
480 DE LEVENDE NATUUR. 

Het Basterdnachtegaaltje noemt men hier ook Mosvinkje en in N. O. Noord Brabant kent 
men dien lieven zanger onder den naam van «blauwleggerke», natuurlijk in verband met de 
omstandigheid dat het wijfje blauwe eitjes legt. 

De Vlasvink is hier ook bekend onder den naam van «Doornvink». 
De Koolmees of Bijmees (hier zegt men Biemees) wordt hier ook «Biedief» of «Biesteler» 

genoemd, naar aanleiding van de minder door deu imker op prijs gestelde hebbelijkheid van 
dien vogel om op bijenkorven te vliegen en bijen weg te kapen die uit het vlieggat kruipen. 

Aan die bijendiefstal maakt de bijmees zich echter doorgaans slechts schuldig in hoogen 
nood, als hij razend is van den honger, dus in den barren winter, bij sneeuw en ijs als bijna 
geen voedsel is te vinden. De vogel tikt tegen de korf, de bijen worden onrustig, komen kijken 
wat er gaande is en vallen dan ten prooi aan deu hon«erigen vogel. 

Breda. J. G. V. de WITT HAMER. 

Eenige merkwaardige vondsten van Inheemsche phanerogamen in 1913. — Dat de Floristen 
in Limburg nog wel iets te vinden valt, bewijzen de verschillende «verrassingen», waarmee 
ik en andere liefhebbers, op onze excursie's werden verblijd. We laten ze hier volgen, om 
de botanisten, die durven beweren, dat in 1913 de Limburgsche flora weinig belangrijk nieuws 
heeft opgeleverd, te overtuigen, dat ze öf wel op hun tochten niet goed uit de oogen zagen, 
of wellicht minder geluk hadden dan wij. Lycopodium complanalum L., b. Ghamaecyparissus 
A. Br., die tot nu toe in Zuid-Limburg nog niet werd waargenomen is, den 10 Septembei, 
door onzen Voorzitter, in groote hoeveelheid gevonden in de heide tusschen Brunssum—Waubach. 
Asplenium adianthum nigrum D., door den heer Beckers, onderwijzer te Siltard, gevonden 
in een drinkwaterput te Jabeek. Een onzer zeldzaamste indigenen!! Mnscari comosum L., 
door den heer H. Baggen, Hoofd der school te Wijnandsrade, gevonden in 'n korenland, 
tusschen Nuth en Wijnandsrade. Humex scutalus L., trolïen we aan in de muren langs de 
Maas, bij 't Nederlandsch douanenkantoor (retraitehuis) te Eijsden L. 't Was de vorm: hasti-
folius Koch. De plant staat er in groote hoeveelheid. Anemone Pulsatilla L., werd door den 
heer I. Kaufmann, leeraar aan de Bissch. Kweekschool te Echt, voor Limburg ontdekt, den 
24 April 1913, tusschen Montfort—Echterbosch. (Zie Maandblad no. 5, Mei 1913). Banuncnlus 
polyanthemos L., zagen we in verscheidene bosschen op de krijtbeuvels en bij 't, Teutelbosch 
te Kerkrade. Althaea officinalis L., stond te Eijsden langs de Breuslerstraat, nabij 't post
kantoor, en werd van hier uit overgeplant, door den E. H. .1. Cremers, in den tuin der 
Kapelanie. Of de plant daar nog aanwezig zal zijn'?'?... Verder vond ik ze te Epen, langs de 
Sijlerbeek. Waarschijnlijk waren beide exemplaren aangevoerd. Polygala comosa Schk., 
beschouwen we, nu we haar dit, jaar zooveel vonden op de kalkheuvels, niet meer als zeld
zaam in Zuid-Limburg. De schutbladen steken echter allemaal, vóór den bloei, boven de 
bloem uit. Gedurende den bloei zijn ze niet meer te zien. De bloemen zijn steeds kleiner dan 
bij P. Vulgaris. Itosa arvensis lluds., komt veel voor in de bosschen op kalkgronden. We 
vonden haar o.a. te Wijlré en Voerendaal. Melainpyrum arvense I,., kwam voor op akkers 
bij deu Putberg te Voerendaal. Mentha l'iilegium L, troffen we aan iu oude kiezelgroeven 
tusschen 't station Gronsveld en de Maas. Teucrium Botrys L. slaat bij Vaals Op de Kalk
heuvels. Utricularia intermedia llayne, vonden we, alhoewel zeldzaam, in slooten iu 't LeilTender 
veen (Schinveld). Campanula glomerata L., werd door den beer 0. Ackens te Vaals gevonden 
op deu Schneeberg aldaar, 't «Klnwenklokje» is zonder twijfel een onzer mooiste en meest 
zeldzame indigenen. Speoularia hybrida I). C. lil. trollen we aan op akkers, nabij deu Schelsberg 
te Voerendaal. Doronicum Pardalianches L is met Cirsium oleraceum Scop. gevonden bij Put, 
Voerendaal, door den heer Dormans, hoofdonderwijzer te Heerlen. Ceutaurea nigra L. vonden we 
op den St. Pielersberg, nabij Canne. Ilieracium boreale Fr. troffen we aan in de buurt van Epen. 

Moge deze lijst van «merkwaardige vondsten», 'n volgend jaar, door nieuwe «merk
waardige vondsten» worden aangevuld. 

Nutli. «Maandblad v/h Nat. Hist. Gen. in Limburg*. A. DE WEVER. 

Nog even voor het afdrukken van deze aflevering, te laat om het met meer 
dan een enkel woord te zeggen, bereikt ons de treurige tijding, dat Mevrouw 
A. W. L. VEESLUYS—POELMAN is overleden. Zij heeft deze aflevering nog in 
elkaar helpen zetten; willen werken tot het einde. E. Hs. 


