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ONS BLAD KOMT WEER IEDERE MAAND UIT. 

Met ingang van deze jaargang zal ons 
•Maandblad", na een periode waarin het nood- 
gedwongen slechts twee-maandelijks kon uit- 
komen, zijn naam weer eer aandoen. De verga- 
deringen en excursies zullen weer elke maand 
aangekondigd worden, hetgeen ongetwijfeld 
aan het verenigingsleven zeer ten goede zal 
komen. In nog grotere mate hopen wij dit te 
bereiken door onze rubriek •uit eigen kring" 
en door geregelde vermelding van Genoot- 
schapsaangelegenheden en publicaties over mu- 
seumcollecties en bibliotheek. In dit nummer 
maken wij hiermee een begin door het geven 
van een overzicht van de instituten, waarmee 
het Natuurhistorisch Genootschap in ruilver- 
keer staat. 

Tengevolge van het beperkte papiercontin- 
gent is onze huidige voorraad maandbladen, 
vooral die van de jaargangen 1940•1948, na- 
genoeg uitgeput. Voor het aangaan van ruil- 
verkeer en het completeren van series van enige 
buitenlandse instituten zouden wij nog gaarne 
de beschikking hebben over enige oude jaar- 
gangen. Hiertoe doen wij een beroep op onze 
leden. Zij, die ons een of meer jaargangen wil- 
len afstaan, zullen ons daarmee een grote 
dienst bewijzen. Leden uit Maastricht en om- 
geving behoeven slechts het Museum op te bel- 
len (K4400•4174) en de tijdschriften zullen 
aan huis worden afgehaald. Port-onkosten zul- 
len gaarne vergoed worden. 

AANKONDIGING 
VAN DE MAANDVERGADERINGEN 

te Maastricht op   Woensdag 2 Februari 
om 6 uur n.m.  in het Museum. 

te Heerlen op  Woensdag 9 Februari om 
7 uur n.m. in de R.K.H.B.S. 

NIEUWE LEDEN. 

W. L. Leclercq, Tuinwijklaan  13, Heerlen. 
Mej. M. Heslenfeld, Akerstraat N., Treebeek. 
Mej. Miets Aalberts, Bergstraat 19, Heerlen. 
P.   Brans,   Observantenweg   29,   Maastricht. 

VOOR DE JEUGDLEDEN. 

Vergadering op Woensdag 9 Februari a.s. 
om 6 uur in het Museum. De heer W. A. C. 
Zwanikken zal spreken over boerderij- 
typen. 

Op Zondag 29 Januari a.s. zal er een excur- 
sie gemaakt worden o.l.v. de heer L. P a p i n g 
naar de forellenkwekerij te Gulpen. 

Vertrek station met de L.T.M.-bus om half 2. 

Op Zondag 20 Februari a.s. zal er een wan- 
deling gemaakt worden langs de Maas naar 
Eysden o.l.v. de heer O n s t e n k. 

Vertrek te Maastricht op het Cörversplein 
bij de St. Servatiusbrug om 2 uur. Vertrek uit 
Eysden met de bus van  17.55 u. 

Eventuele kijkers meenemen ! 
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UIT EIGEN KRING. 

Op 10 Jan. j.1. bereikte Mgr. Dr. P. J. M. 
van Gils de 80-jarige leeftijd. Ofschoon de 
werkzaamheden van ons Genootschap niet bin- 
nen zijn directe gezichtskring vallen, nam Mgr. 
van Gils toch vaak aan onze vergaderingen 
deel en wist dan steeds de besprekingen op de 
hem eigen v.ijze te verlevendigen. 

Een vredige levensavond zij hem toegewenst. 

Op 6 Nov. 1948 overleed vrij onverwacht te 
Didam de heer L. H. Scholten, hoofd van de 
R. K. Jongensschool te Lobith. 

Als entomoloog had de heer Scholten door 
zijn kennis van de regionale vlinderfauna van de 
Lijmers een uitstekende naam in den lande ver- 
worven. Zijn uitgebreide collectie werd veelvul- 
dig door specialisten geraadpleegd. 

Toen hij zich ruim tien jaar geleden ging be- 
perken tot het verzamelen en bestuderen van 
uitsluitend macrolepidoptera, heeft hij zijn mooie 
collectie microlepidoptera aan ons Museum ge- 
schonken, zulks op aanraden van het toenma- 
lige Bestuur van de Entomologische Vereniging. 

Te Nijmegen overleed de bekende bioloog 
Pater Dr. L. Peeters S. J. op 75-jarige leeftijd. 
Vanaf de dag der oprichting van het Natuur- 
historisch Genootschap in 1911 was Pater Pee- 
ters niet alleen lid, maar gaf hij ook meerdere 
malen blijk van zijn daadwerkelijke belangstel- 
ling. 

Onze leden Prof. Dr. A. Raigner S.J., Hoog- 
leraar aan de Leuvense Universiteit en diens 
leerling, de heer J. van Boven, biol. cand. zijn 
4 Jan. j.1, voor anderhalf jaar naar de Congo 
vertrokken, teneinde in opdracht van de Bel- 
gische regering aldaar onderzoekingen te ver- 
richten op myrmecologisch gebied. 

Door het Comité Eerbetoon Nagedachtenis 
Dr. Jac. P. Thijsse zal een gedeelte van de rente 
van het Dr. Jac. P. Thijsse-fonds besteed wor- 
den aan de plaatsing van een gedenksteen in het 
geboortehuis van Dr. Jac. P. Thijsse te Maas- 
tricht, in samenwerking met ons Genootschap. 

VERSLAGEN VAN DE MAANDVERGADERINGËN 

te Maastricht, op Woensdag 5 Jan. 1949. 

Aanwezig de dames : van der Mijll Dekker, 
Minis-van de Geyn, Schaaf, Muskens, Kooy- 
man, Bels-Koning, en de heren : van Rumme- 
len, Willemse, Kruytzer, pater Munsters, pater 
van Summeren, Gozé, Poot, Jaspers, van Son- 
deren, Onstenk, Rijk, Maessen, Geurts, Mom- 
mers, Bels, Panhuysen, Br. Maurentius, Ste- 
vens, Otten, Plas, Wassenberg, Leysen, Meens, 
Bergholtz, Hens, Gytenbeek, Brans, Batta, Pa- 
ping, Bouchoms, Ballieux, Crijns, van Noorden, 
Grégoire, Nijst, Wijsen, van de Ven, Beaulen, 
Sanders, Bakker. 

De waarnemend voorzitter, de heer van 
Rummelen, wil op deze eerste vergadering in 
1949 ,gaarne de gelegenheid aangrijpen om de 
leden een zalig nieuwjaar toe te wensen en in 
het bijzonder betrekt hij in zijn wensen de be- 
stuursleden Rector Cremers, dokter Beckers 
en de heer Grossier, die om gezondheidsrede- 
nen niet aanwezig kunnen zijn. 

De heer Stevens begint met de volgende me- 
dedeling : een mantelmeeuw in jeugdkleed heeft 
zich op 21 December 1948 te Nuth (L.) dood- 
gevlogen tegen een locomotief. De heer van 
der Horst te Maastricht, machinist bij de Ne- 
derlandse Spoorwegen, stelde de vogel welwil- 
lend ter beschikking  van  ons  Museum. 

De heer Kruytzer krijgt dan het woord : ,,U 
herinnert zich wellicht nog het geval van de 
goudvis met drie staartvinnen, door pater H. 
Schmitz meegebracht op de vergadering van 6 
Oct. (Natuurh. Maandbl. Jrg. 37, 1948, blz. 72). 
Pater Schmitz en ik waren van mening, dat de 
bovenste vin de bovenhelft van de normale 
staartvin vertegenwoordigde, terwijl de onder- 
ste vin verdubbeld was. Een verklaring van dit 
geval konden we niet geven. 

Enige tijd geleden bracht mij de heer van 
Sonderen een boekje : ,,Die Krankheiten der 
Aquarienfische und ihre Bekampfung" van Dr. 
Roth uit Zurich (Uitjg. : Franckh'sche Verlags- 
handlung, Stuttgart 1922). In een artikel : •Die 
Missbildungen der Karausche" (Carassius vul- 
garis Nilss., de steenkarper) geeft Dr. Roth 
aan de hand van de onderzoekingen van Prof. 
Tornier de verklaring van bovengenoemd ver- 
schijnsel en bevestigt daardoor ons vermoeden 
omtrent de Verdubbeling van de onderste helft. 
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Alvorens Dr. Roth aan het woord te laten, 
wil ik eerst nog het volgende vertellen. De 
staartvin is een huidplooi, waardoor de staart 
verbreed wordt en die bij de beenvissen ge- 
steund wordt door benige vinstralen, die onmid- 
delijk aansluiten aan de doornuitsteeksels van 
de wervelkolom. Ze bestaat uit een dorsale en 
een ventrale helft. De ,,Anla;ge" van de vin- 
stralen • en dit is belangrijk • is dubbel. Bei- 
de Anlagen versmelten tijdens de embryonale 
ontwikkeling tot één vinstraal. 

Laten we nu Dr. Roth aan het woord : ,,Er 
is wel haast geen enkel dier, dat zoveel neiging 
heeft tot het maken van misvormingen als wel 
de steenkarper, en dan natuurlijk ook de daar- 
mee verwante goudvis, die volgens Prof. Tor- 
nier ontstaan is uit de steenkarper. De oorzaak 
van de misvormingen is de z.g. protoplasma- 
zwakte of plasmamiosis, die bestaat in een on- 
voldoend weerstandsvermogen van het proto- 
plasma. Het protoplasma van de cellen, die aan 
dit euvel lijden • en dat zijn vooral de cellen 
van het dooierrijke gedeelte van het embryo • 
hebben de neiging veel water op te nemen. Een 
gedeelte van de dooier krijgt te veel water en 
wordt daardoor ongeschikt voor de voeding. 
Het embryo gaat dus aan ondervoeding lijden. 
Een verder gevolg is een zekere starheid in de 
bewegingen, die het ontstaan van misvormingen 
in de hand werkt. Wanneer nu de dooierzwel- 
ling • gevolg van het teveel aan water • 
juist plaats vindt in het gebied van de staart- 
vin, dan schuift zich dit dooiergedeelte tussen 
de Anlagen van de dorsale en ventrale helft 
van de staartvin en is zodoende de oorzaak van 
de verdubbeling van de staartvin". 

In ons geval is de splitsing nog verder gegaan, 
doordat ook het ventrale gedeelte van de staart- 
vin in tweeën gesplitst is, hetgeen mogelijk is 
door de dubbele Anlage van de vinstralen. 

Of bovengenoemde verklaring de juiste is, 
zou ik niet willen uitmaken. Het lijkt mij een 
redelijke verklaring. In alle geval is het aan 
Prof. Tornier gelukt door opzettelijke bescha- 
diging van het ei • met gevolg protoplasma- 
zwakt'e en dooierzwelling als gevolg van het 
binnendringen van het water •• misvormingen 
te bewerken bij de axolotl, en nu is hij van 
mening, dat ongunstige levensomstandigheden, 
zoals b.v. gebrek aan licht, zuurstof en doel- 
matige voeding, ook protoplasmazwakte kun- 
nen veroorzaken en dat de vaak optredende mis- 

vormingen bij bepaalde gekweekte vissen hier- 
aan zijn toe te schrijven". 

Vervolgens leest Dr. Kruytzer een schrijven 
voor van de heer Schoenmakers : Naar aanlei- 
ding van de mededeling van dr. Kruytzer op 
de Decembervergadering betreffende het schie- 
ten van een bruine kraai door een jager te 
Maasbree kon ik nog het volgende achterha- 
len : De heer de Reuver, hoofdcontroleur Vo- 
gelwet 1936 bezocht de heer Bouten, praepara- 
teur te Venlo, alwaar de vogel gepraepareerd 
werd en beschrijft de kraai als volgt: De vleu- 
gels zijn met uitzondering van de kleine vleu- 
geldekveren beige of vuil-zalmkleurig, de staart 
is lichtbruin, de rest van het gevederte is sepia- 
bruin, terwijl snavel en poten eveneens bruin 
gekleurd zijn. Volgens de praeparateur was de 
vogel zeer mager. 

Het is zonder twijfel een kraai, de verwar- 
ring met de notenkraker ontstond door een on- 
juistheid in het krantenbericht. Men sprak daar- 
in n.1. van wit op de vleugels en dit heeft dat 
exemplaar beslist niet. Tot zover de heer 
Schoenmakers. 

Na ontvangst van deze mededeling heeft de 
conservator zich onmiddellijk in verbinding ge- 
steld met de eigenaar van de bruine kraai, in 
de hoop, deze voor ons museum te verwerven. 

Pater Munsters komt nog eens terug op het 
merken van trekvlinders : 

In het Maandblad van 31 October 1947 
(blz. 70) zijn enige wensen naar voren gebracht 
betreffende het waarnemen van trekvlinders. 
Voor de heer Lempke te Amsterdam was dit 
aanleiding tot het opstellen van enkele wenken, 
die aan de waarnemerskaart voor 1948 werden 
toegevoegd. Een van de voornaamste punten 
betrof het merken der vlinders, dat zeer be- 
langrijk kan worden voor het onderzoek van de 
vlindertrek niet alleen, maar zelfs voor alle bio- 
logische vlinderstudie, evenzeer als het ringen 
op ornithologisch gebied, wanneer het slechts 
op ruime schaal en systematisch beoefend wordt. 
Het lijkt ons daarom nuttig tegen de komende 
lente nog eens speciaal de aandacht ervoor te 
vragen   van  onze   Limburgse  lepidopterologen. 

In Amerika, Engeland, Denemarken, Zwitser- 
land en elders vond dit merken reeds beoefening. 
Er bestaan zelfs plannen om vliegtuigen in te 
schakelen en grotere zwermen vlinders daarmee 
te bestuiven, terwijl men door pers en radio een- 
ieders medewerking voor de waarneming wil in- 
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roepen. Doch dit mag ons zeker het meer indivi- 
dueel merken niet doen onderschatten, te meer 
omdat zeer veel vlinders zich nu eenmaal nivt 
massaal samenvoegen en verplaatsen. Sommigen 
volgen als methode tot merken: gaten te ponsen 
in de vlindervleugel, doch de beste en meest een- 
voudige methode lijkt ons nog altijd het merken 
met in spiritus opgeloste schellak, waarin men 
een kleurstof gemengd heeft. 

Met spanning zien we het verslag van het 
afgelopen jaar tegemoet. Het was een eerste 
begin en het jaar was niet bijster gunstig van- 
wege de koude zomer. De oranje-lucernevlinder 
(edusa, croceüs) werd door mij helemaal niet 
gezien en van de meekrapvlinder (stellatarum) 
zag ik slechts één exemplaar. Een veertigtal dag- 
vlinders werden door mij gemerkt. Het. waren 
hyale, cardui, atalanta en vooral lathonia. 

Met de kleine parelmoervlinder (Argynnis 
lathonia L.), die dit jaar veel spaarzamer was 
dan het vorig jaar, werd een speciale proef ge- 
nomen van 24 September tot 13 October. Op 
steeds hetzelfde terrein werden na de middag 
alle exemplaren gevangen, meegenomen naar 
huis, gemerkt en weer op dezelfde plaats terug- 
gezet. Werd de eerste keer om twee uur con- 
trole gehouden, dan bleken telkens bij een na- 
contröle om half vier weer nieuwe exemplaren 
te zijn aangekomen. 

Tijdens genoemde periode werden van 24-28 
Sept. 18 ex. waargenomen, waarvan er 13 wer- 
den gemerkt. Slechts twee ex. werden op vol- 
gende dagen terug gezien, waarvan één op twee 
achtereenvolgende dagen. Van 29 Sept. tot 1 
Oct. was het donker weer en werden geen trek- 
kers gezien. Op 2 en 3 October werden weer 
een drietal ex, waargenomen en gemerkt. Daar- 
op volgde een tweede donkere en regenachtige 
periode zonder waarnemingen. Op 7 Oct. werd 
weer 1 ex. waargenomen en wel hetzelfde dat 
op 3 October gemerkt was. De volgende dagen 
tot 13 October waren weer zonniger en er wer- 
den opnieuw een twaalftal ex. waargenomen, 
waarvan er slechts twee eenmaal op de eerst- 
volgende  dag  terugkeerden. 

Uit bovenstaande gegevens, hoe bescheiden 
ook, blijkt nochtans de trek van lathonia zeer 
tastbaar. De feiten illustreren bovendien onze 
mening, dat die trek niet tot het voorjaar be- 
perkt blijft, doch zich tot de late herfst uit- 
strekt. Om deze tijd van het jaar werd die trek 
slechts  geconstateerd  in  de  middaguren.  Wijl ' 

bovendien op de donkere dagen, die trek blijk- 
baar afwezig was, menen we dat er tevens uit 
blijkt, dat zon en warmte de grote voorwaarden 
zijn voor de trek.Waarheen trokken onze pa- 
relmoervlinders ? Eén man is niet bij machte 
dit vraagstuk op te lossen. Misschien mogen 
we dat van een ruime samenwerking verwach- 
ten. Om deze te verkrijgen werd dit woord ge- 
sproken, dat wellicht te ver gaat in zijn con- 
clusies ; doch zeer verrassend is het, reeds te 
constateren dat men dagelijks een andere vlin- 
derwereld voor zich ziet ! 

Naar aanleiding van het gesprokene bemerkt 
Majoor Rijk, dat zich in de trekvlinderwaarne- 
gen zeer veel onzekerheden voordoen, waar- 
door voorzichtigheid ten aanzien van de con- 
clusies geboden is. Spreker geeft dit gaarne toe. 
Enkel het feit dat men elke dag voor andere 
vlinders staat, is onloochenbaar. De andere 
punten duiden alleen problemen aan, die slechts 
door massale waarneming afdoende kunnen 
worden opgelost. Dan stelt Majoor Rijk de 
vraag in welke richting de vlinders zich bewo- 
gen. Spreker antwoordt, dat slechts noord- 
oost-richting is waargenomen, doch dergelijke 
richtingbepaling is in ons vlakke land zeer moei- 
lijk. In Zwitserland, waar de vlinders zich door 
diepe dalen tussen hoge bergkammen voortbe- 
wegen, levert dat veel minder moeilijkheden. 
Slechts vangsten van gemerkte ex. zullen hier 
uiteindelijk kunnen beslissen. 

Pater Munsters besluit met de volgende me- 
dedeling : Op Zondag 10 Oct. ving ik te Stein 
Zygaena [ilipendulae L. Het was een wijfje, 
een geheel vers ex. De gewone vliegtijd van 
deze vlinder is begin Juni tot half Aug. Hij 
komt slechts in één generatie voor. Hebben we 
in ons geval met een 2e generatie te doen ? 
Dat is inderdaad mogelijk, doch bij de eigen- 
aardige biologische verhoudingen dezer soort 
valt dit niet m'et zekerheid te zeggen. Feit is, 
dat deze vlinder zeer ongelijkmatig ontwikkelt : 
dat sommige rupsen hetzelfde jaar nog tot vlin- 
der worden ; dat andere één of tweemaal, of 
misschien nog meermalen overwinteren. Bij deze 
verhoudingen kan het alleen maar verwonde- 
ren, dat in onze Nederlandse litteratuur zulk 
een beperkte vliegtijd (5 Juni tot 20 Aug.) 
wordt aangegeven. 

De heer C. ^Villemse vertelt een en ander 
over vergiftigingen bij het eten van inktzwam- 
men.  Er zijn twee soorten van inktzwammen. 
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De kale inktzwam (Coprinus atramentarius 
Fries en Bulliard) en de geschubde inktzwam 
(Coprinus comatur Fries en Muller). Van deze 
twee is de eerste onder bepaalde omstandighe- 
den voor gepraedisponeerde personen vergiftig. 
Wanneer zulk een persoon deze soort nuttigt 
en tegelijkertijd of korte tijd daarna alcoholi- 
sche dranken gebruikt, ontstaan de volgende 
verschijnselen. Hyperaemie tot rood-violette 
verkleuring van de huid van voorhoofd en hals 
en een gevoel van hitte en spanning in het 
hoofd. De hyperaemie breidt zich naar beneden 
uit over borst en armen, terwijl tevens hart- 
kloppingen en een versnelde pols tot 140 per 
minuut optreedt, soms ook nog een droge mond, 
kortademigheid en angstgevoel. Zelden bra- 
ken. Na en^ge uren verdwijnen de verschijnse- 
len, maar kunnen na alcoholgebruik ook enige 
dagen later zich herhalen. Zonder alcoholge- 
bruik komen deze verschijnselen niet voor. De 
stof, die deze Verschijnselen veroorzaakt, is niet 
bekend. Het is mogelijk, dat het een kalkstik- 
stof   (calcium cyaanamide)  is. 

Gevaarlijk zijn de vergiftigingen nooit geble- 
ken en een speciale behandeling is niet nodig. 

Na deze beschouwing vertelt de heer Bels 
over zijn reis naar Denemarken, alwaar hij een 
studie  maakte  over   de  champignonteelt. 

De champignonteelt, die vrijwel uitsluitend 
plaats vindt in kassen, wordt aldaar druk be- 
oefend. De opbrengst ligt hoger dan hier in 
Nederland. De afname per inwoner per jaar is 
175 gram in Denemarken tegen 17 gram in ons 
land. Wel staat hier tegenover, dat de cham- 
pignons in Denemarken goedkoper zijn dan hier. 
De verkoop geschiedt meestal via de veilingen ; 
de champignons zitten keurig verpakt in doos- 
jes en zijn in de etalages mooi om aan te zien. 

Ook werd een bezoek gebracht aan de Deense 
champignonspecialist Dr. C. Treschow die thans 
bedrijfsleider is van een penicillinefabriek. Eni- 
ge zijner publicaties o.a. Nutrition of the Cul- 
tivated Mushroom, Dansk Botanisk Arkiv Bd. 
11 no. 6, 1944, en Champignon og deres dyrk- 
ning, Danmarks Haver Bd II, 1945, circuleren 
onder de aanwezigen. 

Ook de recente werken van Prof. Hother Pa- 
ludan : Dyrkning of Champignon, 1947 en Wm. 
Christensen, Champignon dyrkning, 1948, wor- 
den ter inzage rondgegeven. 

Het champignonbroed dat Denemarken uit- 
voert, wordt op een Rijkslaboratorium gekeurd 

op infectie. Voor de bestrijding van vliegen, die 
de champignons aanvreten, heeft men aanvan- 
kelijk succes gehad met D.D.T.-bespuiting ; 
thans heeft men resistente vliegen geconsta- 
teerd en zal men naar een ander bestrijdings- 
middel moeten uitzien. 

Behalve over de champignonteelt heeft de 
heer Bels ook nog allerlei wetenswaardigheden 
verteld over zijn bezoek aan het aquarium in 
Charlottenlund en aan het Nationale Mus'eum 
te Kopenhagen, waar de barnsteen te bewon- 
deren viel. 

De vele zalmen op de vismarkt in laatstge- 
noemde plaats trokken ook erg de aandacht. 

De vergadering dankt de heer Bels met een 
hartelijk applaus. 

Tot slot volgen nqg enkele aanvullingen op 
het artikel over varensoorten in het krijtland 
van de heer van de Ven (zie Natuurh. Maand- 
blad, Jrg. 37,  1948, p. 65). 

Mr. van Wijk te Haarlem vond in 1946 de 
addertong in het Bovenste Bos te Epen, • 
volgens schriftelijke mededeling aan Mevr. 
Minis • zodat deze soort gelukkig nog niet 
uit  het   krijtland  verdwenen   is. 

De heer van Noorden zegt dat hij dit jaar 
de eikvaren te Bemelen heeft gevonden; de 
heer Geurts ten laatste informeert of Ceterach 
nog bekend is uit Wittem, waar de planten 15 
jaar geleden in dichte groepen op een muur 
voorkwamen. 

te Heerlen, op Woensdag 12 lan.  1949. 
Aanwezig de heren : van Rummelen, Terhal, 

Coonen, van Loo, Willemse, Dijkstra, Br. Ne- 
mesius, Swanink, Br. Arnoud, Bruna en Vij,gen. 

De heer van Rummelen opent de vergadering 
met een •zalig nieuwjaar" voor 1949. Vanuit 
deze vergadering wil hij Mgr. Dr. van Gils de 
hartelijke gelukwensen doen toekomen, ter ge- 
legenheid van  diens 80ste verjaardag. 

De heer van Loo vertoont enkele fasciaties 
en bloemen van thans reeds bloeiende planten 
uit de botanische tuin van Terwinselen. 

Br. Arnoud deelt mede, dat hij op 28 Dec. 
1.1. een roerdomp heeft waargenomen bij de Hit- 
jesvijver te Heerlerheide. 

Dr. Bruna houdt hierna de volgende kritische 
bespreking van het pas verschenen boek: •Flora 
en Fauna van Nederland", door Dr. Bezemer 
en Dr. van der Wijk. 

In de Bibliotheek van de Ned.  Natuurhist. 
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Vereniging zijn reeds een aantal goede werken 
en werkjes verschenen, doorgaans wetenschap- 
pelijk verantwoord en tevens bruikbaar in de 
praktijk van de natuurliefhebber. Min of meer 
als een bekroning volgt nu No. 9 der serie : 
Flora en Fauna, bevattende determina- 
tietabellen van de algemeen in Nederland waar- 
genomen planten en dieren, door Dr. A. F. H. 
Besemer en Prof. Dr. R. van der Wijk. Ver- 
schenen is Deel I: Planten en Gewer- 
velde Dieren (G. W. Breughel, Amster- 
dam  1948; prijs voor niet-leden • 11.90). 

Het is een flinke band, maar toch nog hand- 
zaam. De bedoeling is een algemeen werk te 
geven met voorlopig antwoord op de vraag : 
•Wat voor plant of dier is dat ?" Dit zou dus 
op excursies of in kampen het meenemen van 
speciale werken vaak overbodig maken. Grote 
volledigheid is nagestreefd : men vindt alle af- 
delingen van het plantenrijk, ook die microsco- 
pisch onderzoek vereisen om soorten te bepa- 
len. Bacteriën ontbreken echter, wat te begrij- 
pen is. 

Het is zeker een uitgave met verdiensten, 
maar aan zo iets zijn ook gevaren verbonden ! 
Omdat volledigheid onmogelijk is, moet uit de 
soorten een keuze worden gedaan. Het zal dan 
ook kunnen gebeuren, dat men mét de tabel- 
len niet tot het doel komt. Maar soms wordt 
dan toch een conclusie getrokken en wel een 
verkeerde ! Tegen zulke gevaren had men wel- 
licht kunnen waarschuwen. Met de uitdrukke- 
lijke raad er bij, dat een goede flora, vogelboek 
enz. steeds te verkiezen is boven zulk een on- 
volledige compilatie. 

Vermeld moet verder worden, dat de Korst- 
mossen hier ,,Morsen" heten. Ik bewonder de 
naam niet, en wijs er op dat het bedenkelijk is 
zonder overleg maar nieuwe namen in te voe- 
ren. Ernstiger bezwaar moet ik echter maken 
tegen keuze en beschrijving van soorten, die 
juist in Limburg vaker voorkomen. Natuurlijk 
kan over het maken van keuze altijd worden 
getwist; maar hier worden o.i. redelijke gren- 
zen overschreden. 

Zo lijkt het mij een hiaat dat onder ,,Orchis" 
niet worden genoemd de soldaatorchis en brui- 
ne orchis. Zijn die te speciaal, of misschien te 
bedreigd ? Maar waarom dan b.v. de zeedistel 
wel? Men had wellicht goed gedaan, met enige 
Zuid-Limbur,gse specialisten te raadplegen. Dan 
had  men  ook  van   de  marjolein   meer  gezegd 

dan •op sommige plaatsen aan dijken", gevolgd 
door een foute opgave der associatie ! •Zeld- 
zaam" voor vogellijm klopt ook niet. Het zink- 
viooltje groeit maar in een klein deel van het 
Geuldal. Bosrank is een echte Krijtplant; toch 
wordt Kr. niet genoemd. •Zandgrond en dui- 
nen" is een wel magere aanduiding voor kleine 
pimpernel en wondklaver... 

Verder vind ik tot mijn verwondering de bui- 
zerd als zeldzame wintergast aangeduid. In de 
tabel der vogelgeluiden had de kleine bosduif 
niet mogen ontbreken. • Ziehier de aanmer- 
kingen, die een deel van de inhoud mij in de 
mond gaf. Ik twijfel er niet aan, of bij goed zoe- 
ken nog niet meer te voorschijn zal komen. Na- 
tuurlijk kan zulk een werk niet in volmaakte 
vorm worden geboren, maar ik meen toch van 
een zekere slordigheid te mogen spreken. 

Een volgende druk zal wel beter zijn. Maar 
zelfs dan blijft gelden : gebruik zo mogelijk voor 
hogere planten, vogels en enkele andere onder- 
werpen de meer uitvoerige werken, waarmee 
we in ons land gelukkig niet slecht bedeeld zijn. 
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VOGELWAARNEMINGEN IN 1946•1948 
door K. STEVENS 

De Ijsvogel, Alcedo ispida L. werd door mij 
op verscheidene voor hem in aanmerking  ko- 

mende terreinen het gehele jaar door meermalen 
geobserveerd. 

'n Aardige waarneming deed ik op 3 Jan. '46. 
Boven de drempel van het afwateringskanaal 
in het Bosscherveld stond er een te •bidden". 
Op een gegeven ogenblik schoot hij omlaag, lag 
enkele seconden met uitgespreide vleugels op 
't water en vloog daarna op met 'n klein visje 
in z'n snavel. 

Op de Walengreend te Oost-Eysden, 'n ter- 
rein, dat voor ornithologische waarnemingen 
buitengewoon gunstig schijnt te zijn, zag ik 13 
Maart 'n wouw, Milvus milvus (L), ook wel 
Rode wouw genoemd. Op 'n hoogte van onge- 
veer 20 m kwam de vogel aanzweven. De sterk 
gevorkte staart en de lichte polsvlekken onder 
de vleugels waren duidelijk zichtbaar. Na enig 
rondkringen ging hij zitten op de onderste tak 
van een populier. Kort daarna hervatte hij zijn 
sierlijke zweefvlucht boven de akkers en wei- 
landen en streek dan neer in 'n appelboom, vrij 
dicht bij de plaats waar ik stond. Hij begon wat 
in z'n veren te pikken en spreidde de staart 
breed uit, waarbij de prachtig roestbruine stuit 
en staartveren mooi waar te nemen waren, 
'n Paar eksters en later ook 'n kraai kwamen 
vlak bij hem zitten, maakten wat kabaal, maar de 
wouw nam er geen notitie van; hij ging onver- 
stoord verder toiletmaken. Daar scheen nogal 
zorg aan besteed te worden, want het duurde 
een hele poos, eer hij z'n zitplaats verliet. Dan 
kringde hij wat omhoog en na een lange glij- 
vlucht in Zuidelijke richting streek hij op grote 
afstand weer neer in  een boom. 

De Roodkopklauwier, Lanius senator L. was 
op 26-IV-'46 op 't Broek van Borgharen weer- 
gekeerd, maar het duurde tot 12 Juni voor ik 
z'n nest vond. Het zat in een populier, waarvan 
de top 'n paar jaar geleden door 't inslaan van 
een granaat was afgebroken. De zes jongen 
werden op 15 Juni door Broeder Agatho ge- 
ringd. De oude vogels toonden zich daarbij zeer 
verontrust, kekkerden luid en vlogen telkens tot 
dicht bij 't nest, één ervan ging zelfs in de nest- 
boom zitten. 

Later op deze dag vonden we nog een tweede 
nest op hetzelfde terrein. De vijf jongen werden 
op 19 Juni geringd. Hier waren de oude vogels 
veel minder aggressief. 

Terwijl het eerste nest wel 15 m hoog stond 
en van de begane grond niet zichtbaar was, 
bevond het tweede zich  slechts op  'n hoogte 
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van ongeveer 6 m en was zelfs van enige afstand 
al te zien. Beide nesten stonden, evenals dat 
van. 1945, vlak langs de stam, tussen enkele 
overjarige takken naar de Zuidzijde. 

De eerste dagen van Juli vlogen de jongen 
uit. 

Beide families vertoefden steeds in de om- 
geving van de nestboom en kwamen niet in 
eikaars nabijheid. 

Het lijkt me toe, dat bij de jonge Roodkop- 
klauwieren de lichte schoudervlek al vrij duide- 
lijk te zien is, vooral in de vlucht. Hierdoor zou 
men ze van jonge Grauwe klauwieren kunnen 
onderscheiden. 

Aan de voet der nestbomen en eveneens onder 
takken en draden, waar de vogels regelmatig 
zaten, heb ik herhaaldelijk kleine ovaalvormige 
braakballetjes van chitineschildjes gevonden. 

Tot 4 Augustus waren de jonge en oude 
vogels nog alle op het terrein aanwezig, alleen 
'n oud   mannetje  bleef  tot  22   Augustus. 

Ik wil hieraan nog toevoegen, dat ik op 23 
Juni in België, tussen Rekem en Neerhaeren 
langs de grote weg naar Maeseyck, al uitgevlo- 
gen Roodkopklauwieren waarnam. 

Nu nog enige phaenologische gegevens uit 
1946: 

13 Maart. Op de Walengreend zingt 'n boom- 
pieper. 

20 Maart. Ongeveer 'n dozijn rietgorzen op en 
langs de stenen bij de plassen op hetzelfde 
terrein. 

3 April. Gele kwikstaart eveneens daar aan- 
wezig. 

10 April. Gekraagde roodstaart S bij 't bos 
van  Borgharen. 

13 April. Twee groenpootruiters op 't Ijsbaan- 
terrein bij Heugem. 

21 April. Grauwe vliegenvanger te Maastricht. 
21 Mei. Vanaf deze datum de draaihals ge- 

regeld waargenomen bij 't bos van Borg- 
haren. 

10 November,   'n  Vlucht  van  30 a  40  barm- 
sijsjes in  't Bosscherveld. 

13, 20, 24 en 27 November. Tafeleend op de 
Maas bij de stuw te Borgharen. 

In 1946 zag ik slechts tweemaal een Bonte 
kraai en wel op 31 Maart bij het Ijsbaan- 
terrein onder Heugem en op 16 October te 
Itteren langs het Juliana-kanaal. 

In 1947 verscheen de eerste roodkop klau- 
wier op de oude nestplaats op 25 April. Later 
in het seizoen bleken er drie paren te broeden. 
Tot einde Augustus waren nog vogels aan- 
wezig. 

Dit jaar 1948, keerde de eerste vogel op 23 
April reeds op hetzelfde terrein terug en ge- 
leidelijk verschenen er meer. Tot mijn genoegen 
kan ik mededelen, dat er dit seizoen vier paren 
nestelen. 

Er is dit laatste jaar in de stand der nesten 
een opmerkelijke verandering gekomen. Ston- 
den deze, met één enkele uitzondering tot 1948 
tegen de stam der populieren, tussen overjaarse 
takken, dit jaar was dit onmogelijk, doordat in 
de afgelopen winter al die stamscheuten weg- 
gesnoeid werden. De nesten staan nu op een 
tak op enige afstand van de stam. Geen van 
de nesten, ook niet die van andere jaren, ver- 
toont 'n spoor van wat men •versieringen" 
pleegt te nemen. Zij bestaan vooral uit dorre 
plantendelen; grashalmen, die misschien toen 
zij verwerkt werden, nog wel enigszins groen 
waren, verder enkele veren, zaadpluis van po- 
pulieren en soms 'n beetje wol. 

Bij verschillende auteurs kan men dienaan- 
gaande interessante, men zou haast zeggen, ro- 
mantische mededelingen lezen. 

Brehm schrijft : •Rey fand die Nester in Por- 
tugal immer mit grünen und meist mit blühen- 
den Pflanzen, besonders am oberen Rande ver- 
ziert, so dasz manche einem Blumenkranze 
glichen". 

Maar ook Nederlandse schrijvers doen der- 
gelijke mededelingen, al zijn die dan soberder. 

Dr. Buekers schrijft in  •Onze Vogels : 
•Gaarne werken zij er welriekende thijm door- 
heen". 

En Prof. Dr. van Oort in •De Vogels van 
Nederland" spreekt van •groene veelal welrie- 
kende stengels en takjes met blad en bloem...". 

Deze belangwekkende mededelingen lijken 
in sommige onderdelen wel wat op elkaar. 

Geen wonder dat ik bij het lezen daarvan 
onwillekeurig moest denken aan 'n artikel van 
Dr. Sunier in •De Levende Natuur" No. 6-7, 
1947, getiteld : •Van een bloemtapijt en een 
zwever, die zich stilletjes vasthield". Hij schrijft 
daarin : •Wat men in boeken en vooral in dikke 
boeken kan lezen, is weer veel uit andere boe- 
ken overgeschreven. Zo kan een eens neer- 
geschreven onjuistheid een taai leven hebben". 
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