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VAN PAPENCRUYT TOT PAARDEBLOEM 
Onze eigen moedertaal heeft voor alle dingen die we om welke reden dan ook belangrijk of interessant vinden wel een 
naam bedacht en onze wilde planten vormen daarop geen uitzondering, integendeel. Neem nou de "gewone" paarde
bloem, ons bekendste "onkruid" en een van de meest algemene soorten van de Europese flora. Van deze soort zijn in ons 
land niet minder dan 70 streek- of volksnamen gelokaliseerd en geregistreerd. Het bekende Woordenboek van Heukels uit 
1907 geeft maar liefst 167 volksnamen van diezelfde paardebloem. 

Elke streek kent zo haar eigen volksnamen die soms sterk van elkaar kunnen verschillen. Zoals al door Uittien in 1 946 
werd geconstateerd, is het daarbij opvallend dat de grootste rijkdom aan volksnamen altijd bij dié plantesoorten wordt 
aangetroffen, die door de agrariër als "schadelijk" worden ervaren. Elk volk geeft zich altijd veel moeite in het bedenken 
van scheldnamen en als men eenmaal aan het schelden is, kunnen de meest merkwaardige, al dan niet dialektische uit
drukkingen ontstaan. Haat maakt de tong en de fantasie eerder los dan bewondering. Zo is van één onzer fraaiste plan
ten, Salvia pratensis, geen enkele streeknaam bekend; daarentegen bezit het meest gevreesde "onkruid" de grootste sor
tering. Dat de paardebloem kennelijk tot die laatste categorie gerekend wordt, blijkt wel uit de lijst van Heukels. 
Streek- of volksnamen zeggen vaak iets over de eigenschappen of vormen van de betreffende soort. Om te kunnen vaststel
len met welke soort we te maken hebben en of daaraan bepaalde (al dan niet vermeende) geneeskrachtige werkingen of 
magische danwel beschermende krachten werden toegekend, is kennis van die namen een eerste vereiste. Daarnaast geeft 
de geografische verspreiding van bepaalde volksnamen ons een indruk omtrent de draagwijdte van religie, heiligenvere
ring, taboe, vooroordeel, bijgeloof en folkloristische gebruiken. Zo dragen de volksnamen van de paardebloem elementen 
in zich van allerlei aard, zoals vorm (boterbloem, dissel, ganzetong, hondstong, pluimbal, pluimpje), voeding (beddepis-
sers, bitterplant, konijnengroen, melkbloem, melkwied, molsla, paardesla, pisbloom, suikerijblomme, veldsla, zoermelk), 
kinderspel (brievenbesteller, kaarsjes, kettingbloem, oorringen, uitblazertjes), religie (papenblad, papenstoelen, papenbloe
men, papekruid) of geneesmiddel (erdgalle, gal, kankerbloem, schurftbloem). 
Speciaal voor (Zuid-)Limburg kunnen we naast de alom bekende molsla als volksnamen noteren: gal, kettekroet, kettin
genstronk, luusbtom, peetsjblom, pisbloom, soermelk en zoermelk. De oudste (?) en tot in de 16e eeuw ook énige echte 
paardebloemnaam die we uit de volkstaal kennen, is "papencruyt" hetgeen een vrije vertaling is van de oudst bekende 
wetenschappelijke naam (1 3e eeuw) voor paardebloem-. "Caput monachi" (letterlijk: monnikskop). Dodonaeus geeft in 
zijn "Cruydt-Boeck" uit 1608 de volgende verklaring voor de naam "papencruyt": "... omdat de bollekens daer de 
bloemen op gestaen hebben nae dat de hayrachtige oft wollachtige stuyfkens met het saet afgewaeyt zijn de gedaente van 
caele oft geschoren Monnikscoppen schijnen te hebben." De naam slaat dus op de kale bloembodem die, wanneer alle 
zaden afgevallen zijn, gelijkenis zou vertonen met de tonsuur (geschoren kruin) van een priester c.q. kloosterling. 
Al die volksnamen hebben zonder uitzondering betrekking op de énige (toenmaals) bekende paardebloem: Taraxacum of
ficinale, dè paardebloem. Wanneer er één soort is die er zich op kan beroemen door iedereen gekend te worden, dan is 
het wel deze. Onderzoek heelt echter uitgewezen dat er in ons land véle soorten paardebloemen voorkomen: er zijn er 
momenteel 196(1) beschreven. Deze inheemse (micro)soorten bezitten evenwel geen van alle volksnamen en hebben daar
enboven op een enkele uitzondering na zelfs geen officiële Nederlandse namen in onze flora's. In feite is de (overigens 
pas sinds 1907 officiële) naam "paardebloem" de Nederlandse naam van het volledige geslacht Taraxacum. 
De paardebloem bezit overigens niet alleen een uitgebreide "woordenschat", maar wordt daarnaast ook gekenmerkt 
door een buitengewoon rijk en afwisselend leven. Voor wie over deze en nog vele andere onderwerpen met betrekking tot 
paardebloemen uitvoerig geïnformeerd wenst te worden, vindt in het op blz. 60 besproken boek "Paardebloemen, plan
ten zonder vader" een schat aan informatie. 

BARTG. GRAATSMA 

VERSLAGEN VAN DE MAANDELIJKSE BIJEENKOMSTEN 
TE MAASTRICHT 
OP 5 NOVEMBER 
T i jdens deze bijzondere bijeenkomst 
waren naast leden van Kring 
Maastricht ook veel andere leden en 
gasten uit het hele land aanwezig om 
de uitreiking van de Rector Cremers-
Penning aan dr. P.J. van Nieuwenho-
ven bij te wonen. De heer Van Nieu-
wenhoven ontving deze onderschei
ding voor zi jn grote verdiensten voor 
de bescherming van natuur en milieu in 
het algemeen en voor zi jn werk voor 
het Genootschap in het bijzonder, 
waarbi j met name zi jn werkzaamheden Voorzitter van Westreenen biedt mevrouw van Nieuwenhoven bloemen aan. Achter hem 
als voorzitter, secretaris en (hoofd-)re- met oorkonde dr. P.J. van Nieuwenhoven. (foto D.Th. de Graaf) 



docteur genoemd mogen worden. O p 
blz. 1 7 7 - 1 7 8 van de vorige jaargang 
van het Maandblad schetste de huidi
ge secretaris van het Genootschap al 
uitgebreid de beweegredenen van het 
Bestuur om dr. van Nieuwenhoven te 
onderscheiden met de Rector Cremers-
Penning. 
T i jdens deze bijeenkomst werd het 
woord gevoerd door de heer E . N . 
Blink (voorzitter van Kring Maastr icht), 
prof.dr. A. Punt (die sprak over het on
derzoek naar vleermuizen in de Zu id 
limburgse groeven) de heer A. Ver-
straelen (over de toekomst van De H a 
mert), de heer F.S. van Westreenen 
(voorzitter van het Genootschap) en 
(onaangekondigd) mevr. A. Heijnen 
die op originele w i j ze dr. Van N ieu
wenhoven bedankte voor z i jn inzet om 
vooral jongeren belangstelling voor de 
natuur bij te brengen. 
In z i jn dankwoord ging de heer Van 
Nieuwenhoven o.a. in op zi jn blijvende 
ongerustheid over de inzet van de 
overheden op het gebied van natuur-
en milieu(educatie). 
Heel velen maakten daarna van de ge
legenheid gebruik om (onder het genot 
van een drankje) de heer Van N ieu
wenhoven en z i jn vrouw te feliciteren 
met deze bijzondere onderscheiding. 

TE MAASTRICHT 
OP 3 DECEMBER 
T i jdens deze bijeenkomst voerde de 
heer G. Kater van het Bureau Landelij
ke Gebieden van de Provincie Limburg 
het woord over de plannen omtrent de 
toekomst van het Meinweg-gebied, 
plannen die in de volksmond al bekend 
staan in de zin van " z e wil len wolven 
en beren los laten in de M e i n w e g " . 
Limburg is nog relatief rijk aan verschil
lende landschapselementen. De na
tuurgebieden zi jn echter maar heel 
klein. Daar tussen liggen veel landerij
en die echter door ruilverkaveling tot 
steeds grotere eenheden worden sa
mengevoegd. W a t aan natuur over 
blijft, wordt door agrarisch gebruik in
geklemd en " o v e r s p o e l d " . De bossen 
z i jn geen natuurbossen maar cultuur-
bossen die productie moeten leveren. 
Het beheer van deze gebieden vormt 
echter een probleem. Het onderhoud 
mag niet arbeidsintensief z i jn , want 
dan kost het teveel. Tot nu toe werd om 
vergrassing van het bodemoppervlak 
tegen te gaan gebruik gemaakt van be-
grazing door schapen. De strooisel-
laag werd door deze dieren echter niet 
geheel weggevreten en bovendien 
door het gewicht van de dieren ook 

nog ingedikt. Het machinaal weghalen 
van die laag bleek kostbaar. Het ge
bied zag er na deze operatie als een 
maanlandschap uit. Bovendien had het 
weghalen van die laag kwali jke gevol
gen voor flora en fauna. De oplossing 
van het probleem kan misschien gevon
den worden in het laten begrazen door 
verschillende diersoorten. In Engeland 
heeft men boeren toegestaan in bossen 
paarden en koeien te laten grazen. Het 
resultaat was redelijk. Door hier nog 
andere dieren in te voeren zoals Schot
se hooglanders, Elanden, Wi senten, 
Europese bisons en Edelherten kan men 
misschien een zelfregulerend proces op 
gang brengen. Voorwaarde hiervoor is 
echter dat de nu versnipperde gebie
den door aankoop van percelen aan
eengesloten natuurgebieden worden. 
Toch dienen er ook bij dergelijke plan
nen kanttekeningen geplaatst te wor
den, o.a. ten aanzien van de financiële 
middelen. Ook zal het water plaatselijk 
opgestuwd moeten worden of de bo
dem juist ontwaterd moeten worden. 
Het gebied zal bovendien met een ho
ge omheining omsloten moeten wor
den. En waar is het eind bij het invoe
ren van diersoorten? Toch z i jn er wel 
lichtpunten. Steunend op de nieuwe 
landinrichtingswet kunnen boeren on
teigend worden en kunnen momenteel 
gelden worden vrijgemaakt die de mid
delen verschaffen dergelijke plannen 
door te realiseren. 

TE MAASTRICHT 
OP 7 JANUARI 

Zoa l s gebruikelijk stond de eerste bij
eenkomst in het nieuwe jaar in het te
ken van de rond deze tijd in de Zuidl im
burgse kalksteengroeven overwinte
rende vleermuizen. Daartoe hielden de 
heren P. Verhoef en A. Venmans een 
uiteenzetting over de stabiliteit van de 
onderaardse gangenstelsels in Zu id -
Limburg en over de wi j ze waarop hier 
onderzoek naar wordt gedaan. Facto
ren van belang bij het bepalen van de 
stabiliteit z i jn o.a. de sterkte en druk 
van het kalkgesteente boven de gan
gen, de samenstelling van de deklagen 
en de sterkte van de pij lers. Om de 
sterkte van de kalklagen te kunnen be
rekenen, werden o.a. verscheidene fy
sische eigenschappen van de kalksteen 
onderzocht, actieve geologische pro
cessen bestudeerd en de soortelijke 
massa bepaald. 

De sterkte van de pijlers werd bere
kend aan de hand van de resultaten 
van druk- en trekproeven. Verder ble
ken de vorm van de pijler, de ouder

dom (er bestaat een soort "kalksteen
moeheid" die zich uit in " k r u i p " ) en de 
spanningsverdeling in de pijler belang
rijke factoren te zi jn die de sterkte van 
de pij lers beïnvloeden. Heel illustratief 
waren de videobeelden van het instor
ten van een schaalmodel van een gan
genstelsel. Mede gezien de uitvoerige 
discussie, die na afloop ontstond, kan 
geconcludeerd worden dat deze sa 
men met de Studiegroep Onderaardse 
Kalksteengroeven georganiseerde bij
eenkomst ruimschoots aan de ver
wachtingen voldeed. 

TE HEERLEN OP 11 JANUARI 
De voorzitter heette de talrijke aanwe
zigen van harte welkom in het nieuwe 
onderkomen van de kring: het multi
functioneel centrum " 't Le iehoes" aan 
de Limburgiastraat te Heerlen. 
Daarna kreeg de heer M . J . M . Bless het 
woord voor diens voordracht over: 
" D e verschuiving van de continenten". 
In 1 9 1 2 poneerde Alfred Wegener de 
theorie, dat de vijf continenten en Ant
arctica, oorspronkeli jk samen één groot 
continent - het oercontinent Pangea -
zouden hebben gevormd, dat later in 
de ons nu bekende werelddelen uiteen 
is gevallen. H i j baseerde zich daarbij 
op het feit, dat een aantal continenten, 
maar vooral Zuid-Amerika en Afr ika, 
op zo 'n opvallende manier in elkaar 
passen, dat dit volgens hem geen toe
val kon z i jn . Ook de waarneming, dat 
de anderhalf miljard jaar oude kernen 
van de precambrische oercontinenten 
zowel in Afrika als in Zuid-Amerika 
voorkomen en - bij het in elkaar pas
sen van deze werelddelen - precies 
op elkaar aansluiten, is een argument 
dat voor de theorie van Wegener pleit. 
Verder tonen vondsten van fossiele die
ren aan, dat continenten uit elkaar of 
naar elkaar toe dri jven. Z o kwam de 
op het land levende Mesosaurus onge
veer 2 5 0 miljoen jaar geleden zowe l 
voor in West -Af r i ka als in het daar te
genover gelegen deel van Zuid-Ameri 
ka. Aan de hand van fossielen kan men 
eveneens duidelijk maken, dat de land-
brug tussen N o o r d - en Zuid-Amerika 
pas vrij kort geleden ontstond (eind Pli-
oceen, ± 5 miljoen jaar geleden). 
N u waren de hierboven opgesomde 
feiten ten tijde van Wegener niet al le
maal nieuw. Reeds in de 1 9de eeuw 
was geleerden de gelijkenis tussen fos
siele dieren uit Zuid-Amerika en W e s t -
Afrika al opgevallen. Men probeerde 
dit echter te verklaren door aan te ne
men, dat de beide continenten door 
een landbrug - het legendarische At-



lantis — met elkaar verbonden waren 
geweest. Een geweldige catastrofe 
zou deze landbrug later echter hebben 
verwoest. 
Wegener verwierp dit idee en stelde, 
dat de continenten vroege één geheel 
hadden gevormd! In het oercontinent 
Pangea waren dus alle continenten 
verenigd, waarbij dan in een inham tus
sen Zuid-Amerika, Afrika, Antarctica en 
Australië enerzi jds en Noord-Amerika 
en Eurazië anderzi jds en Tethyszee 
lag. Vanaf het Perm scheurde dit oer
continent in tweeën: het noordelijke 
Laurasia en het zuideli jke Gondwana. 
N a verdere opsplitsing ontstaan een 
oer-Atlantische Oceaan en een oer-
Indische Oceaan, terwijl de Tethyszee 
kleiner wordt. In de latere fase komt er 
een scheiding tussen Zuid-Amerika, 
Afrika en Antarctica, terwijl India naar 
het noorden dreef en tegen Az ië 
botste, waardoor het Himalayage-
bergte ontstond. 

U i t het feit, dat er op het oercontinent 
Pangea ook al zeer oude gebergten 
waren (het Caledonische gebergte en 
de Oeral in Eurazië, de Apalachen in 
Noord-Amerika en het Mauretanische 
gebergte in Afrika) leidt men af, dat er 
vóór Pangea drie kleinere continenten 
waren (Laurasia, Gondwana en Cara-
s ia), die daarna samen Pangea vorm
den. Thans wordt algemeen aanvaard, 
dat de continenten geen starre ligging 
hebben, maar verschuiven. 
O m dit verschuiven te verklaren eerst 
wat feiten. 
Een zich verplaatsend continent ver
oorzaakt als gevolg van de weerstand 
van de ondergrond een soort boeggolf 
met daan/oor een dal: de diepe 
oceaantroggen. De oceaanbodem, 
waarover het continent verschuift, 
wordt gedwongen onder het continent 
door te duiken. 

W a t gebeurt er in de oceaanbodem 
tussen twee uit elkaar schuivende conti
nenten? Vastgesteld werd, dat er in de 

oceaan, ongeveer halverwege beide 
continenten, een gebergterug ontstaat, 
die als het ware reepje voor reepje 
wordt gevormd. Ouderdomsmetingen 
toonden aan, dat de jongste gesteen
ten vlak bij de rug voorkomen, dat de 
ouderdom van de gesteenten toe
neemt, naarmate de afstand ervan tot 
de rug groter wordt en dat even oude 
gesteenten zich aan beide zi jden van 
de rug op gelijke afstand van de ge
bergterug bevinden. Conclusie: de ge
bergterug wordt gevormd door mag
ma, dat uit het binnenste van de aarde 
naar boven stroomt en daar gedeelte
lijk stolt. Er moeten dus kringlopen van 
magma in de aarde aanwezig z i jn die 
de continenten als het ware uit elkaar 
scheuren en verplaatsen. 
Met deze theorie kan men verschijnse
len als oceaantroggen, gebergten en 
vulkanisme op bepaalde plaatsen, ei-
landenbogen, enz. verklaren. Er z i jn 
echter enkele problemen. Volgens de
ze theorie, waarmee zo fraai enkele 
geologische verschijnselen in Zu id-
Amerika kunnen worden verklaard, zou 
in oostelijk Afrika een gebergte ont
staan moeten z i jn , dat we op de kaart 
echter tevergeefs zoeken. W a t we 
daar wel aantreffen is een kloof, de 
Riftvallei, die het uiteen vallen van het 
Afrikaanse continent inluidt. 
Met de theorie kunnen ook niet de 
nieuwste ontdekkingen ten aanzien van 
de opbouw van de Alpen worden ver
klaard. In de ondergrond van de Alpen 
vond men namelijk geen onderduikzo-
ne, waar het ene continent onder het 
andere is geschoven, maar een zone 
waar de aardschollen als de vingers 
van twee handen in elkaar gri jpen. 
Onlangs werd door Bischoff een nieu
w e theorie opgesteld over de drijvende 
kracht achter de verschuiving van de 
werelddelen. Bischoff baseerde deze 
theorie op waarnemingen van het af
kalven van grote ijsschotsen en glet-
scherresten in de IJszee. Bekijkt men 
het uiteen vallen van deze schotsen, 

dan valt op, dat de losgebroken delen 
zich - in een kalme zee - met dezelf
de snelheid in alle richtingen van de 
moederschots verwijderen. De vraag 
is: " H o e dit te verk laren?" . 
Bischoff's verklaring luidt als volgt: als 
gevolg van het verschil in temperatuur 
tussen het water op de bodem van de 
zee ( + 4 ° C ) en dat nabij het opper
vlak ( -0°C), zakken " k o u d e " water
massa's naar de bodem en stijgen 
" w a r m e " waterstromen naar boven. 
Treft een dergelijke opstijgende w a 
terstroom een i jsschots, dan wordt de
ze langzaam maar zeker in alle richtin
gen uit elkaar getrokken, zodat de uit
eindelijk afgebroken ijsschollen in een 
kalme zee met gelijke snelheden in alle 
richtingen van de moederschots 
wegdri jven. 

Volgens Bischoff is hetzelfde mecha
nisme van toepassing op het verschui
ven van de continenten. Het oerconti
nent Pangea dreef op het vloeibare 
magma dat er onder zat. De omhoog 
stromende convectiestromen scheur
den Pangea in twee delen, Laurasia en 
Gondwana. Omdat het proces steeds 
doorgaat, ging het uiteen vallen even
eens verder, waardoor uiteindelijk de 
bekende werelddelen ontstonden. 
Met behulp van deze theorie kan men 
met maar een paar warmrestromen de 
verschuiving van de continenten, de 
aanwezigheid van gebergten op be
paalde plaatsen — en het ontbreken 
ervan (oostelijk Afr ika)! - oceaantrog
gen, e t c , verklaren. 
Ook hier zitten echter adders onder het 
gras! W a a r o m bv. is Eurazië niet al
lang in twee stukken gebroken? Zeker 
is, dat het laatste woord over de dr i j 
vende kracht achter de verschuiving 
van de continenten nog niet is 
gesproken. 
Een voordracht die de aanwezigen tot 
het laatste ogenblik boeide, getuige 
het feit, dat de voorzitter de discussie 
wegens het gevorderde uur moest 
beëindigen. 
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Stijve windhalm (Apera interrupta). 
Spekholzerheide, station Kerkrade-
W e s t , enkele tientallen planten 
( 6 2 - 2 5 - 2 5 , juni ' 8 6 , J. Cortenraad). Dit 
gras blijkt inmiddels op diverse plaat-



sen in Nederland ingeburgerd te z i jn , 
zoals dat ook het geval is in het aan
grenzende Duitse Rijngebied, waar de 
Stijve windhalm onder meer bij Düren, 
Stolberg en Düsseldorf ingeburgerd is 
op droge, zandige, licht ruderale 
plaatsen op onder andere spoorterrei-
nen ( B A N K - S I G N O N & P A T Z K E , 1 9 8 5 ) . In 

Zuid-België is de plant op spoorterrei-
nen en dergelijke geen ongewone ver
schijning meer. Ook dicht bij de Neder
landse grens is de Stijve windhalm ge
vonden: bij Gemmenich-Botzelaer 
(vlakbij het Drielandenpunt) en, tot 
voor kort, bij Lanaken, op spoorterrei-
nen. Waarschi jn l i jk komt dit gras in Lim
burg meer voor en wordt het over het 
hoofd gezien of verwisseld. Het ge
makkelijkst is de plant te vinden als z e 
bloeit (van half mei tot half juni). Z e 
verschilt van de Grote windhalm (Ape-
ra spica-venti), behalve in bloeitijd, 
vooral in het feit dat de meeldraden 
kleiner z i jn (kleiner dan 0 , 5 mm tegen 
1-2 mm) en dat de pluim tijdens de 
bloei niet wordt uitgespreid, waardoor 
de plant een " s t i j v e " indruk maakt. 
Volgroeide exemplaren van de Sti jve 
windhalm zi jn ook aanzienli jk tenger
der van postuur dan volgroeide exem
plaren van de Grote windhalm. 

Eekhoorngras (Vulpia bromoides). Lin
ne, langs de aftakking van de spoorl i jn 
naar grindplas N . S . , enkele exempla
ren ( 5 8 - 5 3 - 3 5 , ' 8 5 - ' 8 7 , R. van Ham & 
J. Cortenraad); Leudal, in schraal gras
land langs de weg Neer-Roggel (ei
gendom S . B . B . ) , vele exemplaren 
( 5 8 - 3 4 - 2 1 , juni ' 8 7 , J. & G. Geraedts) 
Reuver, samen met Langbaardgras (V. 
myurosj in wegberm, enkele exempla
ren ( 5 8 - 2 6 - 5 2 , juni ' 8 7 , G. Geraedts); 
Tegelen, in schraal, plaatselijk enigzins 
ruderaal grasland, samen met Lang
baardgras, vrij veel (58-1 6-1 4, juli ' 8 7 , 
J. Cortenraad). In tegenstelling tot het 
Langbaardgras, dat tegenwoordig een 
van de algemeenste planten langs het 
spoor is geworden, is het Eekhoorngras 
landelijk en provinciaal gezien ten op
zichte van de periode vóór 1 9 5 0 sterk 
achteruitgegaan ( W E E D A , 1985a) . 
Vóór 1 9 5 0 is de plant overigens meer 
in Zuid-Limburg dan in de rest van de 
provincie gevonden, wat alles te ma
ken heeft met het feit dat Zuid-Limburg 
beter onderzocht is door vooral A. de 
W e v e r . Hi j vond Eekhoorngras veel 
langs spoorli jnen en in kiezelgroeven 
(DE W E V E R , 1 9 1 3 ) . Mogeli jk is het Eek
hoorngras hier door Langbaardgras 
verdrongen. Laatstgenoemd gras was 
vroeger veel zeldzamer dan Eekhoorn
gras ( W E E D A , 1985b) . Bovenstaande 
vondsten maken duidelijk dat het Eek

hoorngras op de zandgronden van 
Midden- en Noord-Limburg meer voor
komt dan bekend is en dat de plant hier 
over het hoofd gezien wordt, al zal ze 
ook hier ten opzichte van de periode 
vóór ' 5 0 z i jn achteruitgegaan. 

Kransnaaldaar (Setaria verticillata). 
Roermond, in maïsakker, ettelijke plan
ten ( 5 8 - 5 4 - 1 4 , aug. ' 8 6 , J . Geraedts); 
Nuth, in rand maïsakker samen met 
Geelrode naaldaar (S. pumila) 
( 6 0 - 5 3 - 4 1 , aug. ' 8 6 , IVN-Nuth werk
groep Kathagerbeemden, J . Koel ink); 
Ransdaal, 1 ex. spontaan in moestuin 
(62 -23-1 1 , 21 - 8 - ' 8 6 , W . S imons); Va l 
kenburg, ettelijke planten op sta
tionsterrein ( 6 2 - 2 2 - 1 2 , sept. ' 8 6 , R. 
van Ham & J. Cortenraad). De Krans
naaldaar is, landelijk gezien, verreweg 
de zeldzaamste van de drie Naaldaar-
soorten. Volgens V A N DER H A M ( 1985a) 
is haar voorkomen op veel plaatsen in 
Nederland onbestendig en is de Krans
naaldaar slechts in de omgeving van 
Maastricht die relatief warm en droog 
is in de zomer, een regelmatige ver
schijning. In zuideli jker streken is de 
Kransnaaldaar een lastig onkruid in ak
kers en moestuinen. Hier te lande is het 
vooral een plant van open, zandige ri
vieroevers, ruige plaatsen en randen 
van wegen en fietspaden. De laatste 
jaren wordt de Kransnaaldaar echter in 
Zuid-Limburg meer in maïs- en bieten
akkers en in moestuinen gevonden, z o 
als bovenstaande vondsten i l lustreren. 
Ze l f s in Midden-Limburg, waar de plant 
vanouds zeer zeldzaam is, is ze nu in 
een maïsakker gevonden. 

Figuur 1. Grote wolfsklauw (Lycopodium 
clavatum). 

Gele zegge (Carex flava). In moeras in 
het dal van de Eyserbeek bij Cartiels 
( 6 2 - 2 3 - 5 2 , zomer ' 8 5 , S . Hennekens). 
Voor het eerst sinds geruime tijd weer 
een tweede groeiplaats in Zuid-Lim
burg en daarmee in Nederland van de
z e ook internationaal bedreigde plant. 
Z e is verder alleen nog bekend van het 
Kathagerbroek. Andere meer recente 
groeiplaatsen uit de jaren zest ig in het 
Bunder- en het Ravensbos z i jn waar
schijnlijk verdwenen. 

Grote wolfsklauw (Lycopodium clava
tum). Koningsbosch, in berkenopslag 
op vochtige bodem in zandafgraving, 
vri j veel ( 6 0 - 2 3 - 3 4 , juli ' 8 7 , M . van 
Di jk). Horn, in afrit A 6 8 , vele ex. 
( 5 8 - 4 3 - 2 2 , zomer ' 8 7 , S . en W . Jans
sen). De Grote wolfsklauw is in deze 
eeuw sterk achteruitgegaan vooral in 
het midden en zuiden van het land. U i t 
Midden-Limburg was al tientallen jaren 
geen vondst meer bekend. 

Stippelvaren (Oreopteris limbosper
ma). Bergerheide, op talud langs 
bospad samen met Smalle beukvaren 
(Phegopteris connectais) en Fraai her-
tshooi (Hypericum pulchrum), twee 
exemplaren ( 6 2 - 2 1 - 1 4 , juni ' 8 7 , E.J. 
W e e d a , J.J. Morr iën, T . W e s t e r s & J. 
Cortenraad). De laatst bekende groei
plaats van de Stippelvaren in Zu id -
Limburg was tot een eind in de jaren 
zeventig een plek in de Dellen bij 
Meerssen, ongeveer anderhalve kilo
meter ten noordwesten van deze 
plaats. Daar is de plant wel verdwe
nen. W e l groeit daar ook (nog steeds) 
de Smalle beukvaren. 

Tongvaren (Phyllitis scolopendrium). 't 
Rooth, tussen mergelblokken aan zu id
westz i jde van de Nekami-groeve, één 
plant, al enige jaren hier voorkomend 
( 6 2 - 2 1 - 4 3 , mei ' 8 7 , T . van den Broek). 
De groeiplaats is licht beschaduwd en 
geëxponeerd op het noordwesten en 
daardoor vrij vochtig. De standplaats 
van de Tongvaren hier komt enigszins 
overeen met die in ravijnbossen in de 
Ardennen en in de Zuidl imburgse 
grubben. 

Pilvaren (Pilularia globulifera). Born, 
de Rollen, in oeverzone van kleine 
plas, vrij veel ( 6 0 - 3 2 - 2 2 , juli ' 8 7 , W . 
de Veen & J. Cortenraad). In dit uurhok 
is de Pilvaren nog niet eerder aange
troffen. In Zuid-Limburg komt de plant 
verder alleen bij Brunssum en Schinveld 
voor. De dichtstbijzi jnde groeiplaatsen 
ten opzichte van die bij Bom z i jn de 
groeiplaatsen in poelen in de Doort bij 
Echt. De Pilvaren heeft een opmerkelijk 



vermogen om op te duiken in allerlei 
door graafwerkzaamheden ontstane 
biotopen, wat wel te danken is aan de 
verspreiding van zi jn sporen door de 
wind, al zul len ook hier de obligate vo
gels wel een bijdrage leveren. 

Pijpbloem (Aristolochia clematitis). Ge
leen, in berm van veldweg nabij Dani-
kerbos, al meer dan tien jaren bekend 
( 6 0 - 5 2 - 1 3 , 9 - 7 - ' 8 ó , J. Koelink). In 
Zuid-Limburg waren recent geen groei
plaatsen meer voorhanden. 

Dru if kruid (Chenopodium botrys). Bruns 
sum, één exemplaar langs pad voor 
tunnel naar golfterrein ( 6 0 - 5 4 - 4 5 , 
1 3 - 8 - ' 8 7 , J. Koel ink); Heerlen, diverse 
exemplaren op en bij mijnsteendepot 
op stationsterrein ( 6 2 - 1 4 - 3 1 , aug. ' 8 7 , 
J . Cortenraad). Naar Heerlen is het 
Druifkruid meegevoerd met de 
mijnsteen uit België. Deze mijnsteen 
wordt van hieruit langs spoorwegen in 
het hele land verspreid en gebruikt 
voor verharding van de schouwpaden. 
Z o wordt tevens het Druifkruid ver
spreid ( K O S T E R , 1 9 8 5 ) . Te Brunssum is 
de plant mogelijk afkomstig van de na
bijgelegen steenberg van de Hendrik, 
maar waarschijnl i jker is de plant af
komstig van de steenberg W i l l e m -
Sofie, waar het Druifkruid massaal 
groeit ( C O R T E N R A A D , 1 9 8 6 ) . De 
mijnsteen van deze berg wordt verma
len en op sommige plaatsen gestrooid 
als verhardingsmateriaal. 

Kleine majer (Amaranthus blitum). 
Roermond, in perk nabij de Maas bij de 
Arlo-flat, enkele planten ( 5 8 - 4 4 - 4 2 , juli 
' 8 7 , J . Geraedts); Houthem, enkele 
exemplaren langs kloostermuur 
(62-1 1 - 53 , 2 ó - 7 - ' 8 6 , E. Bl ink). De Klei
ne majer is in onze provincie het meest 
in Zuid-Limburg te vinden. In N o o r d - en 
Midden-Limburg is het tot nu toe een 
grote zeldzaamheid ( C O R T E N R A A D , 
1 9 8 6 ) . Waarschi jn l i jk wordt hij hier 
ook over het hoofd gezien. In het 
westen van het land groeit hij vaak in 
perken (VAN DER H A M , 1985b) . 

Heggevogelmuur (Stellaria neglecta). 
Linne, langs de Vlootbeek op de plaats 
waar deze de steilrand volgend de Lin-
nerweerd binnentreedt, vrij veel 
( 5 8 - 5 3 - 3 3 , mei ' 8 7 , J. Cortenraad). 
De eerste vondst in Midden-Limburg 
van deze plant, die binnen Nederland 
vooral in Zuid-Limburg en daarnaast in 
oosteli jk Gelderland voorkomt. ( W E E -
DA, 1980 ; C O R T E N R A A D , 1 9 8 6 ) . 

Steenanjer (Dianthus deltoïdes). 
Beegden-Horn, op grazige, beweide 

Figuur 2. Steenanjer (Dianthus deltoides). 

oever van het Lateraalkanaal tussen 
meidoornstruikjes, enkele exemplaren 
( 5 8 - 4 3 - 4 4 , juni ' 8 7 , J. Geraedts). De 
eerste vondst van deze soort in 
Midden-Limburg. De Steenanjer was in 
onze provincie tot nu toe alleen in Zu id-
Limburg gevonden, onder meer in de 
berm van de A 2 bij Beek. De groei
plaats bij Horn maakt een volkomen 
natuurlijke indruk. Ook elders in Neder
land, bijvoorbeeld in Noord-Brabant, 
wordt de Steenanjer op kanaaldijken 
aangetroffen. 

Italiaanse clematis (Clematis viticella). 
Osen, in doornstruweel bij Maasover-
laat ( 5 8 - 5 3 - 2 3 , juni ' 8 7 , J. Geraedts). 
De eerste vondst van deze soort in 
Midden-Limburg. De Italiaanse clema
tis is verder bekend van heggen bij 
Vierl ingsbeek, Heugem en Oost bij Ei js-
den. Van de laatstgenoemde plaatsen 
ontbreekt recente informatie. Tot in de 
jaren zestig moet de plant vrij veel tus
sen Oost en Eijsden hebben gegroeid. 
Mogel i jk komt z i j daar nog voor. De 
Italiaanse clematis lijkt, als hij niet 
bloeit, op de langs de Maas veel ge
wonere Bosrank (C. vitalba). Oor
spronkelijk is deze plant verwilderd of 
aangevoerd door de Maas. In het Bel
gische Maasdal is hij ook zeer ze ld
zaam ingeburgerd (DE L A N G H E et al., 
1 9 8 3 ) . 

Cabomba aquatica. Maasbracht, vrij 
veel in haven samen met Krans- en Aar-
vederkruid (Myriophyllum verticillatum 
en A4, spicatum) ( 5 8 - 5 2 - 5 5 , zomer ' 8 6 , 
P. Verbeek). Deze van Guyana tot de 
benedenloop van de Amazone voor
komende waterplant wordt in ons land 

in aquaria gekweekt. De Cabomba-
ceeën zi jn verwant aan de waterlel ies. 
Samen met deze en met onder meer de 
Hoornblad-famil ie (Ceratophyllaceae) 
vormen zi j een groep van sterk aan het 
waterleven aangepaste planten met 
kenmerken van eenzaadlobbigen. 
Door hun in fijne slippen verdeelde on
derwaterbladen doen ze denken aan 
waterranonkels (Ranunculus subgenus 
Batrachium). Hun kleine, meestal drie-
tallige bloemen staan in de bladoksels. 
Soms ontwikkelen zich drijfbladen. De
ze lijken op miniatuur-waterleliebladen 
(J.J. Morr iën, sehr, med.) 

Sti jve steenraket (Erysimum hieracifoli-
um). Ei jsden, langs het spoor richting 
Visé, enkele exemplaren (61 - 4 8 - 3 3 , ju
ni ' 8 6 , J. Cortenraad). Deze planten 
z i jn afkomstig van een grote populatie 
van enkele tienduizenden exemplaren 
voorkomend op een spoorterrein bij 
Moel ingen. Het is de eerste vondst van 
de Sti jve steenraket op Limburgs grond
gebied. In Nederland en België bereikt 
deze soort haar westgrens. In de rest 
van Nederland is het een stroomdal-
plant die tot het stroomgebied van de 
Rijn is beperkt. Z i j is daar recent ze ld
zaam geworden ( W E E D A , 1985c) . In 
België was de plant al vele jaren niet 
meer waargenomen. Z i j komt hier zeer 
zeldzaam in het Maasdistr ict voor. 

Pijlscheefkelk (Arabis sagittata). 
Maastricht, vrij veel op de voormalige 
Capucijnenkerk en op aangrenzende 
muren van voormalige school en bin
nenplaats in de Capucijnengang 
( 6 1 - 2 8 - 2 2 , sept. ' 8 7 , J. W ink le r & T . 
Mulder) . Opnieuw een vondst (en op
nieuw op muren van een voormalig 
klooster) van deze tot voor kort uit
gestorven gewaande plant, de eerste 
s inds 1868 van muren in de stad 
Maastricht. 

Vi l tganzer ik (Potentilla argentea). 
Keer, Schiepersberg, enige vrij grote 
planten op bovenrand Julianagroeve 
( 6 2 - 2 1 - 5 3 , mei ' 8 7 , H . Hi l legers) . De 
Viltganzerik is in Zuid-Limburg zeer 
zeldzaam en recent verder alleen nog 
bekend van het plateau van de Sint-
Pietersberg (zie C O R T E N R A A D , 1987a) . 

Kale vrouwenmantel (Alchemilla gla
bra). Swalmen, aan rand van populie-
renaanplant ten zuiden van het Beesels 
broek ( 5 8 - 3 5 - 3 2 , mei ' 8 7 , J. Ge
raedts). De Kale vrouwenmantel is te
genwoordig zeer zeldzaam. Vroeger 
kwam hij vooral in Zuid-Limburg voor, 
daarnaast op enkele plaatsen in 
Midden-Limburg. Van de vroeger in 



Zuid-Limburg meest voorkomende 
soort, de Geelgroene vrouwenmantel, 
is thans geen groeiplaats meer bekend. 

Hokjespeul (Astragalus glycyphyllos). 
Echt, veel langs voormalige tramlijn 
naar Maaseik, hier al vele jaren stand
houdend ( 6 0 - 1 2 - 5 3 , juli ' 8 7 , W . de 
Veen). Dit is thans de meest noordelijke 
groeiplaats van deze soort in Limburg. 
Eerder is de Hokjespeul ook bij Heel en 
Mook gevonden. 

Gele wikke (Vicia lutea). Kessel, meer
dere exemplaren in beektalud met Vier-
zadige wikke (V. telrasperma subsp. te-
trasperma) en Smalle wikke (V. sativa 
subsp. nigra) ( 5 8 - 2 5 - 2 3 , juli ' 8 7 , G . 
Geraedts). Een vondst die goed past in 
het beeld van de huidige verspreiding 
van deze soort in Limburg namelijk het 
Limburgse Maasdal en Zuid-Limburg 
(zie C O R T E N R A A D & G E R A E D T S , 1 9 8 7 ) . 

Ruige lathyrus (Lathyrus hirsutus). Val 
kenburg, vrij veel in berm van oprit A 7 9 
richting Heerlen ( 6 2 - 1 2 - 5 1 , juni ' 8 7 , J. 
Cortenraad); Schin op Geul , ettelijke 
exemplaren in berm en grasland langs 
de Graafstraat ( 6 2 - 2 2 - 2 4 , juli ' 8 7 , 
idem) Landgraaf, in struiken langs weg 
oosteli jk van het industrieterrein St r i j -
thagen, vrij veel (62-1 5 - 3 1 , zomer ' 8 6 
en ' 8 7 , A. Claessen). Opnieuw drie 
vindplaatsen van deze soort in Zu id -
Limburg en evenzovele argumenten om 
deze plant als hier ingeburgerd te be
schouwen. Z ie voor andere vondsten 
C O R T E N R A A D (1987a) . Het areaal van 
de Ruige lathyrus strekt zich uit over 
Noord-Afr ika en Zu id - en Midden-
Europa. In Groot-Brittannië is hij ze ld
zaam ingeburgerd tot aan Edinburgh 
(ClAPHAM et ai, 1 9 8 7 ) . 

Bleke lathyrus (Lathyrus annuus). Va l 
kenburg, op stenig deel spoorterrein, 
enkele tientallen, zich uitbreidend 
( 6 2 - 1 2 - 5 2 , juni ' 8 6 en ' 8 7 , J. Corten
raad). Deze zoals de wetenschappelij
ke naam aangeeft eenjarige soort-
groeit in Zuid-Europa, in bermen, akkers 
en op braakland. Kenmerkend zi jn on
der meer de lange smalle bladen, de 
bleekgele bloemen en de netvormig 
geaderde peulen (zie f ig. 4 ) . De plant 
is al meerdere malen in Nederland en 
België adventief gevonden. Te Valken
burg is ze mogelijk aangevoerd met 
steengruis. 

Kleine honingklaver (Melilotus indica). 
Beek, enkele exemplaren in grindgroe-
ve Martens ( 6 0 - 5 2 - 3 1 , 1 0 - 1 0 - ' 8 7 , J. 
Koel ink). De Kleine honingklaver komt 
in Limburg vooral voor op zandstrand-

FIGUUR 3 . Bleke lathyrus (Lathyrus annuus) 

jes langs de M a a s (zie C O R T E N R A A D , 
1987a) . De locatie bij Beek ligt niet in 
het Maasdal maar de standplaats is 
overeenkomstig. V A N DER M E Ü D E N & 

H O L V E R D A (1987) beschouwen de Klei
ne honingklaver niet als in Limburg in
geburgerd. Dat doen ze wel met de op 
dezelfde plaatsen langs de Maas aan 
te treffen Kleine en Ruige rupsklaver 
(Medicago minima en A4, nigra). 
Merkwaardig. 

Fijne ooievaarsbek (Geranium colum-
binum). E ls loo, enkele tientallen exem
plaren om oefenterrein politiehonden 
( 6 0 - 5 1 - 1 2 , 1 7 - 1 0 - ' 8 7 , J. Koelink). Een 
aanvulling op het verspreidingskaartje 
van deze plant ( C O R T E N R A A D , 1987b) . 
De Fijne ooievaarsbek was recent a l 
leen nog uit het Krijtdistrict en het zu i 
delijkste deel van het Maasdal bekend. 
In de noordelijke helft van Zuid-Limburg 
z i jn ook vroeger slechts enkele 
vondsten gedaan. 

Lancetbladige basterdwederik (Epilo-
bium lanceolatum). Afgelopen zomer 
is op de overbli jfselen van de steen
berg van de mijn Oranje-Nassau I V op 
een op het noorden geëxponeerd deel 
de Lancetbladige basterdwederik te
ruggevonden voorde Nederlandse f lo
ra deel ( 6 0 - 5 4 - 5 2 , juli ' 8 7 , T . Mulder & 
J. Cortenraad) (zie C O R T E N R A A D , 

1 9 8 7 b ) . Een zestigtal planten vormt het 
restant van een in 1 9 6 6 uit miljoenen 
exemplaren bestaande populatie. De 
sterke afname van het aantal planten is 
te wijten aan het feit dat de steenberg 
in de loop van de tijd voor een deel af
gegraven is en voor de rest begroeid is 
geraakt met voornamelijk berken, eiken 

en hoge kruiden als Wi lgeroos je (Cha-
men'on angustifolium) en Valse salie 
(Teucrium scorodoniaj. Ook groeien er 
enige struiken Wo l l ige sneeuwbal (VI
burnum lantana), een struik die vroeger 
op de Sint-Pietersberg voorkwam op 
kalkrijke plaatsen en te Heerlen waar
schijnlijk vanuit tuinen verwilderd i s . Bi j 
ongestoorde ontwikkeling za l ook de 
laatste groeiplaats van de Lancetbladi
ge basterdwederik dichtgroeien. Over
igens blijft het merkwaardig dat de Lan
cetbladige basterdwederik niet op a l 
lerlei andere steenachtige plaatsen in 
Zuid-Limburg gevonden wordt. In het 
Duitse Rijndal en in de regio Aken-
Keulen is de plant ook niet algemeen 
maar wordt ze toch regelmatig aange
troffen. Z o vond R. van Ham een aan
tal exemplaren in asfaltspleten op een 
parkeerplaats langs de snelweg Aken-
Keulen! Daarom, Aoristen in Limburg, 
bekijk de Basterdwederik-soorten op 
steenachtige plaatsen goed. 
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OUDE PRENTBRIEFKAARTEN: DE SINT-PIETERSBERG 

XII. LICHTENBERG (3) 
B.G. GRAATSMA, Koningsplein 9, Maastricht 

Het nu volgende deel van de wandeling over de Wilhelminaweg 
bergopwaarts brengt ons via een zgn. droogdal en aanvankelijk 
door struikgewas, langs de hoeve Lichtenberg tot aan de voet van 
de oude torenruïne bovenop de oostelijke plateaurand van de 
St.-Pietersberg. 
Alle hier afgebeelde "ansichten" zijn nooit verzonden hetgeen 
een nauwkeurige datering bemoeilijkt. 

De vijf prentbriefkaarten markeren de 
weg die wandelaars in het begin van 
deze eeuw moesten afleggen om van
af het chalet bij de hoeve en oude to
renruïne te geraken. Een groot deel van 
het pad - in feite het tweede deel van 
de Wi lhe lminaweg (vgl. de vorige af
levering) - lag min of meer verscholen 
in een terreininzinking c.q. droogdal en 
was daar aan weersz i jden door struik
gewas omzoomd, hetgeen de eerste 
twee ansichten duidelijk laten z ien. 
Naarmate men het plateau naderde, 
maakte die houtopslag plaats voor een 
open, grazige (soortenrijke) grasland
vegetatie zoals op de volgende drie 
ansichten tot uiting komt. Het laatste 
deel van de wandeling voerde dan ook 
over dit grasland tot aan de voet van 
de torenruïne. Daar aangekomen kon 
men, zoals de laatste twee ansichten 

laten z ien, via een trap de ruïne betre
den om deze vervolgens via nog meer 
trappen aan de binnenzijde te bestij
gen. O p het platform (zie de vierde an
sicht) gearriveerd, werd men getrak
teerd op een onvergetelijk fraai pano
rama over het brede Maasdal en de 
omliggende streek van Maastricht tot 
V isé. 
De eerste twee "ans ichten" zul len er
gens tussen 1 9 0 0 en 1 9 0 5 in omloop 
zi jn gebracht. De foto's moeten echter 
vóór 1904 gemaakt z i jn , aangezien in 
dat jaar de torenruïne is ingericht als 
uitzichttoren met de daarbij behorende 
voorzieningen, hetgeen op deze af
beeldingen nog niet het geval i s . De fo
tograaf bevond zich in beide gevallen 
op het bovenbeschreven pad en de 
eerste foto is in zuideli jke richting geno
men in de winter of het vroege voor

jaar, de tweede daarentegen geeft 
een zomerse situatie op het zu id
oosten. O p beide afbeeldingen komt 
duidelijk tot uiting dat de direkt langs 
het pad (op de voorgrond) gelegen 
steilere delen gekenmerkt werden door 
een hoog-opschietende, grotendeels 
houtige vegetatie. 
De derde en tevens oudste " a n s i c h t " 
in deze aflevering wordt gekenmerkt 
door een sterk romantisch getinte cor
respondentiezijde: de afbeelding op 
deze geheel in blauw uitgevoerde 
kaart is voorz ien van een ingespoten 
wolkenlucht compleet met "vo l le 
m a a n " . Bovendien beslaat de afbeel
ding slechts een deel van de cor
respondentiezijde. Dit al les maakt de
ze kaart zeer illustratief voor het be
ginstadium van de prentbriefkaart (vgl. 
aflevering I ) . Het betreft hier dan ook 
een van de oudst bekende ansichten 
van de St.-Pietersberg, uitgebracht in 
de jaren 9 0 van de vorige eeuw. Van 
een voor vreemdelingen toegankelijke 
uitzichttoren met trappenpartij en plat
form was toentertijd nog geen sprake. 
De vierde " a n s i c h t " , die gekenmerkt 
wordt door een haarscherpe afbeel
ding, is op de achterzijde voorz ien van 
het jaartal 1 9 1 3 (in handschrift). D e f o -
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to is genomen ongeveer vanaf de 
plaats waar thans het in 1 9 7 6 ver
plaatste St.-Rochuskapelletje staat. O p 
de voorgrond is nog een deel van het 
pad zichtbaar dat het chalet met hoeve 
Lichtenberg verbond. Het rondom Lich
tenberg gelegen grasland komt op de
ze afbeelding duidelijk tot uiting. Dit 
terrein werd vermoedelijk door begra-
z ing (door (mergelland)-schapen?) kort 
gehouden; tot het personeel van de 
hoeve behoorde destijds — d.w.z . 
eind vorige eeuw - nl. ook een 

schaapsherder (scheper) met kudde en 
twee honden. De nagenoeg kale bo
men en struiken duiden erop dat we 
hier te doen hebben met een winrerse-
of vroege voorjaarssituatie. Verder 
geeft deze afbeelding een goed beeld 
van het noordwesteli jk deel van het 
Lichtenbergcomplex. Het woongedeel
te van de hoeve (het witte gebouw 
rechts) is ten dele nog 1 8e eeuws (ca. 
1 7 5 0 ) ; het merendeel stamt echter uit 
het begin van de vorige eeuw — de 
sluitsteen boven de monumentale toe

gangspoort (niet zichtbaar) draagt het 
jaartal 1 8 1 6 - terwij l de oost- en zu id
vleugel van het complex in 1 8 7 0 ver
nieuwd z i jn . 
De vijfde " a n s i c h t " toont het oudste 
deel van Lichtenberg, gezien vanuit 
het noordoosten. De fotograaf bevond 
zich in het glooiende bloemrijke gras
land rondom de hoeve waarvan deze 
foto een fraai detail laat z ien. De op 
een rechthoekig grondplan gebaseer
de torenruïne is het enige overgeble
ven fragment van een oude hoogte-

Çroet uit 

JY^aastricht. 



burcht die ooiteen (strategisch belang
rijk) deel van het Maasdal moet heb
ben beheerst. Deze burcht is vernoemd 
naar de bouwers (?) en/of eerste (?) 
bewoners, het geslacht "L ichtenberg" 
of "L ichtenborch" . Het muurwerk da
teert uit de 12e, 14e en 15e eeuw -
de fundamenten gaan zelfs terug tot de 
10e eeuw - en daarmee is deze 
(woon)toren de oudste kasteelruïne 
van ons land. Deze kaart geeft een 
goed beeld van de toenmalige toe
gang tot de toren terwijl op de vorige 
ansicht het in 1904 aangebrachte plat
form bovenin de toren duidelijk herken
baar is. De opgang binnenin de toren 
naar dit platform was in het begin van 
de jaren 6 0 ernstig in verval geraakt 
met als gevolg dat dit unieke uit-
zichtspunt voor het publiek gesloten 
werd. 

De torenruïne is sinds september vorig 
jaar, na een door de E N C I gerealiseer
de restauratie, weer in haar oude func
tie van uitzichttoren hersteld. Daarbij is 
de vroegere toegangsweg, die via de 
poort en binnenplaats van de hoeve 
liep — dit i .v.m. het innen van entree
geld door de bewoner van het com
plex — , vervangen door een pad bui
ten het complex om. Dit laatste bete
kent in feite een terugkeer naar de situ
atie zoals die op de hier getoonde 
prentbriefkaarten, d .w.z . vóórdat de 
E N C I zich hier vestigde (1920) en het 
schilderachtige landschap rondom 
Lichtenberg werd opgeofferd aan de 
cementproductie (vgl. aflevering X ) . 

s t . p i e t e r s b e r g b i j m a a s t r i c h t 
Ruïne Liohtenbarg 



OVER HET VLEKKENPATROON VAN DE 
VUURSALAMANDER 
R . E . M . B . G U B B E L S , Schineksstraat 6 2 , Stein 

De Vuursalamander, Salamandra salamandra Lacépède (1788), 
behoort tot één van de meest opvallende soorten binnen de her-
petofauna. Het betreft een vrijwel uitsluitend op het land levend 
amfibie met een verborgen, nachtelijke levenswijze en met bo
venal een opvallende huidtekening. 
De bovenzijde van het dier bestaat uit een zwarte grondkleur be
zet met al dan niet regelmatig gerangschikte gele vlekken en/of 
strepen. De onderzijde is grijs-zwart van kleur met in meer of min
der sterke mate gele tekening. Op de keel kan zich een heldergele 
vlek bevinden. 
Binnen de soort Salamandra salamandra worden momenteel on
geveer 11 ondersoorten onderscheiden ( F R E I T A G , 1955; E l S E L T , 

1958; S T E W A R D , 1969; E N G E L M A N N et al., 1986) elk met een min 

of meer typisch vlekkenpatroon. 
De vuursalamanders van West-Europa behoren tot de ondersoort 
S . salamandra terrestris. De bovenzijde van deze dieren bestaat 
uit 2 meer of minder vaak onderbroken gele lengtestrepen. 
Naast het typische vlekkenpatroon komen binnen een ondersoort 
talloze varianten voor. Het soms lokaal frequent optreden van 
een bepaalde vlekkenpatroon-variant heeft in het verleden regel
matig aanleiding gegeven tot verwarring. Nieuwe ondersoorten 
werden beschreven, andere verdwenen. E l S E L T (1958) toonde in 
een uitgebreide taxonomische studie aan dat de determinatie van 
ondersoorten binnen de soort Salamandra salamandra aan de 
hand van alléén het vlekkenpatroon onmogelijk is. 
In dit artikel wordt getracht meer duidelijkheid te scheppen in de 
vlekkenpatroon-problematiek van de Vuursalamander en wordt 
aangetoond waarom ondersoort-determinaties gebaseerd op het 
vlekkenpatroon tot foute conclusies kunnen leiden. In het bijzon
der wordt aandacht besteed aan de ondersoort S. salamandra 
terrestris die in Nederland met enkele populaties vertegenwoor
digd is in onder andere het Bunderbos ca. 

HET VLEKKENPATROON VAN 
SALAMANDRA SALAMANDRA 

ElSELT ( 1 9 5 8 ) maakt binnen het vlekken
patroon van de Vuursalamander een 
onderverdeling in vier basistypen, 
namelijk: 
gestreift: de gele lengtestrepen op het 
lichaam z i jn niet of slechts een enkele 
maal onderbroken 
fleckenstreift ig: de gele lengtestrepen 
zi jn meerdere malen onderbroken, de 
afzonderl i jke vlekken zi jn steeds langer 
dan breed 
streifenfleckig: de gele lengtestrepen 
zi jn vaak onderbroken, de vlekken kun

nen rond z i jn , meestal niet langer dan 
breed, soms dwars op de lengterich
ting geplaatst, nog steeds in twee rijen 
op het lichaam gerangschikt 
gefleckt: de gele vlekken liggen in meer 
of mindere mate onregelmatig over het 
lichaam verspreid. 
De vier basistypen zi jn weergegeven in 
figuur 1 . 
Eén of meerdere van deze basistypen 
kunnen binnen een ondersoort optre
den. Meestal echter heeft één bepaald 
type de overhand. Dit basistype, ge
combineerd met een bepaalde vorm 
van de individuele vlekken of strepen 
wordt dan als typisch beschouwd voor 

Figuur 1. De vier door ElSELT (1958) onder
scheiden basistypen binnen het vlekkenpa
troon van Salamandra salamandra (7: 
gestreift, adulta waargenomen op 24-7-86 
in het Bunderbos; 2: fleckenstreiftig, adul-
tcf waargenomen op 4-9-86 in het Bunder-
-- •' -"-ckig, adult O waargeno 

1 het Btinderhns- 4: np 
lu wuuiyeiiumeii UJJ III 11*21 DUTIUAI-
bos; 3: streifenfleckig, adult O waargeno
men op 30-8-86 in het Bunderbos; 4: ge
fleckt, juveniel waargenomen op 22-6-84 in 
het Bunderbos). 



Figuur 2. Het typische vlekkenpatroon van vier ondersoorten van Salamandra salamandra 
(naar ENGELMANN et al., 1986). (1 : S. salamandra terrestris, West- en Zuid-Europa; 2: S. 
salamandra salamandra, Midden- en Oost-Europa; 3: S. salamandra gigliolii, Italië; 4: S. 
salamandra gallaica, Portugal en Noordwest-Spanje). 

de betreffende ondersoort. In gebie
den waar verschillende ondersoorten 
sympatrisch voorkomen, kunnen allerlei 
overgangsvormen optreden. 
De typische vlekkenpatronen van enke
le door ElSELT ( 1 9 5 8 ) onderscheiden 
ondersoorten z i jn weergegeven in f i 
guur 2 . 
De grote variaties binnen het vlekken
patroon van de Vuursalamander, als 
gevolg van het binnen een bepaalde 
ondersoort voorkomen van meerdere 
basistypen gecombineerd met vormva
rianten van de individuele vlekken/stre
pen, kan de bepaling van ondersoor
ten ernstig bemoeilijken, zo niet onmo
gelijk maken. Er ontstaat namelijk een 
grote overlapping tussen de vlekkenpa
tronen van verschillende ondersoorten 
(zie figuur 3 ) . 
Determinatie van de ondersoorten op 
grond van het vlekkenpatroon is bij de 
in figuur 3 getoonde Vuursalamanders 
niet mogelijk. Om binnen het versprei
dingsareaal van de Vuursalamander 
(Europa, Noord-Afr ika, Nabi je O o s 
ten) tot een zeker onderscheid te ko
men van ondersoorten, is het vlekken
patroon alléén dan ook een ontoerei
kend criterium. De bepaling van diver
se lichaamsverhoudingen is noodzake
lijk. Geschikte criteria z i jn onder andere 
staartlengre en paratoidbreedte in ver
houding tot de kop-romplengte (ElSELT, 
1 9 5 8 ) . 
Naast variaties binnen het vlekkenpa
troon kunnen ook kleurvariaties optre

den. Albinisme, melanisme, rode in 
plaats van gele vlekken en geheel gele 
dieren zi jn vrij regelmatig waargeno
men (o.a. FREYTAG & SüSEBAOH, 1 9 4 2 ; 
F R E Y T A G , 1 9 5 5 ) . Het vlekkenpatroon 
kan zich na de metamorfose van de lar
ven nog wi j z igen. Over het algemeen 
wordt aangenomen dat de wi jz igingen 
zich voor het einde van het tweede le
vensjaar hebben voltrokken (ElSSELT, 
1 9 5 8 ; FELDMANN, 1 9 6 7 ) . Daar binnen 

een populatie geen identieke vlekken
patronen voorkomen, is na het 2e le
vensjaar individuele herkenning moge
lijk (o.a. JOLY, 1 9 6 8 ; T H I E L C K E et al, 

1 9 8 3 ) . 

HET VLEKKENPATROON VAN 
SALAMANDRA SALAMANDRA 
TERRESTRIS 

In Nederland (Zuid-Limburg) is de Vuur
salamander vertegenwoordigd door 
de ondersoort S . salamandra terrestris. 
Binnen deze ondersoort kunnen in het 
vlekkenpatroon alle vier basistypen op
treden ( H E C H T , 1933,- E I SELT , 1 9 5 8 ; 
A N T , 1 9 6 5 ; K L E W E N , 1 9 8 5 ) . 

In 1 9 8 6 z i jn in het kader van een po
pulatie-onderzoek binnen een popula
tie Vuursalamanders in het Bunderbos 
c a . 1 6 1 verschillende adulte dieren 
gefotografeerd. De bijbehorende vlek
kenpatronen zi jn geclassificeerd vol
gens het systeem van ElSELT ( 1 9 5 8 ) , z ie 
tabel I. 

Het " f leckenstre i f ige" vlekkenpatroon 
heeft in de bestudeerde populatie dui
delijk de overhand ( 8 7 % ) . De gevon
den percentages komen overeen met 
die van K L E W E N ( 1 9 8 5 ) . In deze po
pulatie (Empertal, Kreis Paderborn, 
Noordr i jn-Westfa len) is de verdeling 
als volgt: gestreift 6 % , fleckenstreifig 
8 0 % , streifenfleckig 6 % , gefleckt 
< 1 % . Adulte dieren met het "gefleck
t e " patroon ziet K L E W E N ( 1 9 8 5 ) als 
een toevallig optredende variant. In 
het Bunderbos is het "gef leckte" pa

f/guur 3. Drie ver
schillende ondersoor
ten van Salamandra 
salamandra met het 
"gestreifte" vlekken
patroon. 
(1: S. salamandra 
terrestris, waargeno
men op 6-9-86 in het 
Bunderbos; 2: S. sala
mandra fastuosa, 
waargenomen op 
12-9-87 in hetCanta-
brisch gebergte, 
Noordwest-Spanje; 
3: S. salamandra sa
lamandra, uit ElSELT, 

1958). 



salamandra zul len het "streifenflecki
g e " en "gef leckte" type frequenter 
optreden (ElSELT, 1 9 5 8 ) . 
Naast het voorkomen van alle vier ba
sistypen in het vlekkenpatroon van S . 
salamandra terrestris is er tevens een 
aanzienli jke variatie in de vorm van de 
individuele vlekken mogelijk (zie figuur 
4 ) . Het optreden van een lokale, fre
quent voorkomende patroonvariant is 
niet geconstateerd. 

Tabel 1. Het relatieve aantal (%) adulte 
dieren met een bepaald basistype 
vlekkenpatroon. 

Type vlekkenpatroon Relatieve aantal 
adulte dieren 

gestreift 
fleckenstreifig 
streifenfleckig 
gefleckt 

9 
87 

4 
0 

Figuur 4. Mogelijke vormvariaties in de gele 
huidvlekken van Salamandra salamandra 
terrestris in het Bunderbos ca. 
(1: smalle gele strepen, waargenomen op 
30-8-86; 2: hoekige vlekken, waargenomen 
op 30-8-86). 

troon alléén aangetroffen bij juveniele 
dieren. De modificeerbaarheid van het 
vlekkenpatroon in deze ontwikkelings
fase leidt vr i jwel altijd tot één van de 
overige drie vlekkenpatronen. In de 
bestudeerde populatie betreft dit 
waarschijnli jk het " f leckenstre i f ige" ty
pe. Dit type vlekkenpatroon wordt, ze 
ker in het centrum van het verspreidings 
areaal van S . salamandra terrestris, als 
typisch beschouwd. Dichter bij het ver
spreidingsgebied van S . salamandra 

CONCLUSIE 

Binnen de soort Salamandra salaman
dra worden diverse ondersoorten on
derscheiden met elk een min of meer ty
pisch vlekkenpatroon. Als gevolg van 
de grote variabiliteit hiervan bestaat er 
een aanzienli jke overlapping tussen 
de vlekkenpatronen van de verschil len
de ondersoorten. Dit maakt juiste 
ondersoort-determinaties op grond van 
het vlekkenpatroon vri jwel onmogelijk. 
Bepaling van diverse lichaamsverhou
dingen is noodzakeli jk. 

S U M M A R Y 

O N THE SK IN MARKINGS OF THE FIRE SA
LAMANDER, SALAMANDRA SALAMAN
DRA ( L ) , W I T H SPECIAL A T T E N T I O N TO 
SUBSP. S. SALAMANDRA TERRESTRIS LA-
CÉPÈDE (1788). 

The great variability in skin markings of the 
upper body surface of Fire Salamanders is 
discussed. In consequence of this variability 
determination of subspecies on the basis of 
skin markings is very difficult and often im
possible, which indicates the necessity of 
morphometric examination. 
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DE DOUSBERG 
EEN EILANDJE IN EEN CULTUURLANDSCHAP 
H.M.C. FEUX. Quirinaalhof 1 0T , 6 2 1 5 PL Maastricht 

Aan de westzijde van Maastricht ligt, ingesloten tussen een sport
centrum en het Albertkanaal, een heuvel: de Dousberg (fig. 1 en 
2). Het gebied maakt onderdeel uit van het Bestemmingsplan Re
creatiepark West van de gemeente Maastricht. 
Het gebied is ondanks haar geringe omvang van belang voor met 
name insecten en herbergt bovendien restanten van het in Zuid-
Limburg nu zo zeldzame heischraal grasland. 

De Dousberg bestaat eigenlijk uit een 
steile, op het noordwesten gerichte 
helling met een klein hell ingbosje, en
kele stukjes plaatselijk verruigd gras
land en een Meidoornhaag. Het is nog 
net Nederlands grondgebied: de ri jks
grens loopt precies onder langs het 
grasland. 



Figuur 2. De Dousberg, gefotografeerd vanuit het westen. 

Van enig gericht beheer is de laatste 
jaren geen sprake. Soms worden hele 
stukken (door baldadigheid?) afge
brand. Vroeger graasden hier paarden 
en soms ander vee. N a enkele jaren 
onbegraasd te z i jn, werd in 1 9 8 6 de 
begrazing hervat en kon de verruiging 
enigsz ins worden teruggedrongen. De 
toename van o.a. Brandnetel (Urtica 
dioica) langs de bovenrand van het ge
bied en in mindere mate langs de on
derrand kon echter niet worden tegen
gegaan. Vermoedelijk speelt inspoe-
ling van meststoffen hier een rol in. 
Ongeveer een vijfde deel van het gras
land bestaat uit een restant heischraal 
grasland, hoewel de voor deze vege
tatie karakteristieke Struikheide (Callu-
na vulgaris) er inmiddels verdwenen is: 
de laatste drie struikjes werden in 1 9 8 6 
door paarden weggevreten. Tormentil 
(Potentilla erecta) komt plaatselijk nog 
vrij algemeen voor, evenals Schapezu-
ring (Rumex acetosella) en Grasklokje 
(Campanula rotundifolia). 
Opvallend is overigens het voorkomen 
van Bosanemoon (Anemone nemorosaj 
in het grasland, in de schaduw van een 
Zomereik (Quercus roburj en Eenstijl ige 
meidoorn (Crataegus monogyna). 
Het bosje ligt op het steilste deel van 
de helling ten noorden van het gras
land. Zomereik en Robinia (Robinia 
pseudo-acacia) bepalen het aspect. 
Onderaan de helling is een deel over
woekerd door braamstruiken. Gewone 
salomonszegel (Po/ygonafum multiflo-

Figuur 1. Situatieschets van het beschreven 
terrein. 

Figuur 3. Kolibrie- of Meekrabvlinder (Ma-
croglossum stellatarum). Tekening Susanne 
Ritzen. 

rum) komt nog talrijk voor terwij l W i t te 
klaverzuring (Oxalis acetosella) recent 
verdwenen is, o.a. doordat de groei
plaats in 1983 bedolven werd onder 
een hoop voederbieten. Gewone vo
gelmelk (Ornithogalum umbellatum) 
bloeit nog ieder jaar langs de boven
rand van het bosje. Tenslotte moet hier 
nog de Klavervreter (Orobanche minor) 
genoemd worden, die jaarli jks (nog) 
aan de oostzi jde tussen het struikge
was te vinden is . 
W a a r de vegetatie gevarieerd is , veel 
bloemen bloeien en voldoende schuil-
mogelijkheden z i jn , komen doorgaans 
veel insecten voor, zo ook op de Dous
berg. O p schermbloemigen zi jn o.a. 
de Rode weekschildkever (Rhagonycha 
fulva) en de Penseelkever (Trichius fas-
ciatus) te z ien. 
Mi jn aandacht ging echter vooral uit 
naar de vlindersoorten die op de Dous
berg voorkomen. Vlinders nemen de 
laatste jaren in het gebied weer toe. Z o 
nam ik van het Icarusblauwtje (Polyom-
matus icarus) in 1 9 8 2 slechts een enkel 
exemplaar waar terwijl in 1 9 8 6 al en
kele tientallen werden gezien. In 1984 
vond ik voor het eerst ook rupsen van 
deze soort op Gewone rolklaver (Lotus 
corniculatus subsp. cornicu/atusj. Ook 
het Bruin zandoogje (Maniola jurtina) 
en de St. Jacobsvlinder (Tyria jaco-
baea) namen de laatste jaren in aantal 

toe. In 1986 werden er rupsen (op 
Geel walst ro, Galium verum) van de 
Meekrab- of Kolibrievlinder (Macrog-
lossum stellatarum; f ig. 3) gezien. In 
hetzelfde jaar versehenen ook Klein 
hooibeestje (Coenonympha pamphilus; 
een klein " z a n d o o g j e " ) en St. Jans
vlinders (Zygaena filipendulae), deze 
laatste in grote aantallen. 
In 1 9 8 7 trof ik er de Kleine vuurvlinder 
(Lycaena phlaeas) en Panemeria tene-
brata (een soort uiltje) voor het eerst 
aan. 
Rupsen van het Avondrood (Deilephila 
elpenor-. "O l i fant s rupsen" ) kunnen elke 
zomer op Wi lgeroos je (Chamaenerion 
angustifolium) worden gezien terwijl de 
Kuifvlinder (Cucullia verbasci) regelma
tig op Toortsen (Verbascum spec.) te 
z ien i s . 
Een lijst van de in dit gebied aangetrof
fen soorten is weergegeven in tabel I. 
N u er vergevorderde plannen zi jn om 
binnen de gemeente Maastricht meer 
aandacht te schenken aan kleine land
schapselementen, onder andere door 
het verrichten van achterstallig onder
houd, is er wellicht een mogelijkheid 
om de flora en fauna in dit kleine " e i 
landje" temidden van het cultuurland
schap van Maastricht verder te ontwik
kelen. Het gebied biedt daartoe zeker 
mogelijkheden. 

Tabel I. Vlindersoorten aangetroffen in 
De Dousberg tussen 1982 en 1987. 

Klein hooibeestje (Coenonympha pam-
phi/us) 
Bruin zandoogje (Maniola jurtina) 
Gewoon blauwtje (Po/yommotus icarus) 
Kleine vos (Aglais urticae) 
Kleine vuurvlinder (Lycaena phlaeas) 
Avondrood (Deilephia elpenor) 
Kolibrivlinder of meekrabvlinder (Ma-
croglossum stellatarum) 
Sint Jakobsvlinder (Tyria jacobaea) 
Sint Jansvlinder (Zygaena lilipendulae) 
Uiltje (Panemeria tenebrafaj 
Kuifvlinder (Cucullia verbasci) 



VLEERMUIZEN IN DE BARAKKENGROEVE 
I. AANTALSONTWIKKELINGEN 
MARIAN VERDONK, Floralialaan 47 , Bussum 

In de Barakkengroeve (nr. 83 in V A N W I J N G A A R D E N 1967) zijn 
vanaf 1962 jaarlijks vleermuis-tellingen uitgevoerd. Sinds 
1969/'70 worden vleermuizen geteld door de ACJN, later over
gegaan in telgroep 'LOGE' (een onderdeel van de Studiegroep 
Onderaardse Kalksteengroeve, de SOK). O S I E C K & V E R D O N K 

(1980) gaven een beschrijving van de groeve en een overzicht 
van de telresultaten t/m de winter 1978/'79. In een serie artikelen 
zullen de aantalsontwikkelingen sinds die tijd en gegevens over de 
hangposities van vleermuizen worden gepubliceerd. Dit eerste ar
tikel gaat over de aantalsontwikkelingen in de laatste zes jaar. In 
het bijzonder wordt aandacht besteed aan de ontwikkelingen in 
het onderstelsel van de Barakkengroeve, waar een toenemend 
aantal vleermuizen wordt gekonstateerd sinds de champignon
kweker in 1978 verdwenen is. 
In een tweede artikel zal ingegaan worden op de verdeling van 
vleermuizen over de verschillende temperatuurszones in de groe
ve. Een derde artikel gaat over de hangposities van de verschil
lende soorten en in het bijzonder over de vraag of deze in de ver
schillende temperatuurszones per soort verschillen. 

AANTALLEN SINDS HET 
VERDWIJNEN VAN DE 
CHAMPIGNONKWEKERIJ 

De Barakkengroeve is een middelgrote 
vleermuisri jke groeve. De groeve 
bestaat uit drie stelsels, die ten dele bo
ven elkaar liggen. Vlak na de ingang 
splitst het bovenstelsel zich af van het 
middenstelsel. Het onderstelsel is te be
schouwen als het verlengde van het 
middenstelsel. De groeve is regelmatig 
gebouwd, zodat de zoekfout bij het 
tellen van vleermuizen niet erg groot i s . 
Een uitgebreide beschrijving is te vin
den in O S I E C K & V E R D O N K ( 1 9 8 0 ) . 

N a 1 9 6 0 z i jn er met enkele onderbre
kingen verschillende champignonkwe
kers in het onderstelsel van de Barak
kengroeve werkzaam geweest. In mei 
1 9 7 8 is de laatste champignonkweker 
verdwenen, hij heeft de groeve redelijk 
netjes achtergelaten. De restanten (en
kele kweekbedden, plastic gordijnen, 
lampen, etc.) z i jn sindsdien geleidelijk 
verwi jderd. S inds de zomer van 1 9 8 4 
is het stelsel schoon. 
Het onderstelsel is niet elk jaar geteld. 
Volledige tellingen z i jn bekend uit 
1 9 6 1 t/m 1 9 6 5 en na 1 9 8 1 . Uit de pe
riode hiertussen z i jn er vijf onvolledige 
tellingen bekend, waarvan die uit 1 9 7 9 

en 1 9 8 0 een bijna volledig beeld ge
ven. In deze jaren werd het vleermuis-
rijkste deel geteld, waardoor hooguit 
enkele exemplaren over het hoofd ge
zien z i jn . 
Voor beheers- en beschermingsmaat
regelen is het van belang te weten wat 
de effekten van het champignonkwe-
ken z i jn en hoe lang het duurt voordat 

er een nieuwe stabiele situatie is opge
treden na het vertrek van een champig
nonkweker. 
In dit artikel zal gepoogd worden deze 
vragen voor de Barakkengroeve te 
beantwoorden. Bij de gekonstateerde 
toename in het aantal vleermuizen in 
de Barakkengroeve zi jn de volgende 
vragen te stellen: 
1 . W a t is de herkomst van de vleermui
zen in het onderstelsel: gaat een toe
name in het onderstelsel gepaard met 
een afname in de rest van de groeve of 
z i jn het extra vleermuizen? 
2. W a t is het " m a x i m a l e " aantal 
vleermuizen in het onderstelsel, hoe 
lang duurt het voordat dit maximum be
reikt wordt en is dit per soort verschil
lend? 
3 . Hoe vindt de " reko lon i sat ie " plaats: 
langzaam de grot in of gelijkmatig 
gespreid over het stelsel? 
4 . Is er een effekt te z ien in dat deel van 
het middenstelsel waar de champig
nonkweker doorheen reed om het on
derstelsel te bereiken? 

AANTALSFLU KTU ATI ES 

De aantallen vleermuizen t/m 1 9 7 9 * 
werden beschreven in O S I E C K & VER-
D O N K ( 1 9 8 0 ) . S inds 1 9 7 9 laat het aan
tal een stijgende tendens z ien, in zes 



Tabel I. Aantal vleermuizen in de Barakkengroeve, totaal van drie stelsels. 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 

M. dasycneme 9 7 5 17 7 3 3 7 4 
M. daubentonii 71 9 0 9 9 82 111 117 135 130 144 
M. mystacinus 36 46 42 43 52 49 52 46 51 
M. myotis 7 6 6 8 8 13 13 13 7 
M. emarginatus 0 0 0 2 0 5 3 2 1 
M. nattereri 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
Myotis spec. 5 1 2 4 10 11 4 8 10 0 
P. auritus 6 3 7 3 0 1 3 2 2 
totaal 134 164 163 165 189 193 217 210 210 

Tabel II. Aantal vleermuizen in het onderstelsel en het percentage van het totale aantal 
(tussen ( ) de niet komplete tellingen, tussen [ ] de bijna komplete tellingen). (C = groter 
dan). 

1962 63 64 65 70 75 77 79 80 81 82 83 84 85 86 

aantal onder 16 29 32 19 (15) (21) (10) [20] [25] 28 41 49 50 48 48 
totale aantal 121 124 151 163 134 142 137 164 163 165 189 193 217 210 210 
% onder 13 23 21 12 G i l G15 G7 12 15 17 22 25 23 23 23 

Tabel III. Percentage van M. mystacinus, M. daubentonii en M. myotis in het onderstel
sel ten opzichte van het totale aantal van die soorten. 

1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 

M. mystacinus 15 21 ] 26 27 29 27 22 14 
M. daubentonii 8 12 15 | 19 25 19 24 26 
M. myotis 0 17 13 13 I 31 39 39 43 

Tabel IV. Aantal vleermuizen in de verschillende sekties van het onderstelsel. 

jaar van rond 160 tot ruim 2 0 0 (tabel 
I ) . De toename van het totale aantal 
vleermuizen is grotendeels toe te schrij
ven aan de toename van de Water 
vleermuis (Myotis daubentonii). De sti j
ging in aantallen van deze soort wordt 
in de meeste Limburgse groeven waar
genomen ( W E I N R E I C H & O U D E V O S -

HAAR, 1987) . Van de Vale vleermuis 
A/1, myofej werden in de eerste helft 
van de zeventiger jaren nooit meer dan 
4 exemplaren geteld. Vanaf 1 9 7 7 w a 
ren dit er 6 of 7 en sinds 1983 zelfs 1 3 
exemplaren. Of deze sti jging blijvend 
is, is de vraag, bij de laatste telling 
(1 9 8 6 ) werden er weer 7 geteld. Van 
de Ingekorven vleermuis (A4, emargina
tus) werden voor 1983 sporadisch 1 of 
2 exemplaren waargenomen. In 1983 
werden er 5 geteld en sinds die tijd is 
hij elk jaar aanwezig, maar in afnemen
de aantallen. Het laatste jaar (1986) 
maar weer 1 . Alleen de Meervleermuis 
(A4, dasycneme) is in aantal duidelijk 
achteruitgegaan, hoewel de aantallen 
jaarli jks sterk fluktueren. 

HERKOMST VAN DE N I E U W 
GEVESTIGDE VLEERMUIZEN 

O m te z ien of de aantalsveranderingen 
in verband staan met het vertrek van de 
champignonkweker wordt in figuur 1 
een overzicht gegeven van het aantal 
vleermuizen per stelsel. Vanaf 1971 
laat het bovenstelsel een tamelijk 
konstant beeld z ien van ca. 5 5 vleer
muizen. In het middenstelsel is een ge
leidelijke toename te zien van ca. 8 0 
vleermuizen in 1 9 7 9 tot over de 100 
vanaf 1 9 8 4 . S inds het verdwijnen van 
de champignonkweker in 1 9 7 9 is er in 
het onderstelsel een verdubbeling van 
het aantal vleermuizen te konstateren 
van ruim 2 0 in 1 9 7 9 tot bijna 5 0 sinds 
1 9 8 3 . 
U i t figuur 1 kunnen we berekenen hoe 
groot het toenamepercentage van het 
aantal vleermuizen is. S inds het ver
dwijnen van de champignonkweker is 
er in de gehele groeve een gemiddelde 
toename van 5 . 6 % per jaar. A ls we 
deze gegevens per stelsel bekijken z ien 
we in het bovenstelsel een zeer gerin
ge toename, zowel tijdens de aanwe
zigheid van de kweker als daarna be
draagt deze gemiddeld per jaar ca 
1 % . In het middenstelsel is de toename 
in de jaren 1 9 7 0 t/m ' 7 8 gemiddeld 
ook 1 % , maar na het verdwijnen van 
de champignonkweker is er een toena
me van 5 % te z ien. De grootste stijging 
is in het onderstelsel aanwezig, met 
een gemiddelde jaarli jkse toename van 
2 5 % na het verdwijnen VGn de kweker. 

1979 1980 1981 

1 6 8 7 
2 . 9 15 11 
3 5 2 5 
4 0 0 1 
5 + 6 2 ? 4 

W E I N R E I C H & O U D E V O S H A A R (1987) 

vindt de laatste jaren een stijging in het 
totaal aantal vleermuizen in de Lim
burgse groeven. Omdat deze stijging 
in het bovenstelsel ontbreekt kunnen 
we voorzichtig konkluderen dat de toe
name in aantallen in het midden- en on
derstelsel tenminste gedeeltelijk veroor
zaakt wordt door vleermuizen uit het 
bovenstelsel. 

TIJDSDUUR VAN 
HERBEZETTING 

In tabel II wordt het aantal vleermuizen 
in het onderstelsel gegeven, ook is ver
meld welk percentage dit is van het to
tale aantal vleermuizen in de groeve. 
Het aantal vleermuizen in het on
derstelsel lijkt sinds 1983 konstant te 
z i jn , namelijk ongeveer 5 0 exemplaren. 
Dit is 2 3 % van het totale aantal vleer
muizen in de Barakkengroeve. Ook in 
de zestiger jaren bevond zich hoog-

1982 1983 1984 1985 1986 

5 6 4 4 6 
19 17 22 17 19 
9 11 10 17 11 
1 5 7 5 0 
7 10 7 5 12 

stens 2 3 % in het onderstelsel. Zowel in 
absolute als in relatieve aantallen lijkt 
de vierde winter na het verdwijnen van 
de champignonkweker het vleermui-
zenbestand zich hersteld te hebben. 
Uit tabel III blijkt dat de herbezetting 
per soort verschilt. Voor de drie meest 
voorkomende soorten is gekeken welk 
percentage van het totaal van de groe
ve in het onderstelsel z i t . Van de Snor-
vleermuizen lijkt dit percentage vanaf 
de tweede winter konstant, bij de W a 
tervleermuis vanaf de vierde of vijfde 
winter en bij de Vale vleermuis pas van
af de vijfde winter. De aantallen z i jn 
echter te klein, om dit met zekerheid te 
beweren. 

WIJZE VAN BEZETTING VAN 
HET ONDERSTELSEL 

O m de achterhalen of de toename in 
aantal vleermuizen in het onderstelsel 
een regelmatig verspreiding had, is het 



onderstelsel in sekties verdeeld (figuur 
2 ) . Deze sekties zi jn bepaald op grond 
van temperaturen, gemeten op ca. 3 
meter hoogte. De manier waarop dit is 
gedaan wordt in een volgend artikel 
beschreven. Sektie 1 ligt het dichtst bij 
de ingang, sektie 6 het verst weg. T a 
bel IV geeft de aantallen in de verschil
lende sekties. Helaas zi jn in 1 9 7 9 en 
1 9 8 0 de sekties 5 en 6 niet geteld. 
Het aantal vleermuizen in sektie 1 lijkt 
over de jaren heen ongeveer gelijk. Dit 
was ook te verwachten, omdat deze 
sektie voor wat betreft het effekt van de 
champignonkwekerij vergeli jkbaar met 
het middenstelsel moest z i jn , de cham
pignonkweker reed hier alleen door
heen. In sektie 2 is het aantal vleermui
zen in de eerste winter na het verdwi j 
nen van de kweker laag ten opzichte 
van de volgende winters. Bij de sekties 
3, 5 en 6 is het aantal na drie jaar on
geveer konstant en in sektie 4 lijkt dit 
zelfs vier jaar te duren. 
Het lijkt er op dat de vleermuizen het 
onderstelsel niet gelijkmatig herbezet
ten, maar dat ze bij de ingang begin
nen en pas geleidelijk de groeve dieper 
ingaan. 

INVLOED VAN DE 
CHAMPIGNONKWEKER IN 
HET MIDDENSTELSEL 
O m zi jn kwekerij te bereiken moest de 
champignonkweker door het mid
denstelsel ri jden. De toename van het 
totale aantal vleermuizen in het mid
denstelsel kan dus (mede) veroorzaakt 
z i jn door het verdwijnen van de cham
pignonkweker. 
De storing die veroorzaakt werd door 
het rijden in het middenstelsel is be
paald door het aantal vleermuizen in 

de doorri jroute te vergelijken met het 
totale aantal in het middenstelsel. 
In de jaren dat een champignonkweker 
aanwezig was ( 1 9 7 6 t/m 1978) hangt 
gemiddeld 19,1 % van de vleermuizen 
uit het middenstelsel in de doorri jroute. 
In de jaren dat er zeker geen champig
nonkweker aanwezig was ( 1 9 7 4 , 
1 9 7 5 en vanaf 1979) ligt dit gemiddel
de hoger, namelijk 2 5 % . 
In de jaren 1962 t/m 1 9 6 5 was de s i 
tuatie zeer extreem en hingen er ge
middeld slechts 8 . 6 % . In deze tijd moet 
er een grotere verstoring opgetreden 
z i jn . Het is niet bekend welke, maar 
mogelijk werd er frequenter door het 
middenstelsel gereden, werden er 
voertuigen gebruikt die meer verstoring 
gaven, of was er een andere luchtcir-
culatie. 

KONKLUSIES EN DISKUSSIE 
1 . Een champignonkwekerij heeft een 
groot effekt op het aantal vleermuizen. 
In de Barakkengroeve is een toename 
te z ien in aantallen vleermuizen sinds 
het verdwijnen van de champignon
kweker in 1978 . 
2 . Deze toename was te z ien in het on
derstelsel waar de champignonkweker 
werkte. Ook werd een toename in het 
middenstelsel gekonstateerd, hier reed 
de kweker doorheen om het onderstel
sel te bereiken. 
3 . De toename wordt zowel door nieu
we vleermuizen veroorzaakt als door 
verhuizing binnen de groeve. 
4. Het heeft rond de vier jaar geduurd 
voordat er stabilisatie in aantallen op
trad na het verdwijnen van de cham
pignonkwekerij. 
5 . De tijdsduur van stabilisatie lijkt per 
soort te verschil len. 

6 . Toename lijkt eerder bij de ingang 
plaats te vinden dan dieper de groeve 
in. 
7. Het rijden met een auto door de 
groeve heeft een negatief effekt op het 
percentage vleermuizen dat op de ge
bruikte route hangt. In de Barakken-
groeve bleken in het middenstelsel op 
de gebruikte route van de champignon
kweker minder vleermuizen te hangen 
dan na het verdwijnen van de kweker. 

Het is de vraag of het herstel van een 
groeve als overwinteringsplaats voor 
vleermuizen na het verdwijnen van een 
champignonkweker over het algemeen 
niet meer tijd kost. De Barakkengroeve 
bevindt zich mogelijk in een gunstige s i 
tuatie omdat de champignonkwekerij in 
een niet vleermuisri jk en bovendien re
latief geïsoleerd deel was gevestigd. 
De groeve bleef als vleermuisreservaat 
intakt. Misschien kon het deel dat de 
champignonkweker gebruikte daar
door sneller herbezet worden, dan een 
groeve waar zich in het geheel geen 
vleermuizen bevinden. 

*) Een telling uit de winter 1978/79 zal als 
1 979 aangegeven worden. 
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S U M M A R Y 

HIBERNATION OF BATS IN THE "BARAK
KENGROEVE" (LIMBURG, THE NETHER
LANDS) 
I. DEVELOPMENT OF NUMBERS SINCE 1962 

This is the first paper of a serie of three about 
the hibernation of bats in the "Barakken
groeve", an artificial limestone cave in 
South Limburg. The cave consists of three le
vels, situated partly above each other. From 
I960 till 1978 a mushroom cultivator was 
established in the lowest part. After his de
parture it took about four years before the si
tuation was stabilised. At this time we noti
ced a total increase of 2 5 % in the numbers 
of bats hibernating in this part of the cave. 
In the middle part an increase of 5 % was 
found, in particular on the route which the 
cultivator used to take. In the upper part the 
number of bats did not increase. 
It is suggested that the increase of bats in the 
lower part is partly caused by redistribution 
within the cave. The reason behind this sug
gestion is the general trend of increase in 
bats in the marlcaves of southern Limburg. 



KORTE MEDEDELINGEN 
O P R O E P T E N B E H O E V E V A N 

K E R K U I L E N I N V E N T A R I S A T I E 

I N L I M B U R G 

Uit recent onderzoek blijkt dot het nog 
steeds slecht gaat met de Kerkuil in Lim
burg. Naar schatting broeden er jaar
lijks nog maar 2 0 paar, een fractie van 
de stand van een tiental jaren geleden. 
De redenen waarom de Kerkuil het zo 
slecht doet z i jn o.a. biotoopverslechte
ring, hoge verkeersmortaliteit, vermin
derd voedselaanbod, het ongeschikt 
raken van broedplaatsen (bijvoorbeeld 
ingazing van kerktorens, verstoringen 
van broedgevallen etc.) en strenge 
winters. 
Beschermingswerk ten behoeve van 
Kerkuilen in andere Nederlandse pro
vincies heeft uitgewezen dat wel dege
lijk herstel van de broedpopulatie kan 
optreden, maar daar is veel inspanning 
voor nodig. 
O p de eerste plaats is het van het 
grootste belang dat de bestaande 
broedplaatsen worden geregistreerd. 
Indien nodig kunnen dan afdoende be
schermingsmaatregelen worden geno
men voor het behoud van deze 
bestaande broedplaatsen. De coördi
natie van deze jaarli jkse Kerkuilenin
ventarisatie vindt plaats door het Con
sulentschap Natuur, Mi l ieu en Fauna
beheer. Middels deze jaarli jkse inven
tarisatie kunnen de populatie-ontwikke
ling en het broedsucces van deze vo
gelsoort worden gevolgd, bij w i j ze van 
"v inger aan de p o l s " . Ondanks het feit 
dat een 60-tal medewerkers in Limburg 
actief z i jn in het inventarisatie- en be
schermingswerk bestaat de indruk dat 
er mogelijk nog op meerdere plaatsen 
Kerkuilen broeden, zonder dat deze 
bekend zi jn bij het Consulentschap N a 
tuur, Mi l ieu en Faunabeheer. 
Indien u op de hoogte bent van broed
gevallen van de Kerkuil, wordt u vr ien
delijk verzocht deze spoedig door te 
geven aan onderstaand adres. De vol
gende gegevens zi jn daarbij van 
belang: 
— jaar van het broedgeval, atlasblok, 

datum van het bezoek aan de 
broedplaats; 

— adres broedplaats; 
— adres waarnemer,-
— aantal eieren, aantal jongen, aan

tal uitgevlogen jongen; 
— soort gebouw (kerkzolder, boer-

derijschuur e t c ) ; 
— soort broedplaats (nestkast, s t rozol 

der, gewelf etc,). 

Gelieve deze gegevens op te sturen 
aan de coördinator van het Provinciale 
Kerkuilenonderzoek: F. Schepers, p/a 
Consulentschap Natuur, Mi l ieu en Fau
nabeheer, Postbus 9 6 5 , 6 0 4 0 A Z Roer
mond. Uiteraard worden de gegevens 
vertrouweli jk behandeld. Geslaagde 
broedgevallen kunnen worden " b e 
l o o n d " met een jaarli jkse premie van 
f 2 5 , — aan de eigenaar/beheerder 
van het betreffende gebouw. Ook los
se waarnemingen of meldingen van 
doodgevonden Kerkuilen zi jn welkom. 

F. S C H E P E R S , NMF-L imburg, Roermond 

G E G E V E N S O V E R P R E D A T I E 
O P V L E E R M U I Z E N 
G E V R A A G D 

W i j proberen de predatie op vleermui
zen in Nederland in kaart te brengen. 
Daarom vragen we gevallen te melden 
waarin vleermuizen tijdens de win
terslaap of in de zomer bejaagd, ge
vangen en/of gegeten worden, zoals 
bijvoorbeeld door uilen (braakballen!) 
of door katten. Ook z i jn reacties we l 
kom van gevallen waarin er sprake is 
van woonruimte concurrentie (spechte
gaten of nestkasten). Verder houden 
we ons aanbevolen voor moeilijk te be
reiken literatuur of notities. Naast de 
datum, de plaats en de naam van de 
waarnemer z i jn we vooral geïnteres
seerd in de soort belager en, zo moge
lijk, de vleermuissoort. Een briefkaartje 
met deze gegevens gaarne opsturen 
aan onderstaand adres. 

J.P. B E K K E R , K. M o s T E R T e n Z . B R U I J N , 

Zwanenlaan 10, 4 3 5 1 RX Veere 

N I E U W E G E O L O G I S C H E 

O P P E R V L A K T E K A A R T V A N 

Z U I D - L I M B U R G E N 

O M G E V I N G 

Ruim 2 0 jaar geleden startte de Rijks 
Geologische Dienst vanuit de vestiging 
te Heerlen met de gedetailleerde syste
matische herkartering van Zu id - Lim
burg. 
Sedertdien werden meer dan 1 0 . 0 0 0 
ondiepe en diepe boringen verricht; 
enkele honderden ontsluitingen onder
zocht en ingemeten alsmede talrijke la
boratoriumonderzoeken verricht aan 
evenzovele bodemmonsters. 

Deze herkartering maakt deel uit van 
een groot landelijk projekt dat in de vijf
tiger jaren van start ging. 
Vooral in een geologisch zo komplex 
gebied als Zuid-Limburg, is gedurende 
een reeks van jaren veel energie 
gestopt in het ontrafelen van het inge
wikkelde stelsel van elkaar opvolgende 
geologische processen. Te denken valt 
hierbij aan afzetting van sedimenten 
door zowel de zee (kalksteen), de ri
vieren (terrassen) en de wind ( löss), 
waarnaast de tektoniek (daling/ophef-
fing/scheefstelling van de aardschol
len) deze processen in hevige mate 
beïnvloedde. Dit alles vergde vooral in 
Zuid-Limburg zeer veel onderzoek en 
dus ook tijd. 

In 1984 werd besloten tot de uitgave 
van een "voor loper " - se r ie geologi
sche kaarten. De bedoeling van deze 
serie is vooral om de geologie van 
Zuid-Limburg voor een groot publiek 
beter " l e e s b a a r " en toch verantwoord 
in kaart te brengen, o.a. voor alle men
sen die uit hoofde van hun beroep te 
maken hebben met de bodem. Ook an
deren kunnen er nuttig gebruik van ma
ken, bijvoorbeeld studenten in aard
kundige wetenschappen, archeolo
gen, botanici, heemkundigen en het 
groeiende aantal amateurgeologen en 
natuurliefhebbers. 
Nadat in februari 1 9 8 5 de eerste kaart 
uit deze "voor loper " - se r ie , namelijk 
de Pre-kwartairkaart, aan Gouverneur 
Kremers kon worden aangeboden, 
volgde dezer dagen de uitgifte van de 
Oppervlaktekaart van Zuid-Limburg en 
omgeving. 

Deze kaart geeft uitvoerige informatie 
over alle afzettingen zoals die aan de 
oppervlakte voorkomen en wel vanaf 
het meer dan 3 0 0 miljoen jaar " o u d e " 
Devoon tot de zeer jonge holocene af
zettingen in beek- en rivierdalen. 
Daarnaast z i jn op de kaart 6 9 groeven 
en ontsluitingen aangegeven waar mo
menteel de diverse afzettingen goed 
ontsloten z i jn . O p de achterkant van de 
kaart volgen diverse geologische 
tijdstabellen, een ideaalprofiel van de 
lossen in Zuid-Limburg, kompleet met 
fossiele bodems en archeologisch be
langrijke horizonten, korte beschri jvin
gen van de 6 9 groeven, alsmede een 
lijst van musea met geologische verza
melingen in Zuid-Limburg en omgeving. 
Momenteel wordt hard gewerkt aan 
de zogenaamde Terrassenkaart als 
derde en laatste in deze serie. O p de
z e kaart wordt speciaal aandacht 



besteed aan het door de Maas ge
schapen landschap. 
Tenslotte hopen de samenstellers van 
de kaarten (Jan Bisschops, Peter Bosch 
en W e r n e r Felder) nog in 1988 een 
laatste hand te leggen aan een geïl
lustreerd boekje met begeleidende 
tekst voor alle drie de deelbladen. 
Hiermede zal dan een voor Nederland 
unieke serie geologische kaarten van 
Zuid-Limburg en omgeving tot stand 
gekomen z i jn , die voor een breed ge
bruikerspubliek zowel economisch als 
toeristisch belangrijke en interessante 
informatie verschaft. 

De nieuwe kaart kost f I0,00 en is verkrijgbaar bij 
de Rijks Geologische Dienst, Spaarne I 7 Ie Haar
lem; het Geologisch ßureau van de Rijks Geologi
sche Dienst, Voskuilenweg 131 te Heerlen; in de 
boekhandel en bij een aantal VVV-kanloren en kam-
peercentra in Zuid-Limburg. De kaort is gedrukt in 
een oplage van 5.000 exemplaren. 

ZESPOTEN IN DE 
ACHTERTUIN 

Vanaf 6 maart zal in het Natuurmu
seum Nijmegen de tentoonstelling 
" Zespoten in de achtertuin" te zien 
z i jn , welke samen met de Insecten
werkgroep van de K .N.N.V. -Afde l ing 
Ni jmegen is samengesteld. 
Veel mensen denken nogal eenzijdig 
over insecten: het zouden kriebelige 
enge beestjes z i jn , die als ongedierte 
voor de mens alleen maar lastig en 
schadelijk z i jn . Het is hoog tijd om op
nieuw met deze dieren kennis te ma
ken, en dan vooral met hun vormenrijk
dom, levenscycli en de biotopen in on
z e eigen omgeving waarin ze voorko
men. Niet alleen exotische insecten in 
verre landen zi jn mooi, ook in onze 
achtertuin komen insecten voor die een 
lust voor het oog z i jn . 
De tentoonstelling " Zespoten in de 
achtertuin" za l , tot aan haar afsluiting 
op 1 7 juli 1 9 8 8 , het seizoen nauwge
zet volgen dankzi j een regelmatige 
" v e r n i e u w i n g " . Het voorjaar is immers 
hèt insectenseizoen, en het volgen van 
het insectenleven door die periode 
heen geeft een extra dimensie aan de 
tentoonstelling. 

In het kader van ditzelfde thema zullen 
bovendien speciale insecten-excursies 
worden georganiseerd in de Planten
tuin van het Ni jmeegse stadspark " D e 
G o f f e r t " . Schoolgroepen kunnen, op 
afspraak, een rondleiding door de ten
toonstelling ontvangen, en speciaal 
voor scholen zul len lesprogramma's 
klaarl iggen, welke door medewerkers 
van het Natuurmuseum fn de scholen 
zel f uitgevoerd kunnen worden. 
Inlichtingen: Natuurmuseum Ni jmegen, 

Gerard Nootstraat 2 1 , 6 5 1 1 S V N i j 
megen, tel. : 0 8 0 - 2 3 0 7 4 9 . 

REÜNIE NEDERLANDSE 
JEUGDBOND VOOR 
NATUURSTUDIE (NJN) 
Zaterdag 16 april 1988 houdt de N e 
derlandse Jeugdbond voor Natuurstu
die een reünie. De N J N bestaat dan 
67'/2 jaar. De reünie vindt plaats in de 
Flevohof. Opgave en informatie bij: 

M A R J A G E R D I N G - K U I P E R 

Oude Postweg 2 0 7 
3 7 1 1 A G Austerl itz 

LANDELIJKE PLANTENDAG 
NJN 
De Nederlandse Jeugdbond voor N a 
tuurstudie houdt op zondag 24 april 
een landelijke excursiedag over plan
ten. In het hele land wordt dan door af
delingen van N J N gekeken naar plan
ten. W e richten ons op planten in het 
bos en bekijken welke soorten er dan al 
bloeien. 
Geïnteresseerden tussen 1 2 en 23 jaar 
kunnen zich voor vragen en opgave 
richten tot: 

T O M D E N BOER 

Droevendaalsesteeg 5 5 
6 7 0 8 PB Wageningen 

ERRATA 
In het verslag van de maandelijkse 
bijeenkomst van Kring Heerlen op 
7 september (Natuurhist. Maandbl. 
7 6 ( 1 1 / 1 2 ) : 2 0 1 - 2 0 2 ) is ten onrechte 
vermeld dat de heer P. Orbons een 

doorbraak realiseerde naar het gan
genstelsel Jansse-Egge in de St.-Pie
tersberg. Deze doorbraak werd in juli 
1986 gerealiseerd door de heren R. 

Venendaal en A. van de Stroom. De 
heer Orbons lichtte deze doorbraak tij
dens de bijeenkomst slechts toe. 

In de bijdrage van de heer Grooten 
over beheerswerkzaamheden aan graf
ten in Natuurhist. Maandbl . 7 7 ( 2 ) : 
2 3 - 2 5 z i jn helaas de figuren 2 en 3 
verwisseld. 

AMFIBIEËN EN REPTIELEN 
VAN LIMBURG 

"Amfibieën en reptielen van L imburg" 
is de titel van een voor en door het N a 
tuurhistorisch Genootschap in Limburg 
geproduceerde film. De twee fi lmers, 
Nick Frigge en Peter Keysers , hebben 
de afgelopen jaren zeer boeiende 
beelden opgenomen van het gedrag, 
de biotopen en de bedreigingen van 
de in Limburg voorkomende amfibieën 
en reptielen. Deze film kwam tot stand 
dankzi j subsidies van de Provincie Lim
burg (in het kader van het Proefgebied 
Nationaal Landschap Mergelland) en 
het W e r e l d Natuur Fonds Neder land. 
Van deze film zul len te z i jner tijd video
banden beschikbaar z i jn ten behoeve 
van onder andere het onderwijs. Een 
van de doelstellingen van deze film is 
namelijk het geven van een grotere be
kendheid van deze diergroepen om 
hen uiteindelijk die bescherming te ge
ven die z i j verdienen. De première van 
deze film is gepland op donderdag 14 
april om 1 9 . 3 0 uur in de Oranjer ie te 
Roermond. Meer informatie is te vinden 
in het volgende Maandblad. 

Alpenwatersalamander. Foto: R. Krekels. 



BOEKBESPREKINGEN 

G I D S V O O R F O S S I E L E 

Z O O G D I E R E N 

G . F . W I L LEMSEN, Zutphen, Thieme, 1987. 
77 blz., afbn., reg. ISBN 90-03-90162-7. 
Prijs: f 22,50. 

Het hier besproken boekje behandelt, zon
der dat de titel dit nadrukkelijk vermeldt, de 
zoogdier-fossielen die in Nederland gevon
den kunnen worden. Het is bedoeld voor de 
amateur-zoogdierpaleontoloog, waarbij 
zowel gemikt wordt op de verzamelaar als 
op degenen, die zich op andere wijze, bij
voorbeeld door museumbezoek, in dit on
derwerp willen verdiepen. Het vereist geen 
speciale voorkennis. In aparte hoofdstukjes 
wordt ingegaan op de afstamming van de 
zoogdieren, het klimaat en het landschap tij
dens het Kwartair en de fossiele zoogdier
fauna's die men in ons land kan onderschei
den. Ook worden praktische wenken gege
ven over allerlei zaken, die een verzamelaar 
van fossiel zoogdiermateriaal moet weten, 
zoals het verzamelen van fossielen in het 
veld, het prepareren van fossielen, alles wat 
bij het inrichten van een verzameling komt 
kijken en de anatomie van het zoogdierske-
let. 

Hoewel in dit klein bestek lang niet alle po
tentiële vondsten aan de orde konden ko
men, is toch door de auteur geprobeerd om 
in een diersystematisch opgezet overzicht 
de belangrijkste fossielen die men tegen kan 
komen, te karakteriseren. De beschrijvingen 
worden door talrijke illustraties ondersteund. 
Naar mijn mening is hij in deze toch verre 
van gemakkelijke opzet, waarbij voortdu
rend een op de praktijk gerichte keuze 
moest worden gemaakt, heel aardig ge
slaagd, waardoor een zeer bruikbaar ge
heel is ontstaan. De gids is rijk geïllustreerd 
met foto's en lijntekeningen. Helaas is de 
kwaliteit van de illustraties nogal wisselend. 
De afwerking van verscheidene foto's is niet 
optimaal terwijl de tekeningen soms te wei
nig professioneel zijn, al lijdt de bruikbaar
heid er niet onder. 

Er ontbreekt een literatuurlijst, die bij deze 
opzet wellicht ook teveel problemen zou 
hebben gegeven, gezien de omvang en het 
specialistische karakter van de beschikbare 
literatuur. 
Graag had ik een lijstje gezien van instel
lingen en adressen, die voor de zoogdier
paleontoloog van belang kunnen zijn. Het 
nut daarvan lijkt mij ruimschoots op te we
gen tegen het nadeel, dat sommige van de
ze gegevens tamelijk snel verouderen. 
Dit alles neemt niet weg, dat deze gids op 
een zeer goede wijze voorziet in een leem
te, waarmee bovengenoemde doelgroepen 
te lang hebben moeten leven. 

A.W.F. MEIJER 

D E N E D E R L A N D S E 

Z E E N A A K T S L A K K E N 

C. S W E N N E N met medew. van R. DEKKER. 
Hoogwoud, K.N.N.V., 1987. 57 blz., af
bn. Wetenschappelijke Mededeling nr. 
183. Prijs (incl. verzendkosten): f 8,— (le
den), I 1 2,— (niet leden). Te bestellen door 
overmaking van dit bedrag op postgiro 
13028 t.n.v. Bureau K.N.N.V. te Hoog
woud onder vermelding van het gewenste. 

Anders dan hun nogal nuchtere Nederland
se benaming doet vermoeden, zijn de zee-
naaktslakken dieren, die door fraaie kleu
ren en een opvallende, haast uitbundige 
lichaamsvorm de aandacht trekken. 
Tot voor kort waren er geen goede recente, 
op ons faunagebied afgestemde determina-
tiewerken van deze diergroep. In de Neder
landse taal was al helemaal niets voorhan
den. Dit deeltje in de bekende geelgekafte 
reeks voorziet nu in deze behoefte. 
De " ke rn " ervan bestaat uit een determina
tietabel en een beschrijving van elke soort 
die in ons land voorkomt of eventueel nog 
ontmoet kan worden. De beschrijving van 
elke soort wordt ondersteund door één of 
meer afbeeldingen van goede kwaliteit. 
Daarnaast bevat het vele gegevens over 
anatomie, systematiek en biologie van deze 
boeiende diergroep, terwijl ook praktische 
aanwijzingen worden gegeven voor het 
verzamelen, transporteren, determineren en 
konserveren van zeenaaktslakken. 
Gehoopt mag worden, dat het verschijnen 
van deze wetenschappelijke mededeling 
nog velen zal stimuleren om zich met zee
naaktslakken bezig te houden. Er zijn nog 
heel wat interessante problemen op te los
sen, waaraan ook de niet-professionele on
derzoeker een bijdrage kan leveren. 

A.W.F. MEIJER 

D E P A D D E N P O E L B E D R E I G D 

ISOLDE H E Y N E (vertaald uit het Duits door 
D. WINSEMIUS . Hillegom, Altamira Eco-serie. 
Prijs: f 21,90. 

"De paddenpoel bedreigd" is de eerste uit
gave van een serie jeugdboeken uit de 
ECO-serie. In deze serie zal de bescher
ming van plant en dier centraal staan. Er 
wordt getracht de hedendaagse jeugd door 
middel van eigentijdse verhalen in contact te 
brengen met diverse aspecten van 
natuurbescherming. 
In "De paddenpoel bedreigd" speelt het 
verhaal rond twee kinderen die in het voor
jaar met hun ouders verhuizen van de stad 
naar het platteland. Op een avond zien ze 
een gestalte met een emmer in de hand vlak 
voor hun auto de weg oversteken. Het is de 

tijd van de paddetrek. In de loop van het 
verhaal komen de kinderen in aanraking met 
de onderhavige problematiek, zoals het af
sluiten van wegen, overzetacties, biotoop
bedreiging, inschakeling van overheden en 
voorlichting. 
Het boekje is mede tot stand gekomen in sa
menwerking met diverse organisaties op het 
gebied van natuur- en milieubescherming. 
Voor deze uitgave is de feitelijke informatie 
over de amfibieën bijgewerkt door de heer 
Hanekamp van de Werkgroep Amfibieën 
en Reptielen Nederland (WARN). Op de 
laatste pagina's staan vele adressen van or
ganisaties die zich op dit terrein bezighou
den, zodat de lezer hier terecht kan voor 
meer informatie. 

De lay-out van het boek is aangepast aan 
de jeugd. De omslag bestaat uit een dikke 
kartonnen kaft, voorzien van kleurtekenin-
gen. De tekst is gedrukt met een groot letter
type en bestaat waar mogelijk uit vrij korte, 
goed leesbare zinnen. Moeilijke woorden, 
zoals "inspraak" en "biotoop", worden in 
het verhaal uitgelegd. 
Het boekje is rijk geïllustreerd met penteke
ningen van dieren en situaties. 
Over het algemeen kan gesteld worden dat 
de verzorging van de uitgave goed 
geslaagd is. Wel staan er enkele onvolko
menheden in, zoals de Duitse versie van een 
tekening van een tunnel voor amfibieën (in 
de tekening staat "Amphibientunnel"). Des
ondanks een zeer geslaagde uitgave, 
waarvan bovendien een gedeelte van de 
opbrengst ten goede komt aan een padden-
werkgroep in Nederland. 

H.J.M. VAN BUGGENUM 

T H I E M E ' S R U P S E N G I D S V O O R D E 

E U R O P E S E D A G - E N 

N A C H T V L I N D E R S 

D . J . CARTER & B. HARGREAVES. Zutphen, 
Thieme, 1987. 296 blz., afbn. Prijs: 
f 59,50. 

Vlindergidsen bestaan in velerlei uitvoerin
gen. Sommige van deze gidsen geven naast 
afbeeldingen van vlinders ook informatie 
over de bijbehorende rupsen. Echte rupsen-
boeken zijn er weinig. Daarom is het ver
heugend dat in de serie natuurgidsen van 
Thieme nu een speciale rupsengids versche
nen is. 
De titel "Gids voor de Europese dag- en 
nachtvlinders" is wat royaal voor de in
houd. Van " d e " vijfduizend Europese vlin
ders worden er ongeveer vijfhonderd be
schreven. Daaronder zijn een aantal fraaiig
heden die wij hier niet zullen tegenkomen; 
voor het merendeel geldt dat echter wel. 
Rupsen zijn tamelijk kieskeurig wat hun 
voedsel betreft. De soort plant waarop een 
rups gevonden wordt is een eerste houvast 



bij de determinatie. De rangschikking van de 
rupsen in dit boek is er dan ook een naar 
voedselplant; de planten zelf worden in 
systematische volgorde behandeld. Plant en 
rups worden in goede, duidelijke afbeeldin
gen getoond. De gebruiker moet er echter 
wel op bedacht zijn, dat sommige rupsen 
variabel van kleur zijn. Informatie daarover 
is te vinden in het tekstgedeelte. Daarin wor
den de rupsen in systematische volgorde 
besproken. Van iedere afgebeelde soort is 
er naast een beschrijving, informatie over 
verspreiding, habitat, voedselplant en bio
logie. Hieraan vooraf gaan enige hoofd
stukken van algemene aard, waarin aan
dacht geschonken wordt aan zaken als ana
tomie, ontwikkeling, vijanden etc. 
Ook de bijbehorende vlinders staan afge
beeld. Jammer is wel dat tegenover iedere 
bladzijde met 12-18 rupsen, over het alge
meen slechts 10 vlinders te zien zijn. Ook 
met de Nederlandse namen is men wat ka
rig geweest: namen als Boswitje of Juffertje 
hadden best vermeld kunnen worden. Hier 
en daar staan storende zetfouten: Satijns
vlinder en Veldathyrus. 
Deze kleine onvolkomenheden vallen echter 
in het niet tegenover het plezier dat de ge
bruiker aan deze gids zal kunnen beleven. 
En gebruiker kan iedereen zijn, wiens oog 
door een rups getrokken wordt. 

F.D. 

P A A R D E B L O E M E N , P L A N T E N Z O N 
D E R V A D E R 
Variatie, evolutie en toepassingen van 
het geslacht paardebloem (Taraxacum) 

A.A. STERK; met bijdragen van C H . HOM

MELS, M . J . P . J . JENNISKENS, J . H . N E U T E 

BOOM, J . C . M . DEN N U S , P. OOSTERVELD & S . 

SEGAL. 
Utrecht, Stichting Uitgeverij Kon. Ned. Na
tuurhist. Vereniging, 1987. 348 blz., i l l ., 
tek., tab., bijlagen, lit.opg., reg. Natuur
historische Bibliotheek (N.B.) K.N.N.V., nr. 
42. ISBN 90-5011-009-6 geb. Prijs (incl. 
verzendkosten): leden f 45,—, niet-leden 
f 67,50. Besteladres: Bureau K.N.N.V., 
Burg. Hoogenboomlaan 24, 1 71 8 BJ Hoog
woud; girorekening 13028. 

Dat het "ordinaire" en zeer algemeen voor
komende geslacht Taraxacum - de paarde
bloem - in biologisch opzicht juist een zeer 
bijzondere plantengroep is met heel specia
le eigenschappen, bewijst de onlangs ver
schenen natuurlijke historie van de paarde
bloem: "Paardebloemen, planten zonder 
vader". Deze breed opgezette en uitste
kend verzorgde monografie verscheen als 
nr. 42 in de reeks "Natuurhistorische Biblio
theek" van de Koninklijke Nederlandse Na
tuurhistorische Vereniging (K.N.N.V.) . In dit 
boek is door een team van deskundigen het 
resultaat neergelegd van het vele onder
zoek aan paardebloemen dat de afgelopen 
decennia in Nederland is verricht. 

Het is om meerdere redenen een bijzonder 
boek. Zo bevat het een veelheid aan onder
werpen m.b.t. het geslacht Taraxacum 
waarop uitvoerig wordt ingegaan (o.a. 
evolutie, vormenrijkdom, bestuiving en 
bestuivers, parasieten en predatoren, oeco-
logie, toepassingen in de geneeskunde, de 
keuken en de landbouw en de betekenis in 
de schilderkunst). Daarbij ligt de nadruk op 
de Nederlandse soorten waarvan er mo
menteel 196 (!) beschreven zijn. Het geheel 
is voor een biologisch geïnteresseerd doch 
breed publiek geschreven. Het is dan ook 
zeer rijk geïllustreerd met talrijke heldere, 
deels in kleur uitgevoerde illustraties waar
onder vele fraaie kleurenfoto's en daarnaast 
gedetailleerde en met deskundige hand 
vervaardigde potloodtekeningen van 
Taraxacum-soorten. 

Het boek begint met een uiteenzetting over 
de systematiek en geografie waarbij uitvoe
rig ingegaan wordt op de bouw van en va
riatie (incl. misvormingen) binnen paarde
bloemen, de systematische indelingen en 
wetenschappelijke namen, de systematiek 
van de Nederlandse paardebloemen met 
korte beschrijvingen alsmede determinatie
tabellen van de in Nederland voorkomende 
secties. In aansluiting daarop wordt de 
systematiek en geografie van alle tot nu toe 
bekende secties behandeld. Een van de 
meest interessante verschijnselen bij paar
debloemen betreft de voortplanting. Het 
geslacht vertoont nl. agamospermie (een 
goede Nederlandse naam is er (nog) niet), 
een ongebruikelijke wijze van voortplanting 
waarbij uit de onbevruchte eicel — dus 
"zonder (hulp van een) vader" — een 
nieuw embryo kan ontstaan dat verder uit
groeit tot een volwaardige plant ("parthé
nogenèse"). Aan andere voortplantings-
systemen die binnen het geslacht Taraxa
cum kunnen voorkomen, wordt eveneens 
aandacht besteed. 

Ook bij de oecologie van dit geslacht staat 
deze monografie uitvoerig stil. Daarin o.a. 
aandacht voor de natuurlijke selectie, paar
debloemen in de vegetatie, oecologie van 
secties en micro-soorten, de zaadvoorraad 
in de bodem, de kieming en de verschillende 
aanpassingen aan begrazing. Een apart 
hoofdstuk is gewijd aan de evolutie van 
paardebloemen (tijd en plaats van ontstaan, 
voorouders, de ontwikkeling van de ver
schillende secties). 
Voor velen zal het een verrassing zijn te le
zen dat er bij paardebloemen ook bedreig
de soorten voorkomen. In het hoofdstuk 
"Paardebloemen als bedreigde planten" 
blijkt dat er naast de zeer algemene paarde
bloemen uit de direkte menselijke invloeds
sfeer (cultuurvolgers) ook paardebloem
soorten zijn, die juist als cultuurmijdend te 
boek staan en dus niet gedijen in sterk door 
de mens beïnvloede habitats. Het betreft 
hier dan soorten die gebonden zijn aan dro
ge voedselarme graslanden zoals duin
graslanden, droge stroomdalgraslanden en 
krijthellinggraslanden danwel aan natte 
voedselarme graslanden van venige bo
dems, rivierkleigronden en van beekdalen. 
Met de sterke achteruitgang, zowel kwalita
tief als kwantitatief, van deze droge en nat

te graslanden zijn vele van die soorten thans 
(zeer) zeldzaam geworden. Op zeldzaam
heid en diversiteit alsmede indikatiewaar-
den wordt ingegaan in het hoofdstuk "Paar
debloemen en natuurbeheer". Aan paarde
bloemen in beweid grasland is een apart 
hoofdstuk gewijd. Daarin aandacht voor de 
gebruikswijze van grasland, het voorkomen 
van paardebloemen in grasland, open zo
den en wegbermen, de hoeveelheid paar
debloemen in relatie tot de gebruikswijze 
van grasland en de landbouwkundige 
waardering. In het hoofdstuk "Paardebloe
men als nuttige of schadelijke planten" 
wordt gesproken over de toepassing van 
Taraxacum in de geneeskunde en allerlei 
geneeskrachtige en ziekmakende werkingen 
van de soort alsmede de daarvoor verant
woordelijke werkzame stoffen; verder ook 
aandacht voor de paardebloem in de keu
ken (als groente, vitaminebron, keukenkruid, 
gerecht, in drank), paardebloemen in de in
dustrie (rubber) en paardebloemen in de 
folklore. De volksnamen van de Nederland
se paardebloemen worden in een apart 
hoofdstuk onder de loep genomen - er zijn 
voor ons land minstens 70 namen opgete
kend — waarbij ook wordt ingegaan op de 
betekenis van enkele veel voorkomende 
volksnamen. Naast Paardebloem zijn dit: 
Hondebloem, Pisbloem, Kettingbloem, Pa-
pekruid, Molsla en het uitsluitend van Zuid-
Limburg bekende Zoermelk. 
In een bijzonder hoofdstuk wordt aandacht 
besteed aan de kunsthistorische betekenis 
van paardebloemen. Hierin wordt het voor
komen van (afbeeldingen van) paardebloe
men op oude schilderingen uit de 15e-16e 
eeuw besproken waarbij vooral de symboli
sche betekenis destijds een belangrijke rol 
speelde. Verschillende aspekten komen aan 
bod zoals: de paardebloem in geschreven 
bronnen uit de oudheid en de middeleeu
wen, de paardebloem in de kruidboeken 
van de 15e en 16e eeuw, paardebloemen 
op oude afbeeldingen vanaf de 14e eeuw 
met de nadruk op de periode 1425-1525. 
Dit hoofdstuk, en daarmee dit bijzondere 
boekwerk, eindigt met een pagina-grote af
beelding in kleur van het beroemde schil
derstuk "Das große Rasenstück" uit 1503 
van Albrecht Dürer. Dit voor die tijd revolu
tionaire schilderstuk bevat de eerste natuur
getrouwe afbeelding van de paardebloem 
in zijn natuurlijke omgeving, de plantenge
meenschap. 

Verder is dit boek nog verrijkt met een ver
klarende woordenlijst en een zeer uitgebrei
de literatuurlijst (499 werken!). 

ledereen die belangstelling heeft voor (wil
de) planten, zal dit even zo fraaie als gede
gen naslagwerk over het geslacht Taraxa
cum, gezien de (rijk geïllustreerde) inhoud, 
zeker aanspreken. Moge dit boek, dat over
igens de eerste uitgave is die de Stichting 
Uitgeverij KNNV in kleur uitgeeft, een grote 
verspreiding ten deel vallen en daarmee de 
nagedachtenis aan "de vader van de paar
debloemen" prof.dr. ir. J.L. van Soest (1 898-
1983) levendig houden. 

B.G. GRAATSMA 



ZEEËGELS UIT HET KRIJT EN TERTIAIR 
VAN MAASTRICHT, LUIK EN AKEN 

E E N A T L A S V A N DE Z E E Ë G E L S U I T H E T C A M P A N I Ë N , M A A S T R I C H T I Ë N E N D A N I Ë N 
V A N Z U I D - L I M B U R G E N A A N G R E N Z E N D E DELEN V A N BELGIË E N D U I T S L A N D 

RAYMOND VAN DER HAM, WALTER DE WIT , GARMT ZUIDEMA & MARCEL VAN BIRGELEN 

In heel Noordwest-Europa, en ook 
nog ver daarbuiten, staat de omge
ving van Maastricht bekend als een 
dorado voor verzamelaars van fos
s ielen. Ook wetenschappelijk gezien 
kent het gebied een rijke traditie: al 
enkele eeuwen worden er Zuidl im
burgse fossielen beschreven. N o g 
steeds worden er nieuwe soorten 
ontdekt, zelfs in een z o opvallende 
groep als de zeeëgels. S inds het 
laatste overzicht ( 1965) is hun aantal 
bijna verdubbeld. 

Omdat de literatuur over Zuidl im
burgse zeeëgels voor een groot deel 
slecht toegankelijk is , valt het veel 
verzamelaars moeilijk hun vondsten 
op naam te brengen. Bovendien wer
den de meeste van de recente ont
dekkingen tot nu toe niet gepubli
ceerd zodat maar weinigen nog een 
overzicht hebben van hetgeen ze in 
het gebied kunnen verwachten. 
De nu verschenen atlas wi l proberen 
een leemte te vullen door een groten
deels geïllustreerd overzicht te bie
den van wat er tot op heden uit het 
Kri jt en Tertiair van Zuid-Limburg en 
aangrenzende delen van België en 
Duitsland bekend is. In de vorm van 
een historisch overzicht wordt een 
opsomming van de belangrijkste lite
ratuur over Zuidl imburgse zeeëgels 
gegeven. 

De auteurs van deze atlas hebben 
de afgelopen jaren intensief onder
zoek gedaan naar de zeeëgelfauna 
van Zuid-Limburg en omgeving. Met 
hulp van museum- en privécollecties 
hebben ze zich een vrij compleet 
beeld kunnen vormen van deze fos-
sielgroep. Gebleken is evenwel dat 
er nog veel problemen op een op
lossing wachten. Deze atlas is dan 
ook niet alleen bedoeld als een de
termineer- en naslagwerk, maar ook 
als een stimulans voor verdere stu
die. Dat amateurverzamelaars hierin 
een belangrijke rol kunnen en zullen 
hebben is de stellige overtuiging van 
de auteurs. 

Zeeëgels 
uit het Kri jt en Tertiair 

van Maastricht, Luik en Aken 

E E N ATLAS VAN D E Z E E Ë G E L S 
U I T H E T C A M P A N I Ë N , MAASTRICHTIËN E N D A N I Ë N 

VAN Z U I D - L I M B U R G E N AANGRENZENDE DELEN VAN 
B E L G I Ë E N DUITSLAND 

Publicaties van het Natuurhistorisch 
Genootschap in Limburg 

Reeks XXXVI, 1987. 

De "zeeëgel-atbs" verscheen als Reeks 36 van de Publicaties van het Natuurhistorisch 
Genootschap in Limburg en telt 92 bladzijden inclusief 24 platen met gedetailleerde af
beeldingen van vrijwel alle behandelde soorten. Omdat het ook een determinatiewerk 
betreft, is de omslag extra stevig uitgevoerd en is het binnenwerk ingenaaid. 

Deze uitgave is te bestellen door het overmaken van f 14,50 (leden) of f 19,50 (niet-leden) op postgiro 429851 t.n.v. Publicatie
bureau Natuurhistorisch Genootschap, Groenstraat 106, 6074 EL Melick onder vermelding van "zeeëgelatlas". De uitgave is ook 
te koop bij het Natuurhistorisch Museum Maastricht; portokosten hoeven dan niet te worden betaald waardoor de kosten dan f 10,— 
(leden) of f 15,— (niet-leden) bedragen. 



AKT IV I TE I TEN VAN H E T N A T U U R H I S T O R I S C H G E N O O T S C H A P IN L IMBURG 

Aankondigingen voor deze rubriek dienen uiterlijk de 15e van de maand voorafgaande aan 
die waarin de aktiviteiten plaatsvinden schriftelijk bij de redactie bekend te zijn. 

DONDERDAG 3 MAART organiseert Kring Maastricht in het Natuurhistorisch Museum 
Maastricht weer een maandelijkse bijeenkomst in het Natuurhistorisch Museum Maastricht, 
aanvang 20 uur. Tijdens deze bijeenkomst zal de heer Ph. Bossenbroek spreken over de 
ganzen die in Limburg voorkomen. Daarbij zal ruime aandacht worden besteed aan de be
dreigingen die ganzen hier ondervinden en aan mogelijkheden om het winterse verblijf van 
ganzen in onze provincie ongestoord te laten verlopen. 

VRIJDAG 4 MAART is er een bijeenkomst van de Herpetologische Studiegroep. Na een 
huishoudelijk gedeelte zal de heer R. Krekels een lezing houden over natuurfotografie, in het 
bijzonder de fotografie van amfibieën en reptielen. Vele van zijn dia's (die onder meer in 
het tijdschrift Grasduinen zijn gepubliceerd) zullen vertoond en toegelicht worden. De bij
eenkomst begint om 20 uur in de Oranjerie in Roermond. 

W O E N S D A G 9 MAART houdt de Vlinderstudiegroep haar maandelijkse bijeenkomst in het 
Natuurhistorisch Museum Maastricht. Aanvang 20 uur. 

W O E N S D A G 16 MAART wordt in het Natuurhistorisch Museum Maastricht het Periodiek 
Overleg gehouden waarvoor per Kring- en Studie- of Werkgroep 2 (en niet meer!) verte
genwoordigers zijn uitgenodigd. Daarnaast zullen enkele leden uit het Algemeen Bestuur en 
van de redactie aan dit overleg deelnemen. Doel van dit overleg is o.a. het uitwisselen van 
wensen en ervaringen om te komen tot een goede middellange en lange-termijnplanning van 
de Genootschapsactiviteiten. Een agenda wordt tijdig aan de secretarissen gezonden. De
ze bijeenkomst begint om 20 uur. 

DONDERDAG 17 MAART organiseert de Studiegroep Onderaardse Kalksteengroeven 
weer een Berg lopersavond. Op deze avond is iedereen die de Onderaardse gangenstel
sels tot hobby of studie-object heeft van harte welkom. De avond wordt gehouden in het 
Natuurhistorisch Museum Maastricht, aanvang 20 uur. Inlichtingen bij de secretaris van de 
Studiegroep Onderaardse Kalksteengroeven. 

ZONDAG 20 MAART organiseert Kring Venlo een excursie naar het Natuurstudiecentrum 
"Jan Vriends" in Asten en naar de laatste ontginningen in de Peel. In het natuurstudiecen
trum zijn o.a. een grote verzameling vogels, een boeiend en modern opgezet insectarium, 
een zoetwatervissenverzameling en enkele sfeervolle diorama's te zien. Er zal een deskundi
ge rondleider aanwezig zijn. De entree voor het Natuurstudiecentrum bedraagt f 3,50. Na 
dit bezoek wordt een pas onlangs ontgonnen deel van de Peel bezocht en wordt de ge
schiedenis van dit landschap toegelicht. 
Vertrek om 13.30 uur bij station Venlo. 

MAANDAG 21 MAART richt Kring Heerlen de blik op Midden-Limburg. De heer J. Hermans 
zal dan spreken over natuur(gebieden) in Midden-Limburg. Spreker zal aan de hand van 
dia's enkele karakteristieke Middenlimburgse natuurgebieden zoals beekdalen, restanten 
van het uiterwaardenlandschap en heide- en veengebieden bespreken. Van elk van de ge
noemde terreinen worden in het kort de belangrijkste flora- en fauna-elementen behandeld. 
Deze bijeenkomst wordt gehouden in Multifunctioneel Centrum 't Leiehoes, Limburgiastraat 
36 te Heerlen (Schaesbergerveld) en begint om 20 uur. ledereen is welkom. 

DINSDAG 22 MAART houdt de Spinnenwerkgroep Limburg haar maandelijkse bijeenkomst 
in het Natuurhistorisch Museum Maastricht. Inlichtingen bij de secretaris. 

ZONDAG 27 MAART is er voor leden van Kring Maastricht een excursie naar het "Groote 
Bosch" tussen Slenaken en Beutenaken. Vertrek om 13 uur vanaf de parkeerplaats aan de 
Meerssenerweg achter het station Maastricht. 

DINSDAG 29 MAART is er een vergadering van het Algemeen Bestuur in het Natuurhisto
risch Museum Maastricht, aanvang 19.45 uur. Agendapunten voor deze vergadering kun
nen tot 21 maart bij de secretaris worden aangemeld. 

W O E N S D A G 30 MAART komt de Plantenstudiegroep bijeen in het Natuurhistorisch Mu
seum Maastricht, aanvang 20 uur. 

DONDERDAG 14 APRIL is in de Oranjerie te Roermond de première van de film "Amfibieën 
en reptielen van Limburg". Deze film is in opdracht van het Natuurhistorisch Genootschap 
in Limburg gemaakt door Niek Frigge en Peter Keysers. Aanvang: 19.30 uur. Nadere infor
matie in het komende maandblad. 
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