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VERSLAGEN VAN 
DE MAANDELIJKSE BIJEENKOMSTEN 

Te Maastricht 15 juni 1980 

De    Algemene    jaarlijkse    Genootschapsexcursie 
mocht er mooi weer op treffen en werd daardoor het 
grote succes, dat organisatoren en gastheer- 
voorzitter verdiend hebben. De meer dan vijftig 
deelnemers - merendeels afkomstig van Maastricht - 
onderscheidden zich door hun stiptheid wat betreft 
vertrektijden en groot enthousiasme tijdens het ge- 
splitste programma. Hierdoor was het voor de heren 
van Nieuwenhoven en P.J. Felder een dankbare op- 
gave de excursie-deelnemers "waar" voor hun geld 
te bieden. 
De heer Felder wees in zijn inleiding op de gelukkige 
omstandigheid dat op de plaats van deze steengroeve 
zo'n 240000 jaar geleden Maas en Rijn samenvloei- 
den. Hierdoor kan men in en rond deze groeven 
vondsten doen van vrijwel elke steensoort afkomstig 
uit het stroomgebied van Rijn en Maas. 
Een groot aantal deelnemers bleef voor de rest van 
de middag rond deze groeve zoeken naar "kleurige" 
en interessante stenen en liet deze klasseren door de 
heer Felder, wiens enthousiasme niet uitgeput raak- 
te. Er werden zelfs Agathen en Kiezeloölieten ge- 
vonden. Onderwijl nam de heer van Nieuwenhoven 
een groep mee voor een wandeling langs de bosrand 
(waarbij zelfs Duits grondgebied betreden werd) en 
verder langs het Gelderns kanaal terug naar de zich 
herstellende gronden, waar de steengroeve vroeger 
opereerde. 
Er waren voor en na de excursies verversingen in 
huize "de Hamert". Na het dankwoord van secreta- 
ris Huub Gilissen, beloofde de heer van Nieuwenho- 
ven dit soort van excursie tot een jaarlijks terugke- 
rend evenement te willen maken. 

Summary 

At the yearly excursion more than fifty members enjoyed hospita- 
lity at •De Hamert" (North-Limburg) offered by Mr. van Nieu- 
wenhoven, and participated in fossicking for stones guided by 
Mr. P.J. Felder. 

Té Heerlen op 12 mei 1980 

Naar aanleiding van een schriftelijke mededeling 
van de heer Dijkstra betreffende de waarneming van 
een zingende Nachtegaal (Luscinia megarhynchos) 
op 5 mei j.1. nabij Hoeve de Aar te Heerlen, ontspon 
zich een gesprek over de grote achteruitgang van 
deze zangvogel, vooral in het zuidelijk deel van 
Zuid-Limburg. De heer Bult kon zich nog levendig 
de avondzangexcursies herinneren, die een jaar of 
tien geleden elk jaar weer in de buurt van 
Houthem-St. Gerlach werden georganiseerd, met als 
hoofddoel: het bewonderen van de nachtegalen- 
zang. Een speciale plaats behoefde men daarvoor 
niet te zoeken, in elk bos was het raak. Nu moet men 
al naar het Limbrichterbos of nog noordelijker om 
de Nachtegaal meer dan sporadisch te kunnen aan- 
treffen. Tijdens de verdere discussie werd gesproken 
over de oorzaken van de achteruitgang die overal in 
de natuur steeds duidelijker merkbaar wordt. Alge- 
meen was men van oordeel, dat, waar het zangvogels 
betreft, naast het toenemend gebruik van land- 
bouwgif in Afrika, verbreding van de Sahara en 
vermindering van het aantal overwinteringsgebie- 
den, de oorzaak van deze achteruitgang vooral moet 
worden gezocht in de enorme biotoopvernietiging, 
die onstuitbaar is. 
De heer van Beek had enkele planten uit de Botani- 
sche Tuin te Terwinselen meegebracht, o.a. het Zo- 
merklokje (Leucojum aestivum L.), dat in Neder- 
land in moerassige weilanden voorkomt en dat zich 
door zijn groter aantal (5-8) bloemen per stengel 
onderscheidt van het Lenteklokje (L. vernum L.), 
dat één, zelden twee bloemen per stengel heeft en als 
sierplant is ingevoerd. Verder een exemplaar van de 
Stinkende gouwe (Cbelidoniwn majus L.) met dub- 
bele bloemen, een gevolgd van het tot kroonblade- 
ren uitgroeien van meeldraden. De heer Koelman, 
die in Marokko zijn vacantie had doorgebracht, liet 

de zaden van de Argania zien. De vruchten van deze 
3-4 m hoge boom worden graag door geiten gegeten. 
Men ziet deze huisdieren dan ook tot in de kruinen 
van de Argania klimmen om zich aan de vruchten te 



114 Natuurhist. Maandblad, 1980. 69 (6/7) 

goed te doen. De inheemse naam Geiteboom is 
daarom erg toepasselijk. Een meegebrachte prent- 
briefkaart bevestigde deze wonderlijke waarneming. 
Het betreft hier waarschijnlijk Argania spinosa. In 
aansluiting op de mededelingen, die tijdens de voor- 
gaande bijeenkomst werden gedaan over het roffe- 
len van de Grote bonte specht (Dendrocopos major) 
liet de heer Bult de geluiden van enkele spechtsoor- 
ten horen, waarbij duidelijk het verschil in roffel- 
rhytme en -intensiteit van de verschillende Bonte 
spechten en de Zwarte specht (Drycopus martius) te 
beluisteren viel. 

Na de pause hield de heer Spreuwenberg een korte 
inleiding over "grassen". 
Grassen zijn één- of meerjarige gewassen met vezel- 
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wortels. De scheuten van de éénjarige soorten zijn 
alle fertiel, meerjarige soorten hebben ook scheuten, 
die geen bloeiwijzen voortbrengen. 
De bloeiwij zen (fig. I a) bevinden zich meestal aan de 
top van de stengel (lg), die door knopen (If) in leden 
worden verdeeld. Aan de stengel zitten bladeren, die 
ontspringen bij de knopen, de stengel over een be- 
paalde lengte omvat houden (bladschede genaamd 
Ie) en dan los van de stengel komen, de bladschijf 
(ld). Bij de overgang van bladschede naar bladschijf 
zit een dun vliesje, ook wel ligula of tongetje ge- 
noemd (fig. lc en fig. 2), dat karakteristiek van vorm 
is en daarom van belang bij het determineren. Zoals 
gezegd is de bloeiwij ze van de inheemse grassen te 
vinden aan het einde van de stengel. Men onder- 
scheidt vier hoofdvormen (fig. 3): de aar, de aar- 
pluim, de pluim en de vingeraar. De bloeiwijzen zijn 
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opgebouwd uit een verzameling van afzonderlijke 
bloempakketjes, aartjes genaamd (fig. lb, fig. 5). 
De aartjes zijn op hun beurt weer opgebouwd uit 
één, twee of meer bloemen. 
Eén bloem is dus de kleinste eenheid van de gehele 
bloeiwijze. 
De bloem (fig. 4) bestaat uit: 
a. bovenste kroonkafje of palea 
b. (onderste) kroonkafje, 
c. schubjes, 
d. vruchtbeginsel, 
e. stempels, 
f. meeldraden. 
De helmknoppen wijken qua vorm af van die van de 
meeste andere planten, ze bestaan uit twee langwer- 
pige helmhokjes, waarbij de helmdraad in het mid- 
den van de helmknop is aangehecht. Ze hebben vaak 
een opvallende X-vorm. De grassen zijn echte wind- 
bloeiers, dat wil zeggen, dat hun stuifmeel door de 
wind wordt verspreid. De helmknoppen hangen dan 
ook aan hun lange helmdraden vaak ver uit de 
bloem. 
Evenals de bloemen, worden de aartjes door kafjes 
omgeven. Deze kafjes worden kelkkafjes genaamd 
(fig. 5a en 5b). Zowel de kroonkafjes als de kelkkaf- 
jes kunnen van een min of meer lange naald zijn 
voorzien (bv. Rogge). Bekend vanwege zijn lange 
kafnaalden is het Vedergras (Stipa pennata) uit Zuid 
Europa. De kafnaalden van dit gras kunnen tot 30 
cm lang worden. 

Zowel in relatie tot hun omgeving als als voedsel- 
bron zijn de grassen een belangrijke familie. Door 
hun zeer uiteenlopende eigenschappen zijn ze in 
staat onder diverse moeilijke klimatologische om- 
standigheden goed te gedijen, waardoor ze dierlijk 
en daarom ook menselijk leven mogelijk maken in 
steppen, prairies en savannen, maar ook in het 
hooggebergte. 
Grassen spelen een belangrijke rol bij onze voedsel- 
voorziening. Suikerriet, rijst, mais en de verschil- 
lende granen behoren alle tot de familie van de gras- 
sen (Gramineae), die 8000-10.000 soorten telt, ver- 
deeld over ca. 700 geslachten. 
Ongeveer acht- tot tienduizenden jaar geleden werd 
op verschillende plaatsen op aarde begonnen met het 
in cultuur nemen van wilde planten. In Midden- 
Amerika begon men met het kweken van mais (Zea 
mays), in Afrika, tussen de Sahara en het equatoriaal 
regenwoud, met gierstsoorten (Panicum spec), in 
het Verre Oosten met Rijst (Oryza spec.) en in het 
Nabije Oosten met diverse granen, waaronder drie 
tarwesoorten en drie gerstsoorten. 
Hoe onderscheidt zich nu een gedomesticeerde 
graansoort van de oorspronkelijk wilde? Vergelij- 
ken we de wilde met de gedomesticeerde granen, dan 
valt op, dat deze laatste hun zaadverspreidingsme- 
chanisme hebben verloren. De gedomesticeerde 
tarweaar valt niet meer, zoals bij de wilde het geval 
is, bij rijpheid in tien tot twintig stukjes (aartjes) uit 
elkaar, maar blijft één geheel en kan daardoor ge- 
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makkelijker en met minder verlies worden verza- 
meld. In het wild zou een dergelijke mutant snel 
verdwijnen, omdat de levenskansen van de zeer 
dicht bij elkaar ontkiemende en elkaar beconcurre- 
rende jonge planten gering zijn. Voor de gedomesti- 
ceerde soort is het verlies van zijn zaadversprei- 
dingsmechanisme geen probleem, omdat de mens de 
zorg voor verspreiding en voortbestaan op zich heeft 
genomen. Door een selectie, die zeker honderden 
jaren, zo niet langer, heeft geduurd, zijn de verschil- 
lende gedomesticeerde graansoorten ontstaan. Het 

is onmogelijk aan te geven wanneer dit proces pre- 
cies is begonnen, want in het begin, toen de mens pas 
op het idee was gekomen een deel van het verza- 
melde graan te bewaren en dit het jaar daarop uit te 
zaaien, was er natuurlijk geen verschil tussen het 
wilde graan en het graan op de akkertjes. 

Summary 

At monthly meeting observations were reported by members. 
Mr. Spreuwenberg gave an address about grasses. 

UIT DE FLORA VAN LIMBURG 

Waarnemingenrubriek van de Plantenstudiegroep 
van het Natuurhistorisch Genootschap onder redak- 
tie van D. Th. de Graaf, Natuurhistorisch Museum, 
Bosquetplein 6-7, Maastricht, tel.: 034-13671. 

Op 19 april hielden leden van de Plantenstudiegroep 
een excursie naar de omgeving van Slenaken waar 
gedeelten van het Groote Bosch en het Gulpdal wer- 
den geïnvesteerd. Hieronder volgt een lijst van de 
meest interessante planten die werden gevonden. 
Een volledige lijst, opgesteld door J. Hermans met 
aanvullingen van R. van der Ham en J. Jansen, is op 
aanvraag bij bovenstaand adres verkrijgbaar. 

Blad 62, hok 42. 14-15 en 42. 24-25. 

Acer campestre Spaanse aak 
Agrimonia eupatoria Agrimonie 
Alliaria petiolata Look zonder look 
Arabidopsis tbaliana Zandraket 
Asplenium ruta-muraria Muurvaren 
Betuia pubescens Zachte berk 
Brachypodiutn sylvaticum Boskortsteel 
Cardamine amara Bittere veldkers 
Cardamine hirsuta Kleine veldkers 
Carex caryophyllea Voorjaarszegge 
Carex flacca Zeegroene zegge 

Carex sylvatica Boszegge 
Cirsium oleraceutn Moesdistel 
Convallaria majalis Lelietje der dalen 
Crataegus laevigata Tweestij lige meidoorn 
Dipsacus fullonum Wilde kaardebol 
Dipsacus pilosus Kleine kaardebol 
Erophila verna Vroegeling 
Hieracium pilosella Muizeoor 
Juncus inflexus Zeegroene rus 
Lathyrus sylvestris Boslathyrus 
Listera ovata Grote keverorchis 
Luzula pilosa Ruige veldbies 
Luzula sylvatica Grote veldbies 
Mespilus germanica Mispel 
Myosotis ramosissima Ruw vergeetmijnietje 
Myosotis sylvatica Bosvergeetmijnietje 
Narcissus pseudonarcissus Wilde narcis 
Paris quadrifolia Eenbes 
Petasites bybridus Groot hoefblad 
Potentilla sterilis Aardbeiganzerik 
Potentilla tabernaemontani Voorjaarsganzerik 
Primula veris Echte sleutelbloem 
Ranunculus bulbosus Knolboterbloem 
Ranunculus auricomus Gulden boterbloem 
Senecio fuchsii Schaduwkruiskruid 
Stellaria alsine Moerasmuur 
Thymus pulegioides Grote wilde thijm 
Vaccinium myrtillus Blauwe bosbes 
Veronica beccabunga Beekpunge 
Veronica hederifolia ssp. lucorum Klimop-ereprijs 
Veronica montana Bosereprijs 
Viola riviniana Witsporig bosviooltje 
Viola reichenbachiana Blauwsporig bosviooltje 



Natuurhist. Maandblad, 1980. 69 (6/7) 117 

RESTEN VAN FOSSIELE ZEESCHILDPADDEN GEVONDEN IN HET KRIJT VAN LIMBURG 
Dl II   III    (Slot) 

ING. P.J. FELDER 

Natuurhistorisch Museum, 
Bosquetplein 6-7, 

Maastricht 

Summary 

Since 1970 eight fossils of Sea Turtles have been found in Creta- 
ceous strata of Limburg. General interest for these fossils has led 
us to give an account of all finds made to date. 
In the period 1766-1978 not less then 257 fossils were found. 
This survey represents the history of two hundred years of collec- 
ting, handling and examining these fossils. We followed a chro- 
nological order in the survey based on names of collectors or 
authors. 
Although description of species was not always complete, we 
may assume that three species of Sea Turtles have been found in 
Cretaceous strata of Limburg. They are: 

Allopleuron hoffmanni (Gray, 1831) 
Glyptochelone suyckerbuyki (Ubaghs, 1879) 
Platychelone emarginata Dolo, 1909. 

Older finds were as a rule not given with stratigraphical detail. 
Our stratigraphical surveys (figs 8 and 9) are based exclusively on 
the newer finds. 

Nieuwe vondsten 

De wijze waarop vondstmeldingen gedaan werden 
en de waarnemingen gedaan bij het bergen van de 
fossielen geven het beste antwoord op een aantal 
vragen die voorheen gesteld worden. 
Het herkennen van een vondst levert niet al te veel 
moeilijkheden op indien het rugschild gevonden 
wordt. Moeilijker is het, wanneer maar kleine bot- 
gedeelten zichtbaar zijn. Kennis van het skelet is dan 
van groot belang bij de vraag wat er gevonden is. 

De wijze waarop het fossiel in het gesteente aanwe- 
zig is kan ons iets vertellen over het fossiel worden en 
kan duidelijk maken waarom het vinden van gave 
exemplaren tot de grote uitzonderingen behoort. 
Het leek mij daarom goed een beschrijving te geven 

van de vondstmeldingen en het bergen van de fossie- 
len. 
Al deze vondsten behoorden tot de soort Allopleu- 
ron hoffmanni (Gray, 1831) 

Vondstmelding 11 februari 1971. 

Arbeiders in de groeve Enci ontdekten in de groeve 
(Kanaalverbreding Castert)  een groot fossiel.  De 
vondst werd medegedeeld aan het hoofdbureau, en 
van daaruit doorgegeven aan het Natuurhistorisch 
Museum. 
Bij aankomst in de groeve bleek in een losgewerkte 
blok het linker gedeelte van een rugschild van een 
zeeschildschap aanwezig (fig. 3). 
Omdat het fossiel uit zijn oorspronkelijke ligging 
verwijderd was moest een reconstructie gemaakt 
worden van de waarschijnlijke ligging. Volgens alle 
aanwijzingen lag het rugschild met de bolle kant 
naar boven, in afzettingen uit het middengedeelte 
van Zone VIIIw (Mb). 
Verder onderzoek van de omgeving leverde geen 
andere vondsten meer op. Het geborgen fossiel werd 
ingeschreven onder het nummer NHMM 009001. 

Vondstmelding 13 maart 1971. 

Leden van de Vereniging tot het bevorderen van het 
wetenschappelijk onderzoek van de St. Pietersberg 
deelden mee dat ze in de St. Pietersberg een botge- 
deelte gevonden hadden. 
Bij het bezichtigen van de vondst werd vastgesteld 
dat het een deel van het rugschild betrof. Het lag met 
de bolle kant naar boven in een laag die normaal veel 
fossielgruis bevat (gruislaag boven de Horizon van 
Kanne). Zone IXw, (Mc). 
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Fig. 6. 
Tijdens het bergen van de vondst uit de Cannerberg, vondst No. NHMM 009017. (foto J. van Eijk). 

Na berging bleek alleen het voorste gedeelte van het 
rugschild aanwezig te zijn (halsinbochting). 
Dit gedeelte van het rugschild is het stevigste deel en 
maakt derhalve de meeste kans op fossilisatie. De 
ligging maakt het aannemelijk dat het fossiel ter 
plaatse ingespoeld werd en bleef liggen in de meest 
stabiele houding. 
Het fossiel werd ingeschreven onder No. NHMM 
1975667. 

Vondstmelding 5 juni 1971. 

Leden van de Vereniging tot bevordering van het 
wetenschappelijk onderzoek van de St. Pietersberg, 

meldden een vondst van een botgedeelte. Bij het 
bergen bleek het een schedel te zijn van een zee- 
schildpad (fig. 4). De schedel lag met de bolle kant 
naar boven, in een laag die meer grof fossielgruis 
bevatte (boven de Horizon van Kanne, Zone IXw, 
Mc). 
Het fossiel is ingeschreven onder No. NHMM 
009005. 

Vondstmelding 22 juni 1971. 

Dit is geen normale vondstmelding. Sinds onheug- 
lijke tijden was immers bij ingewijden bekend dat in 
de  ondergrondse  gangen  van  de  St.   Pietersberg 
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Fig. 7 

Gedeelte van de vondst gedaan op 2 maart 1973 in de ondergrondse gangen van de Cannerberg. 
Ingeschreven onder No. NHMM 009017. (foto J. v. Eijk) 

(champignonkwekerij Pluymakers) een lengtedoor- 
snede te zien was van een zeeschildpad. Dit fossiel 
werd dan ook regelmatig getoond bij excursies in de 
berg. 
Door uitbreiding van de Enci kwam het fossiel in 
gevaar. Na melding hiervan, door de Enci, werd het 
fossiel geborgen. 
Reeds voor de berging was te zien dat er gedeelten 
van het rugschild, de schedel en de wervelkolom 
bewaard waren. Het fossiel was als het ware in het 
midden doorgezaagd tijdens het uitzagen van blok- 
ken in het verleden. 
Het rugschild lag met de holle kant boven, weer in 
een fossielrijke laag (gruislaag boven de Horizon van 
Kanne), in Zone IXw (Mc). 

Nadat het fossiel in een groot blok was uitgezaagd 
werd het in het museum uitgeprepareerd.Naast de 
helft van het centrale deel van het rugschild, werd 
ook de wervelkolom met gedeelten van de ribben, de 
schedel met onderkaak, een gedeelte van de schou- 
dergordel en een voorpoot gevonden in het blok (fig. 
5). 
Sommige skeletdelen lagen niet meer in hun oor- 
spronkelijk verband. De schoudergordel lag bij- 
voorbeeld gedeeltelijk onder het omgekeerde rug- 
schild. Tussen de skeletdelen lagen enkele andere 
grote fossielen (o.a.Hemipneustes), zodat alles erop 
wijst dat de fossielen bij elkaar gespoeld zijn. 
Het fossiel is ingeschreven onder No. NHMM 
009016. 
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Vondstmelding 6 juni 1972. 

Leden van de vereniging tot bevordering van het 
wetenschappelijk onderzoek van de St. Pietersberg 
vonden in de groeve van de Nekami te Bemelen een 
groot gedeelte van het centrale deel van een rug- 
schild. Volgens hun opgave lag het fossiel met de 
bolle kant naar boven in het onderste gedeelte van 
Zone IXw, (Mc). 
De vondst werd door de leden zelf geborgen en ter 
beschikking gesteld van het Natuurhistorisch Mu- 
seum. Het is ingeschreven onder No. NHMM 
007978. 

Vondstmelding 2 maart 1973. 

Door F.M. Verwijst en M. Jansen werd medegedeeld 
dat in de ondergrondse gangen van Neercanne bot- 
gedeelten zichtbaar waren. Bij het bezichtigen (fig. 
6) kon vastgesteld worden dat een gedeelte van de 
schedel en een poot van een zeeschildpad te zien 
waren. Alles wees erop dat meerdere onderdelen van 
het skelet te verwachten waren omdat het fossiel in 
een gruislaag lag. Reeds tijdens de berging bleek dat 
er naast de schedel en de voorpoot, gedeelten van het 
buikschild, het bekken, het rugschild en meerdere 
poten bewaard gebleven waren. Tijdens het uitpre- 
pareren kwamen de onderdelen tevoorschijn (fig. 7). 
Behalve de schedel werd ook de onderkaak gevon- 
den. De vier poten waren allen aanwezig. De poten 
hadden min of meer een normale oriëntatie, alsof het 
dier in een normale houding gestorven was. Uit het 
feit dat alles in een gruislaag was ingebed kon echter 
verondersteld worden dat het dier niet ter plekke 
gestorven was. Dit bleek ook uit de ligging van de 
schedel en de onderdelen van het rug- en buikschild. 
Het dier was na de dood nog verplaatst, mogelijk 
door dezelfde waterbewegingen die ook het gruis bij 
elkaar gespoeld hadden. Overigens zijn er aanwij- 
zingen dat de botten door aaseters zijn aangetast 
(vraatsporen) en een zwartverkleuring die wijst op 
gebrek aan zuurstof tijdens het verrottingsproces. 

Het fossiel werd gevonden in het bovenste gedeelte 
van Zone IXw (Mc) en ingeschreven onder No. 
NHMM 009017. 

Vondstmelding 18 augustus 1975. 

Door W.M. Felder en P.W. Bosch werd in de groeve 
van de Enci, het rugschild van een zeeschildpad ge- 
vonden. 
Het rugschild was echter door voorgaande bezoe- 
kers sterk beschadigd. 
Bij het bezichtigen van de vondst was het duidelijk 
dat hier personen bezig waren geweest die geen idee 
hadden van wat ze gevonden hadden. Men had ge- 
poogd het bot bij stukjes en beetjes vrij te leggen 
zonder er rekening mee te houden hoe het bot er kon 
uitzien en dat het bot zachter was dan de omrin- 
gende kalk. Het resultaat van dat werk werd ontdekt 
door de melders, die wèl zagen dat het een zeeschild- 
pad betrof. Jammer genoeg was het stuk toen al 
onherstelbaar beschadigd. 
Tijdens het bergen bleek naast het centrale deel van 
het rugschild ook een gedeelte van de ribben be- 
waard te zijn. 
Het fossiel lag met de bolle kant naar boven, vlak 
boven laag VIIw-19, uit zone VIIw (Cr4). 
Het werd ingeschreven onder No. NHMM 197716. 

Vondstmelding 16 oktober 1977. 

Marco Snoeck en Jean Pierre Thomassen, beide 
scholieren uit Maastricht, ontdekten in de groeve 
Marnebel te Eben Emael een fossiele zeeschildpad. 
Bij het bezichtigen van de vondst bleek ook hier dat 
andere bezoekers gepoogd hadden het fossiel te ber- 
gen. Het centrale deel van het rugschild dat oor- 
spronkelijk geheel aanwezig was, bleek in kleine 
stukjes gebroken te zijn en grotendeels meegeno- 
men. Overgebleven waren een groot aantal fragmen- 
tjes en de afdruk van het rugschild en de ribben. 
Het fossiel lag vlak boven laag VIIw-19, zone VIIw 
(Cr4), met de bolle kant naar boven. 



Natuurhist. Maandblad, 1980. 69 (6/7) 121 

RR 
Md 

Mc 

c 

£ 
O 

Mb 

Ma 

N 
M 
L 

K 

H 

I 

Cr4 

Cr3c 

PP 
Cr3b 

PP 
C+ 
D 

•c  E: 

'W 

IX w 

VIII w 

VII w 

VI w 

V1 

IV w 

III w 

t Glyptochelone 
suyckerbuyki 
(Ubaghs,1879) 

Allopleuron 
hoffmanni 
CGray,1831 ) 

Fig. 8 

Overzicht van de stratigrafische verspreiding van fossiele zee- 
schildpadden in het Krijt van Limburg. 

De vinders borgen het fossiel en prepareerden het op 
voorbeeldige wijze uit. Daarna gaven ze het in bruik- 
leen aan het Natuurhistorisch Museum te Maas- 
tricht. Het is daar ingeschreven onder het bruikleen 
nummer NHMM 881. 

Aantallen en vindplaatsen 

In totaal konden 257 fossielen van zeeschildpadden 
uit het Krijt, gevonden in Zuid-Limburg en omge- 
ving, achterhaald worden. De vondsten werden ge- 
daan tussen 1766 en 1978. Inde 18e eeuw vond men 
33 exemplaren in 34 jaar tijds. 
Het grootste aantal, namelijk 170 exemplaren, werd 
verzameld in de 19e eeuw. Vooral Henckelius 
(1783-1859) en Ubaghs (1829-1894) waren opmer- 
kelijke verzamelaars. In de verzameling van Hencke- 
lius bevonden zich 56 exemplaren afkomstig van de 
zeeschildpad. Ubaghs verzamelde, nadat hij in 1875 
zijn eerste exemplaar bemachtigde, tot aan zijn dood 
in 1894, 51 exemplaren in 19 jaar tijds. 
De 54 exemplaren, gevonden en genoteerd in de 
periode 1900-1978, steken dan ook maar mager af 
tegen de hoeveelheid die Ubaghs verzamelde. 

De 257 fossielen kunnen onderverdeeld worden in: 
7 stuks bestaande uit een groot aantal delen van het skelet. 
49 stuks bestaande uit een groot deel van het centrale deel van het 
rugschild, al of niet met delen van de rand van het rugschild, de 
wervelkolom of de ribben. 
46 stuks met kleine gedeelten van het centrale deel van het rug- 
schild of delen van de wervelkolom of de ribben. 
43 stuks met gedeelten van de rand van het rugschild. 
23 stuks bestaande uit schedels, gedeelten daarvan of de onder- 
kaak. 
39 stuks met gedeelten van de schoudergordel, het bekken en of 
de poten. 
13 stuks met gedeelten van het buikschild. 
De resterende 37 stuks konden niet gerangschikt worden. 

Bij de vindplaatsen spannen Maastricht, St. Pieter en 
St. Pietersberg de kroon. Deze plaatsen worden ge- 
volgd door Valkenburg, Kunrade, Benzenrade, 
Berg-Terblijt, Bemelen, Kanne, Castert, Eben- 
Emael, Neder-Kanne, Sichen en Sussen. 
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De stratigrafische verbreiding van Glyptochelone 
suyckerbuiki (Ubaghs, 1879) is beperkt tot Zone 
Xw = Md (zie fig. %). Allopleuron hoffmanni (Gray, 
1831) werd gevonden vanaf de Gulpense Kalken, 
Zone VIIw (Cr4), vuursteenlaag VIIw-15, tot in het 
allerhoogste gedeelte van Zone IXw (Mc) van de 
Maastrichtse Kalken (zie fig. 9). 
In de Kunrader Kalken werden uitsluitend vondsten 
gedaan van Allopleuron hoffmanni (Gray, 1831). 
De enige vondst van Platychelone emarginata Dollo, 
1909 werd gevonden in het Maastrichtien (Tuffeau 
de Maestricht). 
De vondsten van de laatste jaren konden nauwkeu- 
rig stratigrafisch bepaald worden (zie fig. 9). Al deze 
vondsten behoorden tot de soort Allopleuron hoff- 
manni (Gray, 1831). 
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Stratigrafische vindplaatsen van fossiele zeeschildpadden, die 
door de heer R. Garcet en het Natuurhistorisch Museum te 
Maastricht geborgen werden. 
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Regelmatig stonden wij versteld van de rijke schake- 
ringen aan kleuren en vormen, die samen de haag 
uitmaakten. Soms kwamen op enkele meters heg wel 
dertig verschillende plantensoorten voor. 
In het haagvormend gedeelte troffen wij o.m. aan: 
Een- en Tweestijlige meidoorn, Sleedoorn, diverse 
rozesoorten, Hulst, Wegedoorn, Zuurbes, Gewone 
vlier, Zomereik, Vogelkers, Hazelaar, Mispel, Es, 
diverse braamsoorten, Heggerank, Bosrank, Klimop 
en Hop. 
In de kruid- en moslaag werden zeker honderd ver- 
schillende soorten meer of minder regelmatig aange- 
troffen. 
Een erg mooi voorbeeld van een rijk geschakeerde 
haag vonden wij bij Cottessen. (zie figuur 1). Helaas 
is juist deze haag enige jaren geleden totaal afge- 
brand. 

Voor het ontstaan van een haag doen zich twee 
mogelijkheden voor. Plaatselijk kan het oorspronke- 
lijke bos op een smalle strook (bv. een steil talud) 
bewaard zijn gebleven bij wijze van terrein- 
afscheiding. Als die strook tamelijk breeds is, b.v. 
5 m, is er in feite sprake van een overgang naar 
bosmantel of bos (b.v. bij Wijlré zijn mooie voor- 
beelden hiervan te vinden). 

In de meeste gevallen is echter het ontstaan van een 
haag te danken aan het aanplanten van een struik- 
soort, b.v. Eenstijlige meidoorn. Naarmate de heg 
ouder wordt, vestigen zich spontaan allerlei struik- 
en boomsoorten in de heg ten koste van de aange- 
plante soort. Ook maken de oorspronkelijke krui- 
den (b.v. graslandplanten) plaats voor een steeds 
gevarieerder gezelschap. 

FRUITWEIDE   Ckoeien) 

l^v Betuia  pubescens 

B.    ""1 
C,     B3     B^ A*-f^D 

Tilia plat. 

22332)---^^^ 

HOOIWEIDE 

BOERDERIJ 

FRUIl 

Fig. 1: 

Hagen langs weggetje bij Cottessen, top. krt 62D, hor. 3,2, vert. 
4,2 -4,5. Schaal 1:300. 
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HAGEN IN HET MERGELLAND 

door 

PETER WILLEMS 

Eykskensweg 37 

6243 AD  Geulle 

Naar aanleiding van het verslag van de maandelijkse 
bijeenkomst van het N.H.G. te Maastricht op 3 april 
j.1. wil ik een bijdrage leveren aan de discussie over 
de ruilverkaveling in het Mergelland. 
Het in het verslag vermelde "verdwenen" onderzoek 
naar de hagen in het Mergelland werd destijds uitge- 
voerd door H. van Gils en ondergetekende. 
In het kader van onze doctoraalstudie aan de Nij- 
meegse Universiteit verrichtten wij onder leiding van 
Prof. dr. V. Westhoff in 1970 een onderzoek naar 
het voorkomen en de floristische samenstelling van 
zomen en mantels (bosranden) in Zuid Limburg. Op 
dringende wens van wijlen dr. W. Diemont, hoofd- 
ingenieur-direkteur van het Staatsbosbeheer in Lim- 
burg, werd hier nog een tweede studie aan gekop- 
peld over het voorkomen en de verspreiding in het 
Mergelland van botanisch interessante hagen en hun 
floristische samenstelling en struktuur. De bedoe- 
ling was, zo werd ons gezegd, dat dit haag- 
onderzoek gebruikt zou worden voor het ruilverka- 
velingsplan Mergelland. 
Beide studies hebben wij uitgevoerd. Het zoom- en 
mantelonderzoek is weergegeven in een verslag, dat 
in dec. 1971 als publikatie bij het Rijksinstituut voor 
Natuurbeheer verscheen. Aan een verslag over het 
haag-onderzoek in het Mergelland bestond, tot onze 
verbazing, geen behoefte. Aangezien het S.B.B, 
sindsdien nooit om rapportering heeft gevraagd, is 
hierover geen verslag verschenen. 
Waarom het S.B.B, geen interesse in het onderzoek 
heeft gehad, is ons nog steeds niet duidelijk. In het 
licht van de naderende ruilverkaveling lijkt het mij 
echter zinvol om de belangrijkste bevindingen van 
ons onderzoek hier alsnog te vermelden. 

In de zomer van 1970 werden, na een eerste inventa- 
risatie, ongeveer 100 plantensociologische opnamen 
van hagen, verspreid over het gehele Mergelland, 
gemaakt. Botanisch gevarieerde, en struktureel goed 
ontwikkelde hagen werden vooral in de volgende 
gebieden aangetroffen: Epen en Slenaken; Mheer, 
Banholt en Libeek; Reymerstok en Hoogcruts; 
Noorbeek; Heugem, Oost en Maarland. Ook buiten 
deze gebieden werden sporadisch interessante hagen 
aangetroffen. 
Het bleek, dat een aantal faktoren van invloed was 
op de samenstelling en struktuur van een haag: 

1.  de door de boeren aangeplante soort (meestal 
Eenstijlige meidoorn, soms Haagbeuk of Hulst). 

2.  Het al dan niet regelmatig snoeien van de haag 
(snoeien bevordert de dominantie van de aange- 
plante soort, niet-snoeien geeft andere soorten, 
bv. Sleedoorn, de kans) en het wel of niet bewei- 
den van het aangrenzende terrein (door bewei- 
ding ontstaat de typische "paddestoel"-haag). 

3. De nabijheid van een bos of bossage. Met name 
de kruidlaag is het gevariëerdst als vanuit nabu- 
rig bos soorten kunnen "ontsnappen" (soms is er 
geen bos meer, maar wel vroeger in de buurt 
geweest.) 

4. De ouderdom van de haag. Hoe ouder de haag, 
des te gevarieerder is zowel het haagvormend 
gedeelte als de ondergroei. 

5. De hellingshoek van de bodem waarop de haag 
groeit (dit is met name van invloed op de kruid- 
laag). 

6. De grondsoort. 

7. De hoogte boven N.A.P. 
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VERKLARING VAN DE TEKENS 

A    Hulst haagvormend. 

Al   met Zomereik, Haagbeuk, Sleedoorn, Een- en Tweestijlige 
meidoorn en Braam. 

A2  met Braam. 
A3  met Es en Braam. 
A4  met Braam, Gewone vlier en Rode kornoelje. 
A5   met Haagbeuk, Gewone vlier, Heggerank, Braam en Eenstij- 

lige meidoorn. 
A6  met Haagbeuk, Gewone vlier, Braam, Hazalaar en Eenstij- 

lige meidoorn. 
A7 met Hazelaar, Braam en Zomerik. 
A8   met Hazelaar, Braam, Eenstijlige meidoorn, Gewone vlier en 

Hop. 
A9  met Eenstijlige meidoorn, Braam, Klimop en Hop. 

B   Eenstijlige meidoorn haagvormend. 

BI met Hondsroos en Braam. 
B2 met Mispel, Braam en Hazelnoot. 
B3 met Tweestijlige meidoorn, Braam, Bosrank en Hulst. 
B4 met Braam, Klimop en Haagbeuk. 
B5 met Gewone vlier en Braam. 
B6 met Rode kornoelje, Hazelaar en Braam. 
B7 met Braam en Zomereik. 

C    Haagbeuk haagvormend 

Cl   met Eenstijlige meidoorn en Braam. 

C2   met Braam 
C3   met Gewone vlier en Klimop. 
C4  met Braam en Hulst. 
C5  met Braam, Eenstijlige meidoorn en Heggerank 

D    Tweestijlige meidoorn haagvormend 

D     met Heggerank, Haagbeuk en Eenstijlige meidoorn. 

E     Braam haagvormend 

E     met Hulst. 

F   Hulst en Eenstijlige meidoorn haagvormend. 

F     met Es, Hondsroos, Haagbeuk en Braam. 

G    Tweestijlige meidoorn en Hazelaar haagvormend. 

G    met Eenstijlige meidoorn, Haagbeuk, Braam en Gewone 

vlier. 

 = prikkeldraad, vaak met jonge struikjes (Braam, Hulst, 

enz.). 

FRUITWEIDE 

Prunus avium 
STAL 
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Tot besluit van dit artikel volgen enkele opmerkin- 
gen over het beheer van hagen. Zoals wel vaker, is 
ook in dit geval continuïteit zeer belangrijk. Een 
regelmatig geschoren haag moet men blijven 
snoeien, om samenstelling en struktuur te handha- 
ven. Een van boven breed uitgegroeide haag houdt 
men alleen in stand door regelmatig koeien onder de 
haag te laten grazen. Er zijn vele vormen van hagen, 
die alle de moeite van het bewaren waard zijn, en die 
ieder een andere beheersvorm vereisen. 
Een rijke haag ontstaat niet in vijfjaar tijd. Er is een 
mensengeneratie of meer voor nodig om de rijkdom 
van een mooie haag te benaderen. In de loop van 
decennia staat de dominerende en aangeplante 
struiksoort steeds meer terrein af aan allerlei andere 
soorten, en even traag ontwikkelt zich de kruidlaag. 
Dit proces laat zich niet versnellen door "links en 
rechts" wat andere soorten tussen de Meidoorn te 
planten. Het is helemaal ondenkbaar, dat de karak- 

teristieke kruid- en moslaag door mensenhand wor- 
den aangelegd, om maar niet te spreken van de bo- 
demstruktuur. 

Het is zaak, dat zo snel mogelijk een lijst van te 
sparen hagen in het Mergelland wordt aangelegd, 
zodat de landschappelijk en wetenschappelijk meest 
waardevolle elementen bewaard kunnen worden. 
En ditzelfde geldt waarschijnlijk ook voor de andere 
"kleinschalige natuurmonumenten" in het mergel- 
land. 

Summary 

A description is given of one of the hedges typical of the landscape 
of Southern Limburg. Many are threatened by plans for re- 
structuring of farmlands. The author emphasises that these hed- 
ges are of a composite and integrated nature, developed over 
decades, and cannot be replaced by re-planting some of the major 
species. 

KENMERKEND GEDRAG BIJ DE KONINGINNEPAGE (PAPILIO MACHAON L. 
EN ANDERE PAPILIONIDAE (LEP.). 

door 
J.J.M. MOONEN 

Gulden Putstraat 14 

Ulestraten 

In een maandvergadering van het Natuur Historisch 
Genootschap in 1976 vroeg de heer van Noorden of 
de Koninginnepage een voorliefde heeft voor hoge 
plaatsen, naar aanleiding van waarnemingen van dit 
dier boven op de Observant (Nat. Hist. Maandblad 
65e jrg.; 9. p. 153). De heer CUPEDO wijdde hierna 
een kort artikeltje (Nat. Hist. Maandblad 65e jrg.; 
11-12. p. 179) aan deze vraag. Hij stelde terecht, dat 
het opzoeken van hoge punten in het landschap ver- 
band houdt met de voortplanting, dus met de in- 
standhouding van de soort. Het is duidelijk, dat 
dieren die verspreid leven een kleinere kans hebben 

elkaar te ontmoeten dan dieren die binnen hun ge- 
bied de voorkeur geven aan hoge plaatsen. 
In Noord Amerika, waar meer Papilio- soorten leven 
die voor een deel zeer nauw verwant zijn aan onze 
Papilio machaon - kan men dit opzoeken van hoge 
plaatsen beter waarnemen dan hier in Nederland. In 
Amerika noemt men dit gedrag "hill-topping" (TY- 
LER, 1975; EMMEL, 1976). Hill-topping komt bij ver- 
scheidene vlindersoorten voor, maar het lijkt ken- 
merkend voor veel Papilionidae. Het is beschreven 
van echte Papilio-soorten, waaronder onze Konin- 
ginnepage, maar ook van soorten uit andere genera: 
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Parides uit Midden en Zuid Amerika (EMMEL, 1976, 
p. 213) enlpbiclides uit Europa en Azië. Het laatste 
genus heeft slechts twee soorten, waarvan voor ons 
de Koningspage (Iphiclides podalirius L.) de be- 
kendste is. 

Een van de eerste waarnemingen van hill-topping is 
van Longstaff, die in het begin van deze eeuw in 
Japan rondom een houten tempeltje, dat bovenop 
een heuvel gebouwd was, maar liefst vier Papilio- 
soorten zag vliegen en geen enkele onderaan de heu- 
vel (EMMEL, 1976, p. 167). 
In Europa is hill-topping door twee soorten tegelijk 
al bijzonder. We konden het erg mooi waarnemen 
op de heuvel van de dode stad Les Baux in de Pro- 
vence, Frankrijk, waar zowel de Koningspage als de 
Koninginnepage aanwezig waren (25. VII. 1979). 
De eerste soort was er vrij talrijk; van de Koningin- 
nepage zagen we twee exemplaren boven op de heu- 
vel. De Koningspage was beneden al te zien, maar 
was boven duidelijk talrijker. Verder zagen we ver- 
scheidene Koningspages langs de steile hellingen van 
de heuvel omhoog en omlaag vliegen. 
Bij de Koningspage hebben we ook heel duidelijk 
hill-topping kunnen waarnemen in de Franse Pyre- 
nees Orientales. Tussen Argelès sur Mer en Col- 
lioure staan namelijk op de oostelijke toppen van de 
Pyreneeën twee oude torens^ die over zijn van een 
verdedigingslinie, gebouwd rond 900. Deze beheer- 
ste de hele kuststrook evenals de verbinding over- 
land tussen Spanje en Frankrijk. De noordelijkste 
toren, Tour de Massane, ligt op een 800 meter hoge 
top. Westelijk onder de Tour de Massane ligt de 
prachtige Gorge de Lavall, waardoor het riviertje 
Massane stroomt in de richting van Argelès s/M. Op 
17 juli 1978 zagen we bij de Tour de Massane onge- 
veer 8 Koningspages, vooral op het hoogste deel van 
de droge, maar prachtige glooiende bloemenweide 
rond de toren. Zo nu en dan vloog er een naar 
bloemen een tiental meters lager op de weide. We 
hebben er toen geen voortplantingsgedrag waarge- 
nomen. Een jaar later (15. VII. 1979) zagen we bij de 
Tour de Massane  geen enkele Koningspage.  De 

weersomstandigheden waren toch ongeveer gelijk: 
zonnig en warm tot zeer warm. Wel zagen we op de 
terugweg bij een Romaans Kapelletje op 300 meter 
hoogte twee Koningspages. 
In het dal van de Gorge de Lavall zagen we er dat jaar 
(1979) juist veel: op 18 juli 5 exemplaren; op 22 juli 
9 exemplaren. 
In 1978 hebben we daarentegen geen enkele Ko- 
ningspage in de Gorge de Lavall gezien. En in 1977 
slechts één exemplaar. 
Koningspages zijn, zoals de meeste Papilionidae, 
goede vliegers. Ze kunnen de afstand en het hoogte- 
verschil tussen de Tour de Massane en de Gorge de 
Lavall makkelijk in 20 minuten overbruggen. Onze 
weinige waarnemingen kunnen echter geen verkla- 
ring geven voor de verschillende vliegplaatsen in 
1978 en 1979. Wat beweegt de dieren om naar bo- 
ven te gaan? Wanneer blijven ze juist beneden? 
We weten het nog niet. 

Een ander gedrag, dat eigenlijk aansluit op het ver- 
schijnsel van hill-topping, heb ik bij de Koninginne- 
page kunnen waarnemen op de Observant op 11 juni 
1979. Er waren vier dieren bovenop de top, die 
ofwel snel in lange banen laag (1-1 Va meter) over de 
afgeplatte top van de Observant vlogen, als het ware 
de hele oppervlakte afzoekend, ofwel op de grond 
gingen zitten, schijnbaar om zich in de zon op te 
warmen. Ze zaten dan echter bijna nooit op de 
warmste plekken en wanneer de zon achter de wol- 
ken verdween, bleven ze gewoon zitten. Na enige tijd 
werd me duidelijk wat er gebeurde: iedere keer als 
een laag rondvliegend dier boven een zittend dier 
kwam, vloog het zittende dier pijlsnel op naar het 
overvliegende dier. Daarna vlogen ze samen om el- 
kaar heen wervelend hoog op (tot 10 a 15 meter). 
Even later kwamen beide dieren weer omlaag. De 
één ging baantjes vliegen en de ander ging op de 
grond zitten. Of dit zittende dier dezelfde was als 
voorheen, was niet te zien. 
Dit gedrag heb ik herhaalde malen kunnen waarne- 
men, waarschijnlijk omdat er vier dieren bijeen wa- 
ren en omdat in elk geval drie dieren mannetjes 
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waren. Het vierde exemplaar heb ik niet kunnen 
sexen. Dit wervelend om elkaar omhoog vliegen 
werd ook al door CUPEDO vermeld. 
Achteraf is me duidelijk geworden, dat ik ditzelfde 
gedrag al eerder had gezien namelij k op een heuvel in 
de omgeving van Daroca in Spanje (29. V. 1970). 
Een Koninginnepage zat op de heuveltop en ging na 
opjagen door mij steeds opnieuw weer zitten, totdat 
er een tweede dier in de buurt kwam. Samen vlogen 
ze op de bekende wervelende wijze omhoog, waarbij 
ze door de harde wind honderden meters weggebla- 
zen werden. 
Dit gedrag wijst erop, dat hill-topping inderdaad 
belangrijk is in verband met het vinden van een 
voortplantingspartner. 

Een derde gedragsvorm van Papilionidae moet ook 
nog vermeld worden, ofschoon ik het van de Konin- 
ginnepage nog nooit gezien heb. Dit gedrag noemt 
men in Amerika "patrolling" (TYLER, 1975). Hierbij 
vliegt het betreffende dier steeds precies langs het- 
zelfde traject heen een weer, meestal langs een bos- 
rand of een rivier, soms uren lang. Bij de Afrikaanse 
Papilio dardanus Brown heb ik aan de ingang van 
het Lake Manyara National Park in Tanzania duide- 
lijk patrolling kunnen waarnemen. Ongeveer tien 
mannelijke*) dieren vlogen ieder op zich steeds in 
dezelfde richting langs de bosrand en gingen vervol- 
gens via één van de twee openingen tussen de bomen 
het bos in. Ik heb ongeveer drie kwartier naar dit 
verschijnsel kunnen kijken. 
In Europa heb ik patrolling twee keer heel duidelijk 
kunnen waarnemen bij de Koningspage. De eerste 
keer was in augustus 1971 op de heuvels aan de 
Dalmatische kust ten noorden van Dubrovnik, waar 
een Koningspage enkele'uren lang een niet zo hoge 
heuvel op en af vloog, laag boven een wijngaard. De 
tweede keer was op 1 juli 1976 bij het bos rond de 
ingang van de beroemde grotten van Lascaux in de 
Dordogne. Hier vloog een exemplaar op ongeveer 4 

*) De mannetjes zijn bij Papilio dardanus gemakkelijk te her- 
kennen vanwege de sexuele dimorfie: de do zijn overwegend 
heldergeel; de op zijn bruin of oranje-bruin met wit. 

meter hoogte langs de bosrand over een traject, dat 
bestond uit twee rechte stukken die haaks op elkaar 
stonden. Dit dier vloog daar zeker drie kwartier op 
en neer. Daarna merkten we, dat op een akker met 
Luzerne achter het bos tientallen Koningspages aan 
het fourageren waren op de Luzerne in gezelschap 
van evenveel Koninginnepages en vele andere vlin- 
dersoorten. Waarom slechts één individu dit 
patrolling-gedrag vertoonde en alle andere niet, is 
me geheel onduidelijk. TYLER denkt, dat ook patrol- 
ling een functie heeft bij het vinden van een partner. 

Om een duidelijk beeld te krijgen van dit soort ge- 
dragingen en van de functie ervan zijn veel meer 
waarnemingen nodig. Wanneer de lezer denkt iets 
dergelijks of een ander opmerkelijk gebeuren gezien 
te hebben, dan is zijn verslag daarvan bij mij van 
harte welkom. 
Moge deze korte uiteenzetting bijdragen tot het ge- 
makkelijker herkennen van dit soort gedragingen. 
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Summary 

Typical paterns of behaviour of Papilionid butterflies are hill- 
topping and patrolling. Another pattern of behaviour is found 
with the Swallowtail-butterfly (Papilio macbaon L.). 
Four hill-topping Swallowtails were seen at the top of the Obser- 
vant near Maastricht (II. VI. 1979). At least three of them were 
males. They were either flying back and forth 1-1V2 meters over 
the flat top of the Observant or sitting on the ground. When a 
flying animal approached a sitting animal, the latter flew up to 
the flying one very fast. Together they flew up about 10 to 15 
meters whirling around each other. After that they came down 
again. 
That day we saw this pattern several times and we have seen it 
before in Spain but not so clearly, for the strong wind there blew 
away the two Swallowtails whirling up. 
This pattern of behaviour indicates that hill-topping is indeed 
important to find a mating-partner. 
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20 JAAR ORCHIDEEËNTUIN IN LIMBURG - STAND VAN ZAKEN 

door 
PH. BOSSENBROEK, 

Staastbosbeheer, Dienstvak Natuurbehoud, Roermond 

Inleiding 

In 1969 verscheen het artikel "Zehn Jahre Freiland- 
kultur einiger einheimischer Orchideën im Geren- 
dal, Niederl. Limburg" door W.H. DIEMONT (1). In 
deze publicatie worden de opzet, ervaringen en re- 
sultaten beschreven van overplantingsexperimenten 
van 22 wilde orchideeën-soorten in het tijdvak 
1958-1968, in het Staatsnatuurreservaat "Geren- 
dal". Dit reservaat ligt in het Krijt- en Lössdisctrict 
van Zuid-Limburg in Nederland. De meeste van de 
22 soorten komen van nature voor op kalkrijke bo- 
dems. Het experiment werd uitgevoerd in een door 
natuurtechnische milieubouw ontstaan Mesobro- 
mion. De verkregen orchideeën waren afkomstig 
van exemplaren, die in hun geheel als polletjes wer- 
den overgeplant of van knolletjes die uit de handel 
verkregen werden en ingeplant werden. 
De vermeerdering van de 22 soorten werd van jaar 
tot jaar door tellingen bijgehouden. Na 10 jaar tel- 
lingen stelde Diemont vast dat een aantal soorten 
zich min of meer permanent in de Orchideeëntuin 
had gevestigd (tabel 1). Tevens door het feit dat na 
enige jaren vermeerdering door zaad begon op te 
treden, kwam hij daarbij tot de veronderstelling, dat 
de soorten die een proces van 10 jaar selectie achter 
de rug hadden en zich permanent gevestigd hadden, 
het voor hen geschikte milieu in het kunstmatig aan- 
gelegde Mesobromion zouden hebben gevonden. 

Nu er gedurende 20 jaar waarnemingen zijn ver- 
richt, is er opnieuw een moment aangebroken de 
resultaten over de voorbije periode te bezien. In dit 
artikel zal dan ook de periode na 1968 in samenhang 
met de periode daarvoor, beschreven worden. 

Het beheer in de periode 1958-1978 

Na de aanleg van de natuurtuin in 1958 en de daar- 
bij gepleegde grondbewerkingen (1) werd het gras- 
land jaarlijks in het najaar lx gemaaid, waarna het 

Tabel 1: 
STAND VAN ZAKEN NA 10 JAAR (1958-1968) 

gevestigd: 

Orchis maculata ssp. fucbsü 
Listera ovata 
Gymnadenia conopsea 
Anacamptis pyramidalis 
Aceras anthropophorum 
Orchis militaris 
Orchis simia 
Orchis purpurea 
O. militaris x O. simia 
O. militaris x O. purpurea 
Plantanthera bifolia 
Platanthera chlorantha 

niet zeker of plant zich gevestigd heeft: 

Himantoglossum hircinum 
Ophrys insectifera 
Ophrys fuciflora 
Epipactis atrorubens 

erg twijfelachtig: 

Cephalanthera damasonium 
Orchis morio 
Orchis mascula 
Orchis ustulata 

Ophrys apifera 
Coeloglossum viride 
Epipactis helleborine 

Naar Diemont: 1969 
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maaisel werd afgevoerd. In de jaren 1974-1977 
werd i.p.v. maaien, geweid met 8-10 schapen, vanaf 
augustus en gedurende de winter tot april. De be- 
weide oppervlakte besloeg 1,2 ha. Naast het kalk- 
schraalland was hier tevens bij betrokken een ge- 
deelte van het aangrenzende boscomplex en het ver- 
ruigde grasland, dat zich hoger op de helling, gren- 
zend aan het schraalland, bevindt. Plaatselijk werd 
ruigte nagemaaid. Het beweiden werd ingevoerd, 
omdat zich in de kruidlaag een steeds sterkere vor- 
ming van mos ging voordoen, ondanks het feit, dat 
vanaf 1968 het mos af en toe plaatselijk met de hark 
werd verwijderd. 
In 1978 moest het beweiden noodgedwongen ge- 
stopt worden en kon alleen nog tussentijdse bewei- 
ding toegepast worden. 
Incidenteel werden kleinere beheershandelingen 
uitgevoerd, zoals de uitdunning en terugsnoeiïng 
van de om de tuin aangelegde singels en bosrand. 

Resultaten van de tellingen van 1958 t/m 1978 

In figuur la, b, c, d, worden de gegevens vanaf 1958 
t/m 1978 in staafdiagrammen weergegeven. Ver- 
meld zijn de aantallen per soort per jaar voor de 
gehele tuin. Ook is aangegeven in welke jaren orchi- 
deeën zijn aangeplant (pijltjes). 

Bespreking 

In de loop van 20 jaar zijn de volgende soorten niet 
"aangeslagen" in de orchideeëntuin: Herminium 
monorchis, Epipactis belleborine, Dactylorhiza ma- 
jalis en Cephalanthera damasonium. Van een aantal 
andere soorten kan nog niet gezegd worden of ze wel 
of niet zijn aangeslagen. Nu eens zijn ze er, dan weer 
zijn ze een poosje weg, soms waren het wat verpie- 
terde planten, in andere jaren echter ook weer fraai 
bloeiend. Tot deze nogal grote groep behoren: Or- 
chis morio, O. mascula en O. ustulata, Himanto- 
glossum hircinum, Ophrys insectifera, O. apifera en 
O. fuciflora, Epipactis atrorubens, Platanthera bifo- 
lia, P. chlorantha alsmede de bastaarden Orchis mi- 

litaris xOrchispurpurea,Acerasanthropophorum x 
Orchis militaris en Platanthera chlorantha x Pla- 
tanthera bifolia. Vanwege het moeilijk onderschei- 
den van deze laatste bastaardering vanP. chlorantha 
is ze in de telling voor deze soort meegenomen. 
Sommige van de tot deze groep behorende soorten 
zijn diverse malen bij geplant, welke echter nog 
steeds niet tot het gewenste resultaat hebben geleid. 
De aantalsfluctuaties zijn bijna voor iedere soort 
weer anders. Orchis morio is steeds met een aantal 
planten aanwezig geweest. In '72 en '73 werd bijge- 
plant maar na een aanvankelijke opleving loopt het 
aantal nu weer terug. Orchis mascula en O. ustulata 
leken na een eerste moeizame aanloopperiode zich 
met behoorlijke aantallen in de tuin te hebben geves- 
tigd, maar verdwenen in '72/'73 vrijwel geheel. 
Ook hier werd bijgeplant, maar het resultaat is 
weinig hoopgevend, met name voor O. ustulata. 
Himantoglossum hircinum leek zich aanvankelijk 
niet te vestigen. 
Verschillende malen werd bijgeplant en ineens in '68 
kwam de soort in een reeks van jaren in redelijke 
aantallen voor. Ze lijkt echter nu weer helemaal op 
haar retour. 
Van de 3 Ophrys- soorten leken O. insectifera en O. 
fuciflora zich aanvankelijk te vestigen. De aantallen 
zijn na een aanloopperiode echter laag en wisselend 
gebleven. Hetzelfde geldt voor O. apifera, al is deze 

FIGUUR    1 ( A,B,C,D) 
AANTALLEN PER SOORT PER JAAR VAN DE IN DE ORCHIDEEËNTUIN VOORKOMENDE ORCHIDEEËN 
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soort pas na het planten van polletjes in '72 bijna 
constant met enkele individuen aanwezig geweest. 
Platanthera bifolia is ook steeds met enkele indivi- 
duen aanwezig, de laatste jaren echter niet meer dan 
2-6 exemplaren. De beginperiode tot '68 telde wisse- 
lend 3-14 exemplaren. 
Platanthera chlorantha leek zich aanvankelijk snel 
in de tuin te vestigen. De aantallen werden na een 
piek in '65 echter steeds minder tot een rond de 5 
wisselend aantal exemplaren. 
Tenslotte begonnen de bastaarden O. militaris x O. 
purpurea en A. antbropopborum xO. militaris resp. 
in '63 en '67 voor het eerst op te treden, echter steeds 
in lage aantallen. De eerste is de laatste jaren niet 
meer aangetroffen. 
Een derde categorie orchideeën bestaat uit soorten 
die vanaf het begin constant met soms wat wisse- 
lende aantallen voorkomen. Hiertoe behoren Orchis 
simia, O. purpurea, Coeloglossum viride en de bast- 
aard O. militaris x O. simia. 
Tot de vierde en laatste categorie behoren een aantal 
soorten die een duidelijk patroon van opkomst en 
teruggang en soms zo herhaald, vertonen. Ze vallen 
vooral op door de grote aantallen waarmee ze in de 
tuin voorkomen. Orchis militaris, Aceras anthro- 
pophorum, Anacamptis pyramidalis, Orchis macu- 
lata ssp. fuchsii, Listera ovata en Gymnadenia co- 
nopsea behoren tot deze groep. Ze vertonen alle- 
maal een wat moeizaam begin gedurende de eerste 
5-10 jaar en bouwen dan successievelijk een popula- 
tie op, waarna, na verloop van tijd een teruggang 
optreedt, gevolgd door weer een nieuwe opbouw- 
fase etc. 

Het wel of niet aanslaan van de soorten zal afhangen 
van de mate waarin de oecologische amplitude van 
iedere soort ruimte bood en nog biedt aan de ge- 
voerde en nog te voeren beheersverrichtingen in de 
tuin, die van invloed zijn op de mate van variatie in 
het(plaatselijke) abiotische milieu. 
M.a.w. is er voldoende diversiteit in abiotische om- 
standigheden, dan zal zich een groter aantal soorten 

kunnen vestigen, dan bij minder variatie het geval 
kan zijn. 
Kijken we naar de oecologische randvoorwaarden 
zoals die geformuleerd zijn door ELLENBERG (2) en 
LANDWEHR (3), dan vallen voor de verschillende 
groepen, zoals ze bovenstaand zijn ingedeeld, een 
aantal bijzondere verschillen op. 

Groep I 

In deze groep bevinden zich een tweetal soorten die 
een voorkeur hebben voor meer of minder sterk 
beschaduwde plaatsen: Epipactis helleborine en Ce- 
phalanthera damasonium. Ze behoren tot de 
Fagetalia-orde, de laatste bovendien tot het 
Cephalanthero-Fagion. C. damasonium bereikt in 
Zuid-Limburg de westgrens van zijn (continentale) 
verspreiding. 
Aangezien in de tuin beschaduwde plaatsen enkel in 
de randbegroeiïng in voldoende mate aanwezig is, is 
het niet zo verwonderlijk dat de soorten niet aan- 
sloegen. Daar kan echter tegenin gevoerd worden 
dat een soort als Orchis purpurea wèl redelijk is 
aangeslagen. 
O. purpurea is echter een halfschaduw-plant en 
heeft in de tuin dus wat meer kansen dan de beide 
eerder genoemde soorten. 
Ook hebben de beide soorten voorkeur voor plaat- 
sen met matig stikstofrijke bodem, terwijl Epipactis 
helleborine vaak op omgewerkte en daarna enige 
tijd met rust gelaten grond wordt aangetroffen. 
Vermoedelijk is de verschraling van de tuin mede 
oorzaak voor hun verdwijnen. 
Herminium monorchis is van alle soorten die in de 
tuin werden aangeplant, de meest uitgesproken con- 
tinentale soort (ELLENBERG, 2), met zwaartepunt van 
haar verspreiding in het sub-montane temperatuur- 
gebied. De meeste andere soorten in de tuin hebben 
voorkeur voor warmere standplaatsen dan Hermi- 
nium dat heeft. Echter ook hier moet de kantteke- 
ning geplaatst worden dat de soort eveneens in sterk 
atlantische kustduinen voorkomt. 
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LANDWEHR(3) noemt voorDactylorbiza majalis als 
voorkomen basische tot zwak zure leemgronden, 
vaak onder humusrijke en voedselrijke condities. De 
soort is bovendien sterk gebonden aan grondwater; 
alleen op kalkrijke gronden kan hij onafhankelijk 
van het grondwater groeien. 
Toch is de plant niet aangeslagen. Het is echter zo, 
dat slechts één polletje van deze plant in 1958 werd 
geplant, dat het 4 jaar uithield en toen afstierf. Wel- 
licht was bij het planten van meerdere polletjes een 
beter resultaat verkregen. 

Groep III, 

In deze groep valt Orchis purpurea op, die zich als 
halfschaduwplant in de randbegroeiïng heeft weten 
te handhaven. Zowel O. purpurea also, simia zitten 
hier ook aan de noord-westgrens van hun versprei- 
dingsgebied. Ze hebben beide voorkeur voor sterk 
basische bodems. Coeloglossum viride heeft weer 
geen voorkeur voor basenrijke bodems en valt wat 
dat betreft weer enigszins uit de toon. Deze soort 
heeft zich echter met redelijke en constante aantallen 
weten te handhaven. 

Groep II 

Ook in deze groep, waarvan nog niet zeker is, of ze 
zullen blijven of verdwijnen, vallen een aantal bij- 
zonderheden op. In de groep zitten een 3-tal soorten 
die een voorkeur hebben voor halfschaduwplaatsen 
(ELLENBERG, 2). Dit zijn: Epipactis atrorubens, Pla- 
tantbera bifolia en Platantbera chlorantha. Een 
tweetal andere soorten in de groep vertonen, in 
tegenstelling tot alle andere soorten in de tuin, een 
aantal skleromorphologische aanpassingen: Ophrys 
apifera en O. fuciflora. Orchis morio en O. ustulata 
hebben voorkeur voor iets minder warme plaatsen 
dan die in de tuin gevonden worden. 
Orchis morio en O. mascula zijn verder geen uitge- 
sproken kalkminnaars. Dit laatste geldt weer wel 
voor O. ustulata, maar deze soort bevindt zich in 
Zuid-Limburg aan de uiterste westgrens van zijn 
continentale verspreiding. 
Dit geldt overigens ook voor Himantoglossum hir- 
cinum en voor de drie uitgesproken kalkminnaars 
Ophrys insectifera, O. apifera en O. fuciflora, die 
graag voorkomen op grazige onbemeste weiden. 
Platanthera bifolia vertoont geen uitgesproken 
voorkeur voor kalkbodems. Volgens LANDWEHR (3) 
moet de ondergrond echter min of meer voedsel- of 
mineraalrijk zijn. Wellicht is de orchideeëntuin voor 
deze soort te schraal aan het worden. Platanthera 
chlorantha heeft meer voorkeur voor kalk dan P.bi- 
folia. 

Groep IV 

Tenslotte bestaat de laatste groep uit soorten die 
zich met veel individuen hebben gevestigd. Het zijn 
alle soorten met voorkeur voor lichte en zonnige 
standplaatsen, met een oceanisch tot sub-oceanische 
verspreiding, m.u.v. Orchis militaris, die in Neder- 
land enkel in Zuid-Limburg voorkomt, en Aceras 
anthropophorum die hier aan de noordgrens van 
zijn verspreiding zit. Ze hebben alle voorkeur voor 
sterk basenrijke bodems die bovendien sterk stik- 
stofarm moeten zijn. Alleen Listera ovata heeft 
voorkeur voor matig stikstofrijke groeiplaatsen. 

Met betrekking tot beheersinvloeden moet gesteld 
worden, dat tot 1974 een constant beheer van 
maaien en afvoeren werd gehanteerd, daarna van 
1974 tot 1977 werd beweid met schapen en in 1978 
weer maaien en afvoeren. Het uitharken van mos 
heeft soms massaal opkomst van orchideeën tot ge- 
volg gehad. 
Uit het beeld van fig. 1 kunnen geen argumenten 
ontleend worden die een duidelijk verband zouden 
kunnen vertonen met de periode van beweiding, 
voorzover dit betrekking heeft op de aantallen indi- 
viduen per soort. Wat de invloed van de beweiding is 
geweest op de structuur van de vegetatie, valt moei- 
lijk te zeggen. Daarvoor zijn microkarteringen no- 
dig. Alleen de voorkomende orchideeën zijn in een 
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aantal jaren uitgekarteerd, de overige soorten niet. 
Overigens kan gesteld worden, dat de begrazing veel 
te kort heeft geduurd om de invloed van de verander- 
ing van het beheer na te kunnen gaan. 
Concluderend mag gesteld worden, dat de Orchi- 
deeëntuin in haar opzet zeker als geslaagd mag wor- 
den beschouwd, n.1. dat een sterk genivelleerde vege- 
tatie, hier een bemest grasland, door een doelge- 
richte n.atuurtechnische milieubouw, omgevormd 
werd tot een soortenrijk kalkschraalland. Een 9-tal 
soorten hebben zich voorlopig in de tuin gevestigd, 
terwijl van een 10-tal dat nog afgewacht moet wor- 
den. Van slechts 4 soorten moest geconstateerd 
worden dat het vestigingsproces mislukt is. 
Heel globaal kan gesteld worden dat voor de proces- 
sen van wel of niet slagen een aantal argumenten te 
vinden zijn in de eisen, die de diverse soorten aan 
hun abiotisch milieu stellen. Met name dient hierbij 
het nogal grote aantal soorten genoemd te worden, 
dat zich aan de rand van hun verspreidingsgebied 
bevindt. De oecologische randvoorwaarden zullen 
voor deze soorten met name sterk bepalend zijn. 
Bij een voortgaand verschralend beheer mag dan 
ook verwacht worden, gezien deze randvoorwaar- 
den, dat de situatie zich langzaam maar zeker nog zal 
wijzigen, waardoor ook het bestand van nu beïn- 
vloed zal worden. 
Dit kan gelden voor de soorten, waarvan niet met 
zekerheid gesteld kan worden, of ze al dan niet zijn 
aangeslagen, maar ook voor die soorten, waarvan 
dat op dit moment wél gezegd kan worden. Bijv. een 
soort als Anacamptis pyramidalis zou kunnen ver- 
dwijnen bij een voortdurend beheer van maaien en 
afvoeren. Pas wanneer dp bodem plaatselijk en pe- 
riodiek verwond wordt, bijv. door fraisen of spitten, 
kan de successie, mét Anacamptis, opnieuw begin- 
nen. 

Ook voor andere soorten zal gelden, dat als compen- 
satie voor een constant eenvormig beheer een gro- 
tere ruimtelijke variatie in het milieu nodig zal zijn. 
Enerzijds kan dit bereikt worden door de opper- 
vlakte van de tuin te vergroten, en anderzijds door 

meer inwendige differentiatie in de huidige opper- 
vlakte aan te brengen. 

Tenslotte een hartelijke dankzegging aan de heren W. van Loo, G. 
Londo, J. Popma, J. Stoffels en F. van Westreenen, die het mate- 
riaal voor dit overzicht verzamelden of commentaar op de inhoud 
ervan leverden. 
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Summary 

In 1958, in "Het Gerendal", a nature reserve on a calcareous soil 
in the southern part of Limburg in The Netherlands, the so-called 
Orchid-garden was laid out. 
A pasture used for cattle-breeding before, was made suitable for 
the development of a Mesobromion. After that, 22 wild orchid- 
species were transplanted into this grassland. Yearly the grass 
was mowed and the hay was removed. In stead of mowing, sheep 
were used from august, during wintertime untill april in the years 
1974-1977. 
The results of the development during 20 years of all planted 
orchids are discussed. A small number disappeared after some 
years. From a rather big number of species it is not clear if the 
transplantation was succesfull. A third group was constantly 
present with sometimes varying numbers. At least a fourth group 
was succesfully established in the meadow. It concerns species 
with preference for light and sunny places and a (sub-) oceanic 
distribution. 
Factors of interest in the settling of the species were thought to be 
the amount of light, the amount of nutrients in the soil, the 
distribution-pattern of the species in Europe and the internal 
differentiation of the garden as result of the management. 
It is expected that more changes will come through by continuing 
the same way of management, and that a smaller number of 
orchid-species will survive, unless the internal differentiation will 
increase. 
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DE AKKERGEELSTER (GAGEA VILLOSA (BIEB.) DUBY) WEER IN ZUID LIMBURG GEVONDEN 

door 

D. TH. DE GRAAF en W. SIMONS 

Op 6 april 1980 ontdekte W. Simons een Geelster in 
een wegberm in uurhok 62-23. Op zich is een Geel- 
ster al een zeldzame verschijning maar deze baarde 
extra opzien doordat ook determinaties door enkele 
andere floristen leidden tot de in Zuid Limburg uit- 
gestorven gewaande Akkergeelster, Gagea villosa 
(Bieb.) Duby. Reden om iets meer aandacht aan deze 
vondst te schenken dan in de kolommen van de 
rubriek "Uit de Flora van Limburg" mogelijk is. 
Nog in 1932 schreef DE WEVER: "Gagea arvensis, die 
vroeger over grote uitgestrektheid in zandige en 
steenige akkers groeide, is denkelijk door kunstbe- 
mesting thans zeldzaam geworden". Dit was tevens, 
onder een ouder synoniem, de laatste vermelding 
van de Akkergeelster in de literatuur tot 1970. In de 
Flora Neerlandica schreven VAN OOSTSTROOM en 
REICHGELT (1964) over de Akkergeelster dan ook 
"thans waarschijnlijk wel overal verdwenen". 
VAN DER MAAREL (1971) nam deze soort op in een 
lijst met 50 soorten die sinds 1900 uit onze flora 
verdwenen zijn. Het was hem echter ontgaan dat 
VAN OOSTSTROOM en MENNEMA (1970) een vondst 
meldden aan de IJsseloever bij Deventer. Bovendien 
bleef een vindplaats te Brummen uit 1954 ongepu- 
bliceerd tot 1973 maar deze vindplaats is inmiddels 
door verstoring weer te gronde gegaan (JANSEN & 
MENNEMA, 1973). Gericht zoeken naar aanleiding 
van o.a. de hier genoemde publikaties leverde in 
1977 al 9 vindplaatsen op, voornamelijk in het oos- 
ten van het Fluviatiele Distrikt (JANSEN, 1977) en in 
1979 was de Akkergeelster uit 24 uurhokken be- 
kend (SOLLMAN, 1979). De Akkergeelster was echter 
niet in Zuid Limburg terug gevonden hoewel 8 van 
de 36 uurhokken waar ze voor 1950 is waargeno- 
men in Zuid Limburg liggen (JANSEN & MENNEMA, 
1973; QUENÉ-BOTERENBROOD & MENNEMA, 1973). 

Vindplaatsen 

BORY DE ST VINCENT (1821) noemde de Akkergeel- 
ster op de Pietersberg algemeen: "tous les champs 
cultivés entre Caster et Ie Sart". Bij Gronsveld werd 
ze door FRANQUINET (1838) onder de foutieve naam 
Ornithogalum minimum aangegeven in akkers bij 
het Savelsbos. Ook DUMOULIN (1868) noemt de 
soort voor deze omgeving. DE WEVER (z.j.) noemt de 
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Fig. 1: 

Verspreiding van de Akkergeelster, Gagea villosa, in Limburg. 
' = vindplaats vóór 1950 (naar o.a. JANSEN & MENNEMA, 1973); 
1= vindplaats in 1980. (uurhok-indeling volgens het "oude" grid) 
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"In 't lössdistrikt vroeger akkers vol!" (uit DE WEVER, «.).). 

Akkergeelster bij Gronsveld in 1902 al zeldzaam en 
heeft haar daarna daar niet meer gezien. Om gericht 
zoeken, zoals dat in het rivierengebied suksesvol is 
gebleken (JANSEN, 1977; SOLLMAN, 1979), volgend 
voorjaar -de Akkergeelster bloeit in maart en april- 
mogelijk te maken volgt hier een opsomming van de 
overige vindplaatsen zoals die door DE WEVER (z.j.) 
in zijn aantekeningen worden genoemd. 

Eijsden: langs akker tussen Vóerenstraat en Mouland (Moulin- 
gen); na 1920 niet meer waargenomen. 
St. Geertruid: akkers ten noorden van het Moerslagbos; in 1920 
nog vrij veel. 
Ubagsberg: akkers tussen 't dorp en hoeve Keversberg; in 1930 
nog enkele exemplaren. 
Valkenburg: akkers boven 't rotspark langs de Armand Diepen- 
weg; in 1930 nog maar weinig. 
Vaals: akkers boven Mamelis. 
Bemelen: bouwland boven de Krijtrotsen van Stroo- en Winkel- 
berg; in 1920 nog vrij veel. 

Schinnen:   Heisterbrug,   Terborg,   Puth   (Bömerwald),   Thul, 
Zwijkhuyzen, Danike; "thans sterk verminderd". 
Munstergeleen:  akkers tussen Puth en Abshoven, Koekamp, 
Hondskerk, Watersley; sinds 1920 weinig. 
Oirsbeek: akkers tussen Gracht en Doenrade, Schaesberg, Steen- 
berg, Wolfshagen; sedert 1920 zeldzamer geworden. 

De laatste drie gemeenten worden in de aantekenin- 
gen van De Wever voorafgegaan door de zinsnede: 
"In 't lössdistrikt vroeger akkers vol!" (fig. 2). 

Milieu 

Zoals ook JANSEN (1977) al schreef lijkt de naam van 
de Akkergeelster, in tegenstelling tot bovenstaande, 
inmiddels wat misleidend. De recente vindplaatsen 
betreffen vrijwel allemaal enigszins beschermde mi- 
lieus: oude kerkhoven en buitenplaatsen, paden en 
tuinen bij oude boerderijen en pastorieën. De nieuwe 
Zuid Limburgse vindplaats (het betreft slechts twee 
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planten, reden waarom hier geen exacte vindplaats- 
aanduiding wordt gegeven) is een vrij steile berm die 
past in de milieutypering van JANSEN en MENNEMA 
(1973): "schaars begroeide plaatsen met voedsel- 
rijke bodem, tijdens de vegetatieperiode zonnig, 
daarna eventueel beschaduwd, bij voorkeur op ex- 
tensief onderhouden, weinig betreden paden". 
In de Flora Neerlandica (VAN OOSTSTROOM & 
REICHGELT, 1964) schrijft Westhoff over het milieu 
van de Akkergeelster: "onder en langs kreupelhout, 
langs wegbermen en op akkers, vooral op braak- 
land, op humeuze kruimelige voedselrijke zand-, 
rivierleem-, zavel-, loss- en krijtgronden". DE WEVER 
(z.j.) noemt als begeleidende soorten Handjes- 
ereprijs (Veronica tripbyllos; zie voor haar versprei- 
ding en milieu WEEDA, 1980-a) en Klimop-ereprijs 
(V. hederifolia), Kraailook (Allium vineale), Ko- 
rensla (Arnoseris minima), Eenjarige hardbloem 
Scleranthus annuus), Voorjaarsvergeet-mij-nietje en 
Middelst vergeet-mij-nietje (resp. Mysosotis stricta 
en M. arvensis; zie ook WEEDA, 1980-b) en Ruw 
parelzaad (Bugglossoides arvensis). 
JANSEN (1977) noemde het zoeken naar de Akker- 
geelster "belovend (veelbelovend is misschien een te 
groot woord)". Ons inziens geldt dat ook voor Zuid 
Limburg en is er misschien sprake van over het 
hoofd zien van enkele groeiplaatsen, iets dat DE WE- 
VER (z.j.) ook mogelijk achtte: "Dat ze zoo relatief 

weinig waargenomen wordt is ook wel enigzins toe 
te schrijven aan haar vroegen bloei in Maart wan- 
neer er nog weinig gebotaniseerd wordt, en ze bo- 
vendien in graanakkers of tusschen 't gras in braak- 
land weinig opvalt, temeer daar de weinige bloemen 
alleen bij zonnig weer en maar korten tijd open zijn; 
de achterzijde van de bloemdekbladen is daarbij 
groen (waardoor ze assimileren kan); ook vindt men 
in die schrale akkers dikwijls 't meest niet bloeiende 
planten". 
Dat de Akkergeelster vroeger in Zuid Limburg vrij 
algemeen was en tegenwoordig tot de zeer zeldzame 
soorten behoort lijdt echter geen twijfel. 

Akkergeelster, Gagea villosa (Bieb.) Duby. 

Foto: W. Simons. 
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Summary 

Gagea villosa (Bieb.) Duby was recorded in the Southern part of 
the province of Limburg for the last time in 1932. A recent 
provenance is discussed and searching for other localities is en- 
couraged. 

D. Th. de Graaf, Natuurhistorisch Museum, Bosquetplein 6, 
Maastricht. 

W. Simons, Dr. Huntjensstraat 17, Klimmen. 

NIEUWS VAN HET 
Natuurhistorisch 
Museum 
Maastricht 

Op 19 januari 1979 ontving het museum van Mevr. 
Kerstgen te Amby een heel bijzonder Krijtfossiel ten 
geschenke, dat enige jaren tevoren in de groeve van 
de NEKAMI werd gevonden (zie foto omslag). 
Zo te zien was het een kaakfragment met merk- 
waardige smalle en diepe tandkassen. Jammer ge- 
noeg ontbraken de tanden zelf, maar toch was duide- 
lijk dat het niet toebehoorde aan een Mosasaurier of 
een vis. Het vermoeden rees, dat het hier ging om een 
overblijfsel van een Dinosauriër, de groep die ook de 
welbekende reusachtige Brontosaurus en Tyranno- 
saurus heeft voortgebracht. Kort geleden brachten 
de paleontologen Buffeteau (Parijs) en Wouters 
(Brussel) een bezoek aan het museum en herkenden 

het fossiel als een Hadrosaurier. Hadrosauriers wa- 
ren amfibische Dinosauriërs, verwant aan de Igua- 
nodons die men nu zo goed in het Natuurhistorisch 
Museum te Brussel kan bewonderen. 
Over het voorkomen van Hadrosauriers in deze 
streken is maar weinig bekend. Vondsten ervan zijn 
grote zeldzaamheden en het museum mag zich dan 
ook gelukkig prijzen met deze aanwinst. 
Het fossiel zal tijdelijk naar Parijs worden gebracht 
om door een specialist te worden onderzocht. 
Daarna zal het een ereplaatsje krijgen in de perma- 
nente tentoonstelling van ons museum. 

A.M. 



Ill 

ACTIVITEITEN VAN HET 
NATUURHISTORISCH GENOOTSCHAP 

KRING MAASTRICHT 

In juli en augustus zijn geen bijeenkomsten. 

In september is de bijeenkomst weer op de eerste donderdag van 
de maand: 

donderdag 4 september 1980 om 20.00 uur in het Natuurhisto- 
risch Museum te Maastricht: 
de leden worden verzocht dan hun vakantiedia's over planten en 
dieren mee te nemen. 

Op donderdag 2 oktober 1980 zal Douwe de Graaf iets vertellen 

over planten en hun naam: in Nederland. 

TWEEDE ALGEMENE GENOOTSCHAPSEXCURSIE 

De tweede algemene Genootschapsexcursie, ditmaal georgani- 
seerd door de Kring Heerlen, wordt gehouden op zondag 31 
augustus en brengt ons naar het staatsnatuurreservaat Meijnweg 
in Vlodrop. 
Meijnweg is een heidereservaat, dat zijn bijzondere betekenis 
dankt aan een er doorheen lopende geologische storing, waar- 
door er enkele interessante vennen zijn ontstaan. 
De leiding van de excursie door dit ook landschappelijk erg 
aantrekkelijke gebied is in handen van de heren: 
Jan Hermans (insecten) 
Ton Lenders (amphibiën en reptielen) 
Wim de Veen (planten). 
Het is de bedoeling dat de deelnemers zich al naar gelang hun 
belangstelling, bij één van de leiders aansluiten, zodat er drie wat 
kleinere groepen worden gevormd. 
Plaats en tijd van samenkomst: 10.30 uur, op de parkeerplaats 
voor het station van Roermond. Vertrokken wordt na aankomst 
van de trein uit Maastricht (10.36 uur). 
Autobezitters worden verzocht treinreizigers een lift te geven. De 
excursie zal om ca. 16.00 uur zijn afgelopen. 
Samenkomst voor de leden van de Kring Heerlen om 09.30 uur 
op de parkeerplaats aan de Spoorsingel achter het N.S.-station te 
Heerlen. Afstand 80 km. 

Nota bene: Daar het niet zeker is of U voor de 31e augustus nog 
een nieuw nummer van het Maandblad zult ontvangen verzoeken 
wij U deze datum meteen in Uw notitieboekje te reserveren! 

PL ANTENSTUDIEGROEP 

Zaterdag 5 juli zullen in samenwerking met het Rijksherbarium 
te Leiden enkele kilometerhokken in vak 58-43 worden geïnven- 
tariseerd. Vertrek vanaf station Roermond om 10 uur met dien 
verstande dat gewacht wordt op treinen die even na tienen nog 
kunnen arriveren. 

Vrijdagavond 18 juli is er een bijeenkomst voor leden van de 
plantenstudiegroep. Aanvang om 19.30 uur in het Natuurhisto- 
risch Museum te Maastricht. 

Zaterdag 19 juli wordt een excursie georganiseerd naar de omge- 
ving van Mesch-Eijsden waar hok 61-48 en/of 62-41 geïnventa- 
riseerd zal worden. 

Zaterdag 2 augustus is er een excursie in twee dagdelen naar de 
bossen in de omgeving van Vaals. 

Vrijdagavond 15 augustus zal op een bijeenkomst voor leden van 
de Plantenstudiegroep een inleiding gehouden worden over de 
Schinveldse bossen en de Brunssummer Heide, het excursieter- 
rein van zaterdag 16 augustus. Aanvang: 19.30 uur in het Na- 
tuurhistorisch Museum te Maastricht. 

Zaterdag 16 augustus zullen enkele leden van de studiegroep 
Schinveldse bossen een excursie leiden door deze bossen en naar 
de Brunssumerheide. 

In de tweede week van juli ontvangen de leden van de Plantenstu- 
diegroep een mededelingenstencil waarin nadere gegevens over 
vertrektijden en plaatsen te vinden zijn. Voor alle overige inlich- 
tingen kunt u terecht bij Douwe Th. de Graaf (043-13671 of 
's avonds: 043-78083). 

BOMENSTUDIEGROEP 

Zondag 6 juli excursie naar het Park te Geleen. Vertrek 10.00 uur 
vanaf station Maastricht en 10.30 uur vanaf de ingang van het 
park. De excursie duurt tot ongeveer 13.00 uur. 

Dinsdag 15 juli is er voor leden van de Bomenstudiegroep en voor 
overige belangstellenden een bijeenkomst in het Natuurhisto- 
risch Museum te Maastricht. Aanvang: 20.00 uur. Naast dia's 
over het Stadspark van Maastricht en over 'de boom in het 
landschap' zullen dan nieuwe afspraken voor excursies en bij- 
eenkomsten gemaakt worden. 

Voor alle inlichtingen over de Bomenstudiegroep: Jacques Curfs, 
tel.: 043-622751. 



IV 

Kaakfragment van een Hadrosaurier, gevonden door Mevrouw Kerstgen te Amby (zie pag. 140). Foto: Jan van Eijk 




