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VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN.

't Is moeilijk op 't oog te bepalen. Door de langzame groei op den weinig vruchtbaren grond,
zal dikte-toename ook wel zeer gering zijn geweest. Opmerkelijk is ook de verspreiding
van de wortels. Terwijl aan de linkerzijde lang uitgestrekte wortels te zien zijn, gaan die
aan de rechterzijde als pinnen loodrecht den grond in. Zij toonen prachtig aan van welken
kant de zwaarste wind komt. Aan de zijde der heersehende winden, zijn de boomen meestal
't sterkst geworteld, tenzij andere oorzaken die verandering belemmeren.
De photo Is genomen op het pas ontgonnen terrein der villa «Vinkenbosch» van den Hr.
Mr. J. B. Roelvink te Bosch en Duin.
Er staan meerdere van dergelijke boomen, doch deze is wel een der merkwaardlgsten.
LEON.

A.

SPRINC.ER.

Eekhoorntje. — Een eekhoorntje komt geregeld snoepen van de pas ontloken meeldraadkatjes van een populier, tevens «spreeuweuboom.» Behendig haalt hij de dunne
takjes naar zich toe onder protest, van zijn
bovenburen.
Toen echter later het neslkastje aan
den voet, van den boom bewoond werd
moest hij het veld ruimen.
Enschede.

E. Z. H. SCHOLTEN.

Natuurhistorisch Genootschap in Limburg. —
De, in breede kringen in ons gewest, toenemende belangstelling voor de levende
natuur heeft ondergeteekenden ertoe gebracht, uitvoering te geven aan een sinds
lang overwogen plan: nl., tol de oprichting
legeraken vaneen Provinciaal Nalutir/iistoriüch
Genootschap in Limburg.
In eene te Sittard gehouden bijeenkomst
is dit Genootschap metterdaad tot stand
gekomen en bevestigd.
De bedoeling is: allen te vereenigen in
ons gewest, die iets gevoelen voor de studie
van de levende natuur of van hare historie
en hulpwetenschappen. Ook de beoefenaren
van palaeoNlologie, geologie enz. zullen daarom
in bet genootschap welkom zijn.
De leden zouden tweemalen por jaar
op eene telkens te bepalen plaats eene algemeene vergadering kunnen houden, waarin,
behalve gelegenheid tot persoonlijke kennismaking, het wisselen van gedachten, het
doen van mededeelingen leder op eigen studiegebied, het inleiden en bespreken van belangrijke onderwerpen aan de orde zou kunnen zijn.
Het ligt in de bedoeling ook een jaarboekje uit te geven en gezamenlijke excursies te
organiseeren. Voorts zou het Genootschap kunnen aanmoedigen of bevorderen: hel lot standkomen van een rondgaande portefeuille of boekerij; het vergemakkelijken van den aankoop
van meer kostbare boek- of plaatwerken voor de leden ; het bevorderen van de — elders
reeds zoo nuttig beoefende — fotografie der levende diereu in den natiiurstaal; het bezorgen
van natuurkundige uitgaven, door de leden geschreven; het gepast verzamelen van natuurhistorische voorwerpen; het totstandkomen van een provinciaal Museum voor Nat. Historie, enz.
't Zou op den weg der Vereeniging liggen, te waken tegen de uitroeiing van nuttige
dieren en zeldzame planten.
Bij voorkomende gelegenheid zou de aandacht der Vereeniging tot. Behoud van Natuurmonumenten in Nederland kunnen gevestigd worden op de ev. mogelijkheid lot behoud van
eenig met slooping bedreigd stuk natuurschoon in onze, onder dit opzicht in Nederland vooraanstaande, provincie. Speciale vereenigingen als de Entomologische, de Ornithologische de
Mycologische en dergelijke zonden onzerzijds, waar doenlijk, tegemoetkoming kunnen vinden.
De contributie moge voor niemand uit den beschaafden stand een beletsel zijn om als lid
toe te treden en zal dus voor de gewone leden niet hooger worden vastgesteld dan ƒ 2.50 per jaar.
Voor buitengewone leden en voor leerlingen van sttidie-inrlchllugen zal gelegenheid zijn
tegen lager contributie toe te treden.

