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AANKONDIGING 
VAN DE MAANDVERGADERINGEN 

re Maastricht, op woensdag 7 april 1965 
om 19.30 uur in het museum. 

In de lijn van de Mendel-herdenking 
zal Mevr. D r. W. Minis-van de 
Geyn iets vertellen over modern erfe- 
lijkheidsonderzoek aan de hand van 
Drosop/n7a-materiaal en dia's, (alleen 
te  Maastricht). 

te Heerlen,  op  woensdag  14  april 1965 
om   19 uur in het Geologisch Bureau. 

In de maand mei zijn de maandvergade- 
ringen een week verschoven. Derhalve. 

te Maastricht, op woensdag 12 mei 1965 
om 19.30 uur in het museum. 

te  Heerlen,   op   woensdag   19   mei   1965 
om   19 uur in het Geologisch Bureau. 

MEDEDELING 

In april zal geen maandblad verschijnen. In 
plaats hiervan ontvangen de leden het Thijsse- 
nummer, dat zal worden uitgegeven door het 
Instituut voor Natuurbeschermingseducatie, in 
samenwerking met verschillende verenigingen, 
zoals de K.N.N.V., het Natuurhistorisch Ge- 
nootschap,  het Limburgs  Landsschap  enz. 

EXCURSIE NAAR LUXEMBURG 
op zaterdag 24 april 

De excursie is voorbereid door de lieren LI. 
Collin en dr. S. J. D ij k s t r a, van wien s 
hand wij in dit maandblad een korte beschrij- 
ving vinden van het gebied, dat wij bezoeken, 
nl. de omgeving van Berdorf. De excursie staat 
onder leiding van de heer Collin. De af- 
stand Heerlen-Berdorf en retour is 364 km. 

Vertrekuren van de bus: 

Wylre  (station): 
Heerlen   (Cinema   Royal,   station): 
Maastricht (station): 

7.30 uur 
8.00 uur 
8.30 uux 
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Na aankomst te Berdorf is gelegenheid te 
lunchen. Daarna begint de wandeling, die 2x/i 
tot 3 uur zal duren. Voor minder goede wan- 
delaars is een kleinere route uitgestippeld. De 
thuisreis begint om 17.00 uur, zodat wij tegen 
21.00 uur weer terug zijn en iedereen nog thuis 
kan komen. 

Kosten: • 8,50, te voldoen in de bus. 
Aanmelding bij de administratie (museum 

04400-14174)   vóór  zondag   18   april. 

DE NATUUR IN 

Programma van de Excursie-Commissie 

voor Zuid-Limburg 

Alle wandelingen beginnen om  14.30 uur, ten- 
zij anders staat aangegeven. 

Datum   Object 

10 april Ravensbos 
19 april Wylrebossen 

1 mei 

mei 

mei 

Heimansbos 
St.  Pietersberg 
Heimansbos 
St. Pietersberg 
Elsloobossen 

9 mei   Waggelderbos 
Brussummerheide 

15 mei   Benzenraderbos 
16 mei   Bunderbossen 

30 mei   Ubachsberg 

Vertrekpunt 

Station Houthem 
Kerk Wylre 
Kerk Epen 
Fort St. Pieter 
Kerk Epen 
Fort St.  Pieter 
Kasteel Elsloo 
Busstation Gulpen 
Zwembad Zeekoelen 
Kapel  Benzenrade 
Station  Bunde 
Begin 15.05 uur 
Kerk Ubachsberg 

Wandelingen van het Staatsbosbeheer 

Ook dit jaar zal het Staatsbosbeheer natuur- 
wandelingen organiseren, waarbij uitleg wordt 
verstrekt door natuurgidsen. Elke zaterdag- en 
zondagmiddag begint om precies 15 uur een 
rondwandeling door het staatsna'tuurreservaat 
•Savelsbos ca." Zaterdagmiddag 3 april vindt 
de eerste natuurwandeling plaats. Het verza- 
melpunt is bij het bezoekerscentrum Moerslag 
14 te Sint Geertruid, gelegen aan de weg van 
Sint Geertruid naar Eijsden. 

De deelneming aan de wandelingen is koste- 
loos. Voor en na de wandeling is gelegenheid 

het streekmuseum dat in het bezoekerscentrum 
is ondergebracht, te bezichtigen. 

Maandag 2e Paasdag wordt een extra wan- 
deling ingelast, zelfde tijd, zelfde plaats. De 
belangstelling in het jaar 1964 voor deze ge- 
leide wandelingen was zéér groot zodat ver- 
wacht mag worden dat óók in 1965 veel be- 
zoekers zullen komen kijken en luisteren. 
Nieuw is de aanleg van een natuurpad, 
dat voorjaar 1965 gereed komt, en waarbij elke 
individuele natuurvriend-wandelaar zijn route 
kan kiezen op elke gewenste datum en uur. 
Naambordjes zullen duidelijk diverse bomen, 
struiken, planten en andere belangwekkende 
objecten aanduiden. Voor onderwijzend per- 
soneel met hun leerlingen zal dit natuurpad 
een belangrijke ondersteuning betekenen bij het 
geven  van  biologie-les  in   de  vrije  natuur. 

DE AFBEELDING OP DE OMSLAG 

Op de omslag zien wij een beeklandschap 
uit Zuid-Limburg naar een foto van J. T h. 
ter Horst: de meanderende Jeker bij Neer- 
canne met op de achtergrond het Encibos en de 
stortberg van de E.N.C.I. 

JEUGDMUSEUMKAARTEN 

Op verzoek van de directeur van het Natuur, 
historisch Museum vestigen wij gaarne de aan- 
dacht op het bestaan van ,,jeugd-museum-kaar- 
ten". Deze kaarten zijn verkrijgbaar voor per- 
sonen van 12 t/m 21 jaar. Ze zijn op naam ge- 
steld en geven gedurende 1965 kosteloze toe- 
gang tot 139 op de kaart aangegeven musea 
in ons land. De prijs bedraagt • 1.•. De kaar- 
ten zijn verkrijgbaar bij de administratie van 
het Natuurhistorisch Museum, Bosquetplein 7, 
Maastricht. 

UIT EIGEN KRING 

Onderscheiding. Op 18 februari werd de bur- 
gemeester van Maastricht, Mr. W. Baron 
Michiels van Kessenich, benoemd 
tot commandeur in de orde van Verdienste van 
de   Bondsrepubliek   van  wege   zijn   belangrijke 
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bijdrage tot het herstel van de goede betrek- 
kingen tussen Limburg en het aangrenzend Duits 
gebied.  Onze  hartelijke  gelukwensen. 

Zilveren priesterjubileum. Op dinsdag 9 maart 
was het 25 jaar gelden, dat de Z.E. Heer J. P. 
R. M u 1 k e n s priester gewijd werd. Hij is 
thans pastoor te Limmel (gem. Maastricht). 
Ondanks zijn drukke werkzaamheden weet hij 
toch nu en dan de tijd te vinden onze vergade- 
ring bij te wonen. Wij zijn hem zeer erkentelijk 
voor deze belangstelling en wensen hem van 
harte geluk met zijn zilveren jubileum. 

t 7. •. Beckers. Op 9 maart overleed te 
Heerlen de lepidopteroloog J. J. Beckers. 
Hij woonde vroeger te Vaals en wij herinneren 
ons nog dankbaar, dat hij de leden van het Ge- 
nootschap vaker gegidst heeft in de omgeving 
van Vaals. Hij  ruste in vrede. 

t Dr. P. Nyst. Op zijn reis door Zuid-Afrika 
overleed op 20 maart te Bulawayo (Rhodesië) 
de Haagse chirurg Dr. P. Nys t, geboren te 
Maastricht. Hij ruste in vrede. 

HET   EXCURSIEGEBIED   VAN   BERDORF, 

LUXEMBURG 

(ten   Westen   van   Echternach). 

Het gesteente dat in Berdorf aan de opper- 
vlakte treedt is Dogger en Lias, waarvan Dog- 
ger het jongste en dus het bovenste is. Beide 
behoren tot het Jura. Hieronder ligt Trias, dat 
weer direkt op het Devoon ligt. Het Carboon 
ontbreekt hier dus. Met het Devoon werd reeds 
eerder kennis gemaakt (zie de excursie van 
verleden jaar naar Comblain-au-Pont). In dat 
excursie-verslag werd reeds medegedeeld, dat 
het Devoon daar ter plaatse rijk aan kalk is en 
dus begroeid is met een rijke kalkflora. Ook 
werd toen reeds medegedeeld, dat dit Devoon 
naar het Oosten toe arm aan kalk is, waardoor 
daar een zure flora aan te treffen is. Men kan 
zich hiervan overtuigen tijdens de rit naar Ber- 
dorf, immers in Oesling in N. Luxemburg komt 
dit Devoon aan de oppervlakte. 

Wand met honingraaterosie. 

De Jura te Berdorf is weer rijk aan -calk, het 
land is er opener en vruchtbaarder Het ver- 
schil tussen het wilde en sombere Oesling en 
het veel vriendelijker en ook welvarender Gut- 
land is zo groot, dat het zelfs aan de niet-bio- 
loog of aan de niet-geoloog op moet vallen, 
vooral omdat de grens tussen beide zeer scherp 
is. Deze loopt van Martelange in het Westen 
tot iets beneden Vianden. 

Berdorf is een bekend touristenplaalsje, met 
goede hotels, waarvanuit prachtige wandelingen 
gemaakt kunnen worden langs rustige paden, 
welke zeer goed aangegeven zijn. Het zachte 
gesteente is door erosie sterk aangetast, grote 
blokken steen zijn naar beneden gegleden, o.a. 
een brok dat men de naam Perckop gegeven 
heeft. Ook zijn er groeves waar men steers 
geklopt heeft om er molenstenen van te maken, 
o.a. in de grot Hollay. 

Het behoeft verder geen betoog, dat ook hier 
een rijke flora te bewonderen valt, temeer, daal- 
de  omgeving   ook  overvloedig   over  water  be- 
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schikken kan,  getuige  de kleine  Aesbach,  een 
zijriviertje van  de  Süre. 

Tenslotte moet men uit deze beschrijving niet 
de verkeerde conclusie trekken, dat dit een geo- 
logische excursie wordt. Integendeel, hopenlijk 
komen alle natuurliefhebbers van landschap- 
schoon, dieren, planten en geologie aan hun 
trekken, maar de bodem is hier wel een alles 
overheersende  factor. 

VERSLAGEN 

VAN   DE   MAANDVERGADERINGEN 

te Maastricht op woensdag 3 maart 1965 

De heer Poot toont een aantal kevers die 
schadelijk zijn in voorraden. Deze dieren kun- 
nen allen net als muizen en mussen als cultuur- 
volgers worden beschouwd. Zij stammen af 
van wilde soorten, die bijv. kunnen voorkomen 
achter schors van bomen. Door het slechte rei- 
nigen van pakhuizen en opslagplaatsen sluiten 
deze dieren hun jaarcyclus. 

De heer Buddenberg zag in het Savelsbos 
op 20 februari een zwarte specht. De heer 
Kemp nam acht bonte kraaien waar even over 
de Nederlands-Belgische grens nabij Neder- 
weert op 27 februari. Br. Virgilius demonstreert 
enige soorten wilde bijen, zowel solitairen als 
de sociaal levende honingbij. Dit zijn alle die- 
ren die van nectar leven; ook hun larven voeden 
zich met nectar en stuifmeel. Daarnaast ver- 
toont hij een aantal wespen, waarvan de larven 
in hoofdzaak insekten-etend zijn. Speciaal de 
goudwespen zijn parasitair. Zij leggen eitjes 
in nesten van andere hymenopteren. 

Dan krijgt de heer W. P. Mantel het woord 
om zijn aangekondigde lezing te houden over 
Nederlandse tripsen. Ons lid Mantel is werk- 
zaam in het Instituut voor Plantenziektenkun- 
dig onderzoek te Wageningen, waar hij onder 
leiding van zijn chef, Dr. C. J. H. Franssen 
onderzoek doét over de in Nederland schadelijk 
optredende tripsen in land- en tuinbouwgewas- 
sen. Daarnaast wordt ook aandacht besteed 
aan de inventarisatie van andere in ons land 
voorkomende tripsen. Tripsen staan beter be- 
kend onder de naam Onweersbeestjes. Zij he- 
ten ook Thysanoptera = Franjevleugeligen, of 
Physópoda   =   Blaaspoten.   Een  uitvoerige  be- 

handeling verscheen in de serie Wetenschap- 
pelijke Mededelingen van de K.N.N.V. onder 
Nr. 51. Elders in deze aflevering wordt een 
waardevolle bijdrage besproken die Br. Arnoud 
leverde voor de kennis van de Nederlandse 
soorten. Daaronder bevindt zich een novum 
voor  de wetenschap. 

te Heerlen op woensdag 10 maart 1965 

Br. Arnoud laat een paar takken zien van de 
Wilde kornoelje Cornus sanguinea. Deze bezit 
in het voorjaar (maar ook reeds in de herfst en 
winter) rode takken; dit zijn voornamelijk jonge 
twijgen, terwijl de oude takken meer groen van 
kleur blijven. Deze rode kleur is te danken aan 
anthocyaan, dat zich ophoopt in de schors, maar 
ook in de loofbladeren en bladstelen. Er zijn 
vele plantensoorten bekend waarvan bepaalde 
delen zoals bloem, stengel of blad in het voor- 
jaar min of meer rood getint zijn. Dit verschijn- 
sel wordt dan wel een bescherming genoemd 
tegen de felle zonnestraling in het voorjaar, 
waarbij dan het meer roodgekleurde gedeelte 
van het spectrum teruggekaatst wordt (men 
vergelijke ook planten uit het hooggebergte). 
Of deze verklaring ook geldt voor de kornoelje, 
die zich reeds in de herfst kleurt, is zeer de 
vraag. Br. Arnoud zou graag vindplaats-gege- 
vens ontvangen van de Gaspeldoorn, Ulex eu- 
ropaeus, dit in verband met zijn insektenstudie. 

Mej. Janssen vraagt zich af of het niet mo- 
gelijk zou zijn, dat de posterijen een serie post- 
zegels uit zullen geven, welke betrekking heb- 
ben op dieren en bloemen, dit in verband met 
de Thijsseherdenking. Naar aanleiding van het 
verslag van de vergadering van 3 februari te 
Maastricht, betreffende Emus hirtus en kever- 
tjes, welke leven in de stengels van Clematis 
uitalba, vraagt zij hoe dat toch zit, daar Br. 
Arnoud reeds veel eerder over deze dieren ge- 
sproken  heeft.  Deze antwoordt als volgt: 

Laemophloeus clematidis is in het voorjaar van 
1963 zeker reeds vermeld op een vergadering 
van het genootschap in Heerlen: 9 januari 1963. 
In december 1962 en de daarop volgende koude 
weken heeft Br. Arnoud Clematis vitalba tot 
voorwerp van studie gemaakt, en zo verschil- 
lende merkwaardigheden gevonden die samen 
stof bieden voor een artikel. Op vermelde ver- 
gadering   zijn   dan   ook   geen   soortnamen   ge- 
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noemd. Hij zal met dit artikel wat moeten op- 
schieten. 

In de verzameling van J. Maesen te Maas- 
tricht bevinden zich twee exemplaren van Emus 
hktus, een uit Boxmeer, 27-VIII-1983, en een 
uit Canne, 27-VI-1957. Zelf bezit Br. Arnoud 
een exemplaar van de Brunssummerheide, 30- 
IX-1951. De heer Poot was van deze vondsten 
op de hoogte, evenals Br. Virgilius. Op de ver- 
gadering van 3 februari te Maastricht werd 
dan ook alleen vermeld dat het door Br. Vir- 
gilius op de St. Pietersberg gevangen exem- 
plaar het eerste was dat de heer Poot van Lim- 
burg gezien had. 

De heer Sterken laat een fraai gevormd wes- 
pennest zien. In het voorjaar begint een konin- 
gin in haar eentje met het bouwen van een nest. 
Ze vervaardigt enkele cellen en legt in ieder 
een ei, de larven die hieruit komen verzorgt ze. 
De eerst uitgekomen wespen nemen haar taak 
als bouwster en verzorgster over, waardoor zij 
zich geleidelijk alleen kan bezighouden met het 
voortbrengen van eieren. Onder gunstige om- 
standigheden neemt de bevolking sterk in aantal 
toe, terwijl het nest steeds verder uitgebouwd 
wordt. In de herfst echter verlaten de jonge 
koninginnen het nest om elders te overwinteren, 
terwijl de bevolking langzamerhand uitsterft. 
Ieder jaar moet steeds een nieuw nest gebouwd 
worden. Dr. Dijkstra merkt hierbij op, dat hij 
in Turkije eens gezien heeft, dat twee wespen 
beide bezig waren met hét bouwen van een 
nest. 

Tenslotte laat de heer Bult een serie dia's en 
enkele films zien van uilen, spechten, pluvier, 
grauwe klauwier, hop en bijenéter. De klauwier 
koos als prooidieren veel muizen: deze werden 
gespiest en vervolgens onthoofd, waarbij de kop 
afzonderlijk op een doorn geprikt werd. De 
romp werd daarna eerst van de vacht ontdaan. 
Wat de hop betreft, deze werd gefotografeerd 
bij zijn nest. Als prooidieren werden veel veen- 
mollen gekozen. Ook het voorkomen van de 
bijeneter in Nederland is de moeite van het ver- 
melden waard. 

Dr. Dijkstra maakte van de gelegenheid ge- 
bruik om enkele dia's van orchideeën te verto- 
nen, o.a. de bastaard van Orchis militaris en 
Aceras anthropophorum. Soldaten- en Poppen- 
orchis, dus tussen soorten uit twee geslachten, 
iets wat in de natuur niet zo algemeen voorkomt. 

EEN BROEDGEVAL VAN DE HOP (UPl PA 
EPOPS)   IN   OOSTELIJK   NOORD-BR ABA NT 

IN 1964. 

door 

J. D. G. PEEREBOOM VOLLEE 

Dit jaar kon gelukkig wederom een broed- 
geval van de Hop (Upupa epops) worden vast- 
gesteld in dezelfde gemeente in Oostelijk Noord» 
Brabant, waarin deze voor Nederland schaarse 
vogel ook de drie voorgaande jaren heef: ge- 
broed. 

In 1961, 1962 en 1963 broedde een Hoppen- 
paartje elk jaar onder dezelfde dakpan var een 
met pannen gedekte loods (stal) op het erl van 
een in die gemeente gelegen tuinderij 

Tijdens een bezoek aan de betrokken tuinder 
op 14 juni 1964 deelde deze ons mede de; tie 
Hoppen dit jaar echter verstek luidden laten 
gaan, hetgeen ongetwijfeld verband liidd met 
de wijzigingen, die zich als gevolg van in op- 
dracht van de eigenaar verrichte herstelwerk- 
zaamheden aan de loods • restauratie van het: 
woonhuis en verwijdering van enkele vrucht- 
bomen op het erf • in hun broedbotoop had- 
den voorgedaan. Wel • zo werd ons medege- 
deeld • was er een Hop in het dorp gesigna- 
leerd. De jongeman die het brood rondbracht • 
zelf een vogelliefhebber • had de vogel enkele 
malen gehoord en gezien in de omgeving van 
een der met hoge bomen begroeide dorpslanen. 
Of de vogel ergens in de buurt een nest had 
kon men ons niet zeggen. De tuinder, die erg 
teleurgesteld was dat zijn ,,Hoep-hoeps", zoals 
hij ze noemde, hem dit jaar in de steek hadden 
gelaten, zou trachten te weten te kernen óf en 
zo ja waar de vogels eventueel nestelden. 

Een telefoontje op 20 juni met de mededeling 
dat de nestplaats was gelocaliseerd. deed ons 
ertoe besluiten de volgende dag ter plaatse 
poolshoogte te nemen. 

Het bleek, dat de Hop een broedplaats had. 
uitgekozen op het achtererf van een café. Dit 
erf, waarop enige vruchtbomen stonden, bkek 
vrij groot te zijn. Aan de westzijde grensde het 
aan de tuin van een woonhuis, aan de zuidzijde 
bevond zich open cultuurland van enige uitge- 
strektheid en aan de oostzijde grensde het aan 
het erf van een kippenfokkerij. Bij de grens- 
scheiding, die overigens niét zichtbaar was qz- 



38 NATUURHISTORISCH MAANDBLAD 

De omgeving van de nestplaats van de hop. Upupa 
epops. Het nest bevindt zich onder in de stapel ce- 
mentblokken. Achter de loods ziet men de paal, waar- 
van  sprake  is  in het artikel. 

Foto Peereboom-Voller 

markeerd, bevond zich een nieuwe grote kippen- 
loods en in de onmiddellijke nabijheid van de 
lange zijwand daarvan lag een vrij behoorlijke 
stapel cementblokken, één tot anderhalve meter 
hoog, die vermoedelijk na de totstand-koming 
van vorenvermelde loods was overgebleven. 
Rond deze steenhoop was een weelderige be- 
groeiing van lang gras en wilgeroosjes {Epilo- 
bium angustifolium) ontstaan. Een bovengrond- 
se elektrische leiding zorgde voor de stroom- 
voorziening in de kippenloods. Een der palen 
van deze leiding bevond zich daar vlakbij. 

Het was onderin de stapel cementblokken, 
dat het Hoppenpaar zijn nest bleek te hebben. 

Vanaf een schuilplaats, afgeschermd met riet 
onder de vruchtbomen op circa 30 meter afstand 
konden wij de omgeving van de cementblokken 
met onze kijker nauwkeurig observeren. Al spoe- 
dig zagen wij een der partners komen aanvlie- 
gen en zich neerzetten op de hiervoor genoem- 
de paal. De vogel bleef hier geruime tijd zitten 
en streek toen neer boven op de stapel. Na hier 
ruim 5 minuten te hebben vertoefd, daalde hij 
aan de linkerkant van de stapel sprongsgewijze 
van cementblok op cementblok naar de grond 
en was toen voor ons niet meer te volgen, van- 
wege de wilgenroosjes, die de Hop aan ons 
gezicht onttrokken. Na enkele minuten zagen 
wij hem rechtstreeks van de bodem achter de 
begroeiing opvliegen en in noord-oostelijke rich- 
ting verdwijnen. Dit schouwspel herhaalde zich 

om de 10 tot 15 minuten. Bij het aanvliegen 
werd soms gebruik gemaakt van de paal van de 
elektrische leiding, doch ook werd wel recht- 
streeks geland bovenop de stapel stenen. 

Waar wij steeds maar één vogel met voer 
zagen aanvliegen namen wij aan dat dit het $ 
betrof, dat bezig was het broedende § te voe- 
ren. Dit werd min of meer bevestigd door de 
volgende waarneming. Eenmaal zagen wij het 
$ zich met voer in de snavel op eerdergenoem- 

de paal neerzetten. Hij bleef daar wel 10 minu- 
ten zitten, daalde toen neer op de hoop cement- 
blokken en vloog, na ook daar geruime tijd te 
hebben vertoefd weer terug naar de paal. Hij 
zat zeer stil. Af en toe ging de kop met een 
rukje wat achterover, kennelijk om op het voer 
een beter houvast te krijgen, (de rups-achtige 
larven die werden aangebracht leefden nog en 
kronkelden zich in de snavel). Plotseling vloog 
zijn partner op uit de Wilgeroosjes-begroeiing 
ter linkerzijde van de steenhoop. Beide vogels 
verdwenen achter het dak van de kippenloods. 
Enkele tellen later zagen wij het $ zonder voer 
weer in noord-oostelijke richting wegvliegen, 
terwijl rechts om het dak van de loods het $ 
eveneens met lege snavel verscheen en terug- 
vloog naar de steenhoop, waar het, zonder tus- 
senlanding en verder voor ons onzichtbaar, mid- 
den voor de stapel en achter de begroeiing van 
Wilgeroosjes op de grond neerkwam. Kenne- 
lijk had het $ het voer ergens achter de kip- 
penloods aan het 9 afgegeven. Het viel ons op 
hoe voorzichtig   het  voerende   S   bij   het  aan- 

De   stapel   cementblokken   met   het  pas  neergestreken 
mannetje, dat het wijfje komt voeren. 

Foto P. V. 
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vliegen tewerk ging, getuige de langdurige tus- 
senlandingen op paal en steenhoop. Het weg- 
vliegen na het voeren geschiedde meestal recht- 
streeks vanaf de grond zonder tussenlanding. 

Tijdens ons verblijf in de schuiltent, welke 
wij op 27 en 28 juni bij het nest hadden ge- 
plaatst, bleek ons, eveneens, dat de ene partner 
veel schuwer was dan de andere. Het paartje 
had toen jongen en beide vogels voerden regel- 
matig, het 9 echter veel frequenter dan het S • 
Het 9 landde geregeld midden op de steen- 
hoop en kon daar minuten lang (een enkele 
maal zelfs langer dan een kwartier) doodstil 
blijven zitten (waarbij alleen de kop soms werd 
bewogen om het voer wat steviger in de snavel 
te nemen), voordat zij sprongsgewijze afdaalde 
naar het nest. Het $ landde meestal uiterst 
rechts op de steenhoop en bleef daar dan slechts 
kortstondig alvorens vliegend naar het nest te 
gaan om te voeren. Het voer bestond in hoofd- 
zaak uit groenig-gele rupsachtige larven (enger- 
lingen?) en veenmollen, zoals op de illustraties 
duidelijk waarneembaar is. 

Omstreeks 13 juli zijn de jongen uitgevlogen. 
Met zekerheid werden er twee met de ouders 
in de omgeving waargenomen. Gezien de plaats 
van het nest onderin de stapel stenen, moet het 
verheugend worden geacht, dat er nog jongen 
groot zijn geworden. Het baart verwondering, 
dat het nest niet door ratten of andere grond- 
predatoren -werd verstoord. Misschien heeft de 
stinkende secretie uit de klier waarover de 
Hoppen   (ook de jongen)   de beschikking heb- 

De   hop   met   een   engerling   in   de   bek. 
Foto   P.   V. 

De   hop  met  een  veenmol  in  de  b^k. 
Foto  P.  V. 

ben, en waaraan zij verschillende onwelluidende 
streeknamen te danken hebben, hierbij als af- 
weermiddel een rol gespeeld. 

De vraag rijst of de bij dit broedgeval'. be 
trokken vogels dezelfde waren, die tevoren reec:- 
3 jaren regelmatig in de tuinderij kwamen broe- 
den. Deze is moeilijk te beantwoorden, doch de 
omstandigheid dat de nieuwe broedplaats he- 
melsbreed ongeveer 1 km. van de oude verwij- 
derd lag, maakt zulks niet onaannemelijk. 
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FORAMINIFERA FROM THE CRETACEOUS OF 

SOCTH-LIMBURG,   NETHERLANDS.   LXXVIII. 

The occurrence of 

SIPHOGENERINOIDES  ELEGANTA 

(Plummer) 

as a time-marker in Holland and Belgium. 

by 
J. HOFKER 

In a former paper I described this species 
and gave already many data about its ocurrence 
(Natuurhist. Maandblad, 1957, vol. 46, pp. 
101•102, figs A•E). More localities have now 
been traced with this typical guide-fossil which 
many authors already have indicated as a very 
reliable guide for the Cretaceous-Tertiary 
boundary. From the data found here we can 
be sure that also in Holland and Belgium this 
species is of utmost value to detect that boun- 
dary. I will give here a list of all appearences 
of the species known to me now from specimens 
which   I   determined  without   doubt. 

1. Drill-hole Grand Vivier, near Mons, Bel- 
gium, 63 m. Tuffeau de Saint Symphorien. 

2. Samples Hofker 350 and 351, quarry North, 
just at the boundary between Cr 4 and Mb, 
North Eastern Belgium. 

3. Canal Albert, samples Hofker 628 and 629, 
North Eastern Belgium, just at the boun- 
dary between Cr 4 and Mb. 
Samples A13, AH, A21, A22, gathered by 
Prof. Calembert in Canal Albert, Upper 
Cr 4 and boundary Cr4/Mb. 

4. Saint Pietersberg, quarry ENCI, Ma-layer 
just behind the administration-building, 
sample Hofker 154. 

5. Sample 709, quarry Blankenberg, Ma-layer. 

6. Samples 668 and 669, Way Wylre-Berg- 
hoven, Ma-layer and just below that layer. 

7. In many samples taken from the holes in 
the hard ground at top of the Md in the 
quarry Curfs, Houthem (Brotzen's Paleo- 
cene). 

8. Sample Hofker 493, Way Wittem-Eys, 
near Eyserlinde, top of the Cr 4. 

9. In a sample from Kjölby-Gaard, Jutland, 
Denmark, in the top of the Pseudo-textu- 
/an'a-zone. 

10. In several samples form the Lower Danian 
at Stevns Klint, and in samples from the 
Middle Danian from Fakse. 

11. In the Wills Point Formation, Stream Bluff, 
Texas, America. (Hofker, I.e., p. 102, fig. 
A). 

12 In the Basin of Gams, Austria, Coil. Wicher, 
from the Paleocene. 

13. In the Lower Paleocene of Sweden (Brot- 
zen, Sver. geol. Unders., 1948, C. 493, pi. 
10, fig. 11, given here as Loxostoma appli- 
nae). 

14. In a sample of uppermost Cr 4 in the 
hollow way from Wahlwylre to Eys. 

15. K 3122, Petit Lanaye, Belgium (Chateau 
Caster), 20 cm below the typical Mb. 

So in Holland and Belgium we find the spe- 
cies in 'two levels: one at the boundary between 
the Cr 4 or Craie Tuffoide and the Mb, or in 
the Tuffeau de Saint Symphorien, which cor- 
responds with that level; in Denmark at the 
boundary of the Skrivekridt and the Danian, 
and in the Danian itself; and than once again 
in the Lower Paleocene of Belgium and Holland 
(Brotzen's Paleocene), and in Austria, and 
many other localities of the Tethys-region 
(literature), inTexas, New Yersey, Alabama, in 
America. As yet, in the Maestrichtian Chalk 
Tuff, stratigraphically found between those two 
levels, the species was found very rarely; this 
may be due to facial circumstances; but its oc- 
currence in the Danian of Denmark gives the 
continuation in more favorable circumstances. 
So we may resume, that Siphogenerinoides 
eleganta is typical for the boundary Maestrich- 
tian-Paleocene, in which boundary the Maes- 
trichtian Chalk Tuff as well as the Danian is 
found. 

Wicher   (Palaont.   Zeitschr.,   vol.   30,   1956, 
p. 113) mentions Siphogenerinoides eleganta as 
•die stratigraphisch wichtigste Art   die in 
Palaozan  besonders  haüfig  wird"   (im  Becken 
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von Gams, Austria). Nakady (Journ. Pal., vol. 
31, 1957, p. 435) mentions it from the Dano- 
Montian of Egypt, from just at the boundary 
Maestrichtian-Danian up into his "Montian"; 
so here it appears just as is the case in Belgium, 
Holland and Scandinavia (see also his table I, 
p. 436). He also mentions it from the Lizards 
Springs Formation of Trinidad, which is Paleo- 
cene in age (p. 444). Olsson (1960, Journ. Pal., 
vol. 34, p. 31, fig. 24) describes it from the 
Hornerstown Formation and states that "this 
species has been found only from beds of Pale- 
ocene age". Le Roy (1953, Ged. Soc. Amer., 
Mem. 54, p. 49, PI. 2, fig. 20•21) found it in 
Egypt only in the basal Paleocene. 

The species is abundant at the type-locality 
of the Maestrichtian of Dumont, the Pieters- 
berg, where it is found at those places in which 
the the Ma is missing (Canal Albert, Southern 
part of the ENCI-quarry), or in the Ma itself, 
just below or in the basal beds of the Maestricht 

Tuff Chalk. It here occurs together with the 
first primitive evolution stages of Globigerina 
pseudobulloides and G. daubjergctisis, stages 
which the author described already from those 
localities (Natuurhist. Maandblad, 1960. vol 49, 
p. 37, pi. 1). Luterbacher and Premoli Silva 
(Riv. Ital. Paleont., 1964, vol. 70, pp. 67•128) 
found the same fauna of small Globigerines at 
the top of the Cretaceous (or the base ol the 
Danian) in the Appennines in Italy; they call 
the small first stages of G. pseudobulloides: 
Globigerina sabina and G. eugubir.a, and the 
first stages of G. daubjergensis they named 
Globigerina minutula. Since above this ";:one of 
Globigerina eugubina" they detected bioclastic 
chalks with Omphalocyclus macroporus, Lepid- 
orbitoides sp., Hellenocyclus, Orbitoides apicu- 
laia and Siderolites calcitrapoides, and since 
they found between these beds Globigerina 
pseudobulloides and G. daubjergemis, just as 
they are found in the Tuff Chalk of Maastricht, 
also a bioclastic chalk, their discovery of that 
zone below these chalks with the characteristic 
species from the Tuff Chalk of Maastricht, 
clearly shows that in Holland and B:lgium the 
stratigraphy is identical, and that the Maes- 
trichtian of Dumont, the Tuff Chalk ol Maas- 
tricht, is of Danian age. Luterbacher and Pre- 
moli Silva believe that these bioclastic chalks 
above their Zone with Globigerina eugubrna 
(identical with the zone just below our Tuff 
Chalk of Maestricht) have been deposited se- 
condarily in the Danian; the Tuff Chalk of 
Maastricht also shows many characters of a 
secondarily deposited sediment. But the occur- 
rence of Siphogenerinoides eleganta clearly 
shows, that this sedimentation of the bioclastic 
Tuff Chalk of Maastricht, equal to the bioclasrc 
chalk in the Appennines, with the same forarr-i- 
niferal fauna, are of Danian age; in that these 
authors are quite correct. Once again we come 
to the conclusion, that the age of the Maestricht 
Tuff Chalk, the type of the Maestrichtian of 
Dumont, has been deposited in the Danian, 

NIEUWE LEDEN 

A. J. Bremers, Tiberiastraat 18, Maastricht 
Mevr. C. Wolfs-Reintjens, Emmastraat 4, Eys- 
den; R.  Pasmans,  Hesserdijk 9, Geulle. 
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BIJDRAGE TOT DE 
KENNIS  VAN  DE  THYSANOPTEREN-FAUNA 

VAN ZUID-LIMBURG    II 

door 
W. P. MANTEL 

(Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek, 
Wageningen) 

Br. Arnoud was zo vriendelijk om in 1963 
op mijn verzoek in Zuid-Limburg tripsen te ver- 
zamelen. Hij vond toen niet alleen enige nog 
niét in Nederland aangetroffen soorten (Man- 
tel, 1964), doch bovendien een geheel nieuwe 
soort, die inmiddels is beschreven als Hoplo- 
thrips arnoudi (Mantel, 1964). 

Aangemoedigd door dit succes werd Br. A r- 
n o u d bereid gevonden het verzamelen in 1964 
voort te zetten. Er werd door hem toen speciaal 
gezocht op: Euphorbia-species, Galium-species, 
Hordeum murinum L., Larix decidua Mill., 
Rumex acetosella L., Senedo-species en Sola- 
rium dulcamara L. 

Inmiddels is ook dit materiaal onderzocht en 
geïdentificeerd. Op Solarium dulcamara L. trof 
Br. Arnoud de voor Nederland nieuwe soort 
Thrips inopinatus aan, die pas in 1963 door 
zur Strassen van Duitsland beschreven 
werd. Ongeveer tezelfder tijd werd deze soort 
door mij in Gelderland gevonden. 

Br. Arnoud heeft in 1964 wederom een 
steentje bijgedragen tot de kennis van de Neder, 
landse tripsenfauna en daarvoor ben ik hem 
zeer erkentelijk. Hieronder volgt een lijst van 
het door Br. Arnoud in het afgelopen jaar 
verzamelde materiaal. 

Onderorde TEREBRANTIA 

M elanthripinae 

Melanthrips ficalbii Buffa, Benzenrade: 29 . 
V, 4 9 , op Bryonia dioca Jacq.; 26 9 , op Ga- 
Hum aparine L. 

Melanthrips [uscus Sulzer, Terwinselen: 1 9 , 
29 . V, op Rumex acetosella L. 

Aeolothripinae 

Aeolothrips-species, Wylre: 4 larven II, 7. IX, 
op Origanum vulgare L.; Ubachsberg: 14 larven 
II, 24 . IX, op Anchusa officinalis L. 

Anaphothripina 

Anaphothrips obscurus Muller forma brachyp- 
tera, Heerlen: 1 9 , 5 . VI, op Hordeum murinum 
L.; forma macroptera, Gulpen: 2 9,7. IX, op 
Bidens tripartitus L.; Epen: 19, 15. IX, op 
Stachys sylvatica L. 

Aptinothrips rufus Gmelin, Ubachsberg: 1 9 
10 . V, op Senecio vulgaris L.; Benzenrade: 7 9 
20 . V, op Galium sylvaticum L.; 1 9 , 27 . V 
op Galium aparine L.; Terwinselen: 1 9 , 29 . V 
op Rumex acetosella L.; Heerlen: 7 9,5. VI 
op Hordeum murinum L.;  Simpelveld:   19,4 
VII, op Galium cruciata (L.)  Scop.; Epen: 1 9 
30 . VIII, op Stachys sylvatica L. 

Thripina 

Frankliniella intonsa Trybom, Kerkrade: 2 9 , 
27 . VII, op Stachys palustris L.; Maastricht: 
19, 20 . VIII, op Malva sylvestris L.; Simpel- 
veld: 4 9 en 1 $ , 26 . VIII, op Senecio sylvaticus 
L.; 24 9 en 9 S , 9 . IX, op Cichorium intybus L.; 
Hoensbroek: 6 9 , 29 . VIII, op Senecio fluviatilis 
Wallr.; Gulpen: 60 9, 15 3, 14 larven I en 47 
larven II, 5 . IX, op Euphrasia odontites L.; 
3 9 , 7 . IX, op Bidens tripartitus L.; 4 9 , 7 . IX, 
op mos; Abdissenbos: 2 9,7. IX, op Euphor- 
bia lathyrus L.; Wylre: 42 9 en 26 $ , 7 . IX, op 
Origanum vulgare L.; Ubachsberg: 1 9 en 6 $ , 
24 . IX, op Anchusa officinalis L. 

Rhopalandrothrips consociatus Targ.-Tozz., 
Simpelveld: 1 9 , 26 . VIII, op Senecio sylvati- 
cus L. 

Stenothrips gramirtum Uzel, Heerlen: 11 9 
en 17g, 5 . VI, op Hordeum murinum L.; 1 9 , 
15 . VI, op Senecio sylvaticus L.; 1 9 , 18 . VI, 
op Euphorbia peplus L.; Terwinselen: 1 9 , 30 . 
VI, op i?orfppa-species; Simpelveld: 2 9,4 VII, 
op Galium cruciata (L.) Scop.; Epen: 19, 30. 
VIII, op Stachys sylvatica L. 

Taeniothrips atratus Haliday, Heerlen: 39 9 , 
5 ,3 , 5 larven 1 en 8 larven II, 6 . VI, op Rhi- 
nanthus-species; 19, 15 . VI, op Senecio sylva- 
ticus L.; 3 9, 18 . VI, op Euphorbia peplus L.; 
1 9 , 8 . VII, op Euphorbia helioscopia L.; Kerk- 
rade: 2 9 en 6 S , 27 . VII, op Stachys palustris 
L.; Geulle: 1 S , 4 . IX, op Solanum nigrum L.; 
Wylre: 1 9 , 7 . IX, op Origanum vulgare L.; 
Ubachsberg: 21 9 en 31 S , 24 . IX, op Anchusa 
officinalis L. 
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Taeniothrips vulgatissimus Haliday, Maas- 
tricht: 19, 20 . VIII, op Malva sylvestris L.; 
Wylre: 19,7. IX, op Origanum vulgare L.; 
Simpelveld: 3 9,9. IX, op Cichorium intybus L. 

Thrips angusticeps Uzel forma brachyptera, 
Ubachsberg; 54 9 en 62 larven II, 10 . V, op 
Senecio vulgaris L.; 3 9 en 27 larven II, 13 . V, 
op Sonchus palustris L.; forma macroptera, 
Heerlen: 17 9 en 2 3 , 5 . VI, op Hordeum mu- 
rinum L.; 19 en 1 3 , 12. VI, op Euphorbia 
peplus L.; 15 9 en 13, 15. VI, op Senecio 
sylvaticus L.; Gulpen: 20 9 , 26 . VI, op Senecio 
jacobaea L. 

Thrips flavus Schrank, Maastricht:  1 9 , 20 . 
VIII, op Malva sylvestris L.;  Brunssum: 4   9, 
24 . VIII, op Senecio tubicaulis Mansf.; Simpel- 
veld:   19,  26 . VIII,  op Senecio sylvaticus L. 
4 9   en  4 3 , 9 . IX,  op  Cichorium  intybus  L. 
Gulpen:  19,5. IX, op Euphrasia odontites L. 
13,7. IX, op Eupatorium cannabinum L.;  1 9 
en 3 3 , 7 . IX, op Bidens tripartitus L.; Wylre: 
3 9   en 2 3 , 7 . IX, op Origanum vulgare L. 

Thrips fuscipennis Haliday, Maastricht: 22 9 
en 13 3, 20 . VIII, op Malva sylvestris L.; 
Brunssum: 3 9, 24 . VIII, op Senecio tubicaulis 
Mansf.; Wylre: 8 9 en 8 3 , 7 . IX, op Origa- 
num vulgare L.; Simpelveld: 22 9 , 9 . IX, op 
Cichorium intybus L. 

Thrips hukkineni Priesner, Kerkrade: 1 9 , 
27 . VII, op Stachys palustris L.; Simpelveld: 
13,9. IX, op Cichorium intybus L. 

Thrips inopinatus zur Strassen, Wittem: 17 9 
en 3 3 , 6 . VI, op Solanum dulcamara L. 

Thrips major Uzel, Gulpen: 11 9 , 26 . VI, op 
Senecio jacobaea L.; 14 9, 7 . IX, op Bidens 
tripartitus L.; 8 9 en 1 3 , 7 . IX, op Eupatorium 
cannabinum L.; Simpelveld: 1 9 , 4 . VII, op Ga- 
lium cruciata (L.) Scop.; 69, 26 . VIII, op Se- 
necio sylvaticus L.; 5 9, 9 . IX, op Cichorium 
intybus L.; Heerlen: 2 9,8. VII, op Euphorbia 
helioscopia L.; 1 9 en 1 3 , 11 • VII, op Galium 
verum L.; Maastricht: 19 9 en 8 3 , 20 . VIII, op 
Malva sylvestris L.; Abdissenbos: 1 9 , 7 . IX, 
op Euphorbia lathyrus L.; Wylre: 2 9 en 3 3 , 
7 . IX, op Origanum vulgare L. 

Thrips nigropilosus Uzel forma macroptera, 
Gulpen: 19, 7 . IX, op Bidens tripartitus L.; 
Simpelveld: 19,9. IX, op Cichorium intybus L. 

Thrips physapus Linné, Brunssum: 51 9 en 
34 3 , 24 . VIII, op Senecio tubicaulis Mansf.; 
Simpelveld: 4 9 , 26 . VIII, op Senecio sylvaticus 

L.; 2 9 en 1 3 , 9 . IX, op Cichorium intybus L. 
Thrips pillichi Priesner, Ubachsberg: 1 9 , 

13 . V, op Sonchus palustris L.; Gulpen: 9 £ en 
4 3 , 26 . VI, op Senecio jacobaea L ; 1 9 , 7 . IX, 
op  Bidens  tripartitus  L.;   Simpelveld:   16$    en 
7 $ , 26 . VIII, op Senecio sylvaticus L.; 2 , en 
1 3 , 9 . IX, op Cichorium intybus L. 

Thrips tabaci Lindeman forma pulla Uzel, 
Heerlen: 1 9 , 12 .VI, op Euphorbia peplus L.; 
16 9, 15 . VI, op Senecio sylvaticus L.; 1 9 , 8 . 
VII, op Euphorbia helioscopia L.; 1 .? , 11 VII, 
op Galium verum L.; Gulpen: 32 9 , 26 . VI, op 
Senecio jacobaea L.; 1 9 , 5 . IX, op Euphrasia 
odontites L.; 2 9 , 7 . IX, op Bidens tripartitus L.; 
Simpelveld: 14 9, 26 . VIII, op Senecio sylvati- 
cus L.; 19,9. IX, op Cichorium intybus L; 
Epen: 29, 30 . VIII, op Stachys sylvatica L; 
Geulle: 37 9 , 4 . IX, op Solanum nigrum L.; 
Abdissenbos: 6 9,7. IX, op Euphotbid lathyrus 
L.; Wylre: 9 9,7. IX, op Origanum vulgar e L.; 
Ubachsberg: 32 9 , 24 . IX, op Anchusa officina- 
lis L. 

Thrips validus Uzel, Ubachsberg: 2 ? , 12 V, 
op Sonchus palustris L.; Brunssum: 16 9 en 9 8 , 
24. VIII, op Senecio tubicaulis Mansf. 

Chirothripini 

Chirothrips   manicatus   Haliday,   Simpelveld: 
1 3 , 4 . VII, op Galium cruciata (L.) Scop.; 3 5 
26 . VIII, op Senecio sylvaticus L.; Heerlen: 2 9 , 
8 . VII,  op Euphorbia  helioscopia L.;   1 9 ,   11 
VII, op Galium verum L.; Epen: 24 9 en 1 3 , 
30 . VIII; 119, 15 . IX, op Stachys sylvatica L.; 
Abdissenbos: 2 9,7. IX, op Euphoroia lathyrus 
L. 

Limothrips cerealium Haliday, Epen: 1 9 , 20 . 
II, achter bast van Larix decidua Mill.; Heerlen: 
21 9 , 2 3 en 14 Larven II, 5 . VI, op Hordctirn 
murinum L.; 1 9 , 15 . VI, op Senecio sylvaticus 
L.; 4 9, 8 . VII, op Euphorbia helioscopia L.j 
Terwinselen: 2 9, 30 . VI, op Rorip pa -species; 
Geulle: 4 9, 20 . VIII, op draadwier; Hoens- 
broek: 29, 29 . VIII, op Senecio lluviaiilis 
Wallr. 

Limothrips denticornis Haliday, Epen: 20 . II, 
1 9 , in appels van Larix decidua Mill.; 19, 
achter bast van Larix decidua  Mill.;  3 9,  30. 
VIII, op Stachys sylvatica L.; Heerlen: 19,5. 
VI, op Hordeum murinum L.; 3 9, 8 . VII, op 
Euphorbia helioscopia L.; Terwinselen: 2 9 , 30 , 
VI, op .Ron'ppa-species. 
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Haplothripini 

Haplothrips aculeatus Fabricius, Epen: 6 9 , 
20 . II, in appels van Larix decidua Mill.; Heer, 
len: 3 9 , 5 . VI, op Hordeum mucinum L.; 7 $ , 
8. VII, op Euphorbia helioscopia L.; Hoens- 
broek: 2 9, 29 . VIII, op Senecio fluviatilis 
Wallr. 

Phlaeothripina 

Phlaeothrips cotïaceus Haliday, Epen: 19, 
20 . II, achter bast van Larix decidua Mill. 

Al het materiaal is opgenomen in de verza- 
meling van het Instituut voor Plantenziekten- 
kundig Onderzoek te Wageningen. 

SUMMARY 

An account is given of the Thysanoptera, 
collected by Br. A r n o u d in the south of the 
province of Limburg (the Netherlands). 

All dates refer to 1964. 
The material enumerated in this paper is pre- 

served in the collection of the Institute of Phy- 
topathological Research (I.P.O.) at Wagenin- 
gen. 
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BOEKBESPREKING 

Wat houd ik in mijn tropisch aquarium? door J. G. 
Th. van Nes en J. H. Scheffel. 144 bladz. met 
illustraties, waaronder enkele gekleurde platen. 
5e druk. Thieme &. Cic, Zutphen 1964 (ontvangen 
februari  1965). Geb. • 5,50. 

Het vlug op elkaar volgen van de laatste drukken 
is wel een bewijs, dat het boekje er in gegaan is. De 
schrijvers hebben telkens de nieuwere gegevens in de 
opeenvolgende  drukken verwerkt. 

Het houden van een tropisch aquarium behoeft niet 
iets kostbaars te zijn. Men kan beginnen met het zelf 
te vervaardigen (eerste hoofdstuk). Dan volgen wen- 
ken over het inrichten, onderhouden, verlichten,, ver- 
warmen  enz. Met behulp van  deze gegevens  kunnen 

leerlingen  het  aquarium  van  hun  klas  zelf  in  stand 
houden. 

Ons Krijtland Zuid-Limburg. 1. Van Epen naar Vaals. 
Geologie van een toeristenweg door Werner M. 
Felder. 29 bladz. met vele illustraties. Wetenschapp. 
Meded. no. 55 van de K.N.N.V. Prijs • 2,75, voor 
leden van de K.N.N.V., Natuurhist. Gen. en Ned. 
Geol. Ver. • 2,25. Te bestellen door storting of 
overschrijving van het bedrag op postrekening 
13028 van het Bureau van de K.N.N.V. te Hoog- 
woud, met vermelding W.M. 55. Ook verkrijgbaar 
in het Natuurhistorisch Museum te Maastricht. 

Naar het voorbeeld ,.Twente Natuurhistorisch", dat 
nog wordt voortgezet, is de redactie van de Weten- 
schapp. Med. thans gestart met het eerste nummer van 
de serie •ons Krijtland Zuid-Limburg". Ofschoon het 
niet de bedoeling van de redactie is zich tot het krijt- 
land te beperken • men denkt nu reeds aan de Bruns- 
summerheide •, heeft zij toch gemeend bovengenoem- 
de naam aan de serie te mogen geven, omdat Zuid- 
Limburg voor geheel Nederland is ons Krijtland. 

De komende serie over Zuid-Limburg zal ongetwij- 
feld zeer welkom zijn. Toeristen, die Zuid-Limburg 
bezoeken en iets meer willen weten van het land, dat 
zij bezoeken, hebben herhaaldelijk gevraagd: •Hebt u 
geen boekje, waarin we iets kunnen vinden over de 
geologie? Een ander vraagt naar een boekje over fos- 
sielen, weer een ander over de krijtflora, en zo kunnen 
we doorgaan. De redactie kan natuurlijk niet aan al 
de verlangens tegemoetkomen. Er wordt echter nu een 
ernstige poging gedaan om aan de voornaamste ver- 
langens te voldoen. 

De serie begint goed. Er is een tocristenweg aange- 
legd van Epen naar Vaals, die voor velen een open- 
baring is, maar nog veel meer kan openbaren, wanneer 
men die weg met kennis van zaken volgt. Die kennis 
kan men opdoen uit dit boekje. Men neemt de route- 
kaart voor zich en volgt dan de route aan de hand van 
de tekst. Iedereen kan dat en dan kan ook iedereen 
•wetenschappelijk" genieten. Men doet echter goed van 
te voren de indeling van het Krijt van Zuid-Limburg 
door te nemen, om er tijdens de route op te kunnen 
terug grijpen. Het boekje begint met deze indeling, 
waarbij rekening is gehouden met de resultaten van de 
jongste onderzoekingen. 

De hoofdinhoud van dit boekje is reeds eerder 
verschenen in het Jaarboek 1962 (niet 1963), uitge- 
geven door de Afd. Limburg van de Nederlandse Geo- 
logische Vereniging. De kopij is echter omgewerkt, met 
enige hoofdstukken uitgebreid en ruimer geïllustreerd. 
De schrijver Werner Felder, is excursieleider van 
de Afd. Limburg. Als zodanig is hij voortdurend op 
stap, om het terrein te verkennen, en hij kent het dan 
ook door en door. Wij zijn hem dankbaar, dat hij nu 
ook anderen wil laten genieten van de vruchten van 
zijn rijke ervaring. Een woord van gelukwens aan de 
redactie met het genomen initiatief en vooral ook onze 
beste wenssn voor het voortzetten van deze reeks. Dat 
zal wel lukken, daar verschillende instanties hun mede- 
werking hebben toegezegd. 

K. 
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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 in bescherming genomen. 
Steunt daarom de Stichting •Het Limburgs 
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Lange Kleiweg 151 te Rijswijk (ZH) 
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voor Biotechnische werkzaamheden 
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fok van kleine proefdieren kan plaatsing op het 
laboratorium  volgen. 
De werkzaamheden liggen op het gebied van 
proefdiervoedingen, kiemvrije dieren, eenvoudige 
chemische analyses en documentatie. 

Vereisten    zijn:    MULO-diploma;    belangstelling 
voor biologie en chemie.  Studie voor zoölogisch 
analist  of  biotechnisch   laborant  kan  tot  aanbe 
veling strekken. 

Geboden wordt: een interessante werkkring met 
beloning naar opleiding en ervaring en goede 
sociale voorzieningen (o.a. reiskostenvergoeding 
voor  ouderbezoek). 

Schriftelijke sollicitatie onder vermelding van let- 
ter •B" te richten aan de Direkteur. 
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