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Verslag van de Vergadering op 

jf Maandelijksche Vergadering |> 
op   WOENSDAG 4 NOV. I 

§• in  het  Natuurhistorisch Museum, g 
% precies om 6 uur. §> 

NIEUW LID. 

Industrieele Maatschappij •Mabeg", Utrecht, 
Westerstraat No. 6.•8. 

VERZOEK. 

Ie. De Secretaris, Prof. Roerschstraat 4, Maas- 
tricht, verzoekt dringend alle correspon- 
dentie, het Natuurh. Gen. in Limburg be- 
treffende, uitsluitend te richten aan hem. 

Correspondentie,'t Museum en de Biblio- 
theek betreffende,moet gericht worden aan 
Rector Cremers, Hertogsingel 10, Maas- 
tricht. 

Klachten over de bezorging van het 
•Maandblad" en adreswijzigingen eveneens 
te richten aan den Secretaris. 

2e. De Secretaris verzoekt den leden, die eene 
Mededeeling doen of eene voordracht hou- 
den op onze Maandelijksche vergaderingen, 
deze, tehuis vooraf op papier te stellen. 
Hierdoor wordt hem veel werk gespaard 
en kunnen de verslagen een juister beeld 
geven van 't gesprokene. 

VERSLAG VAN DE VERGADERING 
OP WOENSDAG 7 OCTOBER. 

Aanwezig: Dr. v. d. Meer, Fr. v. Rummelen, 
C. Blankevoort, J. Rijk, Dr. Beckers, Ed. Nijst, 
P. Hens, W. de Backer, H. Versterren, H. 
Wijsen, Br. Bernardus, P. Peters, L. Keuller, 
Joh. v. d. Zwaan, Aug. Kengen, P. Bouchoms, 
F. Kurris,  P. Vroom,  L.  Leysen,  J.  Maessen, 
G. H. Waage. 

Voor de vergadering, dit keer gepresideerd 
door den ondervoorzitter Dr. v. d. Meer, die 
te ongeveer 6 uur de bijeenkomst met een 
woord van welkom opent, hebben eenige leden 
een aantal voorwerpen meegebracht. De heer 
C. Blankevoort een gewei met kalk geïnfil- 
treerd; de heer Waage een drieteenmeeuw in 
de tachtiger jaren te Maastricht geschoten en 
eenige alluviale beenderen opgegraven bij 't 
Graafwerk voor een sluisput ten zuiden van 
't Stadspark; de heer Rijk een gal, waarvan 
getracht zal worden den naam te vinden; de 
heer Bouchoms een glimmerschicht en een 
glimmerzandsteen. 

De heer Beckers vond een vuursteen in 't 
krijt, op de z.g. •hei" te Mheer, die zoo ver- 
weerd is, dat hij haast niet te herkennen is. 
Oude vuursteenen aan de oppervlakte liggend 
zijn haast niet verweerd en deze zoo sterk. 
Hoe komt dat? 

De heer v. Rummelen deelt mee, dat de 
blauwe vuursteenen in 't mioceen heelemaal ver- 
weerd zijn, zoo dat ze gewoon doorgebroken 
kunnen worden. Bij verhitting van vuursteen 
ziet men dit ook optreden. Ook na een explo- 
sie vond spreker in de springtrechters sterk 
verweerde vuursteenen. Bij Nivelstein liggen 
heele lagen van die verweerde vuursteenen *) 

') Op dit •verschijnsel" hopen we in de eerstvolgende 
vergadering terug te komen. De Redactie. 
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De heer Keulier meent dat de conclusie van 
Dr. Beckers over 't verband dat zou bestaan 
tusschen de kuilen beschreven in 't vorige 
Maandblad en de mijnen niet geheel juist kan 
zijn, omdat ook op andere plaatsen, zooals de 
topografische kaart aangeeft, soortgelijke kuilen 
voorkomen geheel buiten 't mijngebied. Ook 
de heer van Rummelen gelooft niet, dat ze van 
tectonischen aard zijn. Als dit juist ware, dan 
moet ter plaatse aangetoond worden, dat de 
basis van 't grind in 't midden lager ligt dan 
aan de randen, 't Profiel moet ook wat de 
diepere lagen aangaat binnen en aan de randen 
geheel gelijk zijn. 

De heer Beckers antwoordt dat hij in zijn ar- 
tikel nergens beweerd heeft, dat de kuilen bun 
ontstaan   zouden   danken   aan   de   m ij n e n. 

Bedoelde kuilen toch hebben bestaan lang 
voor dat er van mijnen sprake was. 

Hij meent alleen verband te moeten zoeken 
tusschen de kuilen en de plaatselijke grond- 
gesteltenis, temeer wijl, zoo heel verre van 
Lutterade niet af, n.m.1. in de buurt van Ob- 
bicht, de boringen eigenaardige verrassingen 
hebben gebracht (Trias). Z.i. is 't derhalve las- 
tig uit te maken wat al storingen in den Zuid- 

Limburgschen  bodem hebben plaats gehad. 
Door menschenhanden zijn ze zeker niet ont- 

staan, want nogmaals, waar is dan al die leem 
gebleven en bovendien, waarvoor zou dit slechte 
materiaal gebruikt zijn. De oppervlakte-lagen 
loopen. zuiver konkordant. Hopelijk zal een la- 
tere uitgraving zich uitstrekken tot diepere 
lagen. 

De heer Keulier maakt bezwaar i%gen een 
zinsnede, voorkomende in 't artikel •Bijdrage 
tot de kennis van het Limburgsehe Krijt", door 
Ir. F. Kurris (Maandblad No. 6) luidende: •Het 
Cl gehalte, noch van de St. Servatiusbron, noch 
van de Landeuse geven aanleiding vergelij- 
kingen te maken met de bronnen van Aken", 
zooals in de lezing van Ir. Keuller, •Over breu- 
ken in het Krijt nabij Maastricht", geschiedt. De 
heer Keuller zegt zulks niet getracht te hebben 
aantetoonen. Mocht echter deze conclusie ge- 
trokken kunnen worden uit zijn lezing, dan 
deelt hij hierbij mede, dat zulks niet door hem 
bedoeld is. 

Na een kleine discussie over de zinkflora sluit 
de waarnemend voorzitter, te ongeveer half 
negen, de vergadering. 

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

P. A. HENS, Valkenburg L. 

217.    Larus  canus  canus  L.  Kleine Zeemeeuw. - 
Mouette eendree. 

Duitsch: Sturmmöve. Fransch: 

Een enkele maal, vooral na storm, op de 
Maas, o.a. bij Roermond en Maastricht. In 
de collectie Beckers bevindt zich een jonge vo- 
gel, welke in September 1896 te Nederweert ge- 
schoten werd. Bij een particulier zag ik een 
cf juv., hetwelk 2 Januari 1924 bij Maastricht 
aan de Maas verzameld was. 

In de Rijnprovincie des winters in klein aan- 
tal op den Rijn, zelden in het binnenland. Toch 

werden exemplaren geschoten bij Elberfeld, 
Odenkirchen, Otzenrath en Aachen (Ie Roi. 
V. f. d. R. p. 26) benevens in de Eifel bij Hil- 
lesheim  (•Beitrage'' p. 10). 

Langs de Belgische kust en op de Schelde 
gedurende het winter-halfjaar zeer algemeen. 
(Dubois. N. R. d. O. p. 168). Of de soort 
ook op de Belgische Maas is waargenomen, 
vermeldt Dubois evenwel niet. 

218.    Larus   argentatus   argentatus   Pontopp.  Zilvermeeuw. 
Fransch: Ooéland argenté. 

Duitsch:   Silbermöve. 

Voornamelijk in den winter als de Maas 
buiten hare oevers is, treft men deze soort in 
grooter of kleiner aantal op de rivier en in 
de weilanden van het Maasdal. Riotte (Ardea. 
1913. p. 107) vermeldt zulks voor Steijl, nabij 
Venlo. H. Vallen deelde mij in 1919 mede, 
dat vooral in het voorjaar massa's dezer Meeu- 
wen door hem werden waargenomen langs 
de Maas te Asselt bij Roermond. Ik zag aldaar 
een vogel in jeugdkleed op 15 Juli 1923. Den 

30sten Juli 1919 nam ik boven Maastricht een 
groote Meeuw waar, welke m.i. tot deze soort 
behoorde. 

In de Rijnprovincie een zeldzame wintervo- 
gel op den Rijn, Roer en Wupper, Moezel, Saar, 
Krickenbeckersee, ja zelfs in de Eifel (Ie Roi. 
V. f. d. R. p. 25 en •Beitrage'' p. 9). In België, 
vrij algemeen langs de kust, op de Schelde en 
soms op de Maas (Dubois. N. R. d. O. p. 167). 
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GENUS: RISSA Steph. 1826. 
219.    Rissa tridactyla tridactyla  (L.)   Drie teenmeeuw.   -   Duitsch:   Dreizehige   Move. 

Fransch: Mouette tridactyle. 

Alhoewel deze soort meerdere malen • zij 
het dan ook als toevallige gast • op de Maas 
zal voorkomen, zoo men haar aanwezigheid 
in de Rijnprovincie in aanmerking neemt, heb 
ik haar voorkomen in Limburg tot nu toe echter 
slechts twee malen met zekerheid kunnen vast- 
stellen. Gedurende een winter in het begin 
der tachtiger jaren der vorige eeuw werd n.1. 
een jong exemplaar dezer soort geschoten op 
het Bassin te Maastricht. Dit stuk bevindt zich 
nog opgezet in de collectie der Hoogere Bur- 
gerschool te Maastricht, alwaar ik het onder- 
zocht heb. • In den winter 1923•'24 werd een 
exemplaar geschoten te Eli bij Weert (I de 
Haan). 

Omtrent het voorkomen der soort in de Rijn- 
provincie vermeldt Ie Roi (V. f. d. R. p. 28 en 
•Beitrage' p.  11): •Wenn  auch nicht alljahr- 

•lich, so doch öfter auf dem Rhein und dessen 
•Zuflüssen, auch im Gebirge; sehr selten land- 
•einwarts. Nach starken Stürmen mitunter 
•in   groszen   Scharen'. 

In België: •Commune a 1 époque des passa- 
•ges; en été, après certaines tempêtes, on en 
•voit souvent des quantités considerables sur 
•1 Escaut prés d'Anvers." (Dubois. N. R. d. 
O. p. 167). Zeldzaam in het binnenland, o.a. 2 
Februari 1916, twee stuks bij Turnhout, na 
sneeuwval (Le Gerfaut. 1919. p. 31). 

Bij ons te lande komt de soort van Septem- 
ber•April talrijk op de kust; soms tot ver in 
het binnenland (vergel. R. Baron Snouckaert 
van Schauburg. Avifauna Neerlandica, p. 113), 
o.a. 27 Augustus 1912 (na zwaren storm) te' 
Liempde in Noord-Brabant (Club v. NederI 
Vogelk. Jaarb.  1915. p.  112). 

GENUS:  STERCORARIUS   Briss.  1760. 
220.    Stercorals parasiticus   (L.).  Kleine  Jager. -- Duitsch: Schmarotzerraubmöve. 

Fransch: Stercoraire parasite. 

Een toevallige gast. Den 19den Augustus 
1904 werd een jong exemplaar onder Neder- 
weert geschoten, hetwelk zich thans bevindt in 
de collectie Beckers, alwaar ik het gedetermi- 
neerd heb. 

In de Rijnprovincie zeven malen bemachtigd 
o.a. niet ver van onze grenzen bij Geldern, 1887 
Viersen omstreeks 1880 (le Roi. V  f   d   R   p' 
?nLe1?, bik Hetzerath in de Eifel, September 
1909 (le Roi u. H. Freih. Geyr von Schwep- 
penburg.  •Beitrage''  p. 9). 

Op  de   Belgische  kust  is  deze  species   een 

onregelmatige verschijning. Na winterstormen 
soms op de Schelde tot bij Antwerpen (Dubois. 
N.  R.  d.  O.  p.  167). 

In ons land werden meerdere malen na 
stormweer exemplaren dezer soort in het bin- 
nenland bemachtigd, o.a. 7 Sept. 1909 bij de 
Pyramide van Austerlitz in de provincie Utrecht 
en 25•26 Augustus 1912 na den hevigen storm, 
2 stuks respectievelijk te Elspeet (coll. Hens) 
en Doornspijk in Gelderland (R. Baron Snou- 
ckaert van Schauburg. Club v. NederI Vo- 
gelk. Jaarb.  1915. p.  123). 

221. 

ORDO: ALCAE. 
Fam.: ALCIDAE. 

GENUS:  URIA  Briss.  1760. 
Uria aalge aalge (Pontopp.). Noord e lijk e Zeekoet. - Duitsch: Trottellumme. 

Fransch:   Guillemot  troïle. 

Toevallige gast. In Nov. 1901 vond de Heer 
F. Sonneville een exemplaar van den Noorde- 
lijken vorm dezer soort versch op de markt 
te Maastricht. Daar op deze markt geen eigen- 
lijke aanvoer van wild van buiten de provincie 
(zeer zeker niet in dien tijd) plaats vindt, doch 
de kooplui uit de omgeving van Maastricht 
het in de nabijheid hunner woonplaats opge- 
kochte gevogelte aanvoeren, mag men wel voor 
zeker aannemen, dat deze Zeekoet op de Lim- 
burgsche Maas bemachtigd is. Het is het eenige 
mij bekende Limburgsche exemplaar dezer 
soort. • De vogel bevindt zich thans in de 
coll. W. de Backer. 

Dat deze zeevogel soms ver landwaarts gaat, 
blijkt uit de waarneming van Meyer (Meyer 
und Wolf. Taschenbuch d. deutsch. Vogelkunde. 
II. Bd. 1810. p. 446), die een exemplaar dier 
soort op de Main zag op 13 Augustus 1804. 
Volgens Wemer (le Roi. en Geyr v. Schwep- 
penburg •Beitrage" p. 5) werd omstreeks 1885 
een exemplaar dezer soort geschoten bij Wa- 
rendorf in Westfalen. 

Pubois (N. R. d. O. p. 165) vermeldt de 
soort voor België alleen van de kust tot Ant- 
werpen. 
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ORDO: ALECTORIDES. 
Fam.: OTIDIDAE. 

GENUS: OTIS L. 1758. 
222.    Otis tarda tarda L. Groote Trap. • Volksn.:   Wilde   Schroet   (Kalkoen).   Duitsch: 

Grosze Trappe. Fransen: Outarde barbue. 

Onregelmatige wintergast. Bij strenge kou- 
de verschijnen soms enkele exemplaren, ja zelfs 
troepen van 10 en meer stuks in onze pro- 
vincie om, zoodra het weer omslaat, spoe- 
dig wederom in Oostelijke richting terug te 
trekken. 

Waargenomen in: 
Gebied I. In 1896 werd door den Heer 

Jean Beckers een exemplaar geschoten te Ja- 
beek bij Sittard. Den 29sten Januari 1917 werd 
een voorwerp bemachtigd te Gronsveld. Deze 
vogel bevindt zich thans in het Museum van 
het Genootschap te Maastricht. J. Knols zag 
18 Februari 1918 een Trapgans in het veld te 
Houthem nabij het Ravensbosch. • De stren- 
ge koude in Januari en Februari 1922 voerde 
vele Trappen naar het Westen en ook naar 
onze provincie. Op 9 en 10 Februari van dat 
jaar zag Knols voornoemd 2 stuks in het veld 
tusschen het Ravensbosch en Kloosterbosch te 
Houthem. Deze vogels werden omstreeks dat- 
zelfde tijdstip door meerdere landbouwers in 
die streek gezien. Eind Februari waren de vo- 
gels er nog. Uitgevallen veeren op hun slaap- 
plaatsen in 't veld gevonden, werden mij ge- 
bracht. • Reeds 3 Februari t. v. werd een 9 te 
Limmel bij Maastricht geschoten. Dit exemplaar 
kwam in het bezit van den Heer W. de Backer 
aldaar. Vervolgens werd half Februari een 
voorwerp bemachtigd te Margraten (Sonne- 
ville) alsmede een 9 op 10 Februari te Wittem 
(J. L. Wielders). Ten slotte werd op 21 Maart 
d.a.v. nog een exemplaar te Houthem waarge- 
nomen. De vogel vloog laag over in N. O. 
richting. 

Ook gedurende de vorstperiode in den win- 
ter 1923•24 werd de soort in dit gebied 
wederom waargenomen en wel te Beek bij 
Maastricht, alwaar op 4 Januari 1924 een 9 
uit een vlucht van 12 stuks werd bemachtigd 
(J. Beckers). 

Gebied II. Volgens opgave van Nillesen 
werden  eenige  jaren vóór  1914 enkele exem- 

plaren te Maasbracht geschoten en te Maas- 
tricht verkocht. Z.E.W. bezit bovendien in zijn 
collectie een 9 dezer soort, hetwelk 5 Februari 
1917 eveneens te Maasbracht werd bemachtigd. 

Riotte (Ardea. 1913. p. 104) vermeldt de 
waarneming van vele Trapganzen in den winter 
1911•12 nabij Steijl aan de Maas. Zoo zag 
hij o.a. op 17 Februari 1912 een troep van 
17 stuks bij Belfeld. H. Vallen zag op 27 Fe- 
bruari 1924 vijf stuks laag overtrekken te 
Asselt aan  de Maas. 

Gebied III. Den 28sten Januari 1907 
werd een voorwerp bij Swalmen bemachtigd. 
Het is mij niet bekend waar dit stuk geble- 
ven is. 

Gebied IV. Volgens mededeeling van 
Pater C. Riotte werd 25 Januari 1912 een exem- 
plaar geschoten te Roobeek bij Arcen. 

Gebied V. Naar een bericht in de Nieu- 
we Venlosche Courant van 8 Februari 1912 
werden omstreeks dien tijd een vijftigtal Wilde 
Schroeten (Groote Trappen) waargenomen in 
het veld te Helden. Een dezer vogels werd door 
een boer gevangen en aan het Museum van het 
Missiehuis te Steijl afgeleverd. Dit voorwerp 
bevindt zich daar nog in opgezetten toestand. 
• In het voorjaar van 1924 werd een exem- 
plaar bemachtigd uit een vlucht van 3 stuks te 
Keipen bij Weert. De vogel bevindt zich in 
particulier bezit in laatstgenoemde gemeente 
(J. de Haan). 

In de Rijnprovincie gedurende eiken win- 
ter, het talrijkst evenwel bij strenge koude, op 
zeer vele plaatsen aangetroffen. Meestal in 
de laagvlakte, zelden in het gebergte. Soms ook 
in den zomer waargenomen. Gewoonlijk even- 
wel van October•Maart. De soort broedt er 
echter niet (Ie Roi. V. f. d. R. p. 80 en •Bei- 
trage''  p.  33). 

Wordt bij meer of minder strenge koude 
eveneens in België in kleine troepen waargeno- 
men  (Dubois. N. R. d. O. p- 180). 

223.    Otis tstrax orientalis Hart. Oostelijke Kleine Trap. 
Fransch: Outarde canepetière. 

Duitsch: Zwergtrappe. 

Zeer zeldzaam. Op 4 Sept. 1895 werd een 9 
geschoten te Vlodrop, hetwelk zich thans be- 
vindt in de collectie Rongen. Nillesen (Natuur- 
hist. Gen. Jaarb. 1914. p. 118) vermeldt een 
exemplaar 25 Nov. 1905 verzameld te Bugge- 
num. Waar zich dit bevindt is mij niet bekend. 
Vervolgens bezit W. de Backer een cf 7 Nov. 
1908 te Susteren geschoten. Ik heb dit laatste 
exemplaar aan een nauwkeurig onderzoek on- 

derworpen. Het heeft een vleugellengte van 
257 m.m., terwijl de mantel, scapularen en 
vleugeldekveeren niet zoo warm geel zijn als 
bij exemplaren uit Zuid-Europa, welke ik be- 
zichtigde in het Museum van Artis en 's Rijks 
Museum van Natuurlijke Historie te Leiden. 
Mantel en scapularen vooral dragen een ster- 
ke zwarte vlekteekening. Zoowel vleugelmaat, 
kleur en teekening wijzen op o r i e n t a 1 i s, den 
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vorm uit West-Siberië, Turkestan, Afghanistan, 
de Russische steppen, Rumenië, de Donauvallei 
tot Oostenrijk, Polen, Oost-Duitschland, West- 
Pruisen en Thüringen (vergel. Witherby. A 
Practical Handbook of British Birds. Vol. II. p. 
819). • Den vogel uit de collectie Rongen heb 
ik jaren geleden wel gezien, maar, daar mij 
de subspecies orientalis toen niet bekend 
was, niet nader onderzocht. 

Het is wel opvallend, dat ook alle andere tot 
nog toe in Nederland bemachtigde Kleine Trap- 
pen, voor zooverre deze zich in Artis en 's Rijks 
Museum van Natuurlijke Historie bevinden, tot 
de subspecies orientalis en niet tot t et ra x 
van Frankrijk (noordelijk tot de Marne), Spanje, 
Portugal, Marokko, Algiers en Tunis behooren. 
Hetzelfde verschijnsel doet zich voor in En- 
geland, alwaar tetrax evenmin is vastgesteld., 

Ten slotte werd begin April 1923 te Hunsel 
nabij Weert een oud o" in bijna volkomen 
prachtkleed geschoten. Ook dezen vogel heb ik 
onderzocht. Hij heeft een vleugellengte van 
248 m.m. en valt daarmede zoowel in de ma- 
ten van orientalis als tetrax. Evenwel 
zijn de bovenzijde en de vleugeldekveeren voor 
tetrax te donker en te zwaar gevlekt. Ook 
deze vogel behoort m.i. tot den Oostdijken 
vorm. Bii mijn weten is nog nimmer een Kleine 

Trap   in   volkomen  prachtkleed   in  Nederland 
bemachtigd geworden. 

In de Rijnprovincie was de soort (subspe- 
cies?) vroeger zeldzaam. Sinds het einde der 
vorige eeuw evenwel in vrij groot aantal op 
vele plaatsen aangetroffen van September tot 
Januari, het meest nog in December; ééns be- 
gin Mei. Meestal 99 (Ie Roi V. f. d. R. p. 81)j. 
Tot welke subspecies deze vogels behoorden 
vermeldt Ie Roi niet. Evenmin doet Dubois (N. 
R. d. O. p. 180) zulks voor België, alwaar de 
soort een zéér onregelmatige verschijning is, 
welke slechts nu en dan wordt aangetroffen, 
o.m.   Sept.   1885  bij   Schuelen   (Belg.   Limb.). 

Hartert (Die Vogel d. Palaarkt. Fauna. Bd. 
III. p. 1805) zegt hieromtrent: •In den letzten 
•30 Jahren, etwa sind haïifig Zwergtrappen 
•in den Rheingegenden erlegt worden, wo sie 
•früher nur eine ausserst seltene Erscheinung 
•waren; es ist wohl anzunehmen, dasz die 
•rheinischen Stücke aus Frankreich kamen und 
•somit zu O. t. tetrax gehören/' Gelet ech- 
ter op het feit, dat, voor zooverre onderzocht 
(8 stuks) alle in Nederland buitgemaakte Klei- 
ne Trappen tot orientalis behooren, lijkt 
mij Harterts veronderstelling eenigszins twij- 
felachtig. • Voor België vermeldt hij (id. p. 
1805) nog een exemplaar van O. t. tetrax in 
Augustus  1911   bij Namen bemachtigd. 

224. 

Fam.: BALEARICIDAE. 
GENUS: MEGALORNIS Gray 1841. 

Megalornis grus grus (L.). Kraanvogel.   -  Volksn.:  Kroenekrane  en  WildeGans. 
Duitsch: Kranich. Fransch: Grue eendree. 

Het broedgebied dezer soort is volgens Har- 
tert (Die Vogel der Palaarktischen Fauna. Bd. 
III, p. 1814) gelegen in Scandinavië, Finland, 
Livland, Rusland tot 68 gr. N. Br., in de vlakten 
van Noord-Duitschland enz. Vandaar trekt de 
Kraan in het najaar in Z.W. richting naar de 
landen langs de Middellandsche Zee en Afrika. 
De trekwegen schijnen over zeer bepaalde en 
afgebakende gebieden te voeren (Vergel. Dr. 
E. Detmers. Studiën zur Avifauna der Emslan- 
de. Journ. f. Ornith. Juliheft 1911. p. 485). In 
het najaar komt de rechtervleugel van het trek- 
kend Kraanvogelleger regelmatig over den ach- 
terhoek van Overijsel en Gelderland, geheel 
Limburg en hoofdzakelijk de Oostelijke helft 
van Noord-Brabant. Buiten deze gebieden 
wordt de soort in Nederland slechts spora- 
disch aangetroffen. 

Ieder   Limburger   zijn   de   groote   scharen 
Kraanvogels, welke in voor- en najaar zoowel 
overdag als des nachts over zijn land trekken 
zeer goed bekend. 

Het is  mij opgevallen,  dat de soort in het 
Noorden van Limburg en Oostelijk Noord-Bra- 
bant   (o.a.   bij   Valkenswaard.   Vergel.   B.   W 
Baron van Dedem: •Een uitstervend geslacht"' 
Jaarb. der Club v. Nederl. Vogelk. 1921   afl  I. 

p. 31) van N. naar Z. en omgekeerd trekt 
terwijl haar trekrichting in Midden- en Zuid- 
Limburg meer N.O.•Z.W., soms zelfs O •W 
en omgekeerd is. De vogels schijnen in het 
eerstgenoemde gebied een scherpe zwenking te 
maken. 

Herhaaldelijk komt het voor, dat grootere of 
kleinere troepen op den trek halt maken en in 
onze provincie een dag en nacht blijven rusten. 
Zulks geschiedt zoowel in het voor- als in het 
najaar en werd o.a. geconstateerd bij Valken- 
burg, Houthem, Hulsberg, Schin op Geulle 
Brunssum, Melick-Herkenbosch, op vele plaat- 
sen in de Peel enz. 

De voorjarstrek begint in Maart (11 Maart 
1922 en 11 Maart 1924 te Houthem), zelden in 
Februari (o.a. 5 stuks op 12 Februari 1925 te 
Steijl overtrekkend. Riotte), en duurt tot in 
April (Venray, 15 April 1923. F. van Baar) 
Pater Riotte zag in het voorjaar 1910 een exem- 
plaar in de omgeving van Steijl, hetwelk aldaar 
rondzwierf tot 12 Juli (Ardea. 1913. p. 104). In 
het najaar verschijnen de Kraanvogels gewoon- 
lijk omstreeks half October, soms reeds in het 
begin dier maand, dan wel eind September, 
zelden reeds in den aanvang of omtrent het' 
midden der maand (o.a. 2 September 1925 een 
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No. 207.    Nnmenius phaeopus phaeopus (L.) • Regenwulp. 
tf 14 Mei 1924. Helden-Panningen- Coll. Jos. Esser. 

Werd slechts enkele malen met zekerheid in Limburg waargenomen. 
Ruim V3 der natuurlijke grootte. 

vlucht van O.•W. over Weert [J. de HaanJ; 
15 Sept. 1923, zag ik 11 stuks over Houthern 
trekken in Z.Z.W. richting'), 28 Sept. 1921, 
Amstenrade en 30 September d. a. v. te Pieme- 
len, 3 October 1910, Arcen en 6 October 
1922, Houthern). De trek duurt tot in No- 
vember, o.a. 10 November 1916 te Doen- 
rade 70 stuks (Jaarb. 1917 der Club v. Nederl. 
Vogelk. p. 22) en begin November 1923 pl.m. 
30 stuks ever Weert (J. de Haan). 

Winterwaarnemingen zijn zeldzaam. Baron 
Snouckaert van Schauburg vermeldt in zijn 
Aanvullingen op de Avifauna Neerlandica 
(Jaarb. 1915 der Club v. Nederl. Vcgelk. p. 
125) het voorkomen van de soort bij Arcen 
(Noord-Limburg) in Januari 1909. Zulks is ook 
in de aangrenzende landen (de Rijnprcvincie en 
België, alwaar de soort in voor- en na>"aar 
eveneens regelmatig in groot aantal doortrekt) 
het geval. Zoo geeft Ie Roi (V. f. d. R. p. 83) 

slechts één winterwaarneming voor de Rijn- 
provincie op, n.I. 26 December 1881 bij Alten- 
kirchen in het Westerwald, terwijl in zijn ,,Bei- 
,,trage zur Ornis der Rheinprovinz", p. 33, het 
bemachtigen van een O op 10 Dec. 1908 bij 
Rommerskirchen, Kreis Neusz, als een groote 
zeldzaamheid vermeld wordt. • In Le Gerfaut 
1919, p. 31, vermeldt Dupond de waarneming 
van 4 Kraanvogels boven Brussel op 23 Januari 
1917, welke vogels van N. naar Z. vlogen. 

Ten slotte deelde de Heer Ridder G. van 
Havre mij echrïfteiük mede, dat het trekgebied 
van den Kraanvogel in België zich uitstrekt 
Oostelijk van de lijn Antwerpen•Leuven•Na- 
men•Couvin. Soms worden ook enkele vogels 
ten W. dier lijn waargenomen. 

!) Ridder G. van Havre deelde mij schriftelijk mede, dat 
hij reeds op 25 Augustus 1924 te Weelde bij Antwerpen 
een 20-tal Kraanvogels zag overtrekken. Uiterst vroege 
datum ! 
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No. 227.   Porzana pusilla intermedia (Herm.) - Kleinst Waterhoen. 
Cf 8 Juni 1914. Helden (Gebied V). Coll. H. Nillesen. Cat. No. 487 (69n.). 

Hoogstwaarschijnlijk broedvogel in de Peel. 
2/s der natuurlijke grootte. 

Fam.: RALLIDAE. 

225. 
OENUS:   RALLUS  L. 

Rallus   aquaticus   aquaticus   L.   Wat er ra 1. 
Rale   d'eau. 

1758. 
•   Duitsch:   Wasserralle. Fransch: 

Een verborgen levende vogel, welke m.i. 
talrijker voorkomt dan vermoed wordt. Broedt 
op enkele plaatsen in het Noorden en Westen 
der provincie. Overigens doortrekker en soms 
overwinterend. 

Waargenomen  in: 
Gebied I. Doortrekker in gering aantal 

O.a. verzameld te Jabeek (coll. P. P Benedictij- 
nen te Merkelbeek), Houthem (4 Oct. 1917 
coll. Hens en 4 Januari 1924 bij strenge koude 
langs de Geul aldaar), Heerlen (Nov. 1916 en 
12 Nov. 1921, coll. Hens), Amby (7 Oct. 1912 
coll. de Backer) enz. - Over de grens werd' 
de soort broedend aangetroffen bij Aken (Ie 
Roi. V. f. d. R. p. 84). 

Gebied 11. In het Maasdal eveneens 
doortrekker in voor- en najaar, o.a. bij Asselt 
(H. Vallen) en Linne (9 7 April 1911, coll. 
Hens).  Deze laatste vogel had een zeer sterk 

ontwikkeld ovarium  en was  vermoedelijk een 
broedvogel. 

Gebi'ed III. Eveneens doortrekker, o.a. te 
Swalmen (H. Vallen) en Herkenbosch (rf 24 
Maart 1908, coll. Nillesen). De soort broedt in 
het aangrenzend deel der Rijnprovincie o.a. bij 
Wassenberg, Kreis Heinsberg (Ie Roi. V f 
d. R. p. 85). 

Gebied IV. Volgens Riotte (Ardea. 1913. 
p. 103) in het moerassige boschje te Holtmühle 
en nabij Geloo, gemeente Tegelen, het geheele 
jaar door aanwezig en daar zeker broedvogel. 
Eind Juni 1923 werden 3 exemplaren geschoten 
nabii Blerik (J. Wielders). Op 18 Januari 1914 
werd één exemplaar waargenomen bij Arcen 
(J.   Vallen). 

Gebied V. In de eiercollectie van wijlen 
M. Merckelbach bevindt zich een legsel dezer 
soort, hetwelk 27 Juni 1909 te Castenrav  gem 
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Horst, in de Peel verzameld werd. Nilessen 
bezit een bijna volwassen cf 8 Augustus 1909 
te Venray in de Peel bemachtigd. J. Esser 
vond eenige jaren geleden eieren der soort te 
Helden-Panningen en nam daar ook jongen 
waar. Ook zag hij dezen vogel enkele malen 
in den winter ter plaatse. Ik bezit een 9 juv. 
23 Sept. 1924 geschoten te Nederweert, als- 
mede een zestal eieren uit vier verschillende 
legsels begin Mei 1925 onder Heithuizen ge- 
vonden. De soort is aldaar een vrij gewone 
broedvogel. De Heer J. de Haan bericht mij 
omtrent een voorwerp in Juni 1921 nabij Weert 
bemachtigd.  Riotte   (Ardea.  1913. p.  103)  zag 

de Waterral geregeld tusschen Baarloo en de' 
Berckt nabij Steijl. • Ten slotte bevinden zich 
in de coll. Beckers een drietal exemplaren dezer 
soort (zonder juisten datum) uit de omgeving 
van Weert afkomstig. 

In de Rijnprovincie doortrekker, broed- en 
wintervogel (Ie Roi. V. f. d. R. p. 83 en •Bei- 
trage" p. 34). In België: •Assez commun dans 
,,les regions marécageuses, surtout a 1'époque 
•des passages; emigre en octobre et novem- 
•bre". (Dubois. N. R. d. O- p. 174). Ontbreekt 
als broedvogel in het arrondissement Ver- 
viers. 

GENUS: PORZANA Vieill. 1816. 
226.    Poirzana porzana  (L.)  Porceleinhoentje. • Duitsch; Tüpfelsumpfhuhn. 

Fransch: Marouette tachetée. 

Nog meer dan bij de vorige is de verborgen- 
en nachtelijke levenswijze oorzaak, dat ook 
deze ralsoort meestal aan onze waarneming ont- 
gaat. Hoewel het porceleinhoentje hier en daar 
in de Peel broedt, wordt zulks zelden gecon- 
stateerd. Een cf op 6 Juli 1917 bij Helden-Pan- 
ningen (coll. Nilessen) bemachtigd, versterkt 
het vermoeden, dat de soort aldaar broödt. 
Merkwaardig is een mededeeling van Ie Roi 
(V. f. d. R. p. 86), volgens welke de soort 
in de omgeving van Valkenburg (in Limburg) 
nestelend zou zijn aangetroffen. Ik heb haar 
hier echter nimmer waargenomen. Aangezien 
Dr. Ie Roi in den grooten oorlog helaas ge- 
sneuveld is, valt niet meer na te gaan waar dit 
nestelen precies heeft plaats gevonden. 

De soort werd overigens op den trek waar- 
genomen in: 

Gebied I. Op de vijvers der Zuid-Lim- 
burgsche Kasteelen o.a. te Kerkrade en Schaes- 
berg (Nilessen). 

Gebied II. Langs de Maas, o.a. bij 
Geulle (12 Maart 1910, coll. de Backer), Asselt 
(H. Vallen), Steijl (Riotte) enz. W. de Backer 
ontving een mannelijk exemplaar, dat op 11 
April 1924 in een tuin, midden in Maastricht 
gevangen was. 

Gebied III. In klein aantal doortrekkend; 
soms overwinterend, o.a. te Swalmen (H. Val- 

len), Herkenbosch ($ 14 Oct. 1906, coll. Ni- 
lessen) enz. 

Gebied IV. De Heer C. Roncken bezit 
een exemplaar, hetwelk omstreeks het jaar 1904 
in den herfst bij Arcen is geschoten. 

Gebied V. Waargenomen in de Peel bij 
Venray en Helden-Panningen (cf 6 Juli 1917, 
coll. Nilessen). In de collectie Beckers bevindt 
zich evenwel geen enkel voorwerp dezer soort. 
Het Museum van het Genootschap te Maas- 
tricht ontving daarentegen in April 1917 een 
exemplaar uit de omgeving van Weert. Naar 
de Heer Knapen mij mededeelde broedt de 
soort onder Nederweert. Op 3 Mei 1925 vonden 
wij onder Heithuizen een legsel van 9 eieren, 
benevens een nest zonder eieren. De soort 
broedt aldaar nog vrij gewoon, doch verdwijnt 
door het droog worden der broedplaatsen, 
tengevolge van ontginning, meer en meer. 

In de Rijnprovincie behalve doortrekkend en 
soms overwinterend, ook broedvogel, o.a. langs 
onze grens bij Emmerich, Kleve, Wiesdorf, 
Viersen, Krickenbeck (Ie Roi. V. f. d. R. p. 85) 
en Straelen (•Beitrage" p. 35). 

Volgens Dubois (N. R. d. O. p. 174) in 
België broedvogel in de polders van Vlaande- 
ren. Komt niet als broedvogel voor in het 
arrondissement Verviers. 

227.    Porzana pusilla intermedia  (Herm.).  Kleinst   Waterhoen. 
sumpfhuhn.  Fransch: Marouette Baillon. 

Duitsch:   Zwerg- 

Dit zeldzaam waterhoentje werd in onze pro- 
vincie eenige malen buitgemaakt. Door de ver- 
borgen levenswijze in zwaar begroeide plas- 
sen ontsnapt ook deze soort, evenals de twee 
vorige, meestal aan onze waarneming. Ver- 
moedelijk is zij niet zoo zeldzaam als men, 
afgaande op het gering aantal waarnemingen, 
geneigd is te gelooven. Zeer waarschijnlijk 
broedt dit Waterhoentje in de Peel. Immers 
werd op 8 Juni 1914 een cf en op 3 Juli 1917 

eveneens een cf bij Helden-Panningen in de 
Peel buitgemaakt (coll. Nilessen). In de collectie 
Beckers bevindt zich nog een voorwerp, het- 
welk in  1891  bij  Weert gevangen werd. 

In de aangrenzende provincie Noord-Brabant 
werd de soort herhaaldelijk broedend gevon- 
den (R. Baron Snouckaert van Schauburg. Avi- 
fauna Neerlandica, p. 88). 

In de Rijnprovincie uiterst zeldzaam. In Au- 
gustus   1895  werd  een  jonge  vogel  in   Trier 
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aan de Mosel gevangen  (Ie Roi u. H. Freih. 
Qeijr v. Schweppenburg. •Beitrage" p. 36). 

Voor België vermeldt  Dubois  (N. R. d. O. 
p. 174) omtrent de soort: •Ne se montre aussi 

•qu'irrégulièrement en Belgique a 1'époque des 
•passages"'. Zoo werd op 6 Augustus 1920 een 
paartje geschoten te Zonhoven bij Hasselt (Le 
Gerfaut. 1921. p. 57). 

GENUS: CREX Bechst. 1803. 
228.    Crex crex (L.). Kwartelkoning.   • Duitsch; Wachtelkönig. Fransen: Rale de Genet. 

Broedvogel zoowel in de weiden langs de 
Maas als op 't hoog gelegen bouwland van 
Zuid-Limburg. Wisselt soms sterk in aantal, 
ja verdwijnt dikwijls als broedvogel in een 
streek om dan na eenige jaren wederom tal- 
rijk  te  verschijnen. 

Vooral in het najaar wordt de soort hier 
meermalen op den trek aangetroffen. 

Waargenomen  in: 
Gebied I. Broedt in klein aantal en zeer 

onregelmatig in Zuid-Limburg, o.a. om Kerk- 
rade, alwaar de soort volgens Nilessen in aan- 
tal achteruit gaat en in 1919 zelfs in het geheel 
niet werd waargenomen. Wijders te Mechelen- 
Wittem (legsel van 28 Juni 1910 in coll. Mer- 
ckelbach), Gronsveld (exemplaar van 17 Juni 
1916 in de coll. van het Natuurhist. Gen.), 
Valkenburg, Houthem (verschillende nog niet 
vluchtige jongen m een gerstveld, 21 Juli 1920, 
waarvan een cf als bewijsstuk in mijn collectie). 
De soort broedt in de omgeving van Valken- 
burg niet ieder jaar. Ik constateerde zulks tot 
nu toe alleen in de jaren 1919, 1920 en 1925. Op 
den najaarstrek in September werd zij waarge- 
nomen te Rolduc (Nillesen), Bocholtz (cf 24 
Sept. 1906, coll. Nillesen), Eijgelshoven (cf 
13 Sept. 1907, coll. Nillesen), Simpelveld, om 
Valkenburg enz. 

Gebied II. Broedt vrij talrijk in de wei- 
den langs de Maas, o.a. bij Geulle (1922, F. 
Eussen en J. Knols), Maasbracht (legsel van 
17 Juni 1909 in coll. Merckelbach), Asselt 
(meestal talrijk, doch in 1923 minder in aantal. 
H. Vallen), Steijl  (Riotte), Gennep  (Q van  15 

Juli 1908 in coll. Nillesen) enz. Pater C. Riotte 
wees er mij op, dat hij den Kwartelkoning bij 
Steijl vóór 1914 nimmer had waargenomen. In 
dat jaar vertoonde de soort zich voor het eerst 
en wel regelmatig zes jaren achtereen. Na 1920 
heeft hij de vogels daar evenwel niet meer 
vastgesteld. Een aannemelijke reden hiervoor 
konden   wij  niet  ontdekken. 

Gebied III. Of de soort buiten de Maas- 
weiden in dit gebied broedt, is mij niet bekend. 
Wel werden voorwerpen op den trek waarge- 
nomen o.a. om Roermond, Susteren (11 Sept. 
1920.  W.   de   Backer)   enz. 

Gebied IV. Broedt o.a. in de omgeving 
van Ottersum (J. Vallen) en Gennep (C juv. 
van   15  Juli   1908  in  de  coll.  Nillesen). 

Gebied V. J. Esser kent de soort niet 
voor de omgeving van Helden-Panningen; wel 
werden volgens hem enkele malen exemplaren 
bemachtigd bij Well en Venray. F. van Baar 
kent haar voor de omgeving van laatstgenoem- 
de  gemeente  ook  slechts   als  trekvogel. 

In de coll. Beckers bevinden zich o" en 9 zon- 
der plaatsaanduiding. Vermoedelijk zijn de vo- 
gels uit de omgeving van Weert afkomstig. 

Voor de Rijnprovincie vermeldt le Roi (V. 
f. d. R. p. 84) de soort als doortrekker en 
broedvogel, ook nabij de Duitsch-Limburgsche 
grens. 

In België eveneens broed- en trekvogel (Du- 
bois. N. R. d. O. p. 174). In arrondissement 
Verviers broedvogel •dans la region herba- 
•gère'. (L. Coopman. Le Gerfaut. 1921. p. 107). 

GENUS: GALLINULA  Briss.  1760. 
229.    Gallinula chloropus chloropus (L.). Waterhoentje.   •  Volksn.:  Waterhen,  Greun- 
poot (bij Maastricht), Modderkuke en Schoemeindje    (bij    Weert).     Duitsch:    Grünfüsziges 

Teichhuhn.   Fransch:   Poule   d'eau. 

Broedvogel door de geheele provincie op 
vijvers, plassen en in vennen, langs rivieren *) 
en beeken tot zelfs op kleine plasjes midden in 
de Zuid-Limburgsche bosschen. In voor- en 
najaar op den doortrek. Zelfs bij de strengste 
koude nog overwinterend. 

Broedde vroeger talrijk op de vennen en 
vliezen in de Peel bij Venray, doch is aldaar 
sinds den strengen winter 1916•17 zoo goed 
als verdwenen. De vogels werden toen in groot 

aantal dood gevonden (F. van Baar). 
Ook in de Rijnprovincie (le Roi. V. f. d. R. 

p. 87) en in België (Dubois. N. R. d. O- p. 
174) talrijk broedend en eveneens overwinte- 
rend. 

!) Hartert (Die Vög. d. Palaarkt. Fauna. p. 1842) ver- 
meldt als plaatsen van oponthoud : •stenende Gewasser". 
Ik trof de soort evenwel regelmatig langs en op snel- 
vlietende riviertjes, o.a. de Geul, alwaar zij in het struik- 
gewas langs de oevers ook broedt. 
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GENUS: FULICA L. 1758. 
230.    Fulica atra atra L. Meerkoet. •  Duitsch:   Blaszhuhn.   Fransch:   Foulque   noiratre. 

Broedvogel in het Midden en Noorden der 
provincie. Op sommige plaatsen zelfs zeer tal- 
rijk. Overigens op den trek en overwinterend. 
In Zuid-Limburg zeldzaam. 

Waargenomen in: 
Gebied I. In klein aantal in voor- en na- 

jaar op den trek. O.m. waargenomen bij Nuth, 
Hoensbroek (coll. Beckers), Heerlen, Kerkrade 
(Cf 22 Dec 1906, coll. Nillesen), Valkenburg 
(31 Oct. 1919. L. Ruypers) enz. De soort trekt 
meestal alleen. 

Gebied II. Eveneens doortrekker. Bij 
strenge koude soms talrijk op de Maas, o.a. 
bij Asselt (H. Vallen), Steijl (Riotte. Ardea. 
1913.  p.  104)   enz. 

Gebied III. Broedt in de vennen te Her- 
kenbosch, alwaar Nillesen op 28 Juni 1909 
een donsjong verzamelde. Overigens doortrek- 
ker,   o.a.   bij   Roermond,   Swalmen   enz. 

Gebied I)V. Broedt o.a. langs de Niers 
(J. Vallen). Ook overwinterend. In den winter 
1921 • 22 werden velen dood gevonden nabij 
Ottersum. 

Gebied V. Broedt op meerdere groote 
vennen in de Peel, o.a. om Venray (9 juv. van 
30 Juni 1910 in de coll. Nillesen), Weert en 
Nederweert (Knapen). Nabii Weert broedt de 
soort bij honderden, naar mij de Heer W. 
de Backer mededeelde. Daarentegen is de 
Meerkoet volgens J. Esser om Helden-Pannin- 
gen  zeldzaam. 

In de Rijnprovincie op meerdere plaatsen 
broedvogel, o.a. nabij onze grens bij Viersen, 
Odenkirchen (•nicht haufig"), Breyler See, 
Krickenbeck enz. Ook overwinterend (Ie Roi. V. 
f. d. R. p. 87). Voor België vermeldt Dubois 
N. R. d. O. p. 174): •Commune et sedentaire 
•en Belgique, mais la majorité emigre en au- 
•tomne'. Komt als broedvogel in het arrondis- 
sement Verviers niet voor. Volgens schriftelijke 
mededeeling van Ridder G. van Havre, komt de 
soort in het Oostelijk deel van België alleen op 
den trek en in den winter voor en dan nog 
zeldzaam. 

ORDO:  GALLI. 
Fam.: TETRAONIDAE. 

GENUS: LYRURUS Swains. 1832. 
231.    Lyrurus  tetrix  tetrix   (L.).   Korhoen. • Duitsch: Birkhuhn. Fransch: Tétras a queue 

fourchue. 

Broedvogel in meestal klein aantal. Hoofd- 
zakelijk in het Noorden en Noord-Westen der 
provincie. 

Gebied I. Broedt in zeer klein aantal na- 
bij de Belgische grens, o.a. bij Epen en Nyswil- 
ler (H. Nillesen en J. Nix). In voor- en najaar 
waargenomen op de Brunssumerheide. Of de 
soort daar ook broedt, is mij niet bekend. 

Jachtopziener J. Knols zag in Maart 1918 
te Houthem in een berkenboschje 5 hennen, 
terwijl jachtopziener J. Nix op 21 Maart 1919 
een ouden haan waarnam in het z.g. Smalle- 
bosch aldaar. 

In het Museum van het Genootschap staat 
een o, hetwelk meerdere jaren geleden in het 
Villapark te Maastricht bemachtigd werd. 

De Zuid-Limburgsche Korhoenders zullen 
wel uit de fagnes van Verviers en het Noorden 
van de Eifel afkomstig zijn. 

Gebied    II.    Geen waarnemingen bekend. 
Gebied III. Aldaar werd de soort broe- 

dend waargenomen op de heide tusschen Venlo- 
Swalmen-Vlodrop. In de negentiger jaren der 
vorige eeuw op de Swalmerheide talrijk; thans 
daar slechts in gering aantal. 

Gebied IV. Eveneens broedvogel in 
meer of minder aantal langs de Oostgrens tus- 
schen Venlo en Mook, o.a. bij Venlo (Riotte. 
H. Vallen en J. L. Mock), Arcen (C. Roncken), 

Gennep  (H. Nillesen. Jaarb. Natuurhist. Gen. 
1914. p. 115) enz. 

Gebied V. Nog vrij talrijke broedvogel 
in de Peel tusschen Venray en Weert (verschil- 
lende bewijsstukken in de coll. Beckers). Broedt 
o.a. ook te Nederweert (Knapen, Esser, de 
Haan). Nabij Helden-Panningen werden her- 
haaldelijk ouden en jongen waargenomen (J. 
Esser). Ik bezit een jong exemplaar, hetwelk 
in Augustus 1908 nabij Venray dood gevonden 
werd. Om Venray gaat de soort in de laatste 
jaren in aantal achteruit, vermoedelijk tengevol- 
ge van de vele ontginningen (F. van Baar). 

Dit wat de tegenwoordige verbreiding van 
dit  interessante   oerwild   betreft. 

Heeft het Korhoen immer onze Limburgsche 
heidevelden bewoond? Deze vraag is wel de 
moeite waard nader onder oogen te worden 
gezien. Daartoe is het evenwel in de eerste 
plaats noodzakelijk de verbreiding zoowel als 
de uitbreiding van dezen vogel in de aangren- 
zende landstreken juist te kennen. Ik begin met 
ons  land. 

Over de verspreiding van het Korhoen in 
Nederland handelt een zeer interessant artikel 
van Dr. L. F. de Beaufort in het orgaan der 
Nederlandsche Ornithologische Vereeniging 
•Ardea", Jaarg. I. 1912. afl. 2. p. 50•54. Hier- 
aan cntleen ik het volgende: 
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Nozeman, Houttuyn en Sepp vermelden in 
1789 het voorkomen van het Korhoen: •naar 
•de grenzen toe van het Munstersche en van 
•het Graafschap Bentheim, in 't Twentsche 
•Drentsche en üroningsche land, ook nu en 
•dan in Salland, enz." 

Bennet en Olivier vermelden in 1825 de ver- 
breiding dier soort in Groningen, Overijsel, 
Twente en Drenthe. x) 

J. F. de Beaufort schoot de eerste Korhoen- 
ders in Gelderland (vermoedelijk nabij Elspeet) 
in 1830. *) '      ; 

R. F. Maitland vermeldt het voorkomen der 
soort om Nijmegen tusschen 1835•39. • In 
het laatst der tachtiger jaren treedt het op te 
Holten in Overijsel, terwijl in 1891 de eerste 
werden geschoten te Laren in Gelderland. 

Mr. H. Albarda vermeldt dan ook in 1897 
terecht het vcorkomen der soort in Gelderland 
en bovendien zelfs een voortdringen in de 
provincie Utrecht. In datzelfde jaar toch zag 
Mr. Dr. R. Baron Snouckaert van Schauburg 
in die provincie de eersten tusschen Maarn en 
Doorn. In 1899 werden er gezien tusschen Zeist 
en Soesterberg en constateerde Dr. de Beaufort 
het broeden te Leusden. Van uit Utrecht dringt 
het Korhoen het Gooi (Noord-Holland) binnen 
in 1901, in welk jaar F. W. Blaauw er waarnam 
tusschen Bussum en Hilversum. 

Wij zien dus een voortdringen in Westelijke 
richting. Het betreft hier een natuurlijke uitbrei- 
ding en voor zooverre ik heb kunnen nagaan 
geen kunstmatige uitzetting. 

Thans bewoont volgens Dr. de Beaufort het 
Korhoen de heidevelden der provincie Gronin- 
gen, Drenthe, Overijsel, Gelderland, Utrecht, 
het Zuiden van Noord-Holland, alsmede de hei- 
den  van Noord-Brabant en  Limburg. 

Wat nu de verbreiding van deze hoender- 
soort in het Rijnland betreft, zoo ontleen ik 
daaromtrent o.m. het volgende aan Ie Rors 
Vcgelfauna der Rheinprovinz, 1906. p. 112• 
115 en Beitrage zur Ornis der Rheinprovinz van 
voornoemden auteur en H. Freih. Geyr von 
Schweppenburg,  1912.  p.  48•51.  Ik  citeer: 

•Das Birkwüd brütet im Mai und Juni in 
•der Provinz sowohl in der Ebene als auch im 
•Oebirge.    An   einer  ganzen   Reihe   von   Or- 

]). Ik kan hieraan nog toevoegen, datN. Anslijn. N Z 
in zijn Systematische Beschrijving der voor ons meest 
belangrijke voortbrengselen uit dè drie Rijken der Natuur 
Leiden. 1822, p. 453, omtrent het Korhoen vermeldt: Hier 
•te lande, vindt men hem voornamelijk in de Provinciën 
•Groningen, Overijsel en Drenthe". 

'-'). De Heer Mr. G J. Verburgt vestigde mijn aandacht 
op een Geldersch placcaat van 16 Augustus 1767 waaruit 
blijkt, dat reeds toen Korhoenders in Gelderland voor- 
kwamen. Daarbij werd gedurende 3 jaren het •opnemen 
,vangen of te schieten in den Quartière van Veluwe bij 
•poene van 20 Carolus guldens per overtreding" verboden 
•aangezien Zijne Hoogheid was geïnformeerd, dat de 
•Korhoenders in den Quartière van Veluwe van jaar tot 
•jaar verminderen, zoodanig, dat het geschaapen staat 
•dat dezelve bij een aanhoudende iagt geheel en al zullen' 
•worden geruïneert en uitgeroeit • Lop, 16 Augustus 1767 
•w. g. Prins van Oranje". 

•ten ist es erst in den letzten zwei Jahrzehn- 
•ten (dus te rekenen vanac 1906) eingewan- 
•dert. 

•Urn das Jahr 1890 zeigte es sich zum er- 
•sten Male bei Wankum am Niederrheim und 
•hat sich in dortiger Gegend dank der genos- 
•senen Schonung derart vermehrt dasz es zur 
•Zeit in nicht gerade geringer Zahl eine mas- 
•zige licht bewaldete Bodenerhebung bewohnt, 
•die sich aus der Nahe von Geldern in Süd- 
•östlicher Richting bis nach Krefeld hinzieht 
•(Ie Roi. 1909). Wie mir H. Otto schreibt, 
•findet es sich ferner in der Leucht und Bönnig- 
•hardt nistend, sowie nach Dr. Reichensperger 
•an der Niers im Reichswalde bei Kleve, hier 
•aber vereinzelt und wohl nicht brütend. Nach 
•einer Mitteilung Geyr von Schweppenburgs 
•brütet es auf Heidenstrecken nahe der hol- 
•landischen Grenze bei Terporten im Kreise 
•Geldern sowie weiter Südlich bei Elmpt; Kreis 
•Erkelenz, vereinzelt nach Oberförster Buhner, 
•An letzterem Orte trat es zuerst im Winter 
•1894 auf. Da es im angrenzenden Holland 
•in der Provinz Gelderland Brutvogel ist, so 
•dürfte die Einwanderung am Niederrhein wohl 
•von dort her erfolgt sein (spatieering 
•van mij). Bei Wesel im Diersfordter Walde 
•findet es sich zur Zeit recht haufig (Ober- 
•förster Kiel). Hartert führt es 1887 noch nicht 
•von dort an. H. Otto nennt es mir ferner 
•für die Gegend der Kolonie Lühlerheim, die 
•Heiden bei Friedrichsfeld und Hunxe, sowie 
•den Fernewald bei Sterkrade. Verflogene 
•Stücke wurden in zwei  Fallen in der Gegend 
•von M.-Gladbach erlegt  (Verf.)   Die Eifel 
•wird nur in ihrer nördlichen Halfte von ihm 
•bewohnt, wahrend es den südlicher gelege- 
•nen Teilen durchaus abgeht. Im Kreise Aachen 
•kommt die Art in einigen Paaien vor im 
•Stadtwaid, bei Vennwegen, Walheim, Vicht 
•und erst seit den letzten Jahren  bei Gresse- 
•nich   unweit   Stolberg   (Verf.)    Im   Kreise 
•Ahrweiler in der Umgegend von Altenahr 
•hat es sich seit 1895 heimisch gemacht (Laufs 
»!899)   Wie  schon  hervorgehoben,  kommt 
•es südlich von Prün und Dann in der Eifel 
•nicht mehr vor,  ebensowenig  in  den  Talern 
•der  Mosel  und  Saar    Prins  Max   (Brahts 
•1851) gibt 1851 an, im Westerwalde nach 
•Neuwied zu werde nur selten ein verstri- 
•chener Vogel beobachtet und erst in der Sie- 
•ger Gegend (Westfalen) werde es heimisch.... 
•Im Bergïschen bevölkert das Birkwild die 
•Wahner Heide und die sie umgebenden Wal- 
•dungen recht zahlreich  Wie mir A. Herold 
•1904 erzahlte, ist das Birkwild seit 10•15 
•Jahren im Burgholz zwischen Kronenberg und 
•Elberfeld haufig geworden. (Ie Roi. V. f. d. 
•R. p. 112•115). Am Niederrhein traf Hartert 
•(in litt.) wahrend seines Aufenthaltes in Wesel 
•in den 80er Jahren niemals Birkwild in dorti- 
•ger Gegend an. Dagegen stellte er es 1896 
•gelegentlich einer Leutnantsübung im Spelle- 
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•tier  Walde  brütend  fest"   (•Beitrage"   1912. 
p. 48•49). 

Ik heb hier opzettelijk uitvoerig geciteerd 
om de verbreiding zoowel als de uitbreiding 
Oostelijk en Zuidelijk van onze provincie zoo 
duidelijk mogelijk te maken. 

Voor België vermeldt Dubois (N. R. d. O. 
p. 187) omtrent het voorkomen van het Kor- 
hoen: •Tres localise en Belgique, oü il habite 
•la region des Hautes-Fagnes et les grandes 
•forêts du Luxembourg beige, surtout dans Ie 
•canton de Bastogne; du reste ïespèce diminue 
•chaque année et tend a disparaïtre complète- 
•ment de notre pays'. 

L. Coopman (Le Gerfaut. 1921. p. 106) ver- 
meldt omtrent het voorkomen der soort in 
het ten Zuiden van ons Limburg gelegen arron- 
dissement Verviers: •Commun aiix abords de 
•nombre fagnes.'' 

In tegenstelling met de meening van Dubois, 
dat de soort in België overal sterk in aantal ver- 
mindert, wordt in Le Gerfaut 1914, p. 41 e.v.; 
1919, p. 32 en 1920, p. 45, het voortdringen 
der soort in de provincie Antwerpen gemeld. 
Sinds den oorlog wordt evenwel een achter- 
uitgang geconstateerd in de Ardennen (Ridder 
G. van Havre. Le Gerfaut. 1920. p. 45). 

Ridder G. van Havre merkt in Le Gerfaut 
1914, p. 41, nog op: •Ce tétras est im pi an té 
•(spatieering van mij) actuellement dans un 
•portion notable du territoire beige. Il habite 
•en sud le plateau de la haute Famenne, 
•au sud-est celui des Ardennes, a 1'est les 
•hautes Fagnes, au nord-est et au nord les 
•bruyères  de  la  Campine",   enz. 

Vergelijken wij nu het vorenstaande met de 
gegevens, welke betrekkelijk de verbreiding 
en uitbreiding van het Korhoen in Limburg ons 
ten dienste staan. 

Het oudste gegeven dienaangaande werd mii 
verstrekt door den Heer Frans van Baar te 
Veriray, den uitstekenden kenner der Peel- 
fauna. Volgens hem kwamen de Korhoenders 
in de Peel tusschen Venray, Helenaveen en 
Deurne het eerst voor omstreeks het jaar 1880 
en vermeerderden zij zich snel. Vóór dien kende 
hij de soort aldaar niet. Van Baar deelde mij 
evenwel uitdrukkelijk mede, dat omstreeks dien 
tijd Korhoenders waren uitgezet onder de ge- 
meente Bergen ten Noorden van Venray. Of 
hieraan uitsluitend de verbreiding van het Kor- 
hoen in de Peel te danken is? Het is wel 
opvallend, dat juist omtrent denzelfden tijd 
Hartert de soort nog niet kent voor den 
Nederrijn. Eerst in het laatst der tachti- 
ger jaren en het begin van het laatste de- 
cennium der vorige eeuw ontstaat in Over- 
ijsel en Gelderland een uitbreiding in Zuidelijke 
en Zuid-Westelijke richting, dus naar den Ne- 
derrijn toe. Terzelfder tijd (omstreeks 1890) 
vindt ook een uitbreiding plaats in de Rijnpro- 

vincie  bij  Wankum  en  in de  streek Geldern- 
Krefeld. Toen was het Korhoen evenwel reeds 
10 jaren tevoren uit Limburg, n.1. in de streek 
om Bergen en in de Peel om Venray, bekend. 

Volgens het boven aangehaald citaat van le 
Roi, trad de soort in de omgeving van Elmpt, 
Kreis Erkelens, d.i. in de onmiddellijke nabij- 
heid der Limburgsche grens bij Swalmen, voor 
het  eerst op  omstreeks  het jaar 1894.  Dit is 
niet juist. De Heer H. Vallen te Swalmen deel- 
de  mij  namelijk  mede,  dat als zijn  vader,  de 
Heer J. Vallen,  in  1893 rentmeester werd op 
het Kasteel Hillenraad te Swalmen en in dat 
jaar in die omgeving jaagde, het Korhoen zoo- 
wel  op  de  Swalmerheide  als  over  de  grens 
te Elmpt en Brügen zéér talrijk voorkwam. De 
soort was in die streek in de jaren 1885•1890 
in groot aantal uitgezet door een zekeren 
Heer   Rossbach   uit  Burgwaldniel   (Rh.).   Van 
daar verspreidde het zich, naar mij H. Vallen 
berichtte, langs de  Limburgsche grens  (Swal- 
men-Maasniel-iHerkenbosch   en  Vlodrop).   Het 
terrein was toen aldaar zeer gunstig voor het 
Korhoen. Sinds in het begin dezer eeuw met 
ontginning begonnen werd, ging de soort ech- 
ter  meer in  aantal  achteruit.  Tusschen  Swal- 
men  en  Reuver,  dus  in  Noordelijke  richting, 
werden tusschen 1905•1909. veel Korhoenders 
gescheten. 

Dr. de Beaufort deelt neg mede, dat Prof. 
E. Dubois meent, dat het Korhoen zich om- 
streeks 1896 voor het eerst in Noord-Limburg 
(een bepaalde streek wordt niet vermeld) zou 
vertoond hebben. Vermoedelijk heeft deze me- 
dedeeling betrekking op een zeer beperkt ge- 
bied. Te Bergen was de soort immers reeds 
vóór 1880 aanwezig. Pastoor H. Nillesen trof 
de soort in 1897 talrijk om Gennep en Otter- 
sum, zoodat het vermoeden voor de hand ligt, 
dat zij zich reeds veel eerder aldaar heeft opge- 
houden. Volgens een mededeeling van den 
Heer J. L. Mock in den Nederlandschen Jager 
van 5 Sept. 1925, p. 149•150, trad het Kor- 
hoen in de omgeving van Venlo voor het eerst 
op   in   1896. 

Resumeerende kom ik tot de conclusie, dat in 
de laatste 40 a 50 jaren het Korhoen zich van 
uit het Oostelijk deel van Nederland naar het 
Westen heeft uitgebreid tot in de Nederland- 
sche provinciën Utrecht en Noord-Holland als- 
mede tot in het gebied van den Nederrijn. De 
uitbreiding der soort in het aan Limburg gren- 
zende deel der Rijnprovincie, zoowel als in Lim- 
burg en Noord-Brabant is m.i., gelet op de 
tijdstippen, waarop het eerste voorkomen be- 
kend werd, uitsluitend aan een kunstmatige 
uitzetting te danken. Alleen de in het Zuiden 
der Provincie voorkomende vogels, zijn ver- 
moedelijk van uit België binnengekomen. 

Afgesloten 30•X•'25. (Wordt vervolgd.) 
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