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Jaarvergadering te Gulpen 
OP ZONDAG 13 JUNI 1954 IN HOTEL •DE OUDE GEUL" RIJKSWEG 159 A 

AANVANG 11 UUR. 

AGENDA 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

9. 

Opening door de voorzitter. 
Jaarverslag van de secretaris. 
Jaarverslag van de penningmeester. 
Verslag van de kascommissie over 1953. 
Benoeming van de kascommissie over 1954, 
Jaarverslag van de hoofdredacteur van het Maandblad. 
Bestuursverkiezing. 
Aan de beurt van aftreden zijn de heren  E. M.  Kruytzer en P. J. van Nieuwen- 
hoven. 
Rondvraag. E. M. KRUYTZER, 
Sluiting. secretaris. 

Men kan reizen per L.T.M.-bus. Vertrek van Station Maastricht 10.27 uur; van station Heer- 
len (over Ubachsberg) om 9.58 uur. Uitstappen halte ,,Oude Geul". 

Na de vergadering is er gelegenheid in het hotel te eten. Deelnemers aan de lunch (• 3,50) 
worden verzocht zich op te geven aan de secretaris, telefoon K 4400•4174, vóór Donderdag 
10 Juni. 

's Middags wordt een botanische excursie gehouden van Gulpen naar Epen onder leiding van 
Dr S. J. Dijkstra. Vertrek van het hotel om 14 uur. 

Deze excursie duurt 2 a 2x/2 
uur- Zij, die alleen aan de excursie deelnemen kunnen per bus 

uit Maastricht vertrekken om 13.27 uur. Vanuit Heerlen (over Eys) om 13.12 uur. Alle deel- 
nemers kunnen na afloop van de excursie uit Epen vertrekken om 16.32 of 18.32 uur. De deel- 
nemers uit Heerlen hebben een directe busverbinding, die van Maastricht hebben onmiddellijk 
aansluiting te Gulpen. 
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AANKONDIGING 
VAN DE MAANDVERGADERINGEN. 

In verband met de jaarvergadering te 
Gulpen vervallen de maandvergaderingen 
te Maastricht en Heerlen. 

DE NATUUR IN. 
Op Zondag 20 Juni excursie naar Vijlener- en 

Elzeterbossen, o.l.v. de heer Pelt. Vertrek uit 
Lemiers om 11.30 uur. L.T.M.-bus uit Maas- 
tricht, 10.27 uur, uit Heerlen 9.58 uur. Men 
neme retour. 

Op Zaterdag 26 Juni wandeling langs het 
Albertkanaal. Vertrek van de grens in Wolder 
(te bereiken met stadsbus lijn 3), om 14.30 uur. 
Over Canne, Groot-Lanaye, Klein-Lanaye naar 
Slavante. Stadsbus lijn 5 terug. Excursie duurt 
pl.m. 4 uur. Denkt aan de benodigde grensdo- 
cumenten. 

NIEUWE LEDEN. 
Mej. B. Beel, Hertogsingel 97, Maastricht. 
Mr R. G. A. Höppener, Willem II-singel 42, 

Roermond. 
RECTIFICATIE. 

De vlokreeftjes, door Br. Arnoud te Gulpen 
gevangen, en door Dr Holthuis gedetermineerd, 
waarvan in het verslag van de vergadering van 
7 April 1954 sprake was, behoorden tot de 
ondersoort: Gammarus pulex [ossarum Koch. 

VERSLAG VAN DE MAANDVERGADERING 
te Maastricht op Woensdag 5 Mei 1954. 

Aanwezig de dames : Minis-van de Geyn, 
Willemse-Widdershoven, Tulleners-Jansen, Zr 
M. Christilla, Zr M. Juliette, Smeets, Biermans 
en de heren: Willemse, van Rummelen, Kruyt- 
zer, van Noorden, Holstege, Paping, Nijst, Tul- 
leners, Nulens, Wijsen, Maessen, Onstenk, 
Mommers, Koelman, Ogg, Wassenberg, Ste- 
vens, Broeder Marinus, Otten, Leysen, Bou- 
choms, Broeder Maurentius, Gorgels, Willems, 
Genemans, Beaulen, Sondijker, Broeder Bernar- 
dus, Gregoire, Jamin. 

Het was te voorzien, dat er deze keer vanwege 
het koude en droge weer niet veel ter tafel zou 
komen. Deze verwachting, door de voorzitter, 
dokter Willemse, na zijn welkomstwoord uitge- 
sproken, is inderdaad werkelijkheid geworden. 
De voorzitter laat een prospectus circuleren van 

"The birds of the British Isles" uitgegeven bij 
Oliver and Boyd te Edinburgh en London. 

De heer Onstenk heeft in de buurt van Maas- 
tricht een eksternest gezien in een rozenstruik, 
die zich bevond in een kuil. De heer Stevens 
merkt op, dat het laag broeden van eksters heel 
gewoon is op plaatsen, waar geen hoge bomen 
zijn. De heer Mommers heeft in een boomgaard 
te Heer een roodkop-klauwier waargenomen. 

De heer Willems zag te Cadier en Keer een 
kerseboom, die normaal telkenjare wit bloeit, met 
rose bloesem aan de Zuidzijde, terwijl top en 
Noordzijde de gewone bloesem hadden. Enkele 
mooie exemplaren van de druifhyacint werden 
door hem waargenomen op een kalkrijk grasland 
bij Schin op Geul. Meegebracht had spr. een 
exemplaar van de lilakleurige zandscheefkelk, 
Cardaminopsis arenosa Hayck, gekweekt in zijn 
eigen tuin. Volgens Dr de Wever was Visé de 
Noordelijkste groeiplaats van deze plant, maar 
de heren Mommers en Leysen hebben haar ont- 
dekt langs de Maas bij Oost-Eysden (Natuur- 
historisch Maandblad jrg. 32:  12, 1943). 

De conservator, Dr Kruytzer, liet enkele fos- 
sielen rondgaan, die afkomstig waren uit het 
senoon van Henegouwen en geschonken waren 
door Dr M. R. Barbiot uit La Louvrière. Deze 
fossielen zijn van belang voor het vergelijkend 
onderzoek van de krijtlagen van Zuid-Limburg. 

Tenslotte hield mevrouw Dr W. Minis-van de 
Geyn een praatje over ,,De Nederlandse vrouw 
en de Natuurwetenschappen". Het merkwaar- 
dige is, dat ongeveer de helft van de 20 vrouwe- 
lijke hoogleraren aan onze universiteiten de na- 
tuurwetenschappen beoefenen. Hierna belichtte 
spreekster iets uitvoeriger het werk der hoog- 
leraren en specialisten op het gebied van de 
biologie. 

Na een aansporing deel te nemen aan de alge- 
mene vergadering en de excursie sloot de voor- 
zitter tegen half negen de vergadering. 

WAARVOOR DIENT EEN NATUUR WACHT? 

Er zou voor mij geen reden bestaan deze 
vraag in ons Maandblad te bespreken, als die- 
zelfde vraag niet in de kolommen van het De- 
cembernummer op een bepaalde wijze was be- 
handeld. We lezen n.1. in het verslag over de 
vergadering van 4 November te Maastricht een 
en ander, wat het m.i. wenselijk maakt dat de 
lezers ook nog een ander geluid te horen krijgen. 



NATUURHISTORISCH MAANDBLAD. 35 

Als grootste bezwaar tegen een Natuurwacht 
voor Maastricht en omstreken vinden we daar 
vermeld, dat men •het grote publiek niet attent 
moet maken op bepaalde terreinen". Ik zou zeg- 
gen : accoord ! De Natuurwachten doen dit ook 
liever niet. Wat zij wel doen is: terreinen die 
nu eenmaal door het publiek bezocht worden 
onder hun hoede nemen • en niet zonder reden. 
Zij menen dat het struisvogelpolitiek is te ont- 
kennen dat er nu al feitelijk grote gevaren zijn, 
en dat die in de toekomst steeds groter gaan 
worden. 

Zeker de Natuurwacht Zuidoost-Limburg 
gaat onopvallend te werk. Dit bezorgt ons soms 
zelfs het verwijt •dat men niets van die Natuur- 
wacht merkt"... Dat bewijst doorgaans dat hij, 
die dit zegt, zich in de vrije natuur behoorlijk 
gedraagt. Wie dit niet doet zal echter bemerken, 
dat die geruisloze Natuurwacht ingrijpt, waar 
dit nodig en mogelijk is. 

Er bestaat ook een meer •open" methode voor 
terreinen, waar het bezoek van toeristen nog 
drukker is. Dan kan men bijvoorbeeld gaan 
werken met platen en brochures, waar bedreigde 
en beschermde planten juist in worden afgebeeld 
en beschreven. Zo doet men het al lang in Zwit- 
serland • waar het toch niet allemaal domoren 
zijn • en in ons land op Oost-Voorne en de 
Waddeneilanden. Hier zou men eerder de vraag 
kunnen stellen of publiciteit niet averechts werkt. 
Ik geloof dat we hierover op een afstand niet 
kunnen oordelen, en vertrouw dat bekwame 
mensen en organisaties hier een goede weg 
hebben gevonden. Intussen doen we het in 
Zuid-Limburg op ónze manier. 

Verder heeft het zijn nut te herinneren aan 
enkele feiten uit onze ervaring van ruim vijf 
jaar. Een bijzonder object van zorg vormen 
natuurlijk onze prachtige orchideeën. Wanneer 
we er nu in slaagden tegen overtredingen van 
het verbod tot plukken, uitgraven enz. op te 
treden, gold dit doorgaans mensen van twee 
geheel verschillende categorieën. Vooreerst 
werkelijk onwetenden, die dan ook doorgaans 
clement werden behandeld, tenzij het natuurlijk 
een al te opvallende roofpartij betrof. Die waren 
dan van het bestaan van een plukverbod niet op 
de hoogte, wisten meestal ook niet wat orchi- 
deeën zijn. • De tweede soort werd minder 
clement behandeld. Dat waren juist •kenners", 
die beter wisten en desondanks... De ervaring 
heeft geleerd, dat die niet zelden grote schade 

aanrichten, speciaal wat zeldzaamheden betreft. 
Droevig maar waar ! 

Onder die kenners vallen echte botanici, en 
ook zij die orchideeën plukken of graven om die 
te verkopen. En in dit verband wil ik er dan ook 
nog op wijzen dat de excursies, onder de auspi- 
ciën van ons Genootschap georganiseerd, vaak 
aan grote zeldzaamheden beter voorbij kunnen 
gaan. Ik zeg dit hier slechts om er aan te her- 
inneren, dat wij allen voorzichtig moeten zijn, en 
dat • als in het verleden • Natuurwachters èn 
leden van ons Genootschap eendrachtig moeten 
samenwerken voor één doel. M. Bruna. 

EEN GEVAL VAN KANNIBALISME BIJ DE 
KOEKOEK 

CUCULUS CANORUS CANORUS L. 
door 

J. H. H. de HAAN (Weert) 

Nog vóór dat in het vroege voorjaar van 
1953 de laatste rietganzen hun rustplaatsen in 
de Ospeler Peel hadden verlaten, (15 Maart) 
trokken spreeuwen en kieviten in grote vluch- 
ten Noordwaarts en zongen er de veldleeuwe- 
rikken en graspiepers hun lentelied. In de flora 
bespeurde men er de lente in de bloei der 
wilgen en van het éénarig wollegras, Eriopho- 
Tum vaginatam L. Op de talrijke vennen zwom- 
men paartjes wilde eenden; en troepen winter- 
talingen waren bijna onafgebroken in de lucht. 
In de vroege morgen klonk het balderen van 
de korhanen en in de loop van de dag trokken 
telkens groepjes kokmeeuwen over. Het waren 
de voorboden van de honderden soortgenoten, 
die nauwelijks een week later de lucht boven 
de peel met hun gekrijs vervulden. Niet alleen 
zochten zij er naar een geschikte nestgelegen- 
heid, maar door eindeloze achtervolgingen 
maakten zij meteen een aanvang met het •zui- 
veren" van de peel van blauwe reigers, waar- 
van er zich daar toen, zoals nagenoeg steeds 
in deze tijd van het jaar, ongeveer een tiental 
ophield. Met hun aanwezigheid op de broed- 
plaatsen konden de meeuwen zich blijkbaar 
moeilijk verenigen. Dan kwamen er de grutto's 
(25 Maart), zomertalingen, smienten, pijlstaart- 
eenden en tureluren. Troepen kemphanen stre- 
ken er neer om voedsel te zoeken en uit te 
rusten van hun lange tocht. Vluchten vinken, 
kepen, kneutjes, kramsvogels, koperwieken en 
vele buizerden waren reeds overgetrokken toen 
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Stramproy, 21 Juni 1953. 
JONGE KOEKOEK IN HET NEST  VAN  EEN  HEGGEMUS. 

Foto de  Haan. 

ook de koekoek aan de rand van de peel ver- 
scheen. 

Het zijn in de regel de $ $ koekoeken, die 
hier uit hun overwinterings-gebied in Midden- 
en Zuid-Afrika het eerst arriveren en dan spoe- 
dig door de 9 9 worden gevolgd. Hun roep 
mengde zich al dra met het gekrijs van de 
kokmeeuwen en de melodieuse roep der wulpen. 
Hoewel ze zich aanvankelijk in hoofdzaak boven 
het ontgonnen gedeelte ophielden, waar witte- 
en gele kwikstaarten, tapuiten en grauwe gorzen 
reeds hun domein hadden en de landerijen ook 
hier en daar door bomen waren begrensd, hiel- 
den ze toch ook al dadelijk strooptochten over 
de peel en streken dan herhaaldelijk op droge 
gedeelten neer. Meermalen vlogen ze vlak voor 
me op en ik kreeg de indruk, dat ze daar naar 
voedsel zochten 

Als dan nog enkele dagen na de komst van 
de visdiefjes (12 April) de zwarte sterns hier 
arriveerden (23 April), -waren reeds vele vogels 
met broeden begonnen. Dan was ook voor de 
koekoek de tijd aangebroken om uit te zien naar 
een geschikte mogelijkheid zijn nageslacht aan 
de zorgen van andere vogels toe te vertrouwen. 
In de peel is het vooral de graspieper, Anthus 
pratensis (L.), die de twijfelachtige eer geniet 
om als waardvogel voor een koekoeksjong te 
worden uitverkoren, hoewel er ook nog in een 
nest van de rietgors, Emberiza schoeniclus 
schoeniclus (L.) een koekoeksei gevonden werd. 

Op Zondag 10 Mei waren in de Ospelse 
Peel en het onmiddellijk aangrenzend gebied, 
voor zover ik kon vaststellen, tien exemplaren 
van canorus aanwezig. Hiervan joegen vier stuks 
steeds  maar achter elkaar aan, over een grote 
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afstand, voortdurend roepend. Drie ervan waren 
mannetjes, die als een stel luidruchtige pala- 
dijnen het wijfje volgden. Bij deze vogelsoort is 
dit geenszins een uitzonderlijke gebeurtenis. 
Polyandrie is bij de koekoek een normaal ver- 
schijnsel. 

In dit open landschap vliegen de koekoeken 
meestal laag over de grond. Ze zetten zich dan 
neer op de te drogen staande turfhopen of in 
een der talrijke berkjes, die over de peel ver- 
spreid staan en bespieden van daaruit de om- 
geving op zoek naar de nesten van zangvogels 
en naar voedsel. Zo rondvliegend, streek het 
rumoerig viertal op een gegeven moment vrij 
dicht in mijn nabijheid op lage turfhopen neer. 
Mijn aandacht was aanvankelijk nog gevestigd 
op gebeurtenissen in een der kokmeeuwen kolo- 
nies. Er bevonden zich daar o.m. vier paartjes 
van de slobeend. Een tweetal watersnippen 
voerden baltsvluchten uit en een bruine kieken- 
dief dreef langzaam over het veen. Uit de verte 
klonk de roep van de roerdomp. Het was de 
eerste maal, dat ik hier in de peel de aanwezig- 
heid van deze vogel constateerde. 

Als er een kiekendief op jacht is, houd ik 
hem gewoonlijk voortdurend in het oog, want 
talrijke vogels gaan voor hem op de wieken. 
Hij is daardoor een welkome hulp bij de inven- 
tarisatie van het gebied. 

Dat dit op de wieken gaan geen overbodige 
maatregel is, bewees wel een waarneming op 
5 Mei 1954, toen een bruine kuikendief in de 
peel een zomertaling $ sloeg, die blijkbaar teveel 
op zijn gunstig gesternte speculeerde of wie 
weet, tengevolge van een minder goede gesteld- 
heid, wat traag was in het nemen van maat- 
regelen. 

Zo al voortlopend was ik de bewuste 
koekoeken vrij dicht genaderd, toen het mij 
opviel, dat een graspieper druk alarmeerde en 
angstig piepend en fladderend op de rand van 
een turf naast een koekoek zat, die in zijn bek 
een geelachtig-rose voorwerp hield. Deze ging 
er heftig mede te keer, snapte er met zijn bek 
links en rechts in, en schudde daarbij krachtig 
met de kop, zodat de substantie, die hij beet 
had, aan beide zijden van zijn kop op en neer 
flapte. Even later maakte hij aanstalten om de 
materie in te slikken. Ik was echter te zeer ge- 
ïnteresseerd in de identiteit daarvan, dan dat 
ik hem daarmede zo maar rustig zijn gang zou 
laten gaan. Toen ik de troep nog meer naderde, 

vlogen drie der koekoeken weg, maar het be- 
wuste exemplaar bleef zitten om zo mogelijk 
nog nerveuser zijn toch al gehaaste pogingen 
tot het verorberen der prooi voort te zetten. 
Ik trachtte hem te bewegen deze los te laten, 
waarop hij enkel maar reageerde door met de 
prooi in de bek enkele meters verder te vliegen, 
daarbij door de angstig roepende graspieper 
gevolgd, en zich opnieuw op een turfhoop 
neer te zetten, waar hij onmiddellijk zijn door- 
slikpogingen  herhaalde. 

Inmiddels merkte ik wel, dat het nog slechts 
een kwestie van seconden zou zijn, alvorens het 
voorwerp voor goed aan een mogelijke iden- 
tificatie zou zijn onttrokken. Gelukkig ziet men 
in het veen op geen turfje en een dergelijk, 
overigens onschuldig projectiel, in de richting 
van het dier gelanceerd, miste de beoogde uit- 
werking niet. De koekoek vluchtte, nog een 
eindweegs door de graspieper achtervolgd, met 
achterlating van zijn prooi. Dit bleek een zeer 
jonge koekoek te zijn, nog volkomen donsloos, 
en geelrose van kleur, en zoals begrijpelijk, dood. 

Aangezien de rose kleur bij een jonge koekoek 
reeds enkele dagen, nadat hij het levenslicht 
aanschouwd heeft, in donker paars overgaat, 
en gezien ook de grootte, meen ik veilig te mogen 
aannemen, dat het vogeltje slechts twee dagen 
oud was. Vermoedelijk had hij echter reeds 
zijn nestgenootjes, misschien nog de eieren, over 
de rand van het nest gewerkt, zodat hij zich 
alleen daarin bevond, toen hij het slachtoffer 
werd van de verniel- en vraatzucht van de 
koekoek. De onwezenlijk groot lijkende ogen, 
die evenals de oren nog gesloten waren, en de 
relatief grote, plomp gebouwde bek verhoogden 
nog de stumperige aanblik van dit vogeltje, hoe- 
wel dat in -wezen toch al door het overboord 
werken van zijn nestgenoten tot prestatie's in 
staat is, waartoe zangvogeltjes van zijn leeftijd 
onmogelijk de nodige energie zouden kunnen 
opbrengen. Het buikje was opengescheurd, zo- 
dat uit een wonde aan de linkerzijde vocht naar 
buiten  sijpelde. 

De koekoek is gewend om zijn prooi, die in 
hoofdzaak uit harige rupsen bestaat, eerst met 
de bek voor de consumptie murw te maken. Dit 
neemt niet weg, dat het verorberen van derge- 
lijke rupsen heel wat vlugger verloopt dan in het 
onderhavige geval. In Juni 1953 zag ik aan de 
Zoom te Nederweert een koekoek een volwassen 
veelvraatrups, Macrothylacia rubi  (L.), in een 
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ongelooflijk snel tempo met nauwelijks een 
enkele kopbeweging verzwelgen. Deze plas- 
tische, plooibare prooi, ontmoet in de ruime keel- 
opening geen weerstand. Men zou er aan kun- 
nen twijfelen of een koekoek in staat is zo een 
relatief volumineus object als een jong vogeltje 
is, in te slikken. Dr Verheven vermeldt 
echter in •De Spechten en de Koekoeken van 
België", dat men bij een dood exemplaar heeft 
vastgesteld, dat een marmeren knikker gemak- 
kelijk in de keel geduwd kan worden. Wie 
trouwens een jonge koekoek plotseling zijn bek 
ziet openen, is wellicht verrast over de daarin 
voor ontvangst van voedsel beschikbare ruimte. 
Het is echter buiten twijfel, dat de consumering 
van de jonge koekoek wel de nodige inspanning 
vereiste, anders had ik ook beslist de tijd niet 
gehad, hier in te grijpen. De sterk alarmerende 
graspieper wettigt het vermoeden of leverde 
mogelijk wel het bewijs, dat de koekoek het jong 
uit diens nest roofde. Toen ik later, na ongeveer 
een uur, bij het dode vogeltje terugkwam, had- 
den reeds vele mieren daarvan bezit genomen 
en vergastten zich blijkbaar aan het uittredende 
vocht. 

Een geval van kannibalisme bij de koekoek 
vond ik nog niet in de literatuur vermeld. In 
"The Handbook of British Birds" vermeldt F. 
C. R. Jourdain: "There is good evidence 
"that the Cuckoo occasionally destroys nests 
"with young of possible fosterers: by this means 
"replacement layings become available for 
"parasitizing." 

Dr R. Verheyen vermeldt in zijn hierbo- 
ven genoemd werk : •Volledigheidshalve moet 
•hieraan toegevoegd worden, dat in de literatuur 
•verscheidene, doch eerder zeldzame gevallen 
•worden aangehaald van een rechtstreekse aan- 
•val door den koekoek op nestjongen, waarbij 
•deze om het leven kwamen. (Change, Wolf, 
•Vincent,  enz,)." 

Het Vlaamse Ornithologische Maandblad •De 
Wielewaal" bevat in zijn nummer van Maart 
1954 een mededeling van J. F. A a r t s, volgens 
dewelke deze op 2 Mei 1953 getuige was van 
het uit het nest werpen van nestjongen van de 
heggemus door een wijfjes-koekoek, terwijl 
tevens werd waargenomen, dat een nog in het 
nest aanwezig schierei in zijn geheel werd inge- 
slikt. De jonge zangvogeltjes, werden, op één 
na, dat onvindbaar was, in het nest teruggezet 
en de koekoek toonde voor het nest verder geen 

belangstelling. Op 21 Juni 1953 fotografeerde 
ik te Stramproy een jonge koekoek in het nest 
van een heggemus, Prunella modularis modularis 
(L.), hetwelk zich, evenals in het Vlaamse ge- 
val, in een mijt rijshout bevond en welke foto 
hierbij wordt gereproduceerd. Het merkwaardige 
in het peel-geval ligt dus in hoofdzaak in het 
feit, dat een koekoek niet alleen een jonge 
koekoek uit het nest verwijderde, maar hem 
tevens wilde verslinden, wat in het onderhavige 
geval dus tevens tot kannibalisme leidde. 

Nu vertoont dit probleem echter nog een 
ander facet. De waarnemingsdatum van 10 Mei 
is n.1. voor een koekoeksjong zeer vroeg. Immers 
het vogeltje kon op die datum hoogstens twee 
dagen oud zijn geweest. Volgens H e i n r o t h 
bedraagt de broedduur van een koekoeksei 12)4 
dag, zodat het ei, waarin deze jonge koekoek 
het levenslicht aanschouwde, op 26 April of 27 
April 1953 moet zijn gelegd. Niethammer 
vermeldt daaromtrent : •Legezeit (Mitte bis) 
,,ende Mai bis Anfang Juli, nur in Ausnahms- 
,.fallen früher oder spater". Volgens Ver- 
heyen werd op 30 April 1943 een koekoek 
bemachtigd, die reeds een volledig gevormd ei 
in de eileider had. E ij k m a n c.s. in •De Ne- 
derlandsche Vogels" geeft de legperiode als 
volgt aan: •Broedtijd: Van het laatst van Mei, 
•bij uitzondering reeds aan het eind van April, 
•tot Augustus". N a u m a n n geeft enige April 
data, waarop het eerste koekoeksei werd ge- 
vonden en wel 27 April 1894 in Engeland en 
26 April 1894 in Mahren. Het blijkt dus wel, 
dat de legdatum van het bewuste ei in de Os- 
peler Peel tot een der vroegst bekende behoort. 

Nu was de aankomst van de koekoek voor de 
omgeving van Weert dat jaar ook vroeg. Ter 
vergelijking laat ik hier een aantal door mij voor 
deze omgeving genoteerde aankomstdata van 
canorus volgen : 

1943 23 April 1949    16 April 
1944 19 April 1950    29 April 
1946 19 April 1951    20 April 
1947 20 April 1952    13 April 
1948 18 April 1953     11   April 

1954    24 April 
Deze  data   liggen   dus  nagenoeg   alle  in   de 

tweede helft van de maand April, terwijl  1952 
en   1953  daarop een  uitzondering   maken. 

In Limosa, dl. 26 - 1953, vermelden de heren 
W. en A. Hellebrekers de tuinfluiter, Sylvia 
borin  (Bodd.)  als waardvogel voor de koekoek 
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in Weert, waaraan na de reeds in dit artikel 
genoemde voor Nederweert nog is toe te 
voegen de groenling, Chloris chloris chloris (L.) 
en voor Budel (N.B.) de bosrietzanger, Acro- 
cephalus palustris   (Bechst). 

Op 1 Augustus 1953 zag ik n.1. te Dorplein/ 
Budel, dat op een weipaal naast een korenveld 
een jonge koekoek zat, die door een bosrietzan- 
ger werd gevoerd. Deze zangvogel deed dit op 
de bekende manier, door op de rug van de 
koekoek neer te strijken en het voedsel zo in de 
ver opengesperde bek te stoppen. Daarna vloog 
de bosrietzanger weer haastig weg, het goudgele 
korenveld in, waar hij zich langs de stengels 
liet afzakken tot op de grond, om daar het 
nodige voedsel te vergaren. Toen kwam er 
echter een andere jonge koekoek aangevlogen, 
recht op de eerstbedoelde af, waardoor deze 
wegvloog naar een andere paal en diens plaats 
door de tweede werd ingenomen. Nauwelijks 
zat deze tweede daar of de bosrietzanger kwam 
weer met voedsel aanvliegen en wilde weer op 
de rug van de koekoek neerstrijken. Maar hij 
merkte onraad en streek met een korte draai 
voor de koekoek neer op de draad. Hij bekeek 
het geval nog eens terdege van alle kanten, kon 
echter blijkbaar geen zekerheid krijgen en wipte 
toen langs de draad met het voedsel in de bek 
naar de remplacant, die zich bukte en zo het 
aangeboden voedsel van de bosrietzanger over- 
nam. Zo voerde dit zangvogeltje dus twee 
koekoeken. Het diertje verdween wederom om 
voedsel te zoeken. Inmiddels vloog de laatste 
koekoek weer weg. En toen de zangvogel spoe- 
dig daarna weer met voedsel terugkwam, ont- 
dekte hij zijn eigen pleegkind en ging de fou- 
ragering weer normaal verder. Het voeren van 
twee koekoeken bleek dus wel een zeer inciden- 
teel karakter te hebben gedragen. 

Enige jaren geleden werd op de Belgisch- 
Limburgse grens onder Molenbeersel een 
koekoeksei in het nest van een tortelduif, 
Streptopelia turtur furfur (L.), gevonden. In 
de voormiddag had men een koekoek bij het 
nest aangetroffen, die echter bij nadering was 
weggevlogen. Toen men in de loop van de 
middag bij het legsel terugkeerde, had inmiddels 
een koekoek een ei in het nest gedeponeerd. 

Dr W olfgang Makatsch schrijft ten 
aanzien van dergelijke waardvogels in ,,Unser 
Kuckuck" (Leipzig 1953): ,,Bis jetzt ist das Ei 
unseres   Kuckucks   in   den   Nestern   von   125 

Vogelarten gefunden worden. Darunter befindet 
sich jedoch eine Anzahl von Artert die als 
Pflegevögel gar nicht im Frage kommen, wie 
z.B. Hohltaube, Ringeltaube, Grünspecht, Eister 
u.a. Hier wird es sich um verlegte Eier handeln. 
oder der Kuckuck hat das Nest, wie beispiels- 
weise einmal bei einem Zwergtaucher, nur als 
vorlaufigen Ablageplatz gewahlt, um sein Ei 
dann von hier in ein geeigneteres Nest zu tra- 
gen." Naumannis van mening dat dergelijke 
gevallen tot •uiterste legnood" terug te voeren 
zijn. Weert, Mei  1954. 

SPINNEN UIT LIMBURG    III*) 
door 

P. CHRYSANTHUS o.f.m. Cap, 

Gedurende het jaar 1953 werd de spinnen- 
collectie van het Natuurhistorisch Museum te 
Maastricht • vooral dank zij het ijverig ver- 
zamelen van Prof. H. Sanders te Roermond • 
weer met een aantal (32) soorten uitgebreid. 
Hiervan zijn er 18 nieuw voor de Limburgse 
fauna • aangegeven met een sterretje voor de 
naam •, één is nieuw voor de Nederlandse 
fauna. Het totale aantal soorten is hiermee ge- 
stegen tot 158, waarvan 48 nieuw voor Limburg. 

Enkele gebruikte afkortingen : 
(Sa)   = verzameld   door   Prof.   H.   Sanders, 

Roermond. 
(Mon)   = verzameld     door    Br.     Monulphus, 

Wellerlooi. 
(Olth)   = verzameld door Drs G. H. Oltheten. 

Voorschoten. 
a = algemeen, v = verbreid, z = zeldzaam. 

Nogmaals betuig ik mijn hartelijke dank aan 
de PP. Dominicanen te Rijckholt en de Brs v. 
O. L. Vrouw van Zeven Smarten te Wellerlooi 
voor de genoten gastvrijheid. 
THERIDIIDAE 

Theridium sisyphium   (Cl.)    $   s ad Heerlen 
25-7-1952 (Olth), Arcen 6-6-1953 langs beek, 
9   Mheer 26-7-1953 (Olth) a 

Lithyphantes   albomaculatus    (de    Geer)    jv 
Horn 18-4-1953 (Sa) v 

LINYPHIIDAE 
Bathyphantes gracilis  (Blw.)    $   Grevenbicht 
25-8-1952, Bunde 29-8-1952, Broekhuizen 7- 
6-1953;  3   Gronsveld 27-8-1953 (wegkant en 
bos) a 

*  Syedrula   innotabilis   (Cbr.)    $    Broekhuizen 
7-6-1953 wegkant z 
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* Leptyphantes mengei Kulc.   9  Watersley 26- 
8-1952 bos. F.n. sp. 

MICRYPHANTIDAE 
Erigone   dentipalpis   (Wid.)     $    Wellerlooi 
20-9-1953 (Mon) a 
Dicymbium nigrum (Blw.)   S   Rijckholt 25-8- 
1953 wegkant v 

ARANEIDAE 
* Araneus  adiantus Wik.   9    Lerop   1-8-1953 

(Sa) v 
* Cyclosa conica   (Pallas)    9   Arcen 6-6-1953 

bos v 
Zygiella calophylla  (Wik.)   9 $   Wellerlooi 
20-9-1953 (Mon) v 

TETRAGNATHIDAE 
* Tetragnatha nigrita Lendl jv Arcen 6-6-1953 

langs beek v 
LYCOSIDAE 
* Lycosa  nigriceps  Thor.   9   Arcen 6-6-1953 

tuin v 
* L. hortensis Thor.  9  Epen 20-7-1953 

(Olth) z 
* L. agricola Thor.  S Horn 20-5-1953 (Sa) z 

L. monticola  (Cl.)   9   Boekoel  11-6-1953 
(Sa) a 

* Tarentula aculeata (Cl.)   9  Lerop 11-6-1953 
(Sa) z 
T.  cuneata   (Cl.)    $   Odiliënberg   19-4-1953 
(Sa) v 
Pirata   piraticus   (Cl.)   jv   Arcen   12-4-1953 
(Sa) a 

CLUBIONIDAE 
* Micaria formicaria (Snd.)   $  Melick 8-6-1953 

(Sa) z 
* M. fulgens (Wik.)   9   Roggel 22-6-1953 

(Sa) z 
GNAPHOSIDAE 
* Zelotes latreillei (Simon)   $ Arcen 14-4-1953 

(Sa) z 
* Z. longipes L. Koch 9  Horn 9-6-1953 (Sa) v 
* Poecilochroa conspicua   (L.   Koch)    9   Horn 

9-6-1953 (Sa);  $  Lerop 19-5-1953 (Sa) v 
SALTICIDAE 

Aelurillus v~insignitus (Cl.)   $, jv Horn 9-6- 
1953   (Sa)   a 

* Attulus cinereus (Wstr.)   9   Maastricht 22-7- 
1953 (Sa) v 
Euophrys  frontalis   (Wik.)    $    Lerop   11-6- 
1953 (Sa) a 
Heliophanes cupreus (Wik.)   9 S Arcen 6-6- 
*)    Vervolg op de lijsten in het Natuurh. Maandblad 

Jrg. 40 (1951), blz. 97 en Jrg. 42  (1953), blz. 87. 

1953 tuin a 
Phlegra [asciata   (Hahn)    3    Horn  20-5  en 
9-6-1953 (Sa) z 

ULOBORIDAE 
* Uloborus   walckenaeri  Latr.   $   Melick  8-6- 

1953 (Sa) 2e vindplaats in Nederland. 
DICTYNIDAE 

Dictyna  latens   (Fabr.)    9    Arcen   6-6-1953 
langs beek z 

* D.   flavescens   (Wik.)    S    Broekhuizen   7-6- 
1953 wegkant v 
D. arundinacea (L.)   9   Melick 8-6-1953 
(Sa)  a 

RECTIFICATIE. 
In de He lijst werd opgegeven : Dismodicus 

bifrons Blw. 9 Maastricht eind Aug. 1949 tuin 
F. n. sp.; dit moet zijn: Dismodicus elevatus (C. 
Koch) F. n. sp. 

Centromerus silvaticus Blw. $ Haelen 3-11- 
1951 uit nest van Formica rufa (Sa) z; dit moet 
zijn: * Centromerus prudens (Cbr.) z 

Voorschoten, April 1954. 

BOEKBESPREKING. 

In de serie Insulinde, Handleidingen voor de 
kennis van Indonesië, verscheen als nr VIII bij 
J. B. Wolters : De Wonderen der Tropische 
Natuur, iets over levensgemeenschappen en 
biotopen, geschreven door L. Coomans de 
Ruiter. 

In vlot geschreven opstellen worden vele ver- 
tegenwoordigers van de Indonesische fauna, in 
Nederland veelal welbekend, behandeld in hun 
milieu. 

Achtereenvolgens worden de volgende oeco- 
logische gebieden besproken : 1) Kleine voor de 
kust gelegen eilanden. 2) Stranden en rotsach- 
tige kusten. 3) Vloedbossen, strandwallen en de 
Barringtonia-formatie. 4) Zoetwatermoerassen 
(rawah's). 5) Het merengebied en de grote ri- 
vieren. 6) Struikwildernissen en parklandschap- 
pen. 7) Het cultuurgebied : a. de grotere plaat- 
sen; b. het platte land. 8) De secundaire bossen. 
9) Het ongerepte woud. 10) Gebergte. 11) Al- 
pine-zone. 

Voor ieder, die belangstelt in dit wonderlijke 
gebied, en vooral voor hen, die erover moeten 
kunnen vertellen (onderwijzers, leraren, jeugd- 
leiders) is dit boekje van grote waarde ! 

v. N. 
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Natuur en Landschap zijn steeds onafscheidelijk 
verbonden en beider belangen gaan altijd samen 
Door bescherming van het landschap wordt ook de 
planten- en dierenwereld inbescherming genomen 
Steunt daarom de Stichting •Het Limburgsche 
Landschap" in haar streven en geeft U op als 
contribuant aan het Secretariaat. Min. bijdrage f 5. 
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