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Bij de voorplaat: 

De Bokkenorchis spontaan (?) terug in Zuid- 
Limburg. 
Op 28 mei 1984 ontdekten Willem Lammertink en 
Henk Hillegers in een sinds enkele jaren door 
Mergellandschapen begraasd kalkgraslandreser- 
vaat één exemplaar van de Bokkenorchis (Himan- 
toglossum hircinum). Op 28 juni werd deze fraaie 
orchidee gefotografeerd door Karel Kreutz. Deze 
vondst zal later nog uitvoeriger worden bekom- 
mentarieerd. 
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Eén woord verschil 

Dezer dagen is de discussie over zure regen in Limburg weer uiterst actueel. Dat het geen nieuw probleem is heeft 
A.J. Lever in het cursiefje van april onder de kop "oud zuur" al aangestipt. Momenteel komen uit Duitsland alarmeren- 
de berichten dat het sterven van bossen in bijvoorbeeld het Schwalmdal is toe te schrijven aan de uitstoot van o.a. 
zwaveldioxide door de kolengestookte Maascentrale in Buggenum. Een Westduits parlementslid heeft hierover onlangs 
vragen gesteld aan de gouverneur in Limburg. Het is hier niet de plaats om uitvoerig op het verschijnsel zure regen in 
te gaan. Oorzaak en gevolg zijn nog onvoldoende bekend. 
De Provinciale Limburgse Electriciteits Maatschappij, die onder andere de Maascentrale in Buggenum beheert, heeft 
echter al laten weten dat zij nauwelijks verantwoordelijk is te stellen voor de vervuiling van onze lucht met zwavel- 
dioxide. Deze mening is gebaseerd op een voorlopig rapport over een studie die onlangs door de Kema is verricht. 
Het aandeel van de PLEM in dit soort luchtvervuiling bedraagt volgens deze studie 10%. En hier komt voor mij de 
hamvraag waar het gaat om wie verantwoordelijk is voor dit deel van de zure regen. Hoe zwaar til je aan een bepaal- 
de hoeveelheid zwaveldioxyde. Sommige noemen 19.000 ton per jaar "maar 10%". Ik ben geneigd er één woord aan 
toe te voegen: "maar liefst 10%. Eén woordje maakt een groot verschil duidelijk over hoe je tegen dit probleem 
aankijkt. 

Douwe Th. de Graaf 

Verslag van de Algemene Ledenvergadering op 3 juni te Vlodrop 
Nadat de voorzitter, de heer F.S. van 
Westreenen, de vergadering geopend 
had, meldde de secretaris het bericht 
van verhindering van de heren A.J. 
Lever en W. Vergoossen. Vervolgens 
werden de notulen van de vorige jaar- 
vergadering zonder wijziging goedge- 
keurd evenals het verslag van de sec- 
retaris over het afgelopen vereni- 
gingsjaar. 
De penningmeester deelde staande 
de vergadering een financieel over- 
zicht uit en lichtte een en ander toe. 
Het geringe overschot over 1983 
wordt toegevoegd aan de reserverin- 
gen ten bate van de festiviteiten in het 
komende jubileumjaar. Tenslotte 
vroeg hij de aanwezigen alert te zijn 
op eventuele extra subsidiemogelijk- 
heden om ook in de toekomst de fi- 
nanciële basis van het Genootschap 
gezond te houden. De voorzitter merkt 
hierbij op dat de activiteiten van het 
Genootschap zich momenteel in zo'n 
grote vaart ontplooien dat enige voor- 
zichtigheid verder op zijn plaats is om 
te voorkomen dat we verzeild raken in 
het "zeepbel-effect". Het verslag van 
de penningmeester wordt vervolgens 
goedgekeud. Ook het verslag van de 
hoofdredactie wordt zonder wijzigin- 
gen goedgekeurd. 
Vervolgens worden de heren C. This- 
sen en D. Th. de Graaf, die beiden sta- 
tutair aftredend waren, herkozen als 
lid van  het Algemeen  Bestuur.  De 

penningmeester, de heer W.P.H. Gi- 
lissen heeft verklaard niet herkiesbaar 
te zijn. De door het Bestuur voor- 
gestelde kandidaat voor het penning- 
meesterschap, mevrouw C. Adams- 
Kaastra, wordt daarop tot penning- 
meester gekozen. Ook de heren W. 
van der Coelen, secretaris, en P. van 
der Horst hebben te kennen gegeven 
niet herkiesbaar te zijn. Hun plaatsen 
in het Algemeen Bestuur blijven voor- 
alsnog vacant. De heer D. Th. de 
Graaf is echter bereid gevonden voor- 
lopig het secretariaat te behartigen. 
De aftredende redactieleden mevrouw 
F.N. Dingmans - Bakels en de heer 
A.W.F. Meijer worden bij acclamatie 
herkozen. 
Vervolgens gaat de voorzitter in op het 
komende jubileumjaar dat niet onop- 
gemerkt voorbij mag gaan. Om het 
vijfenzeventigjarig bestaan van het 
Genootschap luister bij te zetten is 
een lustrumcommissie in het leven ge- 
roepen die zich zal beraden over mo- 
gelijke activiteiten. Momenteel wordt 
gedacht aan de uitgave van een Avi- 
fauna van Limburg, een internationaal 
symposium over bedreigingen en be- 
scherming van de wilde flora, een spe- 
ciale aflevering van het Natuurhisto- 
risch Maandblad en het organiseren 
van een tentoonstelling. De commis- 
sie stelt ideeën van leden zeer op 
prijs. 
Tijdens de rondvraag merkt de heer 

W. Bult op dat de artikelen in ons 
Maandblad van goede kwaliteit zijn 
maar dat het hem voorkomt dat zij 
soms wat aan de moeilijke kant zijn. 
Hij vraagt zich dan ook af of er niet wat 
meer populaire artikelen kunnen ver- 
schijnen. Eén van de hoofdredacteu- 
ren, de heer D. Th. de Graaf, haakt 
hierop in door de mening van de heer 
Bult geheel te delen maar daarbij de 
kanttekening te maken dat de redactie 
voor wat betreft de samenstelling van 
het Maandblad grotendeels afhanke- 
lijk is van het aanbod aan kopy. De re- 
dactie zou graag wat meer populaire 
artikelen ontvangen waarbij de heer 
De Graaf nog opmerkt dat een popu- 
lair artikel echt niet minder van kwali- 
teit hoeft te zijn dan de eerder bedoel- 
de "moeilijke" artikelen. 
De heer Van Westreenen uitte zijn ge- 
noegen over het meinummer van het 
Maandblad waarin artikelen waren op- 
genomen die betrekking hadden op 
verschillende delen van de provincie 
en zelfs uit Belgisch Limburg. De heer 
Van der Coelen vraagt het streven van 
de redactie naar zo gevarieerd moge- 
lijke afleveringen van het Maandblad 
voort te zetten. De heer P. Spreuwen- 
berg mist bijdragen over vogels en 
vraagt zich af of het bezwaarlijk zou 
zijn om bij tijd en wijle bijdragen uit het 
orgaan van de Vogelstudiegroep (" In 
Vogelvlucht") ook in het Maandblad te 
publiceren. Vervolg op pagina 156. 
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Maalbeek, een natuurgebied als gevolg van 
ontgrondingen 
H.P.J. Peters, 
Gasthuisstraat 39, Tegelen 

Nabij camping Maalbeek te Belfeld is zich een natuurgebied aan het ontwik- 
kelen op die plaatsen waar zand en klei gewonnen wordt. In 1983 heb ik 
hier twee inventarisaties uitgevoerd. Ten eerste naar de in het gebied aan- 
wezige amfibieën en ten tweede naar de in het gebied voorkomende libellen. 
Deze tweede inventarisatie is een voortzetting van hetgeen in 1982 al door 
mij werd uitgevoerd. Ik hoop dat aan de hand van de resultaten van beide 
inventarisaties aangetoond kan worden dat het hier werkelijk een natuurge- 
bied betreft, en dat dit gebied met het oog op de toenemende recreatie van- 
uit de aangrenzende camping in de toekomst in sterkere mate beschermd 
en beheerd zal worden. Mogelijk kunnen aanvullende inventarisaties de na- 
tuurwetenschappelijke waarde van dit gebied onderstrepen. 

mogelijk rekening gehouden met de 
oorspronkelijke waterhuishouding in 
de naaste omgeving (figuur 4). 
Bij de werkzaamheden (figuur 4) wordt 
ernaar gestreefd om het gebied zo- 
veel mogelijk volgens het in 1974 op- 
gesteld landschapsplan te richten. Na 
een tijdelijke verstoring is een verant- 

Beschrijving van het 
gebied 

De ontgronding bevindt zich op de 
overgangszone tussen het hooggele- 
gen grofzandige hoogterras en de 
veenhoudende en veenarme rivierklei- 
gronden in het Maasdal (figuur 1). Het 
hoogterrasgebied maakt deel uit van 
de afzettingen van de Maas en de 
Rijn. Tussen de jongere afzettingen 
van de Rijn en de oudere van de Maas 
en de Rijn is in het Tiglien de zoge- 
naamde Tegelenklei afgezet. De gron- 
den in het laagterrasgebied zijn afge- 
zet door de Maas. Onder deze Maas- 
afzettingen worden weer de oudere af- 
zettingen van de Maas en de Rijn 
aangetroffen. 
Binnen het hoge zandgrondencom- 
plex stroomt het grondwater onder 
een sterk verhang over een op ± 15 
meter diepte gelegen kleilaag waar 
het zand wordt afgegraven komt dit 
grondwater tevoorschijn (figuur 2). 
In het verleden is er reeds veel ont- 
grond en zijn er een aantal plassen 
ontstaan die momenteel niet of nau- 
welijks aan veranderingen onderhevig 
zijn. Omdat de groeve nog voor onbe- 
paalde tijd in productie zal blijven kun- 
nen er als gevolg van de werkzaamhe- 
den (figuur 3) nieuwe plassen ont- 
staan. Door latere wijzigingen kunnen 
deze echter weer verdwijnen. Bij de 
ongrondingen wordt evenwel zoveel 

[o    o o 

maaibed- 
o* o 

woorde herinrichting van het natuurlij- 
ke milieu mogelijk, hetgeen reeds te 
zien valt bij vroegere ontgrondingen. 
Ook het grondwaterregiem zal zich na 
het voltooien van de ontgrondingen 
weer in de natuurlijke toestand her- 
stellen. Dit is gebleken uit een bodem- 
kundige hydrologische voorstudie 
"Steilrand Belfeld" (HEIDEMIJ NEDER- 

LAND, 1974). 
Op die plaatsen waar de ontgrondin- 
gen zijn voltooid wordt er zo weinig 
mogelijk in de natuurlijke gang van za- 
ken ingegrepen. De ontstane taluds 
worden afgewerkt tot hellingen die 
vergelijkbaar zijn met die uit de omge- 
ving en daarna beplant met opgaande 
begroeiing (berk, eik, vuilboom). De 
aanplant wordt aangebracht om te 
voorkomen dat er een enorm "gat" 
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Figuur 1.  De bodemkundige situatie (uit eindplan ontgronding Maalbeek). 

natuurlijke   helling afqraving 

zandgrond 

Figuur 2.  Schematische voorstelling van de waterhuishoudkundige situatie binnen de overgangszone 
(uit eindplan ontgronding Maalbeek). 
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ontstaat in het bosgebied en dat de 
zandhellingen niet wegspoelen. Het is 
een gevarieerd gebied met open en 
dichtbegroeide plassen (figuur 5 en 6), 
loof- en naaldbossen, ruigtes en veel 
hoogteverschillen. 

Methode 
*•. , 

Amfibieën en libellen hebben met el- 
kaar gemeen dat beide voor hun 
voortplanting afhankelijk zijn van wa- 
ter. Omdat de methode van inventari- 
seren voor beide verschilt wordt deze 
apart behandeld. 

Amfibieën 

Op 26 maart 1983 ben ik begonnen 
met de inventarisatie van amfibieën. 
Het zijn nachtactieve dieren en daar- 
om werden 's-nachts de plassen een 
of twee keer per week op een syste- 
matische manier met een zaklamp af- 
gezocht. Er werd gelet op het aantal 
exemplaren per soort, het geslacht en 
op voortplantingsactiviteiten zoals: 
paarroep, amplexvorming, eiklompen 
en/of eisnoeren en larven. Om de 
kooractiviteit te stimuleren werden ge- 
luiden van koren via een casetterecor- 
der afgespeeld. Deze manier bleek al- 
leen succesvol te zijn voor de Rug- 
streeppad (Bufo calamita) en het 
Groene kikker-complex (Rana escu- 
lenta complex). Omdat het moeilijk is 
's-nachts eieren te vinden werd er tij- 
dens de voortplantingsperioden van 
de verschillende soorten ook vaak 
overdag gekeken. Om meer gegevens 
over salamanders te verzamelen wer- 
den de plassen overdag met een 
schepnet bevist. Deze werkwijze le- 
verde echter geen nieuwe gegevens 
op. Bovendien brengt het scheppen 
een grote verstoring in de plassen met 
zich mee en daarom werd deze ma- 
nier van bemonsteren stopgezet. Na 
het voortplantingsseizoen werd er 
speciaal gelet op juvenielen en werd 
er naar adulten gezocht die zich mo- 
gelijk in de nabijheid van de plassen 
onder stenen, planken etc. ophielden. 

Libellen 

De eerste 
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Figuur 3.   Beeld van werkzaamheden (foto: H. Peters). 
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Figuur 4.   Reliëf en waterhuishouding (uit eindplan ongronding Maalbeek). 

libellen   verschijnen   eind      Figuur 5.  Het open karakter van de recent ontstane plassen (foto: H. Peters). 
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Figuur 6. Het dichtbegroeide karakter van de plassen die tijdens de eerdere ontgrondingen zijn ontstaan 
(foto H. Peters). 

april begin mei. Deze insekten zijn het 
actiefst als het goed weer is en kun- 
nen dus het beste geïnventariseerd 
worden op dagen dat de zon schijnt en 
het niet te hard waait. Er werd zoveel 
mogelijk getracht de libellen in de 
vlucht te herkennen. Mocht dit niet 
mogelijk zijn dan werden ze met een 
net gevangen en vervolgens gedeter- 
mineerd. Het vangen blijkt vooral voor 
de Coenagrionidae noodzakelijk te 
zijn. Van alle soorten werden de aan- 
tallen geschat en indien mogelijk het 
geslacht bepaald. Er werden verschil- 
lende voortplantingsgedragingen on- 
derscheiden zoals: tandemvorming (fi- 
guur 7), het afzetten van eieren (figuur 
8) en het uitvliegen van pas gemeta- 
morfoseerde libellen (p.u.1.) (figuur 9). 
Soms werden er ook huidjes (exuviae) 
(figuur 9), een overblijfsel van de me- 
tamorfose, gevonden. Naar larven 
werd niet gekeken. 
Omdat het moeilijk is het aantal libel- 

len van één soort, met name van soor- 
ten behorende tot de Zygoptera ("juf- 
fertjes"), exact te bepalen werd een 
indeling in aantalsklassen gemaakt 
zoals weergegeven in tabel I (Huus en 
PETERS, 1983). 

Resultaten 

De resultaten van de inventarisaties 
zijn voor de amfibieën in tabel II en 
voor de libellen in tabel III weerge- 
geven. 
Van alle soorten amfibieën werd ge- 
tracht het aantal exemplaren te tellen. 
Het maximum aantal dat in tabel II ver- 

meld staat is het grootste aantal dat er 
voor een soort op een willekeurige 
avond werd geteld. In tabel III staat 
voor het aantal libellen van een soort 
de grootste aantalsklasse vermeld die 
ooit voor die soort op één dag werd 
geschat. Van een aantal amfibieën 
werd trek waargenomen. Trek van en 
naar de plassen werd geconstateerd 
bij de Gewone pad (Bufo bufo). Juve- 
nielen van deze soort en van de Brui- 
ne kikker (Rana temporaria) werden 
waargenomen toen ze van het water 
wegtrokken. Dit geldt ook voor 3 c er- 
van de Alpenwatersalamander (Tritu- 
rus alpestris). In augustus werden van 
Bufo calamita veel juvenielen bij het 
water gevonden als ook enkele ver 
van het water verwijderd, verborgen 
onder stenen. Ook werden er toen 
veel juvenielen van Triturus alpestris 
en enkele van de Kleine watersala- 
mander (triturus vulgaris) gevonden 
onder stenen in de buurt van het 
water. 

Discussie 

Amfibieën 
In het gebied werden 7 van de 14 in 
Nederland voorkomende amfibieën 
waargenomen. Uitgezonderd de Gro- 
te watersalamander (Triturus cristatus) 
en Rana temporaria werden van alle 
soorten tijdens het voortplantingssei- 
zoen vrij grote aantallen waargeno- 
men. Dat er van Rana temporaria op 

Tabel II.  De resultaten van de amfibieëninventarisatie (+ - 
mend,   + weinig waargenomen,   • niet waargenomen). 

veelvuldig en/of in grote aantallen voorko- 

Tabel I.   Indeling in aantalsklassen voor libellen. 

aantalsklasse aantal 

1 
2 2- 
3 4- 
4 9- 
5 16- 

7 
8 
9 

10 

64- 
100- 
201- 
501- 

libellen 

1 
3 
8 

15 
35 
63 
99 

200 
500 

1000 

Soorten 

Bufo bufo 

(Linnaeus, 1758) 

Bufo calamita 

(Laurenti, 1768) 

Rana temporaria 

(Linnaeus, 1758) 

Rana esculenta compl. 

Triturus vulgaris 

(Linnaeus, 1758) 

Triturus alpestris 

(Laurenti, 1768) 

Triturus cristatus 

(Laurenti, 1768) 

max. 
aantal 

± 100 

±    60 

70 

80 

±    40 

gesl. 

<?cr 

<?cr 

<?cr 

9Cf 

9cf 

9Cf 

amplex    eieren      larven juv. sub- 
adult 

n.v.t. 

n.v.t. 

+ 
++ 
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een dag slechts 5 adulten werden 
waargenomen komt omdat ze hun eie- 
ren reeds massaal in de ondiepe plas- 
sen hadden afgezet, toen op 26 maart 
met het inventariseren werd begon- 
nen. Ook de adulten van Bufo calami- 
ta werden alleen in de ondiepe plas- 
sen aangetroffen. Dit is, evenals voor 
Rana temporaria in overeenstemming 
met de literatuur (VAN DE BUND, 1968; 
SPARREBOOM, 1981). Vaak werden er 
veel larven van Bufo calamita gevon- 
den in ondiepe tijdelijke poeltjes. Deze 
waren na enkele zonnige dagen uitge- 
droogd. Dit komt bij Bufo calamita va- 
ker voor (SPARREBOOM, 1981). In het 
hele gebied werden adulten van Bufo 
bufo en het Rana esculenta complex 
waargenomen. Eisnoeren van Bufo 
bufo werden vrijwel uitsluitend in wat 
diepere, min of meer begroeide delen 
van de plassen aangetroffen. 
In de diepe plassen werden geen sa- 
lamanders geconstateerd. Volgens 
SPARREBPOOM (1981) heeft Triturus 
vulgaris een voorkeur voor ondiepe, 
onbeschaduwde en rijk begroeide 
poelen. Omdat er weinig vegetatie in 
de diepere schaduwrijke plassen staat 
en omdat ondiepe oevers ontbreken, 
is de afwezigheid van salamanders in 
deze plassen te verklaren. De mees- 
te salamanders werden namelijk 
's-nachts in de ondiepere gedeelten 
van de plassen waargenomen vooral 
tijdens de voortplantingsperiode. 
Overdag werden er nauwelijks sala- 
manders gezien. De Zwemvoetsala- 
mander (Triturus helveticus) werd niet 
waargenomen. Toch lijkt het biotoop 
geschikt voor deze soort, die vaak in 
dezelfde biotopen als Triturus alpestris 
voorkomt (VAN DER BUND, 1968). 

Ondanks intensief zoeken (met caset- 
terecorder) heb ik geen Knoflookpad- 
den (Pelobates fuscus) waargenomen. 
Deze soort had ik op grond van de ge- 
gevens die mij door de heer OLTHOF 

(controleur natuurbeschermingswet) 
waren verstrekt wel verwacht. Op 1 
april 1978 werden in het gebied name- 
lijk 70 dode padden aangetroffen. Na 
onderzoek is gebleken dat menselijke 
activiteiten de dood veroorzaakt had- 
den (stokslagen). Bij het aantal inge- 
zonden dode dieren bleken 4 exem- 
plaren van Pelobates fuscus aanwezig 
te zijn. Op 4 april 1982 werden door de 

Tabel III. De resultaten van de libelleninventarisatie in 1982 en 1983 (+ 

tallen voorkomend,   + weinig waargenomen,  • niet waargenomen). 

Soorten 

A. Zygoptera 82      83 

Lestes sponsa •        8 

(Hansemann, 1823) 

Lestes virens • 1 

(Charpentier, 1825) 

Lestes viridis •        6 

(Van der Linden, 1820) 

Platycnemis pennipes •        2 

(Pallas, 1771) 

Ischnura elegans 6       9 

(Van der Linden, 1820) 

Ischnura pumilio 4       4 

(Charpentier, 1825) 

Pyrrhosoma nymphula 8        6 

(Sulzer, 1776) 

Enallagma cyathigerum 4       8 

(Charpentier, 1840) 

Coenagrion puella 8       8 

(Linnaeus, 1758) 

Erythromma viridulum 

(Charpentier, 1840) 

max. aan-    geslacht 
talsklas 

82 83 

oer 

9cr      9cr 

90- 

8      •        <?o- 

B. Anisoptera 82      83 

Gomphus pulchellus 1        1        o-       er 

(Selys, 1840) 
Brachytron pratense • 1      • er 

(O.F. Muller, 1764) 

Aeshna cyanea 3        5      9c     QCT 

(O.F. Muller, 1764) 

Aeshna isosceles 1        1        ?        er 

(O.F. Muller, 1767) 

Aeshna juncea • 4      •       <}a 

(Linnaeus, 1758) 

Aeshna mixta 3        5      Qcr     <?cr 

(Latreille, 1805) 

Anax imperator 3       4        er     9c 

(Leach, 1815) 

Libellula depressa 5       4      ge     9c 

(Linnaeus, 1758) 

Libellula quadrimaculata        5       5      9c     <?cr 

(Linnaeus, 1758) 

Orthetrum cancellatum 5       5      gcr     9c 

(Linnaeus, 1758) 

Orthetrum coerulescens 3       4        er 

(Fabricius, 1798) 

Sympetrum danae 4        7      gcr 

(Sulzer, 1776) 

Sympetrum flaveolum • 1      • 

(Linnaeus, 1758) 

Sympetrum pedemontanum     1      • 9 

(Allioni, 1766) 

Sympetrum sanguineum       • 2      • 

(O.F. Muller, 1764) 

Sympetrum striolatum 1        6       ? 

(Charpentier, 1840) 

Sympetrum vulgatum 4        6      oer 

(Linnaeus, 1758) 

Leucorrhinia dubia 1      • c 

(Van der Linden, 1825) 

tandem eiafzet 

oer 

9CT 

82      83      82 

veelvuldig en/of in grote aan- 

p.u. 1   exuviae 

82  83 83 82  83 

9  •   • 

++  • 

82  83  82  83  82  83  82  83  82 83 

•   ++ 
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Figuur 7.   Tandem van Sympetrum danae (foto: 
H. Peters). 

heer Olthof twee mensen aangetrof- 
fen die padden hadden gevangen. Het 
betrof ook hier 3 exemplaren van Pelo- 
bates fuscus. Mogelijk kan deze soort 
in de toekomst weer worden waarge- 
nomen. 
Vergeleken met verspreidingsgege- 
vens van amfibieën in Limburg van 
1980, 1981 en 1982 (HERPOTOLOGI- 

SCHE STUDIEGROEP, 1981 en 1983 a en 
b)zijn er voor het hok Belfeld (58-26) 
twee nieuwe soorten waargenomen: 
Bufo calamita en Triturus cristatus. 
Ook het voorkomen van Pelobates fus- 
cus in 1982 was niet bekend (HERPE- 

TOLOGISCHE STUDIEGROEP, 1983 b). 

Ondanks het feit dat de reptielen niet 
werden geïnventariseerd werd er toch 
een er van de Zand- of Duinhagedis 
(Lacerta agilis) en enkele exemplaren 
van de Levendbarende hagedis (La- 
certa vivipara) gezien. Dit wijst op het 
belang van verdere inventarisaties in 
de nabije toekomst. 

Libellen 

In het gebied werden 28 van de 69 in 
Nederland waargenomen libellen ge- 
zien. Het betreft hier wel enkele inci- 
dentele waarnemingen, zoals Sympe- 
trum pedemontanum welke soort in 
1982 voor het eerst in Nederland ver- 
zameld werd (Huus en PETERS, 1984). 
Aan een incidentele waarneming van 
een in Nederland wel veelvuldig voor- 
komende soort moet meer waarde 
gehecht worden. Mogelijk plant zo'n 
soort zich ergens anders voort en 
komen er bijvoorbeeld enkele pas 
uitgevlogen imagines in het ontgron- 
dingsgebied terecht. Dit geldt bijvoor- 
beeld voor Platycnemis pennipes die 
zich in een visvijver in de buurt van 
de ongronding bleek voort te planten. 
Mogelijk kan er in de toekomst ook 

voortplanting van deze soort in het 
ontgrondingsgebied worden waarge- 
nomen. Het kan ook zijn dat een soort 
een betrekkelijk korte vliegtijd heeft en 
dat er binnen die tijd niet zo vaak werd 
gekeken (b.v. Brachytron pratense). 
Hierbij komt nog dat er van de Anisop- 
tera nooit zulke grote aantallen aan- 
wezig zijn en dat ze een grotere actie- 
radius hebben. Hierdoor kunnen er 
bepaalde soorten niet (b.v. Aeshna 
grandis) of nauwelijks (b.v. Brachytron 
pratense) worden waargenomen, ter- 
wijl ze op grond van hun biotoopken- 
merken (GEIJSKENS en VAN TOL, 1983; 
JURZITA, 1979) wel in het ontgron- 
dingsgebied verwacht kunnen wor- 
den. 
In tabel III worden een aantal facetten 
aan het voortplantingsgedrag van li- 
bellen onderscheiden. De waarde van 
deze facetten verschilt sterk met be- 
trekking tot het succes van voortplan- 
ting (Huus en PETERS, 1983). Exuviae 
en het uitvliegen van libellen geven de 
meeste zekerheid dat een soort zich 
voortplant in een gebied. Eiafzet geeft 
een betrouwbare informatie over de 
voortplantingsplaats hoewel er dan 
over het succes van voortplanting nog 
geen zekerheid bestaat. Deze onze- 
kerheid geldt in nog sterkere mate 
voor de tandemvorming. Uit tabel III 
blijkt dat er slechts van een aantal 
soorten exuviae werden gevonden. 
Het gericht zoeken naar exuviae zou 
in het kader van deze inventarisatie 
teveel tijd in beslag nemen. Tevens 
blijkt uit de tabel dat er in 1982 minder 
libellen werden aangetroffen en min- 
der voortplanting werd waargenomen. 
Dit komt omdat in 1982 minder fre- 
quent geïnventariseerd werd dan in 
1983. Daarom moet er aan de gege- 
vens van het jaar 1983 ook meer waar- 
de gehecht worden. Uit de resultaten 
moge blijken dat het hier een rijk libel- 
lengebied betreft. 

Gebied en beheer 

Het gebied bestond gedurende de in- 
ventarisatieperiode (26-3 tot 25-10 
1983) uit 7 plassen. Zes plassen hiel- 
den water in de tijd dat er voortplan- 
ting van amfibieën was waar te ne- 

men. Einde september vielen er nog 
twee plassen droog. Het droogvallen 
beperkt zich tot de kleine, open, on- 
diepe recent gevormde plassen. Bui- 
ten het droogvallen lopen deze plas- 
sen het risico dat ze snel zullen dicht- 
groeien. Op de oevers is nu reeds veel 
opslag van Berken aanwezig. Deze 
dient verwijderd te worden wil het 
open karakter van deze plassen be- 
houden blijven. De ontwikkeling van 
Riet, Lisdoddes en andere planten 
moet tegen gegaan worden. Het ge- 
volg hiervan kan zijn dat deze plassen 
in de toekomst, door een toenemende 
verdamping eerder droogvallen waar- 
door de voortplanting van amfibieën 
en libellen mislukt. Deze vegetatie zal 
gemaaid dienen te worden. Voor het 
behoud van Riet- en Biezengordels is 
het gewenst deze eens in de twee jaar 
te maaien (R.I.N., 1979). Het maaisel 
moet uit het water worden gehaald en 
afgevoerd worden. Mogelijk kunnen 
de plassen in de toekomst een beetje 
uitgediept worden. Het ongewenste 
materiaal moet ook dan worden afge- 
voerd, om hernieuwde dichtslibbing te 
voorkomen. Dit dichtslibben is thans 
al een probleem, daar de meeste plas- 
sen minstens één steile oever bezit- 
ten. Enkele oevers zijn bijna lood- 
recht. In het eindplan ontgronding 
Maalbeek te Belfeld (1974) spreekt 
men van taluds met een hellingshoek 
variërend van 1:2 tot 1:4. Deze hel- 
lingshoek moet eerder 1:4 dan 1:2 
zijn. Een nog kleinere hellingshoek zal 
beter zijn omdat dan het risico dat de 
plassen dichtschuiven nog kleiner 
wordt. 
De plassen die bij de vroegste ont- 
grondingen zijn ontstaan zijn reeds 
dicht begroeid. Het gevolg hiervan is 
dat grote wateroppervlaktes een deel 
van de dag beschaduwd zijn. Deze 
plassen     hebben     weinig     water- 

Figuur 8.  Eiafzet van Coenagrion puella (foto: H. 
Peters). 
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Figuur 9. Een pas gemetamorfoseerde Libellula 

quadrimaculata en exuviae (foto: H. Peters). 

vegetatie en veel organisch materiaal 
afkomstig van bomen. Mogelijk kan 
een beperkte uitdunning van de om de 
plassen staande houtopslag een posi- 
tieve uitwerking voor de plassen heb- 
ben (meer zonlicht). Desondanks dra- 
gen deze plassen bij aan het geva- 
rieerde karakter van het gebied met 
zijn open en dichtbegroeide plassen. 
Voor een aantal plassen zou het goed 
zijn als er op z'n minst een oever min- 
der steil gemaakt zou worden. Hier- 
door wordt zo'n plas beter geschikt 
voor amfibieën. In het eindplan gaat 
men uit van grotere waterpartijen. Bij 
een toenemende recreatie lijkt het mij 
verstandiger een groot aantal kleine 
waterpartijen te creëren, tenminste als 
men de natuurwetenschappelijke 
waarde van het gebied wil behouden. 

Is dit laatste de bedoeling dan is 
het ontsluiten van het gebied door 
wandel- en ruiterpaden rondom de 
waterpartijen, voorgesteld in het eind- 
plan, funest. Dat menselijke activitei- 
ten eerder een nadelige dan positieve 
uitwerking hebben moge duidelijk zijn 
uit de waarnemingen van de heer Olt- 
hof. Er zullen dus beslist op korte ter- 
mijn beheers- en beschermingsmaat- 
regelen noodzakelijk zijn. Voorkomen 
is beter dan genezen. Hopelijk kunnen 
deze en verdere inventarisaties in de 
toekomst ertoe leiden dat men met de 
resultaten ervan bij de verdere ont- 
grondingen rekening houdt. Het bij- 
stellen van het eindplan is hiervoor 
beslist noodzakelijk. 
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Summary 
Maalbeek, a nature area as a result of 
removing earth from the site. 

In Maalbeek (Belfeld) great quantities of clay and 

sand were taken out of the ground and will be in 

the future. As a result of removing this earth the 

groundwater comes locally to the surface and 

forms temporary and permanent pools. In this 

area an inventory was made of dragonflies in 

1982 and 1983, and of amphibians in 1983. Fur- 

ther removing of earth will change this area to a 

previously established plan. By the reconstructi- 

on of this area where will be hardly any interferen- 

ce in the natural course of events, though mana- 

gement and protection measures will be necessa- 

ry. With subsequent removals of earth this inven- 

tory should be taken into account, as this area 

could possibly be claimed to be a protected natu- 

re reserve in the future. 
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De Rondbladige ooievaarsbek 
J. Cortenraad 
Sint-Pietersluisweg 57H, Maastricht 

Dit artikel wil de Rondbladige ooievaarsbek (Geranium rotundifolium L.) on- 
der de aandacht brengen. Daar zijn twee redenen voor: Ten eerste is deze 
soort onlangs (opnieuw) in de Standaardlijst van de Nederlandse flora op- 
genomen (VAN DER MEIJDEN et al., 1983a), waardoor ze nu officieel tot de in- 
heemse flora behoort en ten tweede zijn er de afgelopen jaren een vrij groot 
aantal vindplaatsen van deze plant ontdekt en ten dele herontdekt in en om 
Maastricht. 

Een late erkenning 

In Zuid-Limburg komen een aantal 
planten voor waarvan het al of niet in- 
heems zijn, onderwerp van discussie 
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is geweest. Dat is in deze streek mis- 
schien meer het geval als in andere 
delen van ons land, aangezien een vrij 
groot aantal soorten hier en/of in het 
aangrenzende buitenland zijn noord- 
of noordwestgrens bereikt. Vaak gaat 
het in de discussies om zeldzame 
soorten die ook gekweekt en aange- 
plant worden, zoals Rode kamperfoe- 
lie (Lonicera xylosteum) of Gele kor- 
noelje (Cornus mas) (HILLEGERS, 1983; 
VAN DER BURGH er al., 1983). In enkele 
gevallen gaat het om zeldzame soor- 
ten die voor Nederland als adventief 
werden beschouwd, omdat ze op 
sterk door menselijke activiteiten be- 
paalde standplaatsen gevonden wer- 
den en daar geen stand leken te hou- 
den. Bij nader inzien bleken deze 
soorten als inheems in Zuid-Limburg 
te moeten worden beschouwd. Dat 
geldt bijvoorbeeld voor het tot zuidelijk 
Zuid-Limburg beperkte Stinkend 
streepzaad (Crepis foetida) (DE GRAAF, 

1982), maar ook voor de Rondbladige 
ooievaarsbek, al is de laatste ook el- 
ders in Nederland enkele malen 
ingeburgerd. 

gevens betreffende de Nederlandse 
flora tot de conclusie dat de Rondbla- 
dige ooievaarsbek in Zuid-Limburg 
reeds lang ingeburgerd is met name 
op oude muren en wallen in 
Maastricht. Onder meer op grond van 
deze conclusie werd de Rondbladige 
ooievaarsbek opgenomen in de Stan- 
daardlijst van de Nederlandse flora 
1983 (VAN DER MEIJDEN er al., 1983a). 
Dat de Rondbladige ooievaarsbek in 
Zuid-Limburg en met name in en om 
Maastricht ingeburgerd is, is al eerder 
door A. de Wever vastgesteld. Zo 
schrijft hij: (De Rondbladige ooie- 
vaarsbek wordt) "door Bory de Saint 
Vincent (1821) nog niet voor den Pie- 
tersberg vermeld. (De plant wordt) 't 
eerst (vermeld) door Franquinet 
(1838) (van de Sint-Pietersberg?), 
waar ze ....in 1861 ook nog gevonden 
werd (Nederlands) Kr(uidkundig) 
Arch(ief), 1865), maar later niet meer 
is teruggezien. Dumoulin (1868) ver- 
meldt haar buiten de Boschpoort in de 
vestingwerken; hier groeit zij thans 
(1932) nog vrij veel; verder op oude 
vestingresten en andere muren bij 't 

Figuur 1.   Rondbladige ooievaarsbek in het Lang Grachtje, Maastricht. 

VAN OOSTSTROOM (1970) beschouwt 
de Rondbladige ooievaarsbek (figuur 
1) als adventief en daarom werd hij uit 
de Standaardlijst van de Nederlandse 
flora 1975 geschrapt (ARNOLDS en VAN 

DER MEIJDEN, 1976). WEEDA (1980a) 
komt in zijn onderzoek naar de be- 
trouwbaarheid van oude literatuurge- 

Lang Grachtje (en de) Oude Looiers- 
gracht." De tekstgedeelten tussen 
haakjes in bovenstaand citaat zijn 
aanvullingen mijnerzijds. DE WEVER 

(I.e.) wekt de indruk dat Franquinet de 
Rondbladige ooievaarsbek van de 
Sint-Pietersberg kent. In het manus- 
cript van  Franquinet vinden we bij 

Rondbladige ooievaarsbek alleen de 
vermelding: "op droge plaatsen en 
gekweekt", wat in feite meer een 
standplaats- dan een vindplaatsaan- 
duiding is. Ook is niet duidelijk hoe DE 

WEVER (I.e.) aan het jaartal 1838 komt: 
het manuscript van Franquinet is on- 
gedateerd. Overigens is het merk- 
waardig dat FRANQUINET (z.j.) de 
Rondbladige ooievaarsbek als een 
plant betitelt die ook gekweekt werd; 
sierwaarde en medicinale waarde lij- 
ken gering. Volgens WEEDA (1980b) 
geeft VAN DEN BOSCH (1850) de eerste 
betrouwbare vermelding van Rondbla- 
dige ooievaarsbek van Maastricht van 
vóór 1850. WEEDA (mond. med.) gaat 
ervan uit dat Van den Bosch exempla- 
ren van de Rondbladige ooievaarsbek 
in het verloren gegane herbarium van 
Franquinet heeft gezien. In dat geval 
blijft echter Franquinet de eerste die 
deze plant in Maastricht of omgeving 
heeft gevonden en is het niet meer te 
achterhalen in welk jaar vóór 1850 dat 
moet zijn geweest. In de context van 
dit artikel is dat ook minder belangrijk. 
Belangrijk is dat De Wever de Rond- 
bladige ooievaarsbek als ingeburgerd 
beschouwde. Dit is te meer opmerke- 
lijk daar hij er niet gauw toe overging 
om planten als ingeburgerd te 
bestempelen. Veeleer had hij een rui- 
me opvatting van het begrip adventief 
(DE GRAAF er al., 1983). 

Van oorsprong is de Rondbladige ooie- 
vaarsbek afkomstig uit het mediterra- 
ne gebied evenals een tweetal andere 
kleinbloemige Geran/um-soorten: de 
Zachte ooievaarsbek (G. Molle) en de 
Bermooievaarsbek (G. pyrenaicum), 
soorten waarmee de Rondbladige ooie- 
vaarsbek wel verward is. Een derde 
kleinbloemige Geran/um-soort waar- 
mee de Rondbladige ooievaarsbek 
verwisseld is, is de Kleine ooievaars- 
bek (G. pusillum) (WEEDA, 1980b). In 
tegenstelling tot de andere drie is dit 
een soort die in onze streken van oor- 
sprong inheems is, ze komt niet in het 
mediterrane gebied voor (HESS er al., 
1967). De vier soorten gedragen zich 
als cultuurvolgers, waardoor de moge- 
lijkheid bestaat dat men exemplaren 
van twee of meer soorten in eikaars 
nabijheid vindt. Op zulke plaatsen is 
determinatie eenvoudig, zeker met de 
vernieuwde tabellen in de Flora van 
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Nederland (VAN DER MEIJDEN ef al., 
1983b). Hiermee is het zelfs mogelijk 
om de vier soorten vegetatief te on- 
derscheiden. 

Standplaats en 
verspreiding 

Van alle inheemse Geran/um-soorten 
is de Rondbladige ooievaarsbek stel- 
lig de meest warmteminnende soort, 
wat niet verwonderlijk is gezien de 
mediterrane oorsprong van deze 
plant. Zo komt zij in het aangrenzende 
buitenland voor op min of meer steni- 
ge en dus snel warmwordende en dro- 
ge substraten als rotsen, oude muren, 
puin, grindoevers, spoordijken en 
wijnbergen (DE LANGHE et al., 1983; 
MEUSELen SCHUBERT, 1982). In dit ver- 
band is het niet vreemd dat de Rond- 
bladige ooievaarsbek in Duitsland 
vooral voorkomt in het zuidwesten van 
de Bondsrepubliek, het deel van dat 
land dat gedurende het gehele jaar re- 
latief het warmste is. De standplaat- 
sen van de Rondbladige ooievaarsbek 
in Limburg sluiten helemaal aan bij die 
in België, Noord-Frankrijk en Duits- 
land. Zoals reeds uit de hiervoor geci- 
teerde aantekeningen van de Wever is 
gebleken, komt de Rondbladige ooie- 
vaarsbek in onze provincie ook voor 
op open, droge, min of meer stenige 
substraten. 
Behalve de reeds aangehaalde vind- 
plaatsen noemt DE WEVER (I.e.) ook 
nog een vindplaats langs het spoor bij 
Spautfeek, waar de plant van 1904 tot 
1914 stand heeft gehouden en aldaar 
verdwenen is bij het verdubbelen van 
de spoorlijn. Verder noemt hij een 
vondst op mergelrotsen te Bemelen, 
gedaan door J. Paquier in 1916. Deze 
vermelding (van uurhok V6-21) is niet 
opgenomen in het verspreidingskaart- 
je van de Rondbladige ooievaarsbek 
in de atlas van de Nederlandse flora 
(WEEDA, 1980b). Tenslotte maakt DE 

WEVER (I.e.) nog melding van een 
vondst bij de graanmagazijnen Salm 
te Sittard, waar de plant in 1913 is 
aangevoerd en waar ze tot 1922 heeft 
standgehouden, toen ze door verbou- 
wing van de graanmagazijnen is ver- 
dwenen  (uurhok T6-42).  Aangezien 

we hier te maken hebben met een ge- 
val van inburgering na aanvoer, ver- 
dient deze vindplaats opgenomen te 
worden in de lijst van Limburgse vind- 
plaatsen hetgeen door WEEDA (1980 b) 
niet is gedaan vanwege onvolledige 
informatie. 
In de periode 1950-1979 is de Rond- 
bladige ooievaarsbek in Limburg al- 
leen nog gevonden te Asselt in 1950 
op de oever van de Maas bij een 
grindgraverij, in 1968 te Itteren op een 
soortgelijke plaats (VAN OOSTSTROOM 

en MENNEMA, 1972) en in Maastricht. 
De thans verreweg rijkste vindplaats 
van Rondbladige ooievaarsbek in Ne- 
derland werd ontdekt in 1980 op de 
Maasoever ter hoogte van de Sint 
Pietersberg. Over een lengte van hon- 
derden meters groeit daar de Rond- 
bladige ooievaarsbek tussen de ba- 
zaltblokken van de oeverbeschoeiïng 
en in de hoeken van betonnen traptre- 
den. Daarnaast is de Rondbladige ooie- 
vaarsbek in 1981 en 1982 enkele ma- 
len in de nabijgelegen kalkgroeve 
aangetroffen. De Bossche Fronten 
zijn van oudsher bekend als vind- 
plaats van de Rondbladige ooievaars- 
bek in Maastricht, anno 1984 komt de 
plant er nog steeds voor, niet alleen 
op de oude muren, maar ook op steen- 
achtige gronden in de onmiddellijke 
omgeving. In 1982 is de Rondbladige 
ooievaarsbek in het Bosscherveld ge- 
vonden op een stortplaats in een ve- 
getatie van Witte honingklaver (Melilo- 
tus alba) en Akkerhoningklaver (M. of- 
ficinalis). Tenslotte is de plant in 1983 
tijdens een excursie van de Plan- 
tenstudiegroep van het Natuurhisto- 
risch Genootschap in Limburg heront- 
dekt op oude stadsmuren en wel aan 
de Nieuwenhofstraat tussen de perk- 
plant Viltige hoornbloem (Cerastium 
biebersteinii) en op muren aan het 
Lang Grachtje, een vindplaats die ook 
al door DE WEVER (I.e.; zie hiervoor) is 
genoemd. 
Uit het voorgaande blijkt dat de Rond- 
bladige ooievaarsbek in en om 
Maastricht nog steeds voorkomt en 
waarschijnlijk zelfs meer als in vroege- 
re tijden. De vondsten in de rest van 
Limburg blijven hierbij duidelijk ach- 
ter. Dat kan gedeeltelijk verklaard wor- 
den uit het feit dat de Rondbladige 
ooievaarsbek in Maastricht een kli- 

maat aantreft dat meer aansluit bij zijn 
optimale klimaat dan elders in de pro- 
vincie, in die zin dat het klimaat in en 
om Maastricht relatief warm en droog 
is, waardoor de overlevingskansen 
van deze plant hier groter zijn dan el- 
ders. Toch is het niet uit te sluiten dat 
de Rondbladige ooievaarsbek op an- 
dere plaatsen in Limburg gevonden 
kan worden. Enige hernieuwde aan- 
dacht voor de kleinbloemige Gera- 
n/um-soorten zou wel eens verrassen- 
de resultaten kunnen opleveren. 
Daarbij hoeft men niet alleen te zoe- 
ken op oude muren, ook spoorwegter- 
reinen, kalkgroeven, stortplaatsen, 
steenbergen (!) en oevers van grind- 
gaten en de Maas komen in aanmer- 
king. Wie meldt de eerste vondst 
sinds 1950 van Rondbladige ooie- 
vaarsbek in Limburg buiten Maas- 
tricht? 

Summary 

Geranium rotundifolium L, a species of Mediter- 

ranean origine, occurs in Maastricht and its sur- 

roundings since, at least, the middle of the nine- 

teenth century. Between 1900 and 1950 it was 

also found at several other places in the south 

and middle of Limburg. The last three years there 

have been a large number of records of G. rotun- 

difolium in and around Maastricht, where the 

plant can be found on old walls and fortifications 

and on stony sites along the river Meuse. The 

succesfull establishment of this plant in 

Maastricht could partially be caused by the relati- 

vely warm and dry climate around this town. Sin- 

ce G. rotundifolium superficially resembles other 

small-flowered Geran/um-species it may well be 

overlooked in the rest of Limburg. 
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Tanden van Mosasaurus lemonnieri Dollo, 1889 
(Reptilia, Mosasauridae) in Limburgse 
Krijtafzettingen 
De betekenis van vondsten van losse tanden voor het 
Mosasauriër-onderzoek. 
A.W.F. Meijer 
Natuurhistorisch Museum Maastricht 

De Mosasauriërs hadden een kontinue tandwisseling. Daarbij werd het 
been van de tandhals en de beensokkel van elke tand (fig. 1) geresorbeerd 
om ruimte te scheppen voor de nieuwe tand. De tandkroon bleef echter in- 
takt en werd uiteindelijk door het dier in kwestie afgestoten. De snelheid 
waarmee de wisseling zich voltrok moet aanzienlijk zijn geweest, want de 
meeste gewisselde tandkronen, die we nu in het sediment van de toenmali- 
ge Krijtzee terugvinden, zijn nauwelijks afgesleten. 
Gewisselde tandkronen vinden we in vergelijking tot andere skelet- 
onderdelen van Mosasauriërs betrekkelijk vaak. Wanneer we bedenken dat 
deze dieren veel tanden hadden en tanden bovendien de hardste, en dus 
gemakkelijk fossiliseerbare, onderdelen van het skelet zijn, is dat wel te be- 
grijpen. Naast gewisselde tandkronen komen, maar dan wel in veel gerin- 
ger aantal, volledig uitgegroeide tanden als losse vondst voor. Ze verte- 
genwoordigen het stadium waarbij de reeds volgroeide tand nog niet met 
het omringende kaakbeen was vergroeid (MEIJER, 1975). Daardoor kon hij, 
na de dood van het bewuste dier, gemakkelijk uit de kaak vallen en apart 
daarvan fossiliseren. 
Met name de kronen van de kaakrand-tanden laten duidelijke verschillen 
zien tussen de diverse soorten Mosasauriërs. 
Het frekwente voorkomen van losse tanden in verzamelingen van fossielen 
van Mosasauriërs en hun specifieke verschillen maken het aantrekkelijk om 
juist verzamelingen van losse tanden door te nemen, wanneer men zich 
een indruk wil vormen van welke Mosasauriërs in een bepaald sediment 
voorkomen. Met dit doel voor ogen werden de verzamelingen van losse 
Mosasauriër-tanden uit de Limburgse Krijtafzettingen bekeken in Teylers 
Museum te Haarlem, Het Rijksmuseum van Geologie en Mineralogie (RGM) 
te Leiden en het Natuurhistorisch Museum Maastricht (NHMM). Daarnaast 
verschaften ook de vondsten van partikuliere verzamelaars waardevolle 
gegevens. 

Tanden van een 
onbekende soort 

In deze verzamelingen bleken - 
volgens verwachting - losse tanden 
aanwezig te zijn van de soorten, die al 
eerder in de Limburgse Krijtafzettin- 
gen waren gevonden. Dit zijn: Mosa- 
saurus hoffmanni Mantell, 1829; Plio- 
platecarpus marshi Dollo, 1882; Cari- 
nodens fraasi (Dollo, 1913) en verte- 
genwoordigers van het Genus Liodon 
(zie: Meijer, 1980). Daarnaast werden 
echter ook tanden aangetroffen met 
een goed herkenbare, maar niet aan 
de genoemde soorten toe te schrijven 
morfologie. De tanden van dit type wa- 
ren doorgaans gedetermineerd als 
Mosasaurus hoffmanni, of een van 
diens synoniemen: M. camperi; M. 
belgicus; M. giganteus. 

Verschillen t.o.v. Mosasaurus hoff- 
manni. De determinatie M. hoffmanni 
lijkt de gelijkenis van dit type tanden 
met tanden van deze soort te on- 
derstrepen, maar toch zijn er aanmer- 
kelijke verschillen. De tanden van het 
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KROON 

TANDHALS 

TANDKAS 

KAAKBEEN '<^!!^^>rfKPn^lf.: 

Figuur 1.   Volgroeide tand van Mosasaurus hoff- 
manni, verkleind, (schematisch). 

Figuur 2. Tand van Mosasaurus lemonnieri, ver- 
groot. Links: linguaal aspekt. Rechts: labiaal 
aspekt. Tekening P.T. Twisk. 

Figuur 3. Tand van Plioplatecarpus marshi, ver- 
groot. Links: linguaal aspekt. Rechts: labiaal 
aspekt. Tekening P.T. Twisk. 

onbekende type zijn veel kleiner dan 
M. hoffmanni en in verhouding hoger, 
waardoor ze er slanker en spitser uit- 
zien. Ook zijn ze duidelijker gefacet- 
teerd dan bij M. hoffmanni het geval is. 
Dit wordt veroorzaakt, doordat de fa- 
cetten begrensd worden door ribben, 
die van de basis van de tandkroon tot 
vrijwel aan de top doorlopen. Tussen 
deze "volledige" ribben kunnen aan 
de basale kant ribben voorkomen die 
hoogstens tot aan de helft van de tota- 
le hoogte van de kroon reiken, (fig. 2). 

Verschillen t.o.v. Plioplatecarpus 
marshi. Ten opzichte van P. marshi 
onderscheidt het hier besproken type 
tanden zich, doordat hierbij de tand- 
kroon van de basis naar de top gelei- 
delijk slanker wordt. Bij P. marshi 
wordt de tandkroon dicht bij de basis 
plotseling slanker; de tand heeft hier- 
door een priemvormig uiterlijk. Ook is 
de achterwaartse kromming van de 
tandkroon bij P. marshi veel geprono- 
ceerder dan bij het onbekende type. 
Tenslotte ontbreken de voor P. marshi 
zo karakteristieke, mikroskopisch fijne 
groetjes. Deze liggen bij laatstge- 
noemde soort dicht tegen elkaar aan 
en reiken nauwelijks tot aan de helft 
van de totale hoogte van de tandkroon 
(fig. 3). 

Verschillen t.o.v. Liodon spec. Bij 
Liodon spec, (zie MEIJER, 1980) komt 
een duidelijke heterodontie voor. De 
voorste kaakrand-tandkronen (tand 1 

t/m 6) zijn op doorsnede evenwijdig 
aan hun basis min of meer cirkelvor- 
mig. Ze zijn niet of nauwelijks gefacet- 
teerd. Slechts één snijkant (carina), in 
de onderkaak de voorste, is volledig 
ontwikkeld, d.w.z. loopt van de top tot 
aan de basis van de tandkroon. De 
achterste snijkant bereikt de basis 
niet. De overige kaakrand-tandkronen 
hebben een lensvormige doorsnede 
en twee volledig ontwikkelde snijkan- 
ten. 
Slechts de voorste tanden van Liodon 
spec, lijken op het hier besproken ty- 
pe. Bij nadere bestudering van de fa- 
cettering en de snijkanten kunnen ze 
echter niet met elkaar worden 
verward. 

Verschillen t.o.v. Carinodens fraasi. 
De tandkronen van C. fraasi hebben 
een zeer afwijkende morfologie: ze 
zijn mylodont - (C. Dollo, 1913, 1924; 
MEIJER 1982). 

Determinatie 

Bij vergelijking van de tanden in 
kwestie met het rijke materiaal in het 
Koninklijk Belgisch Instituut van Na- 
tuurwetenschappen (KBIN) te Brussel 
(voormalig Koninklijk Belgisch Mu- 
seum van Natuurlijke Historie waar L 
Dollo destijds aan was verbonden) 
kon worden vastgesteld, dat hun mor- 
fologie tot in detail overeenkomt met 

die van tanden van Mosasaurus le- 
monnieri Dollo, 1889, een soort uit de 
Krijtafzettingen van Belgisch Hene- 
gouwen.1) Het type-exemplaar van 
deze soort is gevonden in een 
kalksteengroeve te Ciply bij Mons en 
stamt uit het "craie brune phospha- 
tée". Dollo geeft de verschillen in mor- 
fologie tussen de tanden van M hoff- 
manni en M. lemonnieri als volgt aan: 
M. hoffmanni:2) "Dents. Robustes, fa- 
cettées, avec facettes larges sur la fa- 
ce externe, et étroites sur la face in- 
terne." 

M. lemonnieri: "Dents. Elancées, fa- 
cettées, avec facettes étroites sur la 
face externe, comme sur la face inter- 
ne." (Dollo, 1924, p. 185). 
Gezien het bovenstaande wordt hier 
thans voorgesteld om tanden uit de 
Limburgse Krijtafzettingen van het 
hierboven beschreven type tot Mosa- 
saurus lemonnieri Dollo, 1889 te reke- 
nen. Men dient hierbij te bedenken, 
dat de morfologie van losse gebitsele- 
menten een smalle basis vormt voor 
de determinatie van Mosasauriërs. 
Hun soortbeschrijving is immers ge- 
baseerd op een komplex van kenmer- 
ken, en niet op de morfologie van één 
orgaan. Hopelijk zullen er, wellicht 
gestimuleerd door dit artikel, komple- 
tere, met gebitselementen geasso- 
cieerde vondsten het licht zien, waar- 
door deze determinatie aan andere 
kenmerken kan worden getoetst. 
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Tabel I. Afmetingen en stratigrafie van de tanden van Mosasaurus lemonnieri in de kollektie van het N.H.M.M. 

Koll. nr. Type1) Vindplaats 
Stratigrafie 
UHLENBROEK, 1912        FELDER, 1975 

Afmetingen2) 
I x br x h (mm) 

NHMM 198029 Canne (B.); insnijding 
Albertkanaal 

NHMM 198030 onbekend 

NHMM 198032 onbekend 

NHMM 198226 St. Pietersberg, groeve 
ENCI 

NHMM 001442-1 St. Pieter 

NHMM 001463 St. Pietersberg, Westzijde 

NHMM MM 273 2 Eben-Emael(B); insnijding 
Albertkanaal 

NHMM MM 700 3 St. Pietersberg, Oostzijde 

Md 

Cr4 

Mb 

Ma 

Kalksteen van Lanaye, 
0,5 m onder Lichtenberg Horizon 

Kalksteen van Valkenburg, 
direkt boven Lichtenberg Hor. 

17 x 13 x 36 

16 x 10 x 24 

12x 10 x • 

10x 7x 19 

12 x 9 x 28 

15 x 10 x 30 

13x 12x • 

• X • x • 

1) Type: 1 = gewisselde tandkroon; 2 = afgebroken tandkroon; 3 = fragment tandkroon. 
2) Afmetingen:  maten genomen met schuifmaat.   •: afmeting door beschadiging niet vast te stellen. 

Stratigrafie 

De losse tanden in de kollekties van 
Teylers Museum en het RGM zijn he- 
laas, zoals meestal met oudere verza- 
melingen het geval is, stratigrafisch 
onvoldoende gedokumenteerd. Het 
NHMM bezit thans 8 losse tanden van 
M. lemonnieri, waarvan 4 met vermel- 
ding van de stratigrafie van de vind- 
plaats (zie tabel I). Losse tanden van 
M. lemonnieri komen, voor zover onze 
kennis thans reikt, voor vanaf het bo- 
venste deel van de Formatie van Gul- 
pen tot in het bovenste deel van de 
Formatie van Maastricht. 
De tot nu toe bekende vondsten van 
partikuliere verzamelaars vallen bin- 
nen deze stratigrafische verbreiding. 
Hetzelfde geldt voor de veel komplete- 
re vondsten uit de omgeving van Ci- 
ply, die zich in het KBIN bevinden. 

1) D.A. Russell (1967) beschouwt deze soort als 
identiek met Mosasaurus conodon Cope 
(1881). 

2) DOLLO (1924) gebruikt het synoniem M. gigan- 

teus Sommering, 1816. 
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Summary 
Teeth of Mosasaurus lemonnieri Dollo, 
1889 in the Upper Cretaceus deposits 
of Limburg. 

Mosasaurs shared continuous tooth replacement 
with many other vertebrates. In this process the 
bony base of each Mosasaur tooth became resor- 
bed to create space for the new tooth, but the 
tooth crown remained unimpaired and was shed 
eventually. 

The dentition of most Mosasaur species con- 
sisted of several dozens of teeth. The replace- 
ment rate must have been rather high. Nearly all 
tooth crowns in the Upper Cretaceous deposits of 
Limburg show but few traces of wear. Thus, Mo- 
sasaurs must have "produced" enormous 
amounts of isolated teeth. This is confirmed by 
the fossil record. A considerable part of the Mosa- 
saur remains consists of shed tooth crowns. 
Till now, few attempts have been made to identify 
the species by means of isolated tooth crowns. 
This can be of much help since Mosasaur re- 
mains are rare. In this paper differences in tooth 
morphology between the Mosasaur species of 
the Upper Cretaceous of Limburg are mentioned. 
During the investigation of shed tooth crowns 
from museum collections at Haarlem, Leiden and 
Maastricht, evidence was found that Mosasaurus 
lemonnieri Dollo, 1889, known from Upper Creta- 
ceous deposits of Ciply (province of Hainault, Bel- 
gium) also occurs in the Upper Cretaceous of 
Limburg. Tooth crowns of this species are rather 
common in the collections, but had been overloo- 
ked till now. 
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Floristische notities en de invloed van beheersmaatregelen op de kalkgraslanden van 
de Sint-Pietersberg (Provincie Luik, België) 

II. Nog twee graslanden aan de Jekerkant 
Marline Lejeune 
De Gerlachestraat 9/8, 3500 Hasselt 

Willy Verbeke 
Rozengaard 5, 1080 Brussel 

Het "Bois d'Enis" 

Van het Bois d'Enis, gelegen aan de 
Jekerkant te Visé, is sinds 24 septem- 
ber 1981 een klein perceel eigendom 
van B.N.V.R. (Belgische Natuur- en 
Vogelreservaten) (LEJEUNE er al., 
1982). 
Het belangrijkste biotoop was een oud 
kalkgrasland, reeds sterk gekoloni- 
seerd door Carpinus betulus, Betuia 
pendula, Crataegus monogyna en de 
zeldzamere Rhamnus catharticus en 
Euonymus europaeus. Een gedeelte 
was overwoekerd door Bramen en de 
kruidlaag werd gedomineerd door 
Brachypodium pinnatum, hoewel ook 
nog een aantal interessante soorten 
hadden standgehouden: o.a. Helian- 
themum nummularium, Carlina vulga- 
ris, Listera ovata, Aceras anthropopho- 
rum. Zeer belangrijk is ook een popu- 
latie Ophioglossum vulgatum (figuur 1). 
Het meest noordelijke gedeelte is een 
stuk van het Bois d'Enis, een typisch 
helling - Eiken - Haagbeukenbos met 
als belangrijkste houtige soorten 
Quercus robur, Carpinus betulus, 
Fraxinus excelsior, Betuia pendula, Ul- 
mus spp. en Lonicera xylosteum. De 
vele lianen (Humulus lupulus en C/e- 
maf/s vitalba) maken het bos moeilijk 
doordringbaar. 
De kruidlaag vertoont een typisch len- 
te - aspect met o.a. Arum maculatum, 
Polygonatum multiflorum, Listera ova- 
ta, Geum urbanum en veel Myosotis 
sylvatica. 
De vorige eigenaar had dit terrein wil- 
len gebruiken voor mergelwinning. 
Met dit doel werd in het zuidelijk deel 
van wat nu het reservaat is een vrij 
grote, maar ondiepe put gegraven met 
een zeer ongelijk reliëf. Daar de ge- 

vonden mergel van een te slechte 
kwaliteit was, werd het graven stopge- 
zet. In 1981 had zich daar een hoog 
struweel met o.a. Salix caprea, Betuia 
pendula, B. pubescens, Corylus avel- 
lana, Crataegus monogyna en Cornus 
sanguinea ontwikkeld; enkele gras- 
landsoorten zoals Festuca lemanii en 
Anthyllis vulneraria hadden ook stand 
gehouden. Door het kappen van de 
opslag en jaarlijks maaien proberen 
we op het oude grasland de kalkgras- 
landvegetatie te herstellen (figuur 2). 
De opnames in tabel I geven een idee 
van de toestand half juli 1983, net voor 
de tweede maaibeurt. Hierbij moet re- 
kening gehouden worden met het feit 
dat dit grasland reeds sterk bebost 
was en de vegetatie zich nu, na 
slechts twee jaar beheer en een maal 
maaien, in een zeer dynamische fase 
bevindt. Vandaar waarschijnlijk de 
aanwezigheid van soorten als Eupato- 
rium cannabinum, Galium aparine, 
Poa trivialis en Melilotus altissimus. 
Hoopgevend is in ieder geval wel de 
uitbreiding van de orchideeënpopula- 
ties, van Rhinanthus minor en van He- 
lianthemum nummularium. In 1982 is 
ook hier Bromus erectus verschenen. 
Opvallend was ook wel dat in het voor- 
jaar 1983 Ophioglossum vulgatum 
voor het eerst sinds jaren (TIHON, 

pers. med.) massaal sporuleerde (fi- 
guur 1). 
In de put werd eveneens allereerst het 
struikgewas gekapt; dit gebeurde reeds 
in september 1981. In augustus 1982 
telden we er 70 soorten hogere plan- 
ten, waaronder naast de struiken en 
een aantal ruigtekruiden zoals Scro- 
phularia nodosa, Epilobium spp., Son- 
chus spp., Angelica sylvestris, Hera- 
cleum sphondylium, ook soorten als 
Leontodon hispidus, Helianthemum 
nummularium,   Scabiosa  columbaria, 

Carlina vulgaris, Pimpinella saxifraga. 
Hier ontwikkelt zich dus een jong kalk- 
grasland, dat in augustus 1982 voor 
het eerst kon worden gemaaid. In to- 
taal telden we in 1983 weer 70 soor- 
ten. Het vegetatiepatroon is nog altijd 
zeer grofkorrelig. Gunstig is hier zeker 
het feit dat deze put rechtstreeks aan 
een oud kalkgrasland grenst, zodat hij 
van hieruit kan worden gekoloniseerd 
(SCHENKEVELD et al., 1983; SCHENKE- 

VELD en VERKAAR, 1984). Dat dit in- 
derdaad gebeurt, is nu al duidelijk 
zichtbaar aan soorten als Potentilla 
neumanniana, Briza media, Linum ca- 
tharticum en Epipactis atrorubens die 
nu ook in de put voorkomen. 

De Thier a la Tombe 

De Thier a la Tombe, of wat er nog van 
overblijft, is waarschijnlijk een van de 
bekendste graslanden van de Sint 
Pietersberg. Dit komt gedeeltelijk door 
zijn ligging langs de weg Emael- 
Lanaye, maar zeker ook door de aan- 
wezigheid van enkele zeer zeldzame 
soorten. MARÉCHALen PETIT (1963) en 
PETIT en RAMAUT (1978) wezen reeds 
op het grote belang van deze plaats. 
Het gaat om een W - ZW geëxposeer- 
de helling die een gradiënt vertoont 
van zuur grasland op Maasgrind 
(Brachypodio-Sieglingietum) naar kalk- 
grasland (Mesobrometum erecti). Een 
dergelijk Brachypodio-Sieglingietum 
komt elders in de streek ook nog voor 
(Brouhlre d'Emael, Dessus Ie Long 
Thier, Cauberg), zij het dan wel in een 
armere vorm. 
Tabel II geeft een overzicht van de ve- 
getatie, fig. 3 toont de ligging van de 
vegetatieopnames. Opnames 3, 4, 10, 
11 en 27 liggen in het gedeelte dat in 
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Tabel I.  Opnames van de vegetatie van het Bois d'Enis, oud kalkgrasland 

opnamenummer 1A 1B 
Datum 6/7/83 6/7/83 
Totale bedekking 90% 90% 
Aantal soorten 44 39 

Koeleria macrantha lp + P Gewoon fakkelgras 

Festuca rubra + F. ovina-groep lp 1p Rood zwenkgras + Schapegras 

Brachypodium pinnatum 1a 1a Gevinde kortsteel 

Bromus erectus 1a 1a Bergdravik 

Arrhenatherum elatius + P r Frans raaigras 

Poa pratensis + P + P Beemdgras 

Agrostis capillaris + gigantea 2m 2m Gewoon + Groot struisgras 

Briza media + P + P Trilgras 

Avenula pubescens 1a 2m Zachte haver 

Poa trivialis + P • Ruw beemdgras 

Sieglingia decumbens • r Tandjesgras 

Carex flacca 1p r Zeegroene zegge 

Carex caryophyllea + P • Voorjaarszegge 

Luzula campestris • + P Veldbies 

Pimpinella saxifraga + P + P Kleine bevernel 

Leontodon hispidus + P + P Ruige leeuwetand 

Epipactis atrorubens + r + P Bruinrode wespenorchis 

Medicago lupulina + P + r Hopklaver 

Sanguisorba minor + P + P Kleine pimpernel 

Plantago lanceolata + P + P Smalle weegbree 

Linum catharticum + P + P Geelhartje 

Centaurea subg. Jacea lp + P Gewoon knoopkruid 

Plantago media + P + P Ruige weegbree 

Achillea millefolium + P + P Duizendblad 

Potentilla neumanniana + P + P Voorjaarsganzerik 

Leucanthemum vulgare r + P Margriet 

Rhinanthus minor 1a + P Kleine ratelaar 

Agrimonia eupatoria + P + r Agrimonie 

Ranunculus bulbosus + P + P Knol boterbloem 

Galium verum + r r Echt walstro 

Linaria vulgaris r • Vlasleeuwebek 

Eupatorium cannabinum + P • Leverkruid 

Tragopogon pratensis + P • Morgenster 

Knautia arvensis +P • Knautia 

Taraxacum s. Vulgaria + P • Paardebloem 

Galium aparine + r • Kleef kruid 

Melilotus altissima + P • Gele honingklaver 

Trifolium pratense + r • Rode klaver 

Aceras anthropophorum • r Poppenorchis 

Campanula rotundifolia • + P Grasklokje 

Vicia hirsuta • + P Ringelwikke 

Ononis spinosa • r Kattedoorn 

Helianthemum nummularium +P + P Gestippeld zonneroosje 

Fraxinus excelsior + P + P Es 

Betuia pubescens + P r Zachte berk 

Crataegus monogyna + P + r Eenstijlige meidoorn 

Quercus robur + P + r Zomereik 

Corylus avellana r + P Hazelaar 

Clematis vitalba + r • Bosrank 

Carpinus betulus + r • Haagbeuk 

Betuia pendula • r Ruwe berk 

september 1982 niet gemaaid werd en 
in februari 1983 afbrandde. De soor- 
ten, aangeduid met een bolletje ° ko- 
men duidelijk minder voor in het ge- 
brande stuk, Brachypodium pinnatum 
komt er meer voor. Wat op het terrein 
ook al opvalt, namelijk de homogeni- 
teit van de vegetatie, komt ook duide- 
lijk tot uiting in de tabel. De meeste 
soorten (in tabel II vanaf Plantago lan- 

ceolata) blijken over het hele grasland 
ongeveer in dezelfde mate voor te ko- 
men, terwijl een aantal andere wel de- 
gelijk differentiërend zijn voor bepaal- 
de delen van de hoger vermelde gra- 
diënt. Genista anglica en Gentianella 
campestris komen alleen in de bo- 
venste helft voor, terwijl de groep van 
Avenula pubescens tot en met Festuca 
rubra slechts een voorkeur heeft voor 

die helft. Lotus comiculatus en Cen- 
taurea subg. Jacea vertonen een voor- 
keur voor de onderste helft, terwijl de 
groep van Sanguisorba minor tot en 
met Cuscuta epithymum alleen hier 
voorkomt. (Zie ook figuur 4). 
Vermeldenswaard is ook nog dat er op 
de steile flank onderaan de Thier a la 
Tombe veel meer Daucus carota en 
Carex flacca staat en dat er ook nog 
Helianthemum nummularium, Planta- 
go media, Centaurea scabiosa, Origa- 
num vulgare, Potentilla neumanniana, 
Thymus pulegioides en Koeleria ma- 
crantha voorkomen. Net onder de on- 
derste rij opnames staat er ook nog 
Dactylorhiza majalis, Picris hieracioi- 
des en Arrhenatherum elatius. Net bo- 
ven opnames 25 en 26 begint reeds 
de verruigingszone die ontstaan is 
door mestinspoeling vanuit de boven- 
liggende maïsakker. 
Het materiaal van Hieracium umbella- 
tum is zeer heterogeen: er zijn bv. ook 
exemplaren met niet-afstaande brac- 
teeën die we toch tot H. umbellatum 
gerekend hebben. 
Volgens HILLEGERS (pers. med.) doet 
hetzelfde zich ook voor op de Beme- 
lerberg. Van Parnassia palustris wer- 
den bloemen, knoppen en vruchten 
en van Cuscuta epithymum bloem- 
hoofdjes geteld in plaats van afzon- 
derlijke planten. 

Daar de Belgische Natuur- en Vogelre- 
servaten (B.N.V.R.) voor de Thier a la 
Tombe slechts een zeer zwak contract 
met de gemeente Bassenge heeft 
kunnen afsluiten en deze helling nog 

Figuur 1. Sporulerende Addertong (Ophioglossum 

vulgatum) in het Bois d'Enis. 
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Figuur 2. De tweede maaibeurt in augustus 1983 van het reeds sterk beboste kalkgrasland van het Bois 
d'Enis. 

steeds niet geklasseerd1) is, is het 
voeren van een langdurig, doordacht 
beheer hier vrijwel uitgesloten. Boven- 
dien wordt reeds sinds tientallen jaren 
jaarlijks gebrand en Brachypodium 
pinnatum domineert er. 
Dit grasland was reeds 1 maal ge- 
maaid door de Wielewaal, afd. Bree in 
november 1976. Moeilijkheden met 
het contract hebben ertoe geleid dat 
pas eind september 1982 opnieuw 
kon worden gemaaid; ondertussen (in 
1979 en 1980) was er wel al opslag 
verwijderd. Door de zeer warme, dro- 
ge nazomer hadden zowel Parnassia 
palustris als Gentianella campestris 
reeds de kans gekregen uitbundig te 
bloeien en rijp zaad te zetten (er wa- 
ren reeds veel lege zaaddozen!), zo- 
dat ook vanuit floristisch oogpunt een 
maaibeurt te verantwoorden was. Bo- 
vendien werd een flink stuk met Par- 
nassia en Gentianella niet gemaaid, 
als controle en uit voorzichtigheid. Het 
blijft overigens de vraag of in dergelij- 
ke natuurgebieden soorten moeten 
worden beheerd dan wel vegetaties. 
Toch werd hierop gereageerd (DUVIG- 

NEAUD, 1983; PETIT, pers. med.). In een 
vroegere publicatie (DUVIGNEAUD et 
al., 1982), stelde Duvigneaud reeds 
voor met maaien te wachten tot 
november, na de vruchtzetting van 
laatbloeiende soorten. Dit is een me- 
ning die vroeger ook in Nederland ge- 
huldigd werd. WILLEMS (1983b) schrijft 

dat dit "bij de toenmalige stand van 
het inzicht in het functioneren van het 
kalkgrasland als een oecosysteem, 
een begrijpelijke (...) maatregel was". 
Het gaat hier om een gesprek met 
W.H. Diemont nu bijna 20 jaar gele- 
den gevoerd! (WILLEMS, in litt.). 
In het licht van de resultaten van re- 
cente Nederlandse onderzoekingen is 
deze stelling zeker niet langer houd- 
baar. 
Zo blijkt (BUYTENDORP ef al., 1983) dat 
vanaf september een sterke vermin- 
dering van de hoeveelheid boven- 
gronds aanwezige nutriënten op- 
treedt, zodat bij maaien in de late 

herfst nauwelijks voedingsstoffen af- 
gevoerd worden. Ook is het technisch 
zowat onmogelijk om zo laat te maai- 
en, omdat de vegetatie platgeslagen 
is door wind, regen en sneeuw, om 
van de weersomstandighededn tij- 
dens de werkzaamheden zelf nog 
maar te zwijgen. Bovendien blijkt laat 
maaien Brachypodium pinnatum te 
bevorderen (WILLEMS, voordracht 1982), 
wat hier toch ook de bedoeling niet is. 
Ook is dit jaar nog eens duidelijk ge- 
bleken dat percelen die gemaaid wor- 
den, in het voorjaar niet kunnen wor- 
den afgebrand. Iets dergelijks wordt 
ook door LLOYD (1968) beschreven in 
Derbyshire (Gr. - Britt.), waar hij een 
omgekeerde relatie vaststelt tussen 
het voorkomen van branden en de be- 
grazingsintensiteit. Het is ook hier dui- 
delijk dat de aanwezigheid van veel 
dood materiaal het brand-risico ver- 
groot. In februari 1983 brandde op de 
Thier a la Tombe alleen het niet- 
gemaaide gedeelte af; de brand- 
grens is gedurende het hele vegetatie- 
seizoen zichtbaar gebleven, vooral 
omdat in het gebrande stuk Brachypo- 
dium pinnatum veel dichter en forser 
groeide. Ook WELLS (1965) wees 
reeds op het feit dat dit gras zich bij te 
vaak branden sterk gaat uitbreiden, 
dit ten koste van zwakkere soorten. 
Een ander probleem op de Thier a la 
Tombe is de aanwezigheid van een 
zwaar bemeste maïsakker op het 
plateau. 
Niet alleen vormt het uitspoelen van 

H5 ffn. , no-tit A*I\  " mÊ0f 

Ui] n 

Aa-W  gtm LOXMJ. 

Figuur 3. De ligging van de opnames op de Thier a la Tombe, zie tabel II. 
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meststoffen een probleem, maar bo- 
vendien heeft de boer de neiging om 
elk jaar een stukje van het reservaat 
mee om te ploegen. Tot vóór onge- 
veer 15 jaar (TIHON, pers. med.) werd 
de Thier bovenaan niet begrensd door 
een maïsakker, maar was daar een 
Calluna - heide, zodat het Brachypo- 
dio-Sieglingietum hier overging in een 
heide van het Genisto-Callunetumty- 
pe, wat uiteraard een veel gunstiger 
situatie was. Het zou hier zeker ge- 
wenst zijn om te proberen deze 
tenslotte toch zeer marginale stenige 
akker eveneens in beheer te krijgen 
(zie ook LONDO, 1983) (figuur 5). 
De Parnassia's op de Thier a la Tom- 
be zijn reeds zeer lang bekend bij de 
naturalisten (BORY DE SAINT-VINCENT, 

1821). De soort is op deze plaats di- 
ploïed net zoals in de duinen, in tegen- 
stelling tot de meeste populaties in 
moerassen in het binnenland, waar ze 
tetraploïed zijn (GADELLA, geciteerd 
door WILLEMS, 1982). Aangezien tetra- 
ploïede planten ontstaan uit diploïede 
en Parnassia van oudsher op dit type 
grasland voorkomt in deze streek 
(WILLEMS, 1982), mogen we stellen dat 
de Thier a la Tombe voor parnassia 
een onvervangbaar relikt is van on- 
schatbare waarde. Wellicht is dit ook 
het geval voor andere soorten op deze 
plaats. 
Van Gentianella campestris stonden er 
in 1983 zeker 500 exemplaren, en van 

Figuur 4. Beeld van de vegetatie op de Thier a la Tombe in augustus. Zichtbaar zijn o.a. Wilde peen (Dau- 
cus carota), Sc/ierm/iaw7<s/<ru/d(Hieracium umbellatum), Veldgentiaan (Gentianella campestris). Kleine 
ratelaar (Rhinanthus minor). 

achteruitgang ten opzichte van de vo- 
rige jaren was zeker geen sprake. Bij 
43 exemplaren, bij toeval gekozen uit 
de hele populatie, werd de hoogte ge- 
meten zonder de planten te schen- 
den. De gemiddelde hoogte bedroeg 
16,1 cm ± 5,6 cm. In het herbarium 
BR te Meise werden de planten van 
Gentianella campestris, afkomstig uit 
de streek van de Sint Pietersberg, op 
dezelfde manier gemeten. Op 4 bla- 
den stonden 14 volledige exemplaren, 
respectievelijk van 1872, 1896 en 2 

Figuur 5. De akker boven de Thier a la Tombe gedurende de winterperiode. Dankzij het gebruik van grote 
hoeveelheden drijlmest wordt hier maïs gewonnen. 

bladen zonder datum, maar waar- 
schijnlijk uit dezelfde periode. De ge- 
middelde hoogte bedroeg 9,2 cm + 
4,1 cm. Dit bewijst natuurlijk niets, 
maar het geeft volgens ons wel aan 
dat de vegetatie waaruit de negentien- 
de-eeuwse exemplaren komen gemid- 
deld aanzienlijk korter was dan nu het 
geval is op de Thier a la Tombe. De 
vroegere groeiplaatsen waren waar- 
schijnlijk beweid en kortgegraasd en 
dus niet jaarlijks volledig afgebrand 
zoals nu het geval is met de huidige 
standplaats wanneer er niet gemaaid 
wordt (WILLEMS en (BLANKENBORG, 1975; 
pers. med. dorpsbewoners, eigen 
waarnemingen). In de vroegere om- 
standigheden onder extensieve be- 
grazing kunnen de planten van G. 
campestris tweejarig geweest zijn met 
ontwikkeling van een wortelrozet. Nu 
er echter al tientallen jaren lang jaar- 
lijks gebrand wordt in februari - maart, 
maken de tere rozetjes weinig kans. 
Er werden door ons trouwens op de 
Thier a la Tombe nooit rozetten of 
resten ervan aan bloeistengels van G. 
campestris waargenomen. Ook in het 
voorjaar hebben we ze nooit gezien. 
De plant kiemt hier dus waarschijnlijk 
in de lente en groeit dan snel op dank- 
zij zijn mycorrhiza (GRUBB, 1976) om 
te bloeien van eind augustus tot eind 
september. 
Deze fenologische gegevens zijn in te- 
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genspraak met verschillende andere 
bronnen: PETIT en RAMAUT, 1970; 
PUTS, 1979; KREUTZ, 1982; PETIT, 

mond. med. 1983. Geen van deze au- 
teurs komt echter met sluitende bewij- 
zen voor een tweejarige levenscyclus. 

Van Gentianella germanica werden 
hier in 1983 14 exemplaren geteld, 
daar waar het er voordien niet meer 
dan 3 geweest zijn (TIHON, mond. 
med.). De gemiddelde hoogte be- 
droeg 24,2 cm ± 10,6 cm, met 1 
exemplaar van 45 cm en met 63 
bloemen! 

') Geklasseerd worden: opgenomen worden in de 
lijst van beschermde landschappen en monu- 
menten. 

Resumé 

Notes floristiques et incidence des traveaux de 
gestion sur les pelouses calcaires è la montagne 
Saint-Pierre (Prov. de Liège, Belgique). 

II. Deux autres pelouses du flanc oc- 
cidental 

Le Bois d'Enis 

Une petite parcelle du bois d'Enis appartient aux 
R.N.O.B. depuis septembre 1981. Le biotope 
principal de ce site est une vieille pelouse calcai- 
re qui était en pleine recolonisation par plusieurs 
espèces de buissons, parmi lesquelles Rhamnus 
catharticus et Evonymus europaeus. Une partie 
était dominee par Brachypodium pinnatum, quel- 
ques espèces intéressantes avaient réussi a s'y 
maintenir. II s'agit entre autres de Helianthemum 
nummularium et de Aceras anthropophorum. 
Nous tentons de rétablir la pelouse calcaire en 
débroussaillant et en fauchant. 
Les relevés repris dans le tableau I donnent une 
idéé de la situation en aoüt 1983, avant que ne 
soit entrepris un deuxième fauchage. Après deux 
phases de débroussaillage et un seul fauchage la 
vegetation se trouve incontestablement dans une 
phase tres dynamique. 
La partie la plus au nord de cette petite réserve 
est un fragment de chênaie é. charme. Les lianes 
le rendent impenetrable et il présente un aspect 
vernal tres typique. 
Le propriétaire precedent avait voulu y extraire 
de la marne. A cette fin une grande fosse a relief 
accidenté avait été creusée dans la partie sud de 
la petite réserve du bois d'Enis. L'exploitation fut 
cessée dés qu'on s'apercut de la mauvaise quali- 
té de la marne. A eet endroit, en 1981, s'était 
établi un haut fourré de Salix caprea, Betuia pen- 
dula, Betuia pubescens et Cornus sanguinea. 
Quelques espèces de la pelouse (e.a. Festuca le- 
manii et Anthyllis vulneraria) s'y étaient mainte- 
nues. Après elimination des fourrés arbustifs et 

deux fauchages on assiste au développement 
d'une nouvelle pelouse calcaire, encore peu ho- 
mogene et dans laquelle persistent un certain 
nombre de "nitrophiles". II est a remarquer que 
cette depression jouxte l'ancienne pelouse cal- 
caire, ce qui en favorise la recolonisation. 

Le Thier a la Tombe 

Le Thier è la Tombe, ou ce qu'il en reste, consti- 
tue sans doute le coteau calcaire le plus connu 
de toute la Montagne Saint-Pierre. Ceci provient 
d'une part de sa localisation le long de la route 
d'Emael a Lanaye, mais aussi de par la presence 
en ce site de quelques espèces tres rares. La 
grande valeur en a déja été relevée par MARé- 

CHALet PETIT (1961) et par PETIT et RAMAUT (1978). 
II s'agit d'un versant a exposition ouest et sud- 
ouest dans lequel se manifeste un gradient écolo- 
gique interessant dü a la presence en son fatte 
d'un dépöt de graviers mosans acides. Ceci se 
réflète dans la vegetation qui, du haut au bas de 
la pelouse, passé du Brachypodio-Sieglingietum 
au Mesobrometum erecti. Le Brachypodio- 
Sieglingietum se retrouve également, bien que 
moins bien développé, a la Brouhire d'Emael, 
"Dessus Le long Thier" et au Cauberg. Le ta- 
bleau nr. 3 donne un apercu de la vegetation, la 
fig. 3 indique la localisation des relevés. Les rele- 
vés 3, 4, 10, 11 et 27 ont été faits dans une partie 
de la pelouse qui n'avait pas été fauchée en sep- 
tembre 1982 et qui avait été incendiée en fevrier 
1983. Les espèces marquees d'un petit cercle (°) 
sont nettement moins fréquentes dans la partie 
brülée tandis que Brachypodium pinnatum y est 
mieux représenté. L'homogénéité de la vegeta- 
tion, frappante sur le terrain, se reflète bien dans 
le tableau. La plupart des espèces (a partir de 
Plantago lanceolata dans le tableau II) se retrou- 
vent' avec la même frequence dans toute la 
pelouse. 
D'autres sont nettement différentielles pour cer- 
taines parties du gradient dont nous avons fait 
mention ci-haut. Ainsi Genista anglica et Gentia- 
nella campestris ne se trouvent qu'en haut de la 
pente, tandis que le groupe depuis Avenula pu- 
bescens jusque et y compris Festuca rubra a une 
preference pour cette zone. Lotus corniculatus et 
Centaurea subg. Jacea preferent la partie basse 
du site, oü est exclusivement cantonné le groupe 
d'espèces depuis Sanguisorba minor jusqu'a 
Cuscuta epithymum. 
Suite è des tracasseries administratives ce n'est 
qu'en septembre 1982 qu'une partie de du Thier 
a la Tombe a pu être fauchée. II est souvent dit 
qu'on doit attendre la fructification de toutes les 
espèces avant de faucher. On ne pourrait done le 
faire avant la fin du mois d'octobre. 
II apparatt toutefois clairement a la lumière des 
recherches néerlandaises que cette conception 
est dépassée. En plus, l'arrière-saison de 1982 
était chaude et ensoleillée, ce qui fait qu'en fin 
septembre il y avait déjè beaucoup de fructifi- 
cations müres et éparplillées de Parnassia pa- 
lustris et de Gentianella campestris. Au mois de 
mars 1983, lors de l'incendie printannier, les par- 
ties fauchées de ce thier n'ont pas brülé. La limite 
entre les deux zones est restée visible pendant 
toute la saison, principlalement parce que Bra- 
chypodium pinnatum croissait beaucoup plus vi- 

goureusement dans la partie incendiée. II ressort 
de la littérature que cette graminée, dont l'exten- 
sion n'est certainement pas desirable ici, est fa- 
vorisée tant par l'incendie qu,e par un fauchage 
tardif. Nos observations ont démontré que Gen- 
tianella campestris est une annuelle au Thier a la 
Tombe. Une forme bisannuelle y serait détruite 
par les incendies, mais elle y a peut-être poussé 
jadis, lorsque la pelouse était encore paturée. II 
ressort de l'étude de materiel d'herbier que ces 
plantes y sont actuellement beaucoup plus gran- 
des qu'auparavant. 
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Een vondst van de Groensteel 
(Asplenium viriele Hudson) in Limburg 
E.J. Weeda, Rijksherbarium, Leiden 

Ten behoeve van de bewerking van 
de varens voor de Flora van Neder- 
land (VAN DER MEIJDEN ef al., 1983) na- 
men G.J. de Jonckheere en schrijver 
dezes het materiaal van Asplenium tri- 
chomanes L, de Steenbreekvaren, in 
de grote Nederlandse herbaria door. 
De bedoeling daarvan was na te gaan, 
in hoeverre naast de "gewone" 
subsp. quadrlvalens D.E. Meyer ook 
subsp. trichomanes in Nederland ge- 
vonden is. Het bleek dat deze laatste 
vorm, die in tegenstelling tot subsp. 
quadrivalens niet op muren maar op 
de grond groeit, een aantal malen ver- 
zameld is in Zuid-Limburg, aan de Ve- 
luwezoom en op enkele plekken el- 
ders (DE JONCHEERE en WEEDA, in 
voorber.). 
Minstens zo verrassend evenwel was 
de "vondst" van een herbariumexem- 
plaar van de Groensteel, Asplenium vi- 
ride Hudson, verzameld bij Bunde in 
1953. 
Het desbetreffende exemplaar be- 
vindt zich in de collectie van Pastoor 
Hoenen, welke deel uitmaakt van het 
herbarium van het Natuurhistorisch 
Museum Maastricht. Op één herbari- 
umvel bevinden zich naast elkaar een 
veer van Asplenium trichomanes en 
één van A. viride (figuur 1). Als jaartal 
wordt opgegeven 1953 en als vind- 
plaats Heihof bij Bunde. Ietwat kryp- 
tisch is het bijschrift links van de linker 
veer: "ook op oude muren"; moet 
hieruit worden afgeleid dat de veren 
niet op een muur maar op de grond 
zijn verzameld? Een ander probleem 
is dat van de localisering: waar ligt 

een Heihof in de voormalige gemeen- 
te Bunde? De hamvraag is natuurlijk: 
wie slaagt erin de Groensteel in Zuid- 
Limburg terug te vinden? 
Wellicht is deze of gene lezer ge- 
neigd, te betwijfelen of beide veren 
wel van dezelfde vindplaats afkomstig 
zijn. Omdat de gelijkenis tussen 
Steenbreekvaren en Groensteel groot 

is en omdat op de twee recent ontdek- 
te Nederlandse groeiplaatsen van de 
Groensteel in de omgeving ook Steen- 
breekvaren is aangetroffen, neig ik er- 
toe aan te nemen dat beide veren op 
de aangegeven plaats te zelfder tijd 
zijn verzameld. 
Voor het eerst werd de Groensteel in 
Nederland herkend in 1979, in het 
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Figuur 1.  Het vel uit het herbarium van Pastoor Hoenen met links een veer van Asplenium trichomanes 
en rechts één van A. viride. 
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Kuinderbos door BREMER (1981). Deze 
varen groeide hier op kalkhoudend 
zand vermengd met veen aan een 
greppelkant, samen met enkele ande- 
re varensoorten. Inmiddels is de plant 
door erosie verloren gegaan (mond. 
med. P. Bremer, 1983). In 1983 werd 
evenwel een nieuwe groeiplaats ont- 
dekt en wel op een vochtige muur in 
Zuidoost-Groningen, waar de gebroe- 
ders A.J. en H. Dijkstra een aantal vi- 
tale, deel sporulerende exemplaren 
aantroffen. De Groensteel staat hier 
geëxponeerd op het noorden tot 
noordoosten en wordt vergezeld door 
de blad mossen Bryum capillare en 
Tortula muralis, door Plat beemdgras 
(Poa compressa) en een enkele Eikva- 
ren (Polypodium vulgare) en Smalle 
stekelvaren (Dryopteris carthusiana). 
In het algemeen is Groensteel een 
plant van vochtige, tegen rechtstreek- 
se zonnestraling beschermde plekken 
op kalkhoudend, meestal steenachtig 
substraat, die voornamelijk in geberg- 

ten voorkomt (LAWALRéE, 1950; GJAE- 

REVOLL en JIDRGENSEN, 1977; PAGE, 

1982). In Westfalen is zij volgens RUN- 

GE (1972) op een elftal deels natuurlij- 
ke, deels anthropogene groeiplaatsen 
aangetroffen. Ook in de Ardennen is 
zij op een paar plaatsen gevonden 
(VAN ROMPAEY en DELVOSALLE, 1979). 
In Zuid-Limburg komen zowel grub- 
ben als muren als standplaatsen in 
aanmerking. 
Voor de volledigheid nog even de 
voornaamste verschillen met Steen- 
breekvaren: Groensteel onderscheidt 
zich van deze doordat de bladspil niet 
bruinzwart is maar groen (slechts het 
onderste deel van de bladsfee/ is 
zwart) en doordat de blaadjes dieper 
gekarteld zijn. 
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Summary 
Asplenium viride was discovered in the Nether- 
lands only in 1979; in 1983 a second locality was 
reported. In the Herbarium of the Natuurhisto- 
risch Museum Maastricht, however, an older spe- 
cimen of A. viride was found among material of A. 
trichomanes. It had been collected in 1953 near 
Bunde in the South of Limburg. 

Vervolg verslag van de Algemene Ledenvergade- 
ring op 3 juni te Vlodrop. 

De heer J. Heerkens-Thijssen vraagt 
of het verslag van de Algemene Le- 
denvergadering op zo kort mogelijke 
termijn gepubliceerd kan worden en 
niet vlak voor de volgende ledenver- 
gadering. Het bestuur zegt toe dit na 
te zullen streven. 
Na dit huidhoudelijk gedeelte vertrok- 
ken de aanwezigen voor een excursie 
langs de Rode Beek en aangrenzende 
delen van het Meinweggebied onder 
leiding van de heren C. Thissen en J. 
Hermans. De vegetatie langs de 
meanderende beek deed sterk den- 
ken aan die van de bronbossen in 
Zuid-Limburg. Zo werden onder ande- 
re Bittere veldkers, Bosanemoon, 
Veelbloemige salomonszegel en Dal- 
kruid opgemerkt. Het water in het ri- 
viertje is nog tamelijk schoon getuige 
de  samenstelling  van  de visstand. 

Ook de aanwezigheid van de Fluiter, 
die ettelijke malen werd gehoord, viel 
de deelnemers op; zeker op het Duit- 
se deel van het gebied is de soort al- 
gemeen. Min of meer per toeval werd 
een van zijn horst wegvliegende 
Wespendief waargenomen. Bij de Dal- 
heimer Mühle, op de Duits-Nederland- 
se grens fourageerde een Grote Gele 
kwikstaart langs de waterwal. Bij het 
station Vlodrop was een fraaie vegeta- 
tie te bewonderen met o.a. Zilverha- 
ver, Vogelpootje en Viltganzerik. Ook 
konden een Zandhagedis en enkele 
mierennesten goed bekeken worden. 
Al met al een excursie die zeer de 
moeite waard was. 
Na afloop van de excursie dankte de 
voorzitter de heren Hermans en This- 
sen voor de wijze waarop zij de excur- 
sie hadden geleid. Vervolgens werd 

de heer Gilissen bedankt voor de wij- 
ze waarop hij de financiën van het Ge- 
nootschap de afgelopen jaren had be- 
heerd; zeker in een groeiend en van 
activiteiten bruisend Genootschap is 
het penningmeesterschap geen sine- 
cure. Ook de heer Van der Coelen 
werd bedankt voor de wijze waarop hij 
het secretariaat gedurende enkele ja- 
ren op zich genomen had. Vervolgens 
werd de heer J. den Boer uitvoerig be- 
dankt voor de zijn rol in het "automati- 
seringsproces" binnen het Genoot- 
schap: zonder zijn inzet zou het niet 
mogelijk zijn geweest als Genoot- 
schap een grote computer aan te 
schaffen én te gebruiken. 
Tenslotte wenstte de voorzitter een ie- 
der welthuis. 

W. van der Coelen 
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Activiteiten van het Natuurhistorisch Genootschap 

Aankondigingen voor deze rubriek dienen uiter- 
lijk de 15e van de maand voorafgaande aan die 
waarin de activiteiten plaatsvinden bij de redactie 
te worden ingeleverd. 

Algemeen 

Practicum met fossielen uit het Limburgse 
Krijt 
Op zaterdag 8 september a.s. organiseert het Na- 
tuurhistorisch Genootschap in Limburg in samen- 
werking met het Natuurhistorisch Museum Maas- 
tricht weer een cursus voor docenten. Het onder- 
werp van deze cursus is het door medewerkers 
van het Museum ontwikkelde practicum mesofos- 
sielen. Doel van de cursus is docenten vertrouwd 
te maken met het onderwerp en hen in staat te 
stellen een dergelijk practicum te integreren in 
het biologie-onderwijs. Inschrijven voor deze cur- 
sus is nog mogelijk door contact op te nemen met 
drs. D. Th. de Graaf, tel.: 043-13671. De kosten 
voor deelname bedragen f 50 • inclusief practi- 
cummateriaal voor circa 30 leerlingen, achter- 
grondinformatie en practicumhandleidingen, kof- 
fie en lunch. 
Het is ook mogelijk een pakket practicummate- 
riaal toegezonden te krijgen. Dit pakket omvat 
materiaal voor circa 30 leerlingen, achtergrond- 
informatie en een practicumhandleiding. Dit prac- 
ticumpakket is te bestellen door f 50,• over te 
maken op postgiro 1036366 ten name van Na- 
tuurhist. Gen. Limb, te Maastricht onder vermel- 

ding van "practicummateriaal". 

Kring Maastricht 
Voorzitter: dr. A.J. Lever, Saturnushof 57, 
Maastricht. 

Donderdag 6 september is de eerste bijeen- 
komst na de zomervakantie en traditiegetrouw 
staat deze avond geheel in het teken van door de 
leden mee te brengen naturalia en korte medede- 
lingen over allerlei natuurhistorische onderwer- 
pen. Er is een mogelijkheid om dia's te vertonen. 
De ervaringen leren dat op dergelijke avonden 
een grote verscheidenheid aan onderwerpen de 
revue passeert. 

Donderdag 4 oktober: zal mevrouw H. Nieuwen- 
huis, schrijfster van het boek "Stijltuinen in Ne- 
derland" spreken over de geschiedenis van de 
tuin. Hierna zal de heer H. Hillegers spreken over 
stinseplanten, (verwilderde) planten die in oude 
tuinen gevonden worden. Vooraf is er gelegen- 
heid tot het doen van mededelingen en het tonen 
van naturalia. 

Donderdag 1 november: een avond in samen- 
werking met het Comité Maastricht-Heuvelland 
van het Wereld Natuur Fonds. Een nadere toe- 
lichting vindt u in een van de komende Maand- 
bladen. 

Kring Heerlen 
Secretaris: P. Spreuwenberg, Aan de Slagboom 
2, Schaesberg. 

Maandag 10 september: Maandelijkse bijeen- 
komst met bespreking van door de leden meege- 

brachte naturalia. Gezien de positieve reacties op 
de bijeenkomst van september 1983 worden de 
leden ook nu weer uitgenodigd mededelingen te 
doen en eigen dia's te vertonen. Zij die van deze 
gelegenheid gebruik willen maken worden ver- 
zocht contact op te nemen met de secretaris zo- 
dat zoveel mogelijk leden aan bod kunnen 
komen. 

Zondag 30 september: Paddestoelenexcursie 
onder leiding van leden van de Paddestoelenstu- 
diegroep van het Genootschap. Omdat de pad- 
destoelenrijkdom van de verschillende daarvoor 
in aanmerking komende terreinen sterk afhangt 
van de aan de excursie voorafgaande weersom- 
standigheden, zal pas op een later tijdstip worden 
bepaald welk terrein zal worden bezocht. Samen- 
komst om 14.00 uur op de parkeerplaats achter 
het NS-station te Heerlen. 

Maandag 8 oktober: Voordracht met dia's door 
de heren H. van Buggenum en A. Lenders van de 
Herpetologische Studiegroep van het Genoot- 
schap over de Limburgse reptielen en amphi- 
bieën. Ook zal aandacht besteed worden aan het 
werk van de Herpetologische Studiegroep. 

Maandag 5 november: Vertoning van een dia- 
klankbeeld van de hand van de heer E. van Cam- 
pen, getiteld: Kleurenpracht in tuinen en parken. 

De maandelijkse bijeenkomsten worden gehou- 
den in Café-Restaurant A Gene Bek aan de Mgr. 
Schrijnenstraat 20 (zijstraat Bekkerveld) en be- 
ginnen om 20 uur. 

Plantenstudiegroep 
Secretaris: D. Th. de Graaf, Saturnus- 
hof 45, Maastricht. 

Zaterdag 1 september is er een excursie naar de 
omgeving van Grubbenvorst - Velden. Vertrek om 
10 uur bij station Venlo. 

Zaterdag 15 september wordt een excursie ge- 
houden in samenwerking met het Rijksherbarium 
te Leiden naar enkele adventiefterreinen langs de 
Maas. Vertrek om 10 uur bij station Bunde. 

Zaterdag 29 september is er een excursie naar 
het Wijffelterbroek. Vertrek om 10 uur bij station 
Weert. 

SL 
Herpetologische Studiegroep 
Secretaris:      H.      van      Buggenum, 
Kantstraat M10, St. Joost. 

Vrijdag 7 september is er een bijeenkomst voor 
leden van de studiegroep in de Oranjerie te Roer- 
mond. De avond begint om 20 uur. Na het forme- 
le gedeelte (o.a. mededelingen en bestuurswis- 
seling) zal de heer A. Broen een voordracht hou- 
den over de resultaten van de bemoeienissen 
van de Studiegroep rond Limburgs enige Boom- 
kikkerpopulatie. 

<^X   Bomenstudiegroep 
& j%^\ Tijdelijk contactadres: Bosquetplein 
^-) \~  6-7, Maastricht. 

Woensdag 19 september is er een bijeenkomst 
voor leden en belangstellenden waarbij o.a. het 
winterprogramma en een aantal lopende zaken 
aan bod zullen komen. De avond wordt gehouden 
in het Natuurhistorisch Museum Maastricht en 
begint om 20 uur. 

© 
Vlinderstudiegroep 
Secretaris:  O  Felix,  Klokbekerstraat 
114, Maastricht. 

Woensdag 12 september is er een bijeenkomst 
voor leden en belangstellenden in het Natuur- 
historisch Museum Maastricht. De avond begint 
om 20 uur. 

^ 
Vogelstudiegroep 
Secretaris: W. Vergoossen, Brugweg 
20 Echt. 

Ook dit jaar weer zijn er leden van de Vogelstu- 
diegroep bezig met de jaarlijkse najaarstrektel- 

lingen. Vanaf vaste telposten worden, meestal in 
de vroege ochtend, systematische tellingen ge- 

houden, waarbij alle overtrekkende vogels wor- 
den genoteerd. Jaarlijks worden zo tienduizen- 
den vogels geteld. Vanaf 1976, het jaar dat het 
onderzoek startte, tot en met 1983, zijn er zo al 
meer dan een miljoen vogels geteld, verdeeld 

over bijna 1400 teluren. De gegevens leveren een 
interessant beeld op van de soorten die er over 

onze provincie trekken, in welke aantallen, in wel- 
ke perioden, enz. 
In 1981 heeft dit onderzoek een landelijke opzet 

gekregen; momenteel is het een projekt van de 
Stichting Ornithologisch Veldonderzoek Neder- 

land (SOVON). Het onderzoek wordt gecoördi- 

neerd door de Landelijke Werkgroep Vogeltrek- 

tellen (LWVT). Het aantal telposten, verdeeld 

over heel Nederland, is nu uitgegroeid tot 45 
stuks. 
In Limburg wordt er geteld te Neerbeek, op de 
Brunssummerheide, Berg en Terblijt, Hulsberg, 
Venlo en waarschijnlijk dit jaar ook bij Maastricht. 
Een aantal van deze telposten zijn echter mo- 

menteel onderbezet. Via deze weg zou ik daarom 
mensen die eventueel geïnteresseerd zijn in dit 
onderzoek willen vragen om eens een kijkje te ko- 
men nemen op één der Limburgse telposten. 
Voor meer informatie over de ligging der posten, 

teltijden enz. kunt u terecht bij W. Ganzevles op 

het Natuurhistorisch Museum of bij F. Schepers, 
Margrietstraat 9, 6319 NM Nieuwenhagen, tel. 

045-312548. 

De Commissie voor de Bescherming van de Wilde Flora van de Kon. Ned. Bot. Ver. organiseert op 10 oktober a.s. een themadag over "Bedreiging en 
bescherming van lagere planten in Nederland". Zij nodigt u uit tot het bijwonen van de voordrachten welke in het kader van dit thema worden gehouden 
in de collegezaal van het Botanisch Laboratorium, Lange Nieuwstraat 106 te Utrecht. Het programma begint om 13.30 uur. 
Nadere inlichtingen bij de secretaris, Mevr. CL. Plate, Rijksherbarium, Schelpenkade 6, Leiden. 




