan- 
tal; soms overwinterend; geen broedvogel (Ie 
Roi. V. f. d. R. p. 47 en •Beitrage" p. 20). 
• Ook in België uitsluitend doortrekker in 
groot aantal in de lage gedeelten van het land 
(Dubois. N. R. d. O. p. 171). 

Het ringexperiment  (Vide  H.  Chr.  C. Mor- 
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tensen: •Maerkend Spidsaender." Dansk Or- 
nithologisch Forenings Tidskrift. 8. Aargang. 
Haefte III. p. 113 e.v. en Fr. van Lucanus: 
•Die Ratsel des Vogelzuges." p. 40.) heeft 
bewezen, dat deze soort hoofdzakelijk langs 
de kust trekt; hoe verder derhalve een streek 

daarvan verwijderd ligt, hoe minder talrijk de 
soort daar op den trek wordt aangetroffen, 
hetgeen duidelijk blijkt indien men haar betrek- 
kelijk weinig voorkomen in de Rijnprovincie 
en Limburg vergelijkt met haar talrijkheid in 
West-België. 

GENUS: SPATULA Boie 1822. 
160.   Spatula clypeata   (L.).   S lob e end.   •\Duitsch: Lölfelente. Fransch: Souchet spatule. 

In gering aantal in voor- en najaar op den 
trek overwinterend. Broedt in klein aantal in de 
Peel. De Heer H. Vallen zag en verzamelde in 
het voorjaar eenige dezer eenden, aan de Maas 
bij Asselt. Bij een poelier te Roermond zag ik 
's winters nu en dan exemplaren dezer soort, 
naar diens zeggen uit de omgeving der stad af- 
komstig, hetgeen, gezien de waarnemingen te 
Asselt, een weinig ten Noorden van Roermond, 
zeer goed mogelijk is. 

Op de vijvers te Rolduc (gem. Kerkrade) 
werden 30 Maart 1910 o' en Q gesehoten 
(coll. Nillesen). Blijkbaar waren deze vogels 
op den trek. Eind September 1922 werd een 
voorwerp geschoten te ter Worm bij Heerlen 
(J. Knols), terwijl de Heer Lucien Regout 
een Q schoot te Limmel bij Maastricht op 11 
Dec. 1924, hetwelk zich thans in het Museum 
van het Natuurh. Genootschap te Maastricht 
bevindt   (Jos.   Cremers). 

De Heer J. Esser deelde mij mede, dat op 
den eersten dag van de eendenjacht (begin 
Juli) 1918 in de Peel bij Helden oude en 
jonge vogels dezer soort (vergissing is uitge- 
sloten) geschoten werden, in een met riet be- 
groeide kuil (ven). Vervolgens zag hij 21 April 
1923 nog een gepaard o\ in prachtkleed, in 
de Peel aldaar. Nillesen schoot jaren geleden 
een exemplaar in de eerste dagen van Juli in 
de omgeving van Weert. Hetzelfde berichtte 
mij de Heer W. de Backer, die in de laatste 
jaren herhaaldelijk bij de opening der eenden- 
jacht Slobeenden zag en schoot in den omtrek 
dier gemeente. 

Mijns inziens is het zeer waarschijnlijk, dat 
vooral eerstgenoemde vogels in die streek wa- 
ren uitgebroed. Temeer vermoed ik zulks, waar 
volgens O. Ie Roi en H. Frh. Geyr von Schwep- 
penburg (•Beitrage zur Ornis der Rheinpro- 
•vinz". p. 18), Rudolf Graf von Loë op 10 
Augustus 1909 bij Goch, nauwelijks 100 pas 
van de Duitsche grens op Hollandsch gebied 
(dus in Limburg) een vlucht van 8 pas vluch- 
tige jonge Slobeenden aantrof, waarvan hij 
er 2 schoot. Dit moet dus in de omgeving der 
Noord-Limburgsche gemeente Siebengewald 
hebben plaats gevonden. 

Ten slotte zagen wij op 3 Mei 1925 12 
dezer eenden (meest woerden) verspreid vlie- 
gend onder Nederweert. Dat de soort daar 
inderdaad broedt, bleek uit het vinden van 
een nest met eieren, waarop de eend zat te 
broeden. Volgens den Heer Knapen broedt de 
Slobeend geregeld onder Nederweert-Meijel. 

Overigens broedt de soort op verschillende 
plaatsen in het Noorden van ons land. 

In de Rijnprovincie een niet talrijke door- 
trekker, o.a. op vele plaatsen langs onze grens 
(Ie Roi. V. f. d. R. p. 44). Broedt er evenwel 
zelden, o.a. in 1907 bij Kellenberg aan de 
Roer (•Beitrage". p. 18). -- Voor België ver- 
meldt Dubois (N. R. d. O. p. 171) de soort 
alleen als doortrekker. Zij broedt er evenwel 
onder Beerst en Dixmuiden, alwaar in April 
en Mei 1919 een dozijn nesten gevonden wer- 
den   (Le  Gerfaut.   1920.   p.   40). 

GENUS: NYROCA Flem. 1822. 
161.    Nyroca ferina ferina (L.). Tafeleend.•   Volksn.:   Kraker.   Duitsch:   Tafelente. 

Fransch: Morillon milouin. 

Voornamelijk bij strenge koude op de Maas. 
Zeer waarschijnlijk broedvogel. 

Riotte (Ardea. 1913. p. 108) vermeldt de 
soort voor de Maas bij Steijl. H. Vallen deelde 
mij schriftelijk mede, dat hij gedurende de 
strenge koude in Januari en Februari 1922 
vele Tafeleenden op de Maas bij Asselt en 
ten Zuiden daarvan tot Roermond gezien 
heeft. In de laatste week van Februari 1924 
schoot hij er 4 ter plaatse en zag er verschei- 
dene. Bovendien namen wij aldaar nog een 
d" waar op 28 April d.a.v. • In de collectie 
Beckers bevinden zich een paar a'cf dezer soort 
afkomstig van den meergenoemden poelier te 
Broekhuizenvorst. Vindplaats dus onzeker! De 

Heer Knapen te Meyel, een goed kenner van 
waterwild, deelde mij mede, de Tafeleend dik- 
wijls broedend gevonden te hebben onder Ne- 
derweert. Zijn beschrijving van vogels en eie- 
ren laten aan de juistheid zijner waarnemingen 
m.i. geen twijfel over, doch blijft een bewijsstuk 
gewenscht. Dat de soort inderdaad in die om- 
geving voorkomt blijkt bovendien uit een 9 
hetwelk op 24 October 1924 door den Heer 
Jos. Esser te Panningen geschoten werd als 
het, komende uit de richting van het voren- 
bedoeld broedterrein, over hem heen streek. 
Ten slotte bezit de Heer W. de Backer nog 
een cf, Nov. 1901, van de markt te Maas- 
tricht, alwaar nu  en  dan wild of  wel  een oï 
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and* opvallende vogel werd aangevoerd door 
boeren of marktkoopiui uit de omgeving. Daar 
van een aanvoer van buiten de provincie geen 
sprake was, mag men veilig aannemen, dat 
deze en nog later vermelde soorten (even- 
eens van die markt) uit Limburg afkomstig? 
zijn. 

In de Rijnprovincie is de soort niet zeldzaam; 
wordt er regelmatig op den trek, vooral in 
het voorjaar, doch ook in den winter waarge- 
nomen. Daar op vele plaatsen langs onze Oost- 
grens  verzameld   (Ie  Roi.  V.  f.  d.  R.   p.  40). 

Omtrent het voorkomen der soort in België 
vermeldt Dubois (N. R. d. O. p. 171): •Tres 
•commun aux passages sur Ie littoral et dans 
•les marais des Flandres et de la Campine.'? 
De soort broedt er ook. Zoo werden  in  1919 

des zomers 3 paren waargenomen bij Dixmui- 
den en op 14 Mei van dat jaar een nest met 
6 eieren gevonden, waardoor het eerste broed- 
geval voor dat land werd vastgesteld (Le Ger- 
faut. 1920. p. 40). In 1923 nestelde bovendien 
een paar te Weelde in de Ahtwerpsche Kem- 
pen (Le Gerfaut. 1924. p. 52). 

In Nederland broedt de soort op meerdere 
plaatsen, o.a. in Noord-Brabant, Noord-Holland 
en Friesland (R. Baron Snouckaert van Schau- 
burg.  Avifauna  Neerlandica,  p.   128). 

In de collectie Beckers bevindt zich een 9 
van Netta rufina (Pali.) • Krooneend, 
eveneens afkomstig van den bewusten poelier 
uit Broekhuizenvorst (1903). Ook van dezen 
vogel is de herkomst duj twijfelachtig. 

162.    Nyrcca nyroca  nyroca  (Oüld). Wi toogeend. - - Duitsch: Moorente. 
Fransch: Morillon a iris blanc. 

Zeldzaam. Den 21 December 1904 werd een 
exemplaar aan de Maas bij Swalmen geschoten 
(coll. H. Vallen). Genoemde Heer berichtte 
m,ij in 1919, dat hij in de laatste jaren nog 
enkele exemplaren dezer soort aan de Maas 
te Asselt bij  Swalmen  had geschoten. 

Behalve in genoemde collectie heb ik in geen 
enkele Limburgsche vogelverzameling deze 
eend aangetroffen. Wel zagen wij op 3 Mei 
1925 een paartje op een plas onder Nederweert 
(Gebied V). 

In de Rijnprovincie is de soort, alhoewel 
zeldzaam, toch reeds op verscheidene plaatsen 
aangetroffen en bemachtigd o.a. op de Kric- 
kenbecker   Seen   in   Kreis   Geldern,   nabij   de 

Limburgsche grens ter hoogte van Broekhui- 
zenvorst (le Roi. V. f. d. R. p. 42). 

Voor België vermeldt Dubois (N. R. d. O. 
p. 171): •De passage irregulier, mais parait 
•nicher quelquefois dans le pays, comme le 
•cas s'est présenté a Dilsen en 1879. Vit sur les 
•eaux douces." 

Is eenige malen in Nederland broedend waar- 
genomen en wel op 18 Juni 1914 te Steenwij- 
kerwold (O.) (Ardea, 1914, p. 95), 13 Mei 
1919 te Nederhorst d'en Berg (fjeerd de Vries. 
Jaarb. der Club v. Nederl. Vogelk. 1922. afl. 1. 
p. 10) en 30 Mei 1856 te Oudekerk (Ardea. 
1913. p. 83 en Jaarb. d. Club v. Nederl. Vo- 
gelk. 1922. afl. 1. p. 12 en 13). 

163.    Nyroca  fuliguia   (L.).   Kuifeend.   •   Duitsch: Reiherente. Fransch: Morillon huppé. 

In den winter, vooral b,ij strenge koude, en 
in het voor- en najaar meestal vrij talrijk op 
de Maas en op de plassen niet ver daarvan 
verwijderd. 

H. Vallen zag en schoot de soort in de laatste 
jaren herhaaldelijk op de Maas te Asselt bij 
Swalmen. In den strengen winter van 1921 • 
'22 zag hij er ter plaatse veel in de maanden 
Januari en Februari. De soort sluit zich dik- 
wijls  aan  bij  Wintertalingen. 

In den winter 1911•f12 kreeg ik er ver- 
scheidenen in handen, welke nabij Roermond 
op de Maas geschoten^ waren. Den 24 No- 
vember 1921 bevonden zich 3 stuks op een 
plas onder de gemeente Susteren, waarvan een 
ö* geschoten werd (W. de Backer). Op 25 
October 1922 zag ik pl.m. 20 stuks op de Maas 
nabij   Maastricht. 

In de collectie Beckers bevinden zich ver- 
scheidene exemplaren dezer soort, afkomstig 
van het bekend adres te Broekhuizenvorst; 
herkomst derhalve onzeker. 

Ten slotte werd op 31 Maart 1923 nog een 
exemplaar bij Kessel aan de Maas geschoten 
en 21 April d.a.v. te Panningen en te Blerick, 
telkens een exemplaar, met zekerheid waarge- 
nomen (Riotte). 

In de Rijnprovincie niet zeldzaam en regel- 
matig op den trek in den winter en het voor- 
jaar, o.a. ook op vennen en plassen langs de 
Limburgsche grens (Ie Roi. V. f. d. R. p. 40). 

Voor België vermeldt Dubois (N. R. d. O. p. 
171): •Tres commun lors des passages, sur- 
•tout dans les grands marais des Flandres et de 
•la Campine; hiverne sur les eaux qui ne gè- 
•lent pas."' 

164.    Nyroca marila marila  (L.). Toppereend. 
milouinan. 

Duitsch:  Bergente.  Fransch:  Morillon 

In voor- en najaar, alsmede in den win- 
ter in grooter of kleiner aantal op de Maas. 
Dikwijls tusschen wintertalingen, zooals H. Val- 
len mij schreef. Hij nam de soort herhaaldelijk 

waar op de Maas bij Asselt. In Januari en 
Februari 1922 trof hij deze eend daar zelfs 
talrijk   aan. 

In de collectie Nillesen bevindt zich een $ 



96 NATUURHISTORISCH MAANDBLAD. 

24 November 1910 geschoten te Maasbracht, 
een weinig ten Zuiden van Roermond. W. 
de Backer bezit een o\ Nov. 1902, van de 
markt  te  Maastricht. 

Voor de Rijnprovineie noemt Ie Roi deze 
eend: •Eine der seltensten Entenarten im Rhein- 
•lande auf dem Durchzuge und im Winter, doch 
•wohl regelmaszig erscheinend.'' (V. f. d. R. p. 

39). Nabij de Limburgsche grens is de^oort 
volgens genoemden schrijver meermalen ge- 
schoten op de Krickenbecker plassen. 

In België volgens Dubois (N. R. d. O. p. 
171): •Hiverne en grand nombre sur nos có- 
,,tes, moins abondant sur 1 Escaut et rare sur 
•les   eaux   de   1 intérieur   du   pays." 

GENUS:   BUCEPHALA   Baird.   1860. 
165.    Bucephala clangula  clangula  (L.).  Brilduikèr. Duitsch:  Schellente.  Fransch: 

Garrot sonneur. 

In den winter op de Maas. Bij strenge koude 
zelïs talrijk. In de collectie Beckers bevindt 
zich een Q 15 Februari 1917 gescheten te 
Stevensweert. Ik kreeg meermalen exemplaren 
in handen, welke cp de Maas bij Linne, ten 
Zuiden van Roermond, geschoten wa.en. H. 
Vallen deelde mij mede, dat hij de soort her- 
haaldelijk in den winter, vooral in Januari en 
Februari 1922, talrijk heeft waargenomen op 
de Maas te Asselt nabij Swalmen. Gewoonlijk 
in gezelschap van Kleine Zaagbekken, M e r- 
gus albellus L. Ik ontving van hem een 
9   29   Januari   1924   aldaar   geschoten.   In   de 

collectie J. Vallen bevinden zich <$ en Q 19 
Maart 1917 op de Maas bij Ottersum verza- 
meld. J. Esser schoot in Maart 1922 een exem- 
plaar in de Peel bij Helden-Panningen. 

In de Rijnprovineie de talrijkste duikeend, 
cp den trek en in den winter. Op vele plaatsen 
ook langs de Limburgsche grens, o.a. zelfs 
bij Aken, geschoten (Ie Roi, V. f. d. R. p. 42). 

In België talrijk op den trek langs de kust 
en op de Schelde (Dubois. N. R. d. O. p. 170) 
alsook nu en dan in het binnenland, o.a. bij 
Brussel (Le Gerfaut. 1919. p. 29 en 1921. p. 52). 

GENUS:   SOMATERIA   Leach.   1819. 
166.    Somateria mollissima mollissima (L.). E i d e re en d.  •  Duitsch:  Eiderente.  Fransch: 

Eider vulgaire. 

Riotte (Ardea. 1913. p. 108) vermeldt de 
Eidereend als waargenomen of geschoten op 
de Maas bij Steijl. H. Vallen, die te Asselt 
aan de Maas wonend, reeds jaren lang ge- 
legenheid heeft de in Limburg voorkomende 
eendensoorten te bestudeeren, zag deze soort 
aldaar nimmer. W. de Backer bezit een exem- 
plaar, 28 Oct. 1908 verkregen van de markt 
ie Maastricht en zeker van de Maas in Lim- 
burg afkomstig. Van diezelfde markt bevindt 
zich in de collectie der H. B. S. te Maastricht 
een voorwerp uit het jaar 1902. 

In de Rijnprovineie zeven malen bemach- 
tigd (le Roi V. f. d. R. p. 37 en •Beitrage'' 
p.   15). 

Voor  België  vermeldt  Dubois  (N.  R.  d. O. 

p. 170): •Pendant les hivers rigoureux, on ob- 
serve quelques sujets sur nos cötes mariti- 
,,mes.'' 

Langs de Nederlandsche kust wordt de soort 
in den winter en het voorjaar, tot zelfs in 
Mei, in klein aantal waargenomen. Sedert 1906 
broeden eenige paren op Vlieland en Terschel- 
ling. Deze behooren tot Somateria mol- 
lissima mollissima (L.) (zie Avifauna 
Neerlandica, p. 131). 

Afgesloten  26-6-1925. Wordt  vervolgd. 

ERRATA   IN   HET   APRIL-NUMMER. 
Blz. 48 No. 151 te lezen: Duitsch: Blaszgans. 

Fransch:   Oie   a   front  blanc. 

NIEUWE LEDEN. 
Prof. Dr. W. Roepke, Wageningen; Mej. A. 

van Wijk de Vries, Rochussenstr. 189 b, Rotter- 
dam; J. H. Schaad, Terpeekwijkpark 8 a, 
Zwolle; Prof. J. van Baren, Wageningen; O 
Ph. Verschueren, Etnastr. 6a, Breda; Firma 
Martinus Nyhof, 's Gravenhage; Prof. Dr. J. 
Rutten, Utrecht; Dr. J. G. Droge, Geleenstr. 16, 
Heerlen; Dr. E. Duysens, Schinkelstr. 59, Heer- 
len; Dr. A. Widdershoven, Valkenburgerweg 1, 
Heerlen; E. A. Visser, Leeraar H. B. Sch. en 
H. S., Prins Hessen Casselstraat 2, Maas- 
tricht; J. H. Schepping, Directeur bank •de 
Maas', Heilerhofflaan, Maastricht; Dr. J. 
Botke, Herm. Collstr. 34, Groningen; F. Crom- 

bach, Tunnelweg 44, Terwinselen-Kerkrade; 
J. W. Jonkers, St. Lambertuslaan 36, Maas- 
tricht; Dr. P. Kruizinga, Instituut voor Mijn- 
bouwkunde der T.H., Delft; W. P. v. Stockum, 
& Zoon, Boekhandel, Buitenhof 36, 's Gra- 
venhage. 

RECTIFICATIE. 
Prof. Dr. R. Ebner (Wien) verzoekt ons te 

willen meêdeelen dat zijn artikel (ZieMaancïbl. 
No. 4, 30 April '25) had moeten luiden: •E:i- 
nige für die Niederlande neus Orth opteren" 
in plaats van: •Noch einige neue Orthopteren 
aus   Niederland." 

DE REDACTIE. 



Ter Drukkerij voorh. CL. GOFFIN    j 
Nïeuwstraat S, Maastricht | 

is zoo juist verschenen f 

Geologische en Paleontologische | 
Beschrijving van het Karboon ï 
der Omgeving van Epen  (Limb.) 

door , 

W. J. JONGMANS 
met medewerking van 

G. DELÉPINE, W. GOTHAN, P. PRUVOST. F. H. VAN RUMMELEN en N. DE VOOGD. 

I   m (Mededeeling No 1 van het Geologisch Bureau voor het Nederiandsch Mijngebied). 

ï   32 bladz. tekst groot kwarto formaat met ± ISO figuren,   ï 
| uitgevoerd op zwaar kunstdrukpapier. I 

I   Prijs per exemplaar fl. 2.50. Prijs per exemplaar fl. 250.   | 

I ' ! 
I          Ter Drukkerij voorh. Cl. öoffin, Nieuwstraat 9, ij 
I                                                          is verkrijgbaar: -j 

\ De imtt leren e»!»Gasten \ 
1 door K 

I                     P. H. SCHMITZ S. J. 1 
1 1 ?*                      (146 bladzijden, met 56 figuren). * 
I       Ingenaaid fl. 1.90, gebonden fl. 2.40 per exemplaar. I 

2 Dit mooie boek is, om wille van inhoud en stijl, zeer geschikt als leesboek J 
w.                    op Hoogere Burgerscholen, Gymnasia en Kweekscholen. I 
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•DE NEDERMAAS" 
L1MBURGSCH GEÏLLUSTREERD MAANDBLAD. 

Verschenen is het lle nummer van den 2en Jaargang. 

INHOUD: 

VERZEN VAN LIMBURGERS. Mr. G. D. L. Franquinet. • LIMBURG- 
SCHE PORTRETTEN. J. A. Hoens. - VLODROP 'S QUD-HISTO- 
RISCHE OMGEVING. Gerhard Krekelberg. • LIMBURGS NOORDEN. 
HET RAOCHELIEZER. - GEDENKWAARDIGE LIMBURGERS, 
Mgr. Ludovicus Hubertus Rutten. ~ BOEKBESPREKING.     -     ~     - 

Vraagt proefexemplaar: Bouillonstraat 6, 
of aan de Drukkerij voorh. Cl. Goffin, Nieuwstraat 9. 

Prijs per aflevering  fl. 0.40  •  per Jaargang  franco per post fl. 4 •   bij 
vooruitbetaling, (voor buitenland verhoogd met porto). 

•M>wiwewe<e<iëfteftÉ*Hi»*i^ 

Van het •MAANDBLAD" N° 5 14de jaarg. 
zijn geen losse exempl. meer verkrijgbaar. 

Van dit werk verscheen een afzonderlijke 
uitgave, waarvoor wij verwijzen naar de 
annonce op pag. 3 van dezen omslag. 

WI>ail»ll»MB)»W»IW<>«ltttMa»liaH»Hmii»M«MiBII«)fllOWWIIOII«llttMOIieHOII»Wllgl1«)li«WIIOIIOII»li 




