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HET ONTSTAAN VAN SOORTEN 

Enkele weken geleden werd bekend dat de Nederlandse keverfauna één soort rijker was dan tot nu toe werd aangeno
men. De soort was ergens in een slootje gevangen maar werd pas later bij nauwkeurige determinatie "ontdekt". Letterlijk 
ontdekt, want deze soort was nog in hel geheel niet bekend. Een "nieuwe" soort dus, waaraan in de media heel wat 
aandacht werd geschonken. Niet zozeer vanwege het feit zelf als wel omdat de soort "gezegend" is met een ten opzichte 
van nauw verwante soorten buiten proportioneel groot geslachts-apparaat. Dat kenmerk vormde vermoedelijk de aanlei
ding voor alle ophef in de vaderlandse media. Immers, vrijwel dagelijks worden er nog nieuwe (tot nu toe onbekende) 
soorten beschreven, zij het dat het vooral om tropische soorten gaat. 
Een hele andere catagorie van "nieuwe" soorten betreft de soorten die "ontstaan" bij onderzoek van al eerder ontdekte 
en beschreven soorten: nieuwe inzichten, nieuwe namen. Bij het verschijnen van (ver)nieuw(d)e determinatiewerken worden 
ook U en ik daar regelmatig (en soms tot grote ergernis) mee geconfronteerd. 
Sinds mensenheugenis worden ook op een heel andere manier "nieuwe soorten" gemaakt, een derde catagorie dus. In 
de land- en tuinbouw worden tegenwoordig vrijwel dagelijks nieuwe "soorten", rassen, variëteiten en vormen ontwikkeld 
en beschreven. Tot voor kort betrof het voornamelijk soorten die door kruising van twee nauw verwante taxa ontstonden. 
Tegenwoordig ontstaan "soorten" ook in laboratoria met behulp van technieken die vaak samengevat worden onder de 
onjuiste noemer "genetische manipulatie". Een wat ongelukkige term omdat het oude "handwerk" van het kruisen van 
soorten natuurlijk óók manipulatie van de erfelijke eigenschappen betreft. Het ware derhalve misschien beter om van ge-
nenmanipulatie te spreken. Het onderwerp van manipulatie is namelijk niet meer de samenstelling van de set chromosomen 
maar veeleer de samenstelling van de chromosomen zelf. Met behulp van geavanceerde technieken worden genen met be
paalde eigenschappen als het ware ingebouwd in de chromosomen van de organismen die men wil veranderen. Door
gaans zit hier een economisch doel achter: het kweken of fokken van tegen allerlei ziektes resistente soorten en sinds kort 
ook het fokken van sneller groeiend slachtvee. Z o zal er vermoedelijk over ongeveer vijf jaar een varken op de markt ko
men dat voorzien is van een extra gen dat de produktie van een bepaald groeihormoon stimuleert waardoor voedsel on
geveer dertig procent efficiënter wordt omgezet in vlees. Ook zijn er al "efficiëntere" schapen "geschapen" die meer en 
sneller wol produceren. Los van de ethische en economische vragen lijkt het mij goed om ook eens aandacht te besteden 
aan de gevolgen voor natuur en milieu (mestoverschotten?) op langere termijn. 
Charles Darwin heeft deze ontwikkelingen niet kunnen voorzien. Het zou anders ongetwijfeld hebben geleid tot een extra 
hoofdstuk in zijn beroemde boek over het ontstaan van soorten. 

DOUWE TH. DE GRAAF 

VERSLAGEN VAN DE MAANDELIJKSE BIJEENKOMSTEN 

T E H E E R L E N O P 21 M A A R T 

N a het welkomstwoord van de voorz it
ter deelde de heer F. Schepers mee, 
dat hij en de heer R. Schols op 15 en 
16 maart 1 9 8 8 in totaal 6 5 Rode wou
wen (Milvus milvus) in de omgeving van 
Neerbeek en Schinnen naar het noor
den hadden zien trekken. Ook de he
ren P. Spreuwenberg en R. van der 
Laak hadden op 16 maart 1988 elk één 
Rode wouw gezien en wel in de Self
kant respectievelijk in Heerlen. Daarna 
kreeg de heer J. Hermans het woord 
voor diens voordracht over: " ( N a 
tuurgebieden in Midden-L imburg" . 
Het Middenlimburgse kan bogen op 
een groot aantal natuurgebieden, die 
zowe l ten westen als ten oosten van de 
Maas z i jn gelegen. Spreker kondigde 
aan de aanwezigen aan de hand van 
lichtbeelden mee te wil len voeren langs 
een aantal van deze terreinen. De reis 
werd begonnen in de Tuspeel te Heel . 
De Tuspeel is het enige gebied, waar 
nog hoogveenvorming plaats vindt. In

teressante planten van dit reservaat 
z i jn Rondbladige zonnedauw (Drosera 
rotundifolia), W i t te snavelbies (Rhyn-
chospora alba) en, uniek in Midden-
Limburg, Lavendelhei (Andromeda poli-
folia). Een ander belangwekkend 
aspect van de Tuspeel is het voorko
men van Blauwtjes (Polyommatus spec.) 
en Hooibeestjes (Coenonympha 
s p e c ) . Het gebied wordt ernstig be
dreigd door de alles wegvretende ont-
grindingen, die tot de grens van het re
servaat oprukken en mogelijk uitdro
ging ervan tot gevolg zul len hebben. 
Tussen Helen, Roggel en Neer ligt het 
Leudal, doorsneden door Leubeek en 
Zelsterbeek. Het Leudal is een van 
oudsher belangwekkend natuurge
bied, dat echter veel onder de toene
mende recreatiedruk heeft te l i jden. Dit 
heeft al geleid tot de achteruitgang van 
onder meer de I j svogel (Alcedo atthis). 
N o g redelijk ongerept is het dal van de 
Zelsterbeek, waar nog Koningsvaren 
(Osmunda regalis), Schaafstro (Equise-
fum hyemale) en Wi t te rapunzel (Phy-
teuma spicatum) als bijzonderheden 

kunnen worden aangetroffen. 
Ook het dal van Swalm, ten oosten van 
de Maas, heeft nog veel te bieden. De 
Swalm heeft een beetje het karakter 
van een bergbeek, zoals ook door het 
voorkomen van de Vlottende waterra
nonkel (Ranunculus fluitans) wordt aan
gegeven. Stroomopwaarts vinden we 
in het Swalmdal broekbossen met bron-
mil ieu's, bi jzonder door de aanwez ig
heid van bepaalde Kreeftachtigen 
(o.a. Gammarus fossarum). Enkele de
len van de beek bieden aan de Schitte
rende beekjuffer (Calopteryx sp/en-
dens) nog de mogelijkheid zich voort te 
planten. Het probleem van het Swalm
dal i s , dat grote delen ervan (nog) 
geen bescherming genieten. 
Dit laatste is gelukkig wel het geval met 
de Meinweg in Herkenbosch, een 
staatsnatuurreservaat, dat tussen twee 
natuurlijke beeksystemen ligt, de Rode 
beek (een foutieve vertaling van Ro
thenbach: dit is een beek waaraan be
drijven (waren) gelegen die vlas root
ten) in het zuiden en de Bosbeek in het 
noorden. De Rode beek is een redelijk 



natuurlijke beek met betrekkelijk schoon 
water. Langs de kwelr i jke, drassige oe
vers komt nog een fraaie vegetatie 
voor met o.a. Slanke sleutelbloem (Pri
mula elatior), Bosanemoon (Anemone 
nemorosa) en zowel Paarbladig als 
Verspreidbladig goudveil (Chrysopleni-
um oppositifolium en C. alternifolium). 
W a t zuideli jker liggen in het dal van de 
Rode beek enkele zeer interessante, 
weinig bemeste, gave hooilanden, die 
goed worden beheerd (eéh keer per 
jaar maaien). Vermeldenswaard van 
deze terreinen is het voorkomen van de 
Zi lveren maan (Clossiana selene), een 
parelmoervlinder van vochtige wei lan
den met verspreid staande groepjes 
Moerasvioolt je (Viola palustris). Dit 
laatste is voor deze soort van belang, 
omdat de rupsen ervan trekneigingen 
hebben en voortdurend van een 
groepje viooltjes naar een ander 
groepje viooltjes trekken, zonder van 
elk groepje veel te eten. Een andere 
bijzonderheid is de zweefvl ieg Serico-
myia lappona, die behalve hier nog 
van slechts enkele andere locaties in 
Nederland bekend is . 
De Bosbeek - in het noorden van de 
Meinweg - is een kwelbeek en de eni
ge beek in Nederland met echt zuiver 
water. Men kan er dan ook nog bi jzon
dere Steenvliegen (Plecoptera), Koker
juffers (Trichoptera) en Haften (Ephe-
meroptera) vinden. 

Evenals elders in Nederland gaat de 
Dopheidevegetatie in de Meinweg 
achteruit als gevolg van verdroging en 
verzur ing. Deze vegetatie is van be
lang voor enkele insekten, zoals bv. het 
Groentje (Ca/lapfirys rubi j . 
De droge Struikheidevegetatie treffen 
we op de Meinweg niet meer zoveel 
aan als vroeger. H ier leven de Zand-
hagedis (Lacerta agilis), de Adder (Vi
pera berus) en insekten als de Nacht
pauwoog (Saturnia pavonia), diverse 
wi lde Bijen (Apidae), Graafwespen 
(Sphecidae) en Spinnendoders (Pompi-
l idae). De nu gevoerde beheersvorm, 
begrazing door schapen, blijkt voor 
bepaalde delen de juiste. 
Nabi j het Roerdal liggen de Turfkoelen, 
apart door het Waterscheerl ingver-
bond ' ( C i c u t i o n v i r o s a e ) , 
de Gagel (Myrica ga/eJ-Wilgen (Salix 
spec.) struwelen en een mooi Berken
broek, waar Zachte berken (Betula pu-
bescens) in een grote veenmosvegeta-
tie groeien. Het Berkenbroek is een 
overgangsgezelschap, dat langzaam 
overgaat in een wilgenbroek, terwij l 
het waterdeel over grote oppervlakken 
bestaat uit de drijftil lengemeenschap 
van het Waterscheerl ingverbond. 
In het Roerdal zelf z i jn veel plassen en 

oude meanders, die onderling sterk 
verschil len. De natuurwaarden ervan 
z i jn nog te weinig bekend. De plassen 
herbergen interessante dieren als de 
Knoflookpad (Pelobatus fuscus) - een 
pad die onder water roept - en libellen, 
zoals de Roodooglibel (Erythromma vi-
ridulum), een soort die maar een korte 
vliegtijd heeft en dan vlak boven het 
water scheert, waardoor ze vr i jwel niet 
opvalt. 

Karakteristiek voor de in het Roerdal 
gelegen weiden is de Knolsteenbreek 
(Saxikaga granulata), terwij l in de 
open delen van lang nat gebleven ak
kers soms de in Zuid-Neder land erg 
zeldzame Muizenstaart (Myosurus mi
nimus) wordt aangetroffen. 
O p de uit de I jst i jd daterende para
boolduinen van Montfort ligt het Land
goed Rozendaal, eigendom van de 
Stichting Het Limburgs Landschap. Het 
Rozendaal is bekend om zi jn grote 
aantallen Rode bosmieren, waarvan 
we hier alle drie de soorten kunnen 
aantreffen. De heer Hermans gaf daar
na enkele interessante voorbeelden 
van de invloed die het beheer van een 
natuurterrein heeft op de vegetatie 
ervan. 

Onder Echt vinden we De Doort, het 
enige Eiken-Haagbeukenbos in Lim
burg dat op rivierklei is gelegen. S inds 
het bos natuurreservaat is geworden, i s 
de kwaliteit ervan achteruit gegaan als 
gevolg van het achterwege blijven van 
het kapbeheer; gevolg: een steeds ver
der verruigend bos. To t De Doort be
horen ook enkele tichelgaten, die eer
tijds erg schoon water bevatten. N u de 
sportvissers de gaten echter in gebruik 
hebben genomen zi jn deze ernstig ver
vui ld, hetgeen natuurlijk aan flora en 
fauna direct te merken i s . Planten die 
w e in het voedselri jke water aantreffen 
z i jn Veenwortel (Polygonum amphibi-
um), Gele lis (Iris pseudacorus) en W a -
tertorkruid (Oenanthe aquatica). Hét 
paradepaardje van De Doort is echter 
de Boomkikker (Hyla arborea), een 
soort die vroeger in Midden-Limburg 
op veel plaatsen voorkwam, maar 
wiens areaal nu helaas tot De Doort 
beperkt i s . 

De heer Hermans beëindigde z i jn voor
dracht met een kijkje op het Maasdal , 
of althans wat daarvan in Midden-
Limburg is overgebleven. De uiterwaar
den z i jn hier practisch allemaal ver
dwenen. Een wandeling door de Linner 
W e e r d geeft een beetje het idee van 
datgene wat de ontgrindingen verloren 
hebben doen gaan. 
Deze zeer interessante avond werd 
besloten met een levendige discussie 
over de ontgrindingen en de ingri jpen

de gevolgen daarvan voor mens, na
tuur en landschap, waarbi j zowel de 
slaafs-Den Haag-volgende politici als 
de serviele bevolking geen goede pers 
kregen. 

TE MAASTRICHT OP 7 APRIL 

N a een welkomswoord door de heer 
Blink, kregen de aanwezige leden het 
woord voor het doen van mededelin
gen en het tonen van naturalia. 
De heer Kemp was van mening dat het 
"paddestoe lense izoen" in 1 9 8 7 tame
lijk vroeg begon, namelijk al voor half 
juni; het duurde tot de vorstperiode die 
tegen het einde van november optrad. 
Door de natte en bepaald niet warme 
zomer waren er veel paddestoelen al
hoewel een aantal soorten zoals de 
Vl iegenzwam (Amanita muscaria) en 
de Valse hanekam (Hygrophoropsis au-
ranthiacus) minder dan normaal in aan
tal waren. 

De heer Felix meldde een waarneming 
door de heer J.Pfennings in Herken
bosch: drie mannetjes van de Ber
kespinner (Endromis versicolora). Het 
bijzondere aan deze waarneming is de 
datum: 12 januari!. De vlinders werden 
vermoedelijk aangetrokken door een 
door de waarnemer net uitgekweekt 
wijf je van de Berkespinner. De heer 
Den Boer beschreef een vondst van de 
Blauwe anemoon (Anemone apennina) 
ti jdens de Paasdagen: twee exempla
ren langs een bospad nabij Schoppem 
even over onze landsgrens in de 
Voerstreek. De Blauwe anemoon is een 
Zuid-Europese soort die in Nederland 
uitsluitend bekend is van stinzenmil ieus; 
in België blijkt de soort binnen het 
Maasdistr ict plaatselijk te z i jn ingebur
gerd in bossen en oude parken. 
Een groot deel van deze " v a r i a -
a v o n d " werd in beslag genomen door 
presentaties van de heren B.G. 
Graatsma en H. Hi l legers. Beiden 
spraken over de Jeneverbes (Jun/perus 
communis). 

De Jeneverbes is een tot de familie der 
Cypressen (Cupressaceae) behoren
de, altijd-groene heester; het is boven 
dien de énige inheemse conifeer die 
Nederland rijk is . 
De soort kent een gigantisch versprei
dingsgebied: het gematigd klimaatsge-
bied van het gehele noordelijk half
rond. Binnen Europa komt de Jenever
bes voor vanaf de Noordkaap tot 
Zuid-Griekenland en vanaf Wes t - le r -
land tot het Oeral-gebergte. 
De Jeneverbes is een zéér langzaam 
groeiende soort: een stamdiameter van 
3 0 cm duidt al op een leeftijd van z o ' n 



3 0 0 jaar; de soort kan daarbij hoogten 
bereiken tot 1 2 meter. 
De oudste in Nederland gevonden 
exemplaren waren maximaal 8 0 jaar; 
in Engeland daarentegen zi jn tot 3 0 0 
jaar oude exemplaren aangetroffen. 
De Jeneverbes is een tweehuizige 
soort, d .w.z . dat er onderscheid moet 
worden gemaakt tussen vrouweli jke 
planten en mannelijke planten. De 
vrucht (met daarin de zaden) is een ko
gelvormige bes die pas in het tweede 
jaar rijp wordt, hetgeen te herkennen is 
aan de zwarte, blauw berijpte kleur. 
Het transport van de zaden geschiedt 
endozoöchoor door vogels (vnl. Lijster-
achtigen), de zaden passeren daarbij 
dus het maag-darmkanaal. 
Jeneverbessen z i jn meestal al direkt 
vanaf de grond vertakt en de soort ver
toont een opvallend gevarieerde vor
menrijkdom, ook binnen één struweel; 
daarbij z i jn verschillende groeivormen 
te onderscheiden die uiteenlopen van 
zui lvormige planten via breed uitge
groeide tussenvormen tot liggende 
exemplaren. 

De liggende struiken kunnen zich door 
uitstoeling vegetatief verjongen: op de 
bodem liggende zijtakken raken bedol
ven waarna vervolgens bijwortels ont
staan; er kan zich op die manier zelfs 
een komplete " h a a g " van Jeneverbes 
vormen. 
De Jeneverbes wordt aangetroffen op 
de meest uiteenlopende bodems: z o 
wel op open stuifzand- en gesloten 
heide-vegetaties alsook in schrale kalk
graslanden. Het betreft hier bovendien 
een licht behoevende pioniersoort, ze 
verdraagt dan ook geen sterke over
schaduwing; in de schaduw van bo
men lijdt de struik een kwijnend bestaan 
totdat z i j tenslotte het loodje legt. 
In Nederland is de Jeneverbes vooral 
bekend van droge heideterreinen op 
kalkarme zandgrond zoals bijv. het 
Lheebroekerzand in Drente en de Loe-
nermark op de Veluwe. Ook in het 
noorden van onze provincie Limburg 
bevindt zich één terrein waar zich tot 
op heden een fraai Jeneverbesstruweel 
heeft weten te handhaven. Bedoeld 
wordt hier het heide-stuifzandgebied 
" D e Boshu izerbergen" ten oosten van 
Venray langs de spoorl i jn Venlo-Ni j -
megen. 

Even over de grens in de Belgische pro
vincie Limburg treffen we nog een zéér 
fraai ontwikkeld èn goed beheerd Je
neverbesstruweel aan op zure, droge 
zandbodem: het " H e i d e r b o s " bij As . 
Het betreft hier het laatste restant oor
spronkeli jk Jeneverbesheide-landschap 
van de Kempen. In 1983 werden hier 
ca. 4 5 0 0 exemplaren geteld waaron

der ± 100 kiemplanten (!); dit laatste 
betekent dat hier nog spontane gene
ratieve verjonging optreedt. Dit terrein 
herbergt tevens de belangrijkste groei
plaats van de Rode dopheide (Erica ci
nerea) in de Benelux. 
Binnen ons land kwam Juniperus com
munis alleen in Zuid-Limburg óók in 
schrale kalkgraslanden voor, maar de 
soort is daar nu helaas geheel uit
gestorven (zie de bijdrage van Hil legers 
in Natuurhist. Maandbl. 7 4 ( 3 ) : 4 2 -
4 4 ) . 
Alleen het Belgische deel van het Mer
gelland herbergt nog een kleine, arme
tierige populatie die zich tot op heden 
daar heeft weten te handhaven (zie 
o.a. Martine Lejeune e.a.in Natuurhist. 
Maandbl. 7 5 ( 4 ) : 6 3 - 6 8 ) . Deze popu
latie bevindt zich op de zgn. " T h i e r de 
N i v e l l e " , onderdeel van de Sint-
Pietersberg. In 1 9 3 9 kwam de soort 
hier nog vrij algemeen voor. O p de nu 
grotendeels met bos bedekte helling 
werden in 1 9 8 5 naast enkele honder
den dode exemplaren nog z o ' n 4 0 le
vende planten aangetroffen. Het be
treffende deel van de helling is in dat
zelfde jaar nog voor een groot deel 
opengekapt (ontdaan van de in de 

loop der tijd opgeslagen bomen en 
struiken) om zo de nog levende exem
plaren een (betere) overlevingskans te 
geven. Het terrein bezit een uitgespro
ken microreliëf met een zeer steile, 
schaars begroeide kalkhelling waarin 
vuursteenlagen dagzomen. Het betreft 
hier een volledig geïsoleerde groei
plaats van de Jeneverbes. 
In kalkgraslanden in o.a. Zuid-België, 
Zuid-Engeland, Noord-Frankr i jk en 
West-Dui t s land wordt de Jeneverbes 
vaker aangetroffen. 
Zeer fraaie Jeneverbes-bestanden tref
fen we aan in de Eifel in het " W a c h o l 
derschutzgebiet Lampertsbachtal" ten 
zuiden vnn Blankenheim, doch ook hier 
betreft het " s l e c h t s " eilanden in een 
overwegend agrarisch cultuurland
schap. 

In de " K a i s e r s t u h l " (Zuid-Duitsland 
langs de Rijn) werd door beide spre
kers in de uitgestrekte en bi jzonder 
soortenrijke kalkgraslanden van de 
" B a d b e r g " slechts één (de laatste?) 
Jeneverbes aangetroffen. 

N a deze met vele dia's verluchte uit
eenzetting van de heer Graatsma ging 
de heer Hi l legers in op het vroegere 

Jeneverbes (Junipe
rus communis) op de 
St.-Pietersberg: een 
van de weinige strui
ken die zich tot op he
den daar op de Belgi
sche Maasdalhelling 
("Thier de Nivelle") 
heeft weten te hand
haven (foto: B.G. 
Graatsma). 



Jeneverbespopulatie in soortenrijk kalkgrasland in de Eifel (de "Höneberg" in het "Lam-
pertsbachtal"; foto: B.G. Graatsma). 

ALGEMENE VERGADERING OP 12 JUNI 

Zoa l s al in het vorige nummer van het 
Maandblad werd aangekondigd, 
wordt de jaarli jkse Algemene Vergade
ring gehouden op 1 2 juni aanstaande 
in het Bezoekerscentrum op de Bruns
summerheide bij de schaapskooi aan 
de Schrieversheide, Schaapskooiweg 
9 9 te Heerlen. Vanuit Sittard en 
Maastr icht komen om circa 1 0 . 1 5 uur 
treinen aan in Heerlen. Leden die van 
de trein gebruik maken worden dan op
gewacht aan de achteruitgang van het 
station (de z i jde van het busstation) om 
vervolgens met de auto naar de verga
derplaats te worden gebracht. De ver
gadering begint om 1 0 . 3 0 uur. 

A G E N D A 

1. Opening en mededelingen. 
2. Verslagen Algemene Ledenverga
deringen van 4 en 14 juni 1987. 
Deze verslagen werden gepubliceerd 
in Natuurhist. Maandbl. 7 6 (6/7) : 
1 1 7 - 1 1 8 . 
3. Behandeling jaarverslagen. De 
goedgekeurde verslagen worden ge
publiceerd in het komende Maand
blad. Ter vergadering z i jn de concept
verslagen beschikbaar. Eventueel kun
nen z i j vanaf 1 juni bij de secretaris 
worden aangevraagd. 
a. Verslag van de secretaris. 
b. Vers lag van de penningmeester. 
c. Verslag van de redactie. 

4. Begroting 1989. Deze wordt na 
(goedkeuring) gepubliceerd in het ko
mende Maandblad, maar is vanaf 1 ju
ni al aan te vragen bij de secretaris. 
5. Mutaties in het Algemeen Bestuur. 
Volgens rooster z i jn aan de beurt van 
aftreden de heren A J J . Broen en P. 
Spreuwenberg. Het eerder aangekon
digde aftreden van de heer L . G . M . 
Hensels berust op een misverstand. 
Het Bestuur stelt voor de heren Broen 
en Spreuwenberg opnieuw te benoe
men. Om te voorzien in enkele be
staande vakatures stelt het Bestuur te
vens voor de heren R .E .M.D. Gubbels 
uit Stein en F.J. Schepers uit Puth-
Schinnen te benoemen tot bestuursl id. 
6. Mutaties in de Redactie van het 
Maandblad en de Publicaties. 
Volgens rooster z i jn de heren J . A . M . 
Heerkens Thi j ssen en D. T h . de Graaf 
aftredend. De heer Heerkens Thi j ssen 
stelt zich niet meer herkiesbaar. 
Conform artikel 19 van de nieuwe sta
tuten worden leden van de redactie 
voortaan niet meer door de Ledenver
gadering maar door het Bestuur be
noemd. Het Bestuur is voornemens de 
heer De Graaf opnieuw voor een pe
riode van drie jaar te benoemen. 
7. Huishoudelijk Reglement. Zoa l s in 
de bijlage in het vorige Maandblad al 
door de voorzitter is aangekondigd, 
zal het nieuwe Huishoudeli jk Regle
ment tijdens deze vergadering worden 

voorkomen van de Jeneverbes in de 
Zuidl imburgse heischrale (kalk)graslan-
den. Momenteel is de soort binnen 
Zuid-Limburg in het wi ld volledig uit
gestorven. Als belangrijkste oorzaken 
van de sterke achteruitgang en algehe
le verdwijning kunnen genoemd wor
den: de exponentiële afname van de 
droge schraallanden en in nauwe sa
menhang hiermee de stopzetting van 
de periodieke, extensieve beweiding 
door (Mergelland)schapen; het af
branden van schraallanden - de Je
neverbes kan absoluut niet tegen 
brand — ; het uitgraven en overplanten 
naar boerenerven en tuinen. Met het 
door hem ontworpen " reddingsplan 
Jeneverbes" , dat uitgaat van de 
laatste nog levende exemplaren van 
Zuidl imburgse Jeneverbessen, hoopt 
de heer Hi l legers via een kunstgreep 
de hervestiging te stimuleren van deze 
soort op daartoe geschikte droge 
schraallanden in Zuid-Limburg. 

vastgesteld. Een ontwerp van de tekst 
is in het vorige Maandblad ingevoegd. 
Schriftelijke reacties van degenen die 
verhinderd zi jn de vergadering bij te 
wonen, worden zeer op pri js gesteld. 
8. Rondvraag. 
9. Sluiting om ongeveer 12.00 uur. 

Aansluitend aan deze vergadering is er 
gelegenheid een meegebrachte lunch 
te nuttigen of in het kleine restaurant 
wat warms te gebruiken. 

O m 1 3 . 3 0 uur za l de heer G . van der 
Mast , Hoofd van de Afdeling Ter re in
beheer en Exploitatie van het Recrea
tieschap Oostel i jk Zuid-Limburg, een 
korte inleiding houden over "natuurbe
heer in de prakt i jk " . 

O m 1 4 . 0 0 uur begint vervolgens een 
excursie op de Brunssummerheide on
der leiding van de heer Van der Mast , 
waarbij speciaal aandacht zal worden 
besteed aan de effecten van de ver
schillende beheersvormen. 
Een korte routebeschrijving van de 
wandeling is met dit maandblad mee
gezonden zodat u alvast een indruk 
krijgt van wat de excursie zal bieden. 
O m 1 6 . 0 0 uur wordt de excursie be
ëindigd. 

D. T H . DE G R A A F , secretaris 



OUDE PRENTBRIEFKAARTEN: DE SINT-PIETERSBERG 

XIV. HOOFDINGANG SLA VANTE (2) 
B . G . G R A A T S M A , Koningsplein 9, Maastricht 

In aansluiting op de vorige aflevering geven de hier getoonde 
"ansichten" de voormalige hoofdingang van het gangenstelsel 
Slavante — "de drie poorten" — van nabij weer. 
Een tocht ondergronds sprak altijd wel tot de verbeelding en het 
was dan ook een geliefd onderwerp om over naar huis te schrij
ven, bij voorkeur vergezeld van een afbeelding van de plaats 
waar men de berg was binnengegaan. 

De op deze prentbriefkaarten zichtba
re ingangen gaven alle toegang tot het 
destijds nog onaangetaste "S lavante-
s te l se l " , de meest uitgestrekte en te
vens oudste (?) ondergrondse kalk
steengroeve van de St.-Pietersberg. De 
grote uitbreiding had dit stelsel te dan
ken aan de aktiviteiten van de paters 
Observanten van het in de direkte na
bijheid gelegen en in 1 4 8 9 gestichte 
Franciscaner klooster genaamd " S l a 
vante" . In de berg werden de mergel-
blokken gezaagd die nodig waren 
voor de bouw van hun (terras-
sen)klooster. Dat deze ingang in het 
begin van onze eeuw de belangrijkste 
toeristisch geëxploiteerde toegang tot 
het ondergrondse doolhof van de St . -
Pietersberg was , bewijst de grote vari
atie aan prentbriefkaarten die er 
desti jds van deze " d r i e poorten" z i jn 
verschenen. 
De eerste " a n s i c h t " , afgestempeld op 
12 januari 1903 , geeft een zomers 
beeld van de diepe holle weg met z i jn 
rijk begroeide taluds waarvan vooral 
de hogere delen met struikgewas be
dekt waren. O p de mergelwand boven 
de centrale ingang is een getekend 
" a f f i c h e " te onderscheiden waarop 
men de volgende tekst kon lezen: 
" T o u f Visiteur a le droit de visiter la Salie 
du Mosasaurus etc. Sadresser aux gui
des". Opvallend aan deze tekst is dat 
hij volledig in het Frans gesteld i s , het
geen in die tijd voor deze contreien 
kenmerkend genoemd kan worden. 
De tweede " a n s i c h t " (1 april 1907) 
bevat een fraaie afbeelding van de 
hoofdingang, compleet met een voor 
de camera poserende gids met " f l a m 
b o u w " , de lichtbron waarmee het on
dergrondse landschap destijds werd 
verlicht. Het op de vorige ansicht reeds 
zichtbare " a f f i c h e " komt op deze 
haarscherpe afbeelding beter tot z i jn 
recht. De gids is bovendien een goede 

maatstaf voor het bepalen van de af
metingen van deze ingangspartij. Hier
uit blijkt bijvoorbeeld dat de centrale 
(feitelijke) ingang in verhouding tot de 
rest vrij laag was , vooral als men be
denkt dat het erachter gelegen stelsel 
Slavante voor een groot deel juist ge
kenmerkt werd door (zeer) hoge 
gangen. 

De derde " a n s i c h t " is nooit verstuurd 
en derhalve ongedateerd, maar moet 
omstreeks 1 9 1 0 in omloop zi jn ge
bracht. Het meest opvallende verschil 
met de situatie op de eerste ansicht 
wordt gevormd door de begroeiing van 
de taluds. De vegetatie lijkt nu dichter 
en ruiger te z i jn (geworden), maar als 
we naar de weinige struiken kijken, dan 
wordt duidelijk dat we hier te doen 
hebben met een winterse situatie. 
Aan de hier getoonde ansichten valt af 
te lezen dat de aan weersz i jde van die 
lage centrale (hoofd)ingang gelegen 
openingen vermoedelijk van gelijke ou
derdom waren èn bovendien ouder 
dan die middelste lage ingang. Het ni
veau van die holle weg zal aanvanke
lijk hoger gelegen hebben en wel z o 

örsct uit lîîaastriclt Pie tersberg . 
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dat het niveau ervan correspondeerde 
met dat van de beide hoge (z i j lgan
gen. Met name op de derde ansicht 
z i jn boven de centrale ingang op de 
mergelwand als vertikale strepen de 
zaagsporen van het blokbreken her
kenbaar, hetgeen erop wi jst dat deze 
beide hoge ingangen hier uitgezaagd 
z i jn en mogelijk zelfs ooit met elkaar in 
verbinding hebben gestaan. 
Ondanks het feit dat dit deel van de 
St.-Pietersberg niet ten prooi is geval
len aan de afgravingen ten behoeve 
van de cementindustrie, blijkt het toch 
zodanig gewi jz igd te z i jn dat er thans 
ter plekke nog maar weinig van die 
vroegere situatie te herkennen is . Z o is 
de holle weg, nadat het merendeel van 
die gangen hier door de E N C I met 
" v l i e g a s " was volgespoten, vr i jwel 
geheel dichtgestort. Het kleine deel 
van het Slavante-stelsel dat daarmee 
" g e s p a a r d " bleef, wordt nu geken
merkt door kruipgangen die nauweli jks 
hoger z i jn dan 3 0 cm en dientengevol
ge nog slechts ten dele "begaanbaar " 
z i jn . Om ook de hoogst gelegen 
opening van " d e drie poor ten" , waar
van het bovenste deel tot voor enkele 
jaren nog herkenbaar was , voorgoed 
onbereikbaar c.q. onherkenbaar te 
maken, heeft men een deel van die 
steile mergelwand " o p g e b l a z e n " . 
Daarmee is ook het laatste herkenbare 
restant van wat ooit een van de fraaist 
gelegen berg-ingangen geweest moet 
z i jn die de Nederlandse Maasdalz i jde 
van de St.-Pietersberg heeft gekend, 
voorgoed verdwenen. Van het eens z o 
beroemde gangenstelsel Slavante zelf 
is vr i jwel niets meer over. 



KWANTITATIEVE GEGEVENS VAN EEN POPULATIE 
VUURSALAMANDERS IN HET BUNDERBOS CA. 
SCHATTING VAN DE POPULATIEGROOTTE IN 1986 

R.E.M.B. G U B B E L S , Schineksstraat 62 , 6171 AP Stein 

Binnen het Staatsnatuurreservaat "Bunderbos c a . " komen ver
schillende populaties van de Vuursalamander (Salamandra sala
mandra L.) voor. Het ontbreken van concrete populatiegegevens 
vormde in 1984 de aanleiding voor een meerjarig onderzoek. 
Een grondige inventarisatie in het bossencomplex gaf meer duide
lijkheid over de verspreiding van de populaties en leidde tot enig 
inzicht in de grootte ervan. Besloten werd van de vermoedelijk 
grootste populatie een aantalschatting te maken. De bijzondere 
biotoopkeuze en levenswijze van de dieren gecombineerd met het 
feit dat het vermoedelijk een aanzienlijke populatie betrof, sloten 
een exacte bepaling van de populatiegrootte door middel van tel
len uit. Met behulp van statistische methoden, berustend op 
vangst-terugvangst, is derhalve getracht een globale schatting te 
maken. 

Het onderzoek is uitgevoerd in het 
Staatsnatuurreservaat "Bunderbos 
c a . " , een complex van hell ingbossen 
en bronbeekjes, gelegen tussen Els loo 
en Bunde. 
De statistische aantalschattingen z i jn 
gebaseerd op de vangst-terugvangst 
methode. Dieren worden gevangen, 
gemerkt, vrijgelaten en weer terugge
vangen. Voor het merken van de die
ren is gebruik gemaakt van het vlekken
patroon aan dorsale z i jde. Dit patroon 
is uiterst variabel ( G U B B E L S , 1 9 8 8 ) . Bin
nen een populatie komen geen identie
ke vlekkenpatronen voor ( F E L D M A N N , 
1 9 6 7 ; JOLY, 1968) en zi jn de dieren na 
hun 2e levensjaar individueel herken
baar (EISELT, 1 9 5 8 ; F E L D M A N N , 1 9 6 7 ) . 
Het dorsale vlekkenpatroon is fotogra
fisch vastgelegd. 
Het onderzoek vond plaats tussen 
2 4 - 7 - 8 6 en 1 1-9-86. Gedurende tien 
avonden is steeds eenzelfde traject af
gelegd (oppervlakte onderzoekgebied 
ongeveer 0 , 5 0 ha) en elke waargeno
men salamander gemerkt. In verband 
met het activiteitsoptimum van de die
ren vond merken plaats gedurende de 
eerste drie donkeruren ( H I M S T E D T , 
1 9 7 1 ) . Naast vastlegging van het dor
sale vlekkenpatroon z i jn plaats en 
tijdstip van vangst, ontwikkelingssta
dium (juveniel, subadult, adult) en in
dien mogelijk het geslacht bepaald. 

AANTALSCHATTING 
O m tot een gefundeerde schatting te 
komen, zi jn de vangst-terugvangst ge
gevens bewerkt met 4 verschillende 
statistische methoden nl. We ighted-
Mean + Bailey-correctie, Triple-catch, 
Regressie-methode en Fisher-Ford 
(voor een beschrijving van deze me
thoden z ie o.a. S O U T H W O O D , 1 9 7 8 ; 

B E G O N , 1 9 7 9 ) . 

Alvorens deze methoden toegepast 
kunnen worden, dient aan een vijftal 
basisaannamen en enkele extra
aannamen (t.a.v. Weighted-Mean en 
Fisher-Ford) te worden voldaan (o.a. 
S O U T H W O O D , 1978 ; B E G O N , 1 9 7 9 ) . 

Aan vier aannamen lijkt zonder meer te 
kunnen worden voldaan. Aanname vijf 
(alle dieren hebben dezelfde kans om 
te overleven, dat wi l zeggen om te 
emigreren dan wel te sterven) kan niet 
hardgemaakt worden. Migrat ies tre
den bij de verschillende ontwikke
lingsstadia in de populatie niet in gelij
ke mate op. Adulte dieren migreren 
i.t.t. bijvoorbeeld juveniele dieren 
waarschijnli jk niet of in geringe mate. 
Ook gelijke sterftekans is niet aanwe
z ig , zel fs binnen een bepaald ontwik
kelingsstadium (met name de adulte 
dieren) verschilt dit. Ook aan de extra
aannamen t.a.v. de Weighted-Mean 
methode (de populatie is gesloten, 

d .w. z . er is geen geboorte of sterfte en 
geen immigratie of emigratie) en de 
Fisher-Ford methode (het overlevings-
percentage, 0 , is constant, d .w.z . 
een constante sterfte en emigratie) kan 
niet worden voldaan. Om de vangst-
terugvangst gegevens toch statistisch 
te kunnen analyseren, worden twee 
veronderstell ingen gemaakt, n l . : mor
taliteit en migratie z i jn nul. Hierbi j wor
den de berekeningen alleen toegepast 
op de data van de adulte dieren. Dit 
vanwege het feit dat in dit ontwikke
lingsstadium de reeds aangegeven ge
ringe mate van migratie en de zeer ge
ringe mortaliteit na metamorfose (JOLY, 
1 9 8 6 ; G A R C I A - P A R I S , 1985) beide ver
onderstellingen lijken te rechtvaardi
gen. Tevens is de hoeveelheid vangst-
terugvangst gegevens van dit ontwik
kelingsstadium het grootst (zie Resulta
ten), hetgeen de juistheid van de schat
ting ten goede komt. De Weighted-
Mean, Regressie-methode en T r ip le-
Catch geven één aantalschatting; de 
Fisher-Ford geeft daarentegen één 
schatting per merkavond. 

RESULTATEN 

In tabel I z i jn de totale vangst-
terugvangst data per ontwikkelingsta
dium weergegeven. De adulte dieren 
z i jn hierbij uitgesplitst naar geslacht. 
Ondanks een sex-ratio van nagenoeg 
1:1 (JOLY, 1968) z i jn duidelijk meer 
adulte Cf a dan adulte Ç 9 gevangen 
(en relatief vaker teruggevangen). Zeer 
waarschijnl i jk is dit toe te schrijven aan 
het feit dat de onderzoekperiode sa
menvalt met de voortplantingsti jd; een 
periode waarin adulte cc cr relatief 
zeer actief z i jn . Dit impliceert dat niet 
wordt voldaan aan de vierde basi
saanname (zie B E G O N , 1 9 7 9 ) , nl. dat 
alle subgroepen in de populatie, in dit 
geval adulte a c r e n adulte 9 9 / ge
vangen moeten worden in de verhou
ding zoals ze in de populatie voorko
men (aangenomen dat alle individuen 
binnen een subgroep gelijke vangkans 
hebben). Apart statistisch analyseren is 
mogelijk. Daar echter de hoeveelheid 



Tabel I. De lotale vangst-terugvangsl data, absoluut en relatief (%) weergegeven per ont
wikkelingstadium. De adulte dieren zijn uitgesplitst naar geslacht. De gepresenteerde ge
gevens vormen een accumulatie van tien merkavonden in de periode 24-7-86 tot 11-9-86. 

juvenielen subadulten adulte era adulte 9 9 

totaal aantal waar
nemingen 3 (1 ,5%) 24 (10 ,5%) 162(70%) 4 1 ( 1 8 % ) 
aantal terugvangsten 0 1 39 3 

vangst-terugvangst gegevens van de 
adulte O" o* duidelijk groter is , z i jn al
leen voor deze subgroep de gegevens 
statistisch bewerkt. Door verdubbeling 
kan het aantal adulte dieren in de po
pulatie geschat worden. Een o* wordt 
adult beschouwd als het ouder is dan 
drie jaar, d .w.z . geslachtsrijp (voor
zien van een sterk verdikte cloaca in de 
periode van onderzoek) en hierdoor 
duidelijk te onderscheiden van adulte 
9 9 . In totaal z i jn 1 8 7 verschillende 
Vuursalamanders waargenomen (mini
male populatiegrootte) waarvan 1 6 1 
adulte dieren. 

In tabel II is de schatting van het aantal 
adulte Vuursalamanders weergegeven 
op basis van verschillende statistische 
methoden. 

De Weighted-Mean en Regressie
methode geven vr i jwel dezelfde schat
ting. De Tr iple-Catch wi jkt hiervan dui
delijk af en geeft een schatting lager 
dan het aantal adulte dieren in de mini
male populatiegrootte. De meervoudi
ge schatting van Fisher-Ford vertoont 
grote fluctuaties variërend tussen 0 en 
3 7 5 adulte dieren. De schatting van 
het overlevingspercentage is ongeveer 
9 4 % . 

DISCUSSIE 

De betrouwbaarheid van statistische 
aantalschattingen wordt door een aan
tal factoren bepaald. Een eerste ver
eiste is het voldoen aan de basis- en 
extra-aannamen. Hoe meer hiervan af
geweken wordt, hoe groter het verschil 
tussen de werkeli jke en geschatte po

pulatiegrootte. Zowe l over- als onder
schatting kunnen het gevolg z i jn . In dit 
onderzoek z i jn , om aan alle aannamen 
te kunnen voldoen, drie veronderstell in
gen gemaakt. Als de ten aanzien van 
aanname vijf gemaakte veronderstell in
gen (mortaliteit en migratie nul) niet 
zouden stroken met de werkeli jke situa
tie, d .w . z . als migratie (in het bi jzonder 
emigratie) en mortaliteit wel zouden 
optreden en dan tevens leeftijd
gebonden zouden z i jn , leidt dit tot on
derschatting van N (BEGON, 1 9 7 9 ) . In 
hoeverre de t.a.v. aanname vier ge
maakte veronderstell ing (gelijke indivi
duele vangkans, z ie Resultaten) op
gaat voor amfibieën en in het bijzonder 
voor de Vuursalamander is niet be
kend. Literatuurdata z i jn in dit opzicht 
tegenstri jdig. Z ie bijvoorbeeld GlTT INS 
( 1 9 8 3 ) en van GELDER & RlJSDIJK 
( 1 9 8 7 ) , beiden t.a.v. de Gewone pad 
(ßufo bufoj. Ook hier leidt het niet vol
doen aan de veronderstell ing tot een 
onderschatting van N . De drie toege
paste enkelvoudige schattingsmetho
den z i jn zeer eenvoudig en beperkt. 
Daar echter aan alle aannamen wordt 
voldaan, mag een redelijke, misschien 
te lage (als de drie veronderstell ingen 
niet overeenkomen met de reële s itua
tie), schatting verwacht worden. Een 
tweede belangrijke factor voor be
trouwbare schattingen is de juiste 
kwantiteit vangst-terugvangst gege
vens voor een bepaalde statistische 
methode. De keuze van de meervoudi
ge schattingsmethode is voornamelijk 
hierop gebaseerd. De hoeveelheid ge
gevens in dit onderzoek z i jn relatief be
perkt en voor een redelijk betrouwbare 
schatting alleen toereikend voor een 

bewerking met de Fisher-Ford metho
de. 
De schattingen van de Weighted-
Mean en Regressie-methode ligggen 
dicht bij elkaar (ongeveer 4 6 0 adulte 
dieren). De Triple-Catch schatting ligt 
beneden het reële aantal adulte dieren 
van de minimale populatiegrootte en is 
derhalve onbruikbaar. 
De met Fisher-Ford verkregen schattin
gen lopen sterk uiteen, zeer waar
schijnlijk als gevolg van de wisselende 
hoeveelheid vangst-terug-vangst ge
gevens per merkavond (data niet weer
gegeven). Volgens BEGON ( 1 9 7 9 ) z i jn 
alleen de gegevens van merkavond 4 2 
toereikend om met behulp van Fisher-
Ford tot een betrouwbare schatting te 
komen. Dit impliceert een schatting van 
3 7 5 adulte dieren. Een overlevingsper
centage van ongeveer 9 4 % is een indi
catie voor het niet of nauweli jks optre
den van sterfte en emigratie gedurende 
de onderzoekperiode en draagt bij tot 
de juistheid van de in dit onderzoek ge
maakte veronderstellingen t.a.v. aan
name 5 (zie Aantalschatting). Uitgaan
de van de drie verschillende schattin
gen (Triple-Catch uitgesloten) ligt N 
globaal tussen de 3 5 0 en 5 0 0 . Als ge
volg van de eerder genoemde mogelijk 
onderschatting zou de reële N groter 
kunnen uitvallen. 

JOLY ( 1 9 6 8 ) , F E L D M A N N & K L E W E N 

( 1 9 8 5 ) melden populatiedichtheden 
van respectievelijk 1 1 9 en 1 5 8 , 8 0 , 7 6 
Vuursalamanders per hectare. Dit bete
kent, uitgaande van ongeveer 4 0 0 
adulte dieren per 0 , 5 0 ha, dat in het 
Bunderbos c a . momenteel een grote 
populatie aanwezig is. Diepgaander 
populatiedynamisch onderzoek is ech
ter noodzakeli jk om de rooskleurige 
schatting van de populatiegrootte juist 
in te schatten. De sinds 1 9 8 4 waarge
nomen vergiftiging van het voorplan
tingswater ( G U B B E L S , 1 9 8 6 ) en de toe
nemende eutrofiëring van het bronwa
ter in het reservaat (mond. meded. 
I . V . N . ELsoo) kunnen een negatief ef
fect hebben op de populatieopbouw. 
De levensvatbaarheid van de popula
tie op de lange termijn is dan ook 
geenszins gegarandeerd. 

S U M M A R Y 

QUANTITAT IVE DATA O N A POPULATI
O N OF SALAMANDRA SALAMANDRA IN 
THE BUNDERBOS NATURE RESERVE 
(SOUTH LIMBURG, NL.) 

An estimation was made of the size of pro
bably the largest population of Fire-
Salamanders (Salamandra salamandra L.), 
occuring in the nature reserve "Bundersbos 

Tabel II. Schatting van het aantal adulte vuursalamanders (N) met behulp van vier 
statistische methoden. De Weighted-Mean, Triple-Catch en Regressie methode geven 
één schatting. De Fisher-Ford methode geeft één schatting per merkavond en een 
schatting van 0. 

Merkavond 

1 3 9 37 38 42 43 45 50 
Weighted-Mean 476 ± 78 (S.E) 
Triple-Catch 128 
Regressie 458 
Fisher-Ford 0 32 43 55 165 375 262 329 300 

0 = 94 ,2% 



c a . " (in the south of the Dutch province of 
Limburg). The studie was carried out in a re
search area of about 0.5 hectare during the 
autumn of 1986. The estimation was deter
mined with the help of four statistical me
thods based on capture-recapture. Accor
ding to these statistical calculations the num
ber of adult animals in the population 
amounts 350-500. This implies, compared 
with literature data (less than 160 ani
mals/hectare), a large population density at 
the moment. 
The careful way in which the results have to 
be interpreted, is discussed. 
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VLEERMUIZEN IN DE BARAKKENGROEVE 
I I. TEMPERATUURPREFERENTIE 
FRANK VAN DEN BOSCH, Noordeinde 7, Leiden 
INGE PFEIFFER, Floralialaan 47, Bussum 

Gedurende tien jaar is elke winter rond de jaarwisseling het vleer-
muizenbestand van de Barakkengroeve nauwkeurig geïnventari
seerd. Van elk individu werd de soort, hangplaats in de groeve en 
hangpositie in de gang genoteerd. In het vorige artikel (VER
D O N K , 1987) is de aantalsontwikkeling gedurende de afgelopen 
tien jaar beschreven. In dit artikel zullen we ingaan op de tempe-
ratuurpreferentie van de verschillende soorten. Het derde artikel 
zal gaan over de hangposities van enkele soorten. 

O m perioden van voedselschaarste te 
overbruggen gaan vleermuizen in w in 
terslaap. Twee grote problemen waar 
ze mee te maken hebben tijdens de 
winterslaap zi jn vochtverlies en ener
gieverl ies. Te groot vochtverlies wordt 
tegengegaan door een winterslaap
plaats met een hoge luchtvochtigheid 
op te zoeken. In mergelgroeven is de 
lucht doorgaans vr i jwel verzadigd. Om 
het energieverlies te minimaliseren 
wordt een overwinteringsplaats opge
zocht met een " o p t i m a l e " en stabiele 
temperatuur. Deze optimale tempera
tuur ligt tussen een te hoge temperatuur 
waarbi j de metabolische processen 
veel energie kosten en een te lage tem
peratuur waarbi j de verbranding door 
het dier groter gemaakt moet worden 
om beschadiging door onderkoeling te 
voorkomen. 

Al le activiteiten die invloed hebben op 
de temperatuur-stratificatie van een 

groeve kunnen dus een effect hebben 
op het overwinteringssucces van de 
vleermuizen. Het mag duidelijk zijn dat 
het voor het geven van beheersadvie-
zen (bijvoorbeeld afsluiten met hekken 
of muren) van belang is om de tempe-
ratuurpreferentie van de verschillende 
soorten te kennen. 
Een aantal auteurs hebben de tempe-
ratuurpreferentie van vleermuizen in 
mergelgroeven onderzocht ( D A A N , 

1 9 6 7 , D A A N & WlCHERS, 1 9 6 8 ) . W e 
zullen beargumenteren dat de door 
hen gebruikte methode een vertekend 
beeld kan geven van de temperatuur-
preferentie. Met behulp van een ge
corrigeerde methode zijn de in de Ba
rakkengroeve verzamelde gegevens 
verwerkt. 
BE7EM, S L U I T E R & V A N H E E R D T (1964) 

hebben de algemene regel geformu
leerd dat 'de neiging van een vleer
muissoort om dieper door te dringen in 

de groeve toeneemt bij soorten waar
van de noordgrens van het areaal 
meer naar het zuiden l igt'. Deze con
clusie is gebaseerd op vijf jaar onder
zoek in een groot aantal groeven in 
Zuid-Limburg. Deze regel zegt alleen 
iets over de plaats van vleermuizen in 
de groeve. De meest voor de hand l ig
gende functionele verklaring is dat de 
dieren die zuideli jker leven geadap
teerd z i jn aan hogere temperaturen en 
daardoor een hogere optimale over-
winteringstemperatuur hebben. D A A N 
& WlCHERS (1968) hebben gedurende 
twee jaar in de Geulhemergroeve 
(BELS 1952 ; nr. 87) temperatuurgege-
vens verzameld. Uit hun gegevens blijkt 
inderdaad dat de geprefereerde tem
peratuur lager is naarmate de areaal-
grens noordelijker ligt. In dit artikel be
kijken we of we eenzelfde verband 
kunnen vinden voor de vleermuizen in 
de Barakkengroeve. 

METHODE 

Van 1 9 7 5 tot 1 9 8 5 werd jaarl i jks in ja
nuari de hangplaats en soort van elke 
vleermuis in de Barakkengroeve be
paald en op een kaart ingetekend. In 
januari 1982 werden met behulp van 
een electrische thermometer de tempe
raturen in de groeve gemeten. De me-



tingen werden vlak onder het plafond 
van de groeve gedaan omdat vleer
muizen meestal in het bovenste deel 
van de gang hangen en omdat de tem-
peratuurfluctuaties hier het kleinst z i jn . 

De groeve werd onderverdeeld in ver
schillende gebieden met een tempera
tuur van: < 4 ° , tussen 4 ° en 5 ° , 
5 ° - 6 ° , 6 ° - 7 ° , 7 ° - 8 ° , 8 ° - 9 ° , 9 ° - 1 0 ° 
en > 1 0 ° Cels ius. Aan de hand van 
deze gegevens werd een temperatu-
renkaart van de Barakkengroeve sa
mengesteld. Deze kaart bleek slechts in 
enkele details af te wijken van een 
soortgeli jke kaart die in 1963 door S . 
Daan werd gemaakt. W e nemen daar
om aan dat de groeve in januari elk 
jaar vr i jwel dezelfde temperatuur-
stratificatie heeft. Waarschi jn l i jk geldt 
dit alleen niet voor het ingangsgebied 
omdat hier de temperatuur direct door 
de buitentemperatuur beïnvloed wordt. 
Omdat niet elk jaar de temperatuur van 
het ingangsgebied werd gemeten z i jn 
de vleermuizen die daar hingen bij de 
verwerking van de gegevens weggela
ten. Daar het hier om zeer kleine aan
tallen gaat ( < 3 per jaar) za l dit de re
sultaten niet beïnvloeden. 

Met behulp van de hierboven beschre
ven gegevens is het mogelijk om tabel
len te maken van het aantal vleermui
zen, van een bepaalde soort, dat in de 
diverse temperatuurzônes hangt. Ver
scheidene auteurs hebben hun resulta
ten op deze wi j ze gepresenteerd. Z o ' n 
tabel hoeft echter geen juist beeld van 
de temperatuurpreferentie van de 
vleermuizen te geven. Stel bijvoor
beeld dat de groeve uit twee in opper
vlakte sterk verschillende temperatuur
zônes bestaat. Van een vleermuissoort 
die geen voorkeur heeft voor één van 
de twee temperaturen zal dan de 
meerderheid in de grootste zóne ge
vonden worden. Het lijkt dan of deze 
soort een sterke voorkeur heeft voor de 
temperatuur van die zóne. Er moet dus 
gecorrigeerd worden voor de opper
vlaktes van de verschillende tempera
tuurzônes. Men construeert dan als het 
ware een hypothetische groeve met 
temperatuurzônes van gelijke opper
vlakte. Als maat voor de oppervlakte 
van een temperatuurzône is de totale 
lengte van een gangenstelsel in die z ó 
ne genomen. Omdat de gangen in de 
Barakkengroeve overal ongeveer even 
breed zi jn is dit een goede en eenvou
dig te bepalen maat voor de opper
vlakte. Verder is , om verschillende 
soorten te kunnen vergelijken het aan
tal vleermuizen in relatieve termen 
uitgedrukt. 

ENKELE KANTTEKENINGEN 
Hierboven stelden we dat de tempera
tuur één van de belangrijkste factoren 
is waarop de dieren hun plaats in de 
groeve selecteren. Daarnaast z i jn er 
andere factoren die de verdeling van 
vleermuizen in de groeve beïnvloeden 
maar die hier eenvoudigheidshalve 
buiten beschouwing blijven. Z o is bi j 
voorbeeld bekend dat achter in zeer 
diepe groeven relatief weinig vleermui
zen hangen hoewel de temperatuur 
daar gelijk is aan die van gebieden in 
minder diepe groeven waar wel vleer
muizen worden aangetroffen. De af
stand tot de ingang kan dus invloed 
hebben op de verdeling over de ver
schillende temperatuurzônes. Ook is 
bekend dat bepaalde soorten een 
voorkeur hebben voor bepaalde hang-
posities binnen een gang, bijvoorbeeld 
weggekropen in een spleet (BEZEM et. 
al., 1 9 6 4 ) . Wanneer een dergelijke 
hangpositie alleen in bepaalde tempe
ratuurzônes gerealiseerd kan worden 
kan dit de verdeling over de zones 
beïnvloeden. Omdat de Barakkengroe
ve vrij regelmatig van opbouw is mo
gen we aannemen dat dit laatste de re
sultaten niet beïnvloed heeft. 
Naast de beperkingen die het be
schouwen van slechts één bepalende 
factor met zich mee brengt z i jn er nog 
een drietal zaken, specifiek voor de 
hier besproken gegevens, die we ons 

moeten realiseren bij de interpretatie 
van de resultaten. Z o is het aantal 
waarnemingen van Grootoorvleermui-
zen (Plecotus auritus/austriacus) en de 
Ingekorven vleermuis (Myolis emargi-
natus) waarop figuur 2 gebaseerd is vrij 
klein. Omdat vleermuizen vaak jaren 
achtereen in de zelfde groeve overwin
teren (PUNT et al., 1974) gaat het hier 
vaak om de zelfde individuen. Verder 
hoeft de gangtemperatuur geen goede 
maat te z i jn voor de omgevingstempe
ratuur van een individu. Wanneer een 
dier bijvoorbeeld diep wegkruipt in het 
gesteente (in een scheur of een boor
gat) kan de temperatuur in de directe 
omgeving van het dier afwijken van de 
gangtemperatuur. Als laatste punt noe
men we hier dat uit de literatuur bekend 
is dat vleermuizen gedurende de winter 
soms van hangplaats veranderen 
(DAAN, 1 9 7 3 ) . De januaritellingen 
zeggen dus niets over de temperatuur
preferentie op andere momenten in het 
winterseizoen. 

Het mag duidelijk z i jn dat we niet tot al
gemeen geldende conclusies kunnen 
komen over de verspreiding in een 
groeve van winterslapende vleermui
zen in relatie tot hun temperatuurprefe
rentie. De resultaten wi j zen echter wel 
in een bepaalde richting en kunnen mis
schien tot verder onderzoek leiden. Een 
diepgaande vergelijking met literatuur
gegevens en gedetailleerdere studies 
moeten een vollediger beeld geven. 

10°C 

9°C 

Figuur 1. De temperatuurstratificatie van de ßarak/cengroeve (nr. 83) in januari 1982. 
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Figuur 2. Het percentage vleermuizen per 
temperatuurzone (gecorrigeerd voor op
pervlakte, zie methode). 
Î = gemiddelde temperatuur 

RESULTATEN EN DISCUSSIE 

Figuur 1 geeft de temperatuur-
stratificatie van de Barakkengroeve in 
januari weer. Opvallend is de zóne 
van < 5 ° C in het zogeheten mid
denstelsel, op enige afstand van de in
gang. Deze zóne is ingesloten door Z O 
nes met hogere temperaturen, terwij l in 
de meeste groeven ('s winters) de 
koudste zóne direct tegen de ingang 
van de groeve aanligt. De verklaring 
hiervoor is te vinden in de bouw van en 
de luchtcirculatie in de groeve. Vanaf 
de ingang daalt het "m iddens te l se l " 
steil en gaat na enkele tientallen meters 
weer horizontaal lopen. Door deze 
snelle daling stromen er grote hoeveel
heden relatief koude lucht het mid
denstelsel in. Hierdoor ontstaat een 
"koude b e l " net na de daling in het 
middenstelsel. Dit effect wordt nog ver
sterkt doordat zich tussen het mid
denstelsel en het "bovens te l se l " , die 
ten dele boven elkaar liggen, een 
luchtschacht bevind. Door deze 
schacht stroomt warme lucht die zich 
tegen het plafond van het middenstel
sel verzamelt naar het bovenstelsel 
( K U I P E R S & D A A N , 1 9 7 0 ) . 

In figuur 2 is (na correctie, z ie methode) 
het percentage dieren per tempera
tuurzone uitgezet. De pijltjes onder de 
x-as geven de gemiddelde temperatuur 
aan waarbij de betreffende soort 
hangt. Het beeld dat uit deze figuur 
naar voren komt stemt, wat betreft de 
temperatuurpreferentie van de soorten 
ten opzichte van elkaar, redelijk over
een met wat er uit de literatuur ( D A A N 

& WlCHERS, 1 9 6 8 ; B E Z E M el al., 1 9 6 4 ; 

P U N T & PARMA, 1 9 6 4 ; D A A N , 1973) be

kend is. Grootoorvleermuizen hangen 
in de Barakken-groeve bij de laagste 
temperaturen, ze worden veelal in het 
ingangsgebied en slechts zelden diep 
in de groeve aangetroffen. Ook lijkt 
deze soort zich vrij weinig aan te trek
ken van (koude) luchtstromen. De 
Baardvleermuis (Myotis mystaci-
nus/brandtii) hangt iets kouder dan de 

Waterv leermuis (Myotis daubentonii). 
De Vale vleermuis (Myotis myotis) en de 
Ingekorven vleermuis prefereren van a l 
le soorten de hoogste temperaturen. 
De plaats van de Meervleermuis (Myo
tis dasycneme) is echter onduidelijker. 
In de Barakkengroeve hangt hij iets 
warmer dan de Grootoorvleermuis en 
iets kouder dan de Baardvleermuis en 
de Waterv leermuis . D A A N ( 1 9 7 3 ) vond 
in de Koeleboschgroeve ook dat de 
Meervleermuis in januari iets kouder 
hangt dan de Wate r - en Baardvleer
muis. In de Geulhemergroeve hangt hij 
echter warmer dan de Wate r - en 
Baardvleermuis ( D A A N & WlCHERS, 
1 9 6 8 ) . BEZEM el. al., 1964 plaatsen de 
Meervleermuis tussen de Baardvleer
muis en de Waterv leermuis in. Het is 
niet duidelijk waarom de Meervleer
muis zich in verschillende groeven ver
schillend gedraagt. Mogel i jk hebben 
de afstand tot de ingang of beschikba
re hangposities hier iets mee te maken. 
O p de hangposities wordt in het derde 
artikel ingegaan. 

Tabel I geeft een samenvatting van de 
door D A A N & W I C H E R S ( 1968) en D A A N 

( 1 9 6 7 ) vermelde en de door ons bere
kende geprefereerde hangplaatstem-
peraturen. Het blijkt dat de bereke
ningsmethode een grote invloed heeft 
op de berekende geprefereerde abso
lute temperatuur. De door ons bereken
de temperaturen z i jn lager. Dit wordt 
veroorzaakt door het feit dat in veel 
groeven de zones met hoge tempera
turen groter z i jn dan die met lage tem
peraturen. De conclusie is dus dat de 
voorkeurstemperatuur van vleermuis
soorten in de tot nu toe gepubliceerde 
literatuur hoger geschat wordt dan hij 
in werkeli jkheid is. 
Er blijkt een globaal verband te 
bestaan tussen de noordgrens van het 
areaal en de gemiddelde temperatuur 
waarbi j de dieren hangen (zie figuur 
3 ) . Alleen de Meervleermuis wi jkt sterk 
van de trend af maar zoals boven ver
meld is de relatieve temperatuurprefe
rentie van deze soort nog onduidelijk. 

Tabel 1. Gemiddelde hangplaatstemperaturen in enkele Zuid-Urn burgse mergelgroeven 
in graden cehius. 

Geulemergroeve Koelenbosgroeve Barakkengroeve 
DAAN & W I C H E R S , ' 6 8 D A A N , ' 7 3 

Januari jaar Jan. '68 Jan. '69 Jonuori 

G rootoorvleermuis (0) 3,5 5,2 
Meervleermuis 7,0 7,5 7,2 6,5 5,3 
Baardvleermuis 5,9 6,8 7,3 6,4 5,4 
Watervleermuis 6,8 7,2 7,4 6,5 5,9 
Vale vleermuis 8,5 8,5 6,1 
Ingekorven vleermuis 9,5 9,5 6,3 



Figuur 3 . De noord
grens van het ver
spreidingsgebied 
(naar BEZEM et al., 
1952) en de gemid
delde hangplaatstem-
peratuur in januari, 
m = Snorvleermuis, 
P = Grootoorvleer-
muis, d = Watervleer-
muis, D = Meervleer
muis, M = Vale vleer
muis, e = Ingekorven 
vleermuis. 

M 6,1 C 

e 6,3 C 

Wanneer we de gegevens van DAAN 
WlCHERS (1968) ook z o uitzetten kri j
gen we een zelfde beeld. Omdat het 
zeer voor de hand ligt dat vleermuizen 
hun hangplaats voornamelijk selecte
ren naar de op de hangplaats heersen
de temperatuur is het waarschijnli jk 
juister om de regel van Bezem et. al. 
(zie inleiding) op de door Daan en W i 
chers reeds gesuggereerde manier te 
veranderen in: "naarmate de noord
grens van het verspreidingsgebied van 
een vleermuissoort meer naar het zu id 
en ligt prefereert de soort een hogere 
temperatuur op de overwinterings
p laat s " . 

S U M M A R Y 

HIBERNATION OF BATS IN THE "BARAK
KENGROEVE" (LIMBURG, THE 
NETHERLANDS) 
I I . TEMPERATURE PREFERENCES OF 
SOME SPECIES. 

During the midwinter censuses (in January) 
of 1 9 7 5 to 1 9 8 5 the exact location of all in
dividual bats in the Barakkengroeve (nr. 8 3 ) 
were plotted on a map. From these da
ta the temperature preference curve of 
each species was determined. The Long-
eared bats (Plecotus aunVus/ausfn'acusj were 
found to prefer the lowest temperatures of 
all species. The Whiskered bats (Myotis 
mystacinus/brandtii) preferred slightly lower 

temperature than the Daubenton's bat (My
otis daubentonii). The Mouse-eared bat 
(Myotis myoNs) ans the Notched-eared bat 
(Myotis emorginatusj preferred the warmest 
parts of the cave. 
These observations are in consistence with 
the literature. The calculated absolute tem
perature preference seems to depend on the 
calculation method. It is stressed that further 
research on this matter is needed, especially 
in relation to cave preservation. It is shown 
that the tendency of a species to hibernate 
(in January) at a higher temperature increa
ses as the northboundary of its distribution 
lies more to the south. This idea was already 
formulated by DAAN & W I C H E R S ( 1 9 6 8 ) . 
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De ingang van de Barakkengroeve zoals 
die er in 1959 bij lag. De groeve is momen
teel afgesloten door een stevig hekwerk om 
ongewenste bezoekers te weren. Foto: Foto
archief R.I.V.O.N. 



DERONECTES SHARP 
VERSPREIDING EN HABITAT IN NEDERLAND (COLEOPTERA: 
DYTISCIDAE)! 

J .G.M. C U P P E N , vakgroep Waterzuivering, sektie Hydrobiologie, Landbouwuniversiteit 
Wageningen, De Dreijen 12, 6 7 0 3 BC Wageningen. 

Het tot de waterroofkevers (Dytiscidae) behorende genus Dero-
nectes Sharp is in het palaearktisch gebied vertegenwoordigd 
door 19 soorten ( F R A N C I S C O L O , 1979). Het merendeel van deze 
soorten is in zijn verspreiding beperkt tot Zuid Europa, terwijl tot 
op heden slechts een soort, Deronectes latus (Stephens), uit Ne
derland bekend is ( B R A K M A N , 1966; V A N N l E U K E R K E N , 1982). Uit 
de onmiddellijke omgeving van Nederland is een tweede soort 
van dit genus, Deronectes platynotus (Germar), bekend, die on
der andere in de Eifel ( P L Y M A C K E R S , 1980; B U R M E I S T E R , 1981, 
1 982; S C H A E F L E I N , 1983; D E T T N E R et ai, 1986) en de Hautes Fag-
nes ( J A N S S E N S , 1957) voorkomt. De hier te melden recente vondst 
van Deronectes platynotus in de Geul door H.K.M. Moller Pillot 
kan desondanks verrassend genoemd worden, aangezien er in 
het verleden juist in de Geul erg veel verzameld is en de soort toen 
niet is waargenomen. 
In dit artikel zullen in het kort de belangrijkste diagnostische ver
schillen tussen beide soorten, de verspreiding en de ecologie 
besproken worden. 

DIAGNOSTISCHE 
KENMERKEN 
Beide soorten van het genus Deronec
tes z i jn vrij gemakkelijk te onderschei
den van alle overige Dytiscidae door 
hun grootte ( 4 , 5 - 5 , 0 mm), vorm (vrij 
breed ovaal in omtrek, tamelijk ge
welfd op dwarsdoorsnede) en kleur 
(roodbruin of zwartbruin). O p basis 
van deze drie kenmerken is uitsluitend 
verwarring mogelijk met de zeer alge
mene Hyphydrus ovatus (Linnaeus), die 
met name in diepe, stilstaande of lang
zaam stromende wateren zeer alge
meen is. De klauwen van de achter
poot zi jn bij de laatste zeer ongelijk 
van lengte, terwij l deze bij de Deronec
tes soorten even lang z i jn . De achter
randen van de coxae van de achter
poot vormen bij H. ovatus een rechte 
li jn, terwijl deze achterranden tesamen 
bij het genus Deronectes driehoekig in
gesneden zi jn met een tongvormig uit
getrokken punt in het midden. Hyphy
drus is bovendien op dwarsdoorsnede 
bijna cirkelrond. 

'Mededeling EIS-Nederland, nr. 36 

Onderl ing verschillen de beide soorten 
in enkele opvallende kenmerken. Dero
nectes latus heeft een gelijkmatig ge
welfd halsschild, terwij l dit bij D. platy
notus langs de zi jden voorz ien is van 
een ondiepe lengtegroef, waardoor de 
z i j rand van het halsschild iets opgebla
zen lijkt. De achterrand van het laatste 
sterniet is bij D. latus vrij diep, min of 
meer droehoekig uitgerend (fig. l a ) , 
terwij l deze bij D. platynotus gelijkmatig 
afgerond is (fig 1 b). Deronectes latus is 
in het algemeen lichter bruin dan D. 
platynotus; bovendien is bij D. latus de 
basis van de dekschilden meestal lich
ter van kleur dan de rest van de dek
schilden. De o* o - hebben een duidelijk 
verschillend genitaal (fig. 2 ) . Aange
z ien de geslachten op basis van extern 
morfologische kenmerken nauweli jks te 
onderscheiden te z i jn, dienen de dieren 
voor geslachtsbepaling gedissecteerd 
te worden. 

VERSPREIDING 

Deronectes platynotus is in Nederland 
verzameld door H . K . M . Mol ler Pillot 
op 2 5 - 5 - 1 9 7 5 in de Geul bij boerderij 

Te r Graat (stroomopwaarts van Epen) 
in de gemeente Wittern (fig. 3 ) . Het 
betreffende exemplaar, een 9 , werd 
met het macrofauna-net verzameld 
door dit langs de loodrechte en over
hangende (klei)oever op en neer te be
wegen. In hetzelfde monster werden 
naasf de waterkevers Agabus paludo-
sus (Fabricius) en Hallplus lineatocollis 
Marsham veel larven van kokerjuffers 
(Trichoptera), larven en poppen van 
vedermuggen (Chironomidae) en op
vallend veel borstelwormen (Tubifici-
dae) aangetroffen. D. platynotus, die 
desti jds tijdens een excursie werd ver
zameld, werd pas zeer onlangs gede
termineerd en als zodanig herkend 
door Mol ler Pillot. Het dier werd ter 
verificatie naar mij gezonden en de de
terminatie kon bevestigd worden. 
Het Europese verspreidingsgebied van 
D. platynotus is beperkt tot de middel
gebergten en de uitlopers van de A l 
pen in midden Europa, de Karpaten en 
Oostenri jk (SCHAEFLEIN, 1 9 7 1 ) . De 
soort ontbreekt in Rusland (ZAITSEV, 
1 9 5 3 ) , Frankrijk (GuiGNOT, 1 9 4 7 ) , Ita
lië (FRANCISCOLO, 1979) en Denemar
ken (LUCHT, 1 9 8 7 ) . In de Eifel, de Hau
tes Fagnes en Zuid-Limburg bereikt de 
soort de westgrens van z i jn areaal. 
Door de meeste van bovengenoemde 
auteurs wordt D. platynotus als zeer 
zeldzaam en sporadisch voorkomend 
beschouwd. Slechts de studie van 
DETTNER et al. (1986) vermeldt grote 
aantallen van D. platynotus in de Inde 
en de W e s e r bij Aken. 

Figuur 1. Laatste 
sterniet, la. Dero
nectes latus. 7b. 
Deronectes 
platynotus. 

Figuur 2. Manne
lijk genitaal. 2a. 
Deronectes latus. 
2b. Deronectes 
platynotus. 

S X 



Deronectes latus is in Nederland be
kend uit de provincies Gelderland, 
Noord-Brabant, Limburg ( B R A K M A N , 
1966) en Over i j ssel (fig. 4 ) . Bij een 
nauwkeurige beschouwing van de be
schikbare gegevens blijkt dat de soort 
van slechts enkele beeksystemen be
kend is. Uit Limburg vermeldt E V E R T S 
( 1 8 9 8 ) D. lotus als talrijk voorkomend in 
de Geul bij Houthem en noemt de soort 
opnieuw voor Houthem in 1 9 2 2 . In het 
begin van deze eeuw is de soort ook 
verzameld in de Geul bij Valkenburg. 
N a 1 9 2 2 z i jn geen nieuwe waarnemin
gen bekend uit de benedenloop van de 
Geul . U i t de middenloop van de Geul 
stroomopwaarts van Epen zi jn waarne
mingen bekend uit 1 9 7 5 ( V A N N I E U K E R 
K E R ongepubliceerd), 1978 ( C U P P E N , 

ongepubliceerd) en 1 9 8 0 ( C U Y P E R S & 

D A M O I S E A U X , 1 9 8 1 ) . U i t Limburg wordt 
de soort verder vermeld van Sittard 
( E V E R T S , 1 9 2 2 ) , doch niet bekend is uit 
welk beeksysteem. 

In de provincie Noord-Brabant is D. la
tus in 1 9 6 2 verzameld door M O L L E R PIL

L O T ( 1971 ) in de bovenloop of een van 
de zi j lopen van de Beekloop nabij Ber-
geyk. In dit door allerlei aftakkingen 
(ten behoeve van de viskwekeri j Maai j ) 
gekenmerkte beeksysteem werd D. la
tus gevangen achter een van de vele 
stuwen. Het vrij kalkrijke water in deze 
lopen is afkomstig uit de Maas en komt 

via het Schelde-Maaskanaal en de 
Spi j s loop het gebied binnen. 
Het beeksysteem kan niet als natuurlijk 
beschouwd worden, maar heeft de
sondanks een hoge biologische kwal i 
teit. Volgens MOLLER PILLOT (mondelinge 
mededeling) was deze waarneming 
niet bekend aan BRAKMAN (1966) en 
blijft het onduidelijk op welk materiaal 
de waarneming van Brakman voor 
Noord-Brabant gebaseerd is. 
U i t Gelderland is D. latus bekend uit de 
Hierdense Beek bij Leuvenum (EVERTS, 
1 9 2 2 ; HlGLER, 1979) en uit de bene-
denbeek bij kasteel Staverden (HlGLER, 
1 9 7 3 ) . In de omgeving van W i n t e r s 
wi jk z i jn waarnemingen bekend uit de 
Ratumse Beek uit 1982 (Cuppen, onge
publiceerd) en 1983 (DROST, ongepu
bliceerd) en uit de Wi l l inkbeek in 1984 
(CUPPEN, ongepubliceerd). 
In de provincie Over i j ssel tenslotte 
vond J. Enserink op 2 1 - 4 - 1 9 8 3 een ç 
van D. latus in de Ruenbergerbeek te 
We lpe lo bij Overdinkel. 
De waarneming van ROOS (1984) in 
een stadsgracht in de wi jk Schouw te 
Lelystad is vanwege twijfel aan de be
trouwbaarheid van de determinatie 
niet in het verspreidingskaartje op
genomen. 

Deronectes latus is in Europa de meest 
verbreidde soort van het genus. Het 
areaal omvat geheel west, midden en 

noord Europa tot in Rusland ( S C H A E -
FLEiN, 1 9 7 1 ; Z A I T S E V , 1 9 5 3 ) . Ook deze 
soort wordt meestal zeldzaam en spo
radisch voorkomend genoemd. 

LEVENSCYCLUS, VOEDSEL 
EN HABITAT 
De beide Nederlandse soorten van het 
genus Deronectes hebben dezelfde le
venscyclus: de kevers leggen in het 
voorjaar eieren, de larven groeien op 
in de zomer (een derde stadium larf 
van D. latus is op 3 . V I I I . 1 9 8 4 verza
meld in de Wi l l inkbeek te W in te r sw i j k ) , 
verpoppen langs de oever en overwin
teren als adult ( D E T T N E R et a l . , 1 9 8 6 ) . 
Vergeleken met de meeste andere H y -
droporinae verschijnen de larven rela
tief laat in het seizoen, wat mogelijk te 
maken heeft met hun habitat. Phenolo-
gisch gaat dit gepaard met twee pie
ken in de abundantie van de volwassen 
kevers gedurende het jaar: in het voor
jaar tijdens de paring (mei) en in het na
jaar tijdens het uitkomen van de nieuwe 
generatie (september). De abundantie 
is vaak laag in de zomermaanden om
dat de oude generatie afsterft en in de 
wintermaanden omdat de dieren inac
tief z i jn , zich goed verstoppen of mo
gelijk overwinteren op het land. De le
venscyclus, zoals hierboven beschre-

Figuur 3. Verspreiding van Deronectes platynotus in Figuur 4. Verspreiding van Deronectes latus in Nederland. 
Nederland. 



ven door DETTNER et al. ( 1 9 8 6 ) , zal ze
ker ook in Nederland gelden. 
U i t dit onderzoek blijkt verder dat D. la
tus en D. platynotus vaak samen voor
komen en prederen op dezelfde die
ren. Vooral larven van de familie Chiro-
nomidae worden gegeten, terwij l ook 
vaak een niet definieerbare vloeistof 
(resten van niet gechitiniseerde prooi of 
verteerde resten van gechitiniseerde 
prooi) in de krop aanwezig is . Soms 
werden ook delen van larven van Ple-
coptera en facetogen van volwassen 
insekten in de krop aangetroffen. Het 
hoge percentage dieren zonder voed
sel in de krop tijdens dit onderzoek 
duidt er vermoedelijk op dat de dieren 
' s nachts of in de schemering voedsel 
zoeken, waardoor de krop op het mo
ment van conservering van de dieren 
reeds leeg is. 

D. latus en D. platynotus z i jn beiden be
woners van stromend water (SCHAE
FLEIN, 1 9 7 1 ; FOSTER, 1983) en worden 
vaak rheophiele soorten genoemd. 
Ook in Nederland zi jn beide soorten 
uitsluitend bekend uit stromend water. 
BURMEISTER (1981) noemt D. latus ken
merkend voor stromend water met een 
montaan karakter, die niet aangewe
zen is op de oevervegetatie. De N e 
derlandse vindplaatsen kunnen met uit
zondering van de Geul moeilijk mon
taan genoemd worden, maar het be
treft steeds snelstromende gedeelten 
van beken of punten direkt achter een 
stuw gelegen. Beken, waarin beide 
soorten voorkomen, hebben vaak 
breedte van 1 - 5 meter en weinig ve
getatie, omdat ze matig tot sterk be
schaduwd zi jn (DETTNER et al., 1 9 8 6 ) . 
Qua dimensies voldoen de tegenwoor
dige Nederlandse vindplaatsen hier 
aan, maar met uitzondering van de 
Hierdense Beek z i jn ze meestal slechts 
weinig of niet beschaduwd. 

Mogel i jk speelt de geringe variatie in 
de temperatuur van het water een be
langrijke rol in het voorkomen van de 
beide Deronectes soorten. DETTNER ef 
al. (1986) maten een gemiddelde tem
peratuur van 1 0 ° C in de periode van 
april tot oktober op lokaties van beide 
soorten, terwijl deze ontbraken in be
ken met een gemiddelde temperatuur 
van 1 3 ° C . Deze min of meer constante 

temperatuur zou ook de belangrijkste 
reden kunnen zi jn voor de late larvale 
ontwikkeling. 
Over de chemische samenstelling van 
het water is weinig bekend. Een vrij 
brede tolerantie ten aanzien van zuur
graad, hardheid en chloride-gehalte 
lijkt echter aanwezig. Beide soorten 
worden echter vri jwel altijd geasso
cieerd met onvervuild water. Het ver
dwijnen van D. lotus uit de beneden- en 
middenloop van de Geul stroomaf
waarts van Epen moet dan ook gewe
ten worden aan belasting van het r i 
vierwater met organische afvalstoffen. 
De afname van de aantallen van D. lo
tus in de Hierdense Beek heeft waar
schijnlijk dezelfde oorzaak. 
Gez ien hun habitat zullen beide soor
ten van het genus Deronectes in Neder
land zeldzaam zi jn en blijven, zelfs na 
het opheffen van alle lozingen op het 
oppervlaktewater. Aanwezigheid van 
populaties van beide soorten in de 
Geul mag opgevat worden als een be
gin van herstel van een goede water
kwaliteit. Helaas is het nog steeds niet 
zover. 
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S U M M A R Y 

DISTRIBUT ION AND HABITAT OF 
DERONECTES SHARP IN THE 
NETHERLANDS (COLEOPTERA: 
DYTISCIDAE 

Deronectes platynotus (Germar) is recorded 
for the first time from the Netherlands (Cole-
optera, Dytiscidae). One female was found 
in the river Geul near Epen (province of Lim
burg) by H.K.M. Moller Pillot on 
25-5-1975. Diagnostic characters for the 
separation of this species and Deronec/es lo
tus are given. 
Maps showing the distribution of both spe
cies in the Netherlands are presented. Both 
species have a univoltine life cycle with lar
val development in summer and hibernation 
as adults. Both species are rheophilic and in-
habitat mainly upper- and middle-courses of 
mountain brooks, which are partly shaded. 
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LAMPROSPORA MACRACANTHA, 
EEN MINUSCULE BEKERZWAM IN DE GROTE 
WERELD 
P E T E R B I L L E K E N S , Lodewijk van Nassaustraat 7, Venlo 

Het zal voor de lezers van het Natuurhistorisch Maandblad geen 
betoog behoeven, dat de Limburgse natuur in al haar facetten bij
zonder waardevol is. Dit blijkt onder meer wanneer men zich in
spanning getroost de levensgemeenschappen op interessante lo
caties te bestuderen. Natuurlijk gaat de meeste aandacht op het 
gebied van flora en fauna direct uit naar min of meer in het oog 
vallende elementen in het landschap die nu eenmaal over een ob
sederende kracht beschikken. Toch bestaan er ook andere, kleine
re en minder opvallende zaken in een Limburgs biotoop die zeker 
een bespreking waard zijn. Met name dient men dan te denken 
aan de mycologische wereld die ongetwijfeld haar bekoorlijkhe
den heeft en waarin — óó in Limburg - nog een en ander valt 
te ontdekken, zoals uit dit artikelje zal blijken. 

Het is jammer dat doorgaans weinig 
mensen oog hebben voor de schoon
heid en bijzonderheid van paddestoe
len. Dientengevolge wordt hun 
bestaan vri jwel helemaal genegeerd. 
De interesse blijft doorgaans beperkt 
tot gastronomen die graag wil len we
ten wat een paddestoel in culinair op
zicht te bieden heeft, maar daarna 
houdt de belangstelling snel op. De 
liefde gaat bij hen blijkbaar letterlijk 
door hun maag om eens een variant op 
een modern gezegde te gebruiken. 

Karakteristieke, eerbiedwaardig oude 
bomen bijvoorbeeld roepen veel ge
makkelijker bewondering en ontzag bij 
de natuurliefhebber op: zowel bij de 
pretentieloze wandelaar, die na een 
uitgebreide maaltijd ter spijsvertering 
een ommetje maakt als bij de gespecia
liseerde bioloog, die alles met een ge
oefend oog gadeslaat. Mogel i jk ligt dit 
aan het feit dat oude bomen als het 
ware een ziel hebben: z i j z i jn immers 
getekend door de tijd en z i j vertonen 
een grote diversiteit al naar gelang hun 
afhankelijkheid van het heersende sei
zoen waarin z i j staan te pronken. 

Hoe het ook z i j , ik zelf behoor tot de 
kleine groep actieve amareurmycolo-
gen die Nederland rijk i s . Dit betekent, 
dat ik mijn vrije tijd frequent doorbreng 
in bos en veld van vooral het N o o r d -
Limburgse op zoek naar unieke 
zwammen. 

BESCHRIJVING VAN DE 
VONDST 
Z o kon het gebeuren, dat ik op 6 okto
ber 1 9 8 7 tijdens een exploratietocht in 
de buurt van zand- en leemgroeve 
Maalbeek, gelegen in de gemeente 
Belfeld ongeveer acht kilometer ten 
zuiden van Venlo, op en langs een met 
gras begroeid bospad verschillende 
bekerzwammen aantrof die tot het G e 
karteld leemkelkje (Tarzetta catinus) 
behoorden. 

Toen ik deze soort ter plekke wi lde 
bestuderen, viel mijn oog plotseling op 
zeer kleine bekerzwammetjes die in de 
onmiddellijke nabijheid van het Gekar
teld leemkelkje groeiden en die ik nog 
nooit had waargenomen. Deze opval
lend kleine bekerzwammen bevonden 
zich tussen lage mossoorten onder Z o -
mereik (Quercus robur) in en op de 
rand van een karrespoor dat over het 
bospad voerde. 

In een later stadium trof ik ze ook aan 
bij Gewone vlier (Sambucus nigra) en 
Haagbeuk (Carpinus betulus). Z e groei
den daar her en der verspreid in groep
jes van vijftien à dertig exemplaren en 
waren, zo leek het bij de eerste oo
gopslag, geel van kleur, terwij l hun ge
schatte breedte een à twee mm 
bedroeg. 

Vooral hun minuscule omvang bemoei
lijkte het ter plaatse vaststellen van 
verdere bijzonderheden en daarom 
nam ik wat substraat met daarop een 
aantal vruchtlichamen van de desbe
treffende bekerzwammetjes mee naar 
huis, opdat ik aldaar het geheel aan 
een nauwkeurig onderzoek kon onder
werpen. 

Figuur 7. Lamprospora macracantha (Boud.) Seaver. Foto: Peter Billekens 



Figuur 2. Lamprospora macracantha (Boudier) Seaver. A = apotheda. B = schematische 
doorsnede apothecium (naar BOUDIER, 1905-1910): Ba receptaculum; Sb hymenium. C = 
ascus met inhoud (8 ascosporen). D = parafysen met inhoud: Da korreltjes tussen proto-
plasma Db vacuole. F = ascosporen. Tekening: Peter Billekens 

DETERMINATIE EN DE 
DAARUIT VOORTKOMENDE 
KENMERKEN 
O m te beginnen maakte ik tijdens de 
determinatie gebruik van een stereomi
croscoop (trioculaire loupe; vergroting 
1 5 x ) . Overigens heb ik de foto (fig. 1 ) 
eveneens met behulp van dit instrument 
genomen. 
Degenen die eventueel moeite hebben 
onderstaande beschrijving van de de
terminatie en de daaruit naar voren tre
dende kenmerken te volgen naar aan
leiding van de terminologie, hebben 
well icht steun aan mijn artikel in het de
cembernummer van 1 9 8 5 van dit blad, 
waarin diverse begrippen worden ver
klaard (zie B I LLEKENS , 1 9 8 5 ) . 
Het apothecium (fig. 1 , 2A en 2B) is 
zittend, 0 8 - 2 mm breed en 1,8 mm 
hoog. 
Het receptaculum (fig. 2Ba) is in het 
begin bijna kogelvormig of in andere 
gevallen cilindrisch en wordt tenslotte 
schijf- of lensvormig. Het bevat een ge
tande en/of onregelmatige rand die 
iets boven het hymenium uitsteekt (fig. 
1 en 2B) en die, wanneer men er bo
venop kijkt, een kwart van de totale 
breedte inneemt. Ondereen vergroting 
van 10 x z iet het receptaculum er z e -
melig en/of vlokkig uit en is bleek- of 
pastelgeel van kleur. 
Het hymenium — in dit geval de bo
venkant van de beker - is vlak of in an
dere gevallen ietwat holrond (fig. 
2Bb) . Het blijft in z i jn geheel iets onder 
de receptaculumrand en is lichtoranje 
of meloengeel van kleur. Het hymeium 
neemt, van bovenaf gezien, 3A van de 
totale apotheciumbreedte in. 
Vervolgens bekeek ik het materiaal on
der een laboratoriummicroscoop, het
geen de nu volgende gegevens 
opleverde: 
De sporen zi jn in de ascus (fig. 2C) en 
na het afschieten (fig. 2E) klein en kleur
loos (hyalin). Hun model is kogelvormig 
(globoos) of - in sommige gevallen -
bijna kogelvormig (subgloboos). In het 
begin zi jn z i j glad en bovendien dicht 
gevuld met oliedruppeltjes. Aan het 
einde raken de sporen aan de buiten
kant door accumulatie van proto-
plasmamateriaal geornamenteerd (zie 
ook SEAVER, 1 9 2 8 en H Ä F F N E R , 1 9 8 7 ) . 

In diameter varieert hun grootte van 
9 . 8 tot 2 0 . 9 ßm zonder en van 2 7 . 6 tot 
3 4 . 8 ßrn met ornament. De ornamenta
tie is in eerste instantie onduidelijk ont
wikkeld en neemt daarna langzamer
hand een vorm aan totdat deze uitein
delijk bestaat uit respectievelijk kleine 
en zeergrote, rechte en gekromde (on
der andere in de modellen van een sik

kel of een zeis) stekels die spits toelo
pen en die een lengte van 6 .2 - 12 .7 
ßm hebben, terwij l de breedte aan de 
basis 1.8 - 5 .2 ßm bedraagt. Deze ste
kels geven mutatis mutandis de sporen 
het uiterlijk van een schitterende kristal
len bol (fig. 2C en 2E ) . 
De asci (meervoud van ascus, f ig. 2C) 
z i jn bovenaan cilindrisch en naar bene
den toe versmallen z i j , totdat z i j eindi
gen in een stamachtige basis. Verder 
z i jn z i j operculaat (dat wi l zeggen, dat 
de ascus zich aan de top opent met 
een scharnierend deksel), 8-sporig, 
2 5 7 . 4 - 3 9 0 . 0 x 2 0 . 0 - 3 5 . 0 ß m en niet-
amyloïd. 
De parafysen (fig. 2D) z i jn cilindrisch, 
vertakt en gesepteerd, terwij l hun cel
len vacuolen (fig. 2Db) en in het proto-
plasma ingesloten geelachtige korrelt
jes bevatten (fig. 2Da) . 
Deze korreltjes verkleuren groenachtig 
wanneer z i j in aanraking met jodium 
worden gebracht. De parafysen zi jn 
beneden 3 - 4 pim, maar naar boven 
toe verbreden z i j : 4 . 5 - 16 .5 ßm. 

HET TOETSEN VAN DE 
RESULTATEN AAN DE 
VAKLITERATUUR 
Toen ik het onderzoek had afgerond, 
was in principe het toetsen van de 
combinatie van kenmerken aan de va
kliteratuur voldoende om de naam van 
het tot dan toe onbekende beker-
zwammetje te achterhalen. W e l d r a 
kon ik een aquarel van apothecia, spo
ren, asci met sporen en parafysen, die 
in de Icones stond ( B O U D I E R , 1905 -
1 9 1 0 ) , met mijn gegevens in over
eenstemming brengen. B O U D I E R noem
de hem Lamprospora crec'hqueraultii 
var. macracantha. Bovendien bevestig
de Dr. J. van Brummelen van het Ri jks
herbarium te Leiden mijn bevindingen, 
nadat ik hem het desbetreffende mate
riaal had opgestuurd. 
Volgens B O U D I E R gaat het - zoals uit 
de benaming blijkt - bij deze beker-
zwam om een variëteit van Lamprospo
ra crec'hquerau/fii, die hij, vooral door 
de grotere stekels aan de sporen, ma-



cracantha noemt (Grieks: makros = 
groot en akantha = stekel). Deze va
riëteit wordt ook wel als een aparte 
soort beschouwd: Lamprospora macra-
canfha (Boud.) Seaver (SEAVER, 1 9 2 8 ) . 
De grote stekels, die bovendien ge
kromd z i jn , en die LE G A L zo fraai naar 
voren laat komen in haar tekeningen 
(LE G A L , 1 9 4 7 ) , heb ik ook in mijn pre
paraten kunnen waarnemen (fig. 2 C en 
E) . Mi jn uitkomsten benaderen het 
meest de gemeten waarden van S E A 
VER en LE GAL: eerstgenoemde meet 
stekels tot 10 ßm lang, die in diameter 
aan de basis 3 - 4 ßm bedragen, terwijl 
LE G A L alleen de stekellengte heeft ge
meten; tot 1 1 ßm. U i t de vakliteratuur 
blijkt, dat de lengte der stekels van de 
echte Lamprospora crec'hqueraultii 
aanmerkelijk korter i s : SEAVER ( 1 9 2 8 ) , 2 
- 3 /um; RlFAl ( 1 9 6 8 ) , 1.5 - 4 /um en 
M A A S G E E S T E R A N U S (1969) tot 4 . 5 ßm. 

Tevens z i jn de gemeten sporen in dia
meter inclusief stekels van belang. Hier
in stemmen mijn bevindingen met be
trekking tot (L.) macracantha goed 
overeen met onder andere die van 
S E A V E R ( 1 9 2 8 ) , 3 0 - 3 5 ^m en G R E L E T 

( 1 9 7 9 ) , 2 7 - 3 2 ßm. Bij Lamprospora 
crec'hqueraultii vallen de maten ook 
hier aanzienli jk lager uit: SEAVER 
( 1 9 2 8 ) , 2 0 - 2 5 /im-, GRELET (1979) en 
D E N N I S ( 1 9 7 7 ) , idem en RlFAl ( 1 9 6 8 ) , 
2 2 - 2 5 Ltm. 

Ui t bovenstaande blijkt, dat er wel de
gelijk verschillen kunnen worden aan
getoond tussen Lamprospora 
crec'hqueraultii en (L.j macracantha. 
Kort samengevat kunnen wi j zeggen, 
dat het verschil met Lamprospora 
crec'hqueraultii bestaat uit het gegeven 
dat de sporen per lichaam minder ste
kels bezitten die groter en gemiddeld 
7 .5 ßm langer z i jn . Bovendien zi jn de 
gemeten sporen in diameter inclusief 
stekels gemiddeld 9 ßm groter. Andere 
verschillen z i jn : de gele tot lichtoranje 
kleur van het hymenium versus bleek-
oranje ( SEAVER , 1928 en M O S E R , 

1 9 6 3 ) , lichtoranje (RlFAl, 1968 en D E N 
N I S , 1977) en oranje ( M A A S G E E S T E R A 

N U S , 1 9 6 9 ) ; de gele kleur van het re-
ceptaculum versus licht bleekoranje 
( SEAVER , 1 9 2 8 ) , bleekoranje ( M O S E R , 

1 9 6 3 ) , oranje ( M A A S G E E S T E R A N U S , 

1969) en lichtoranje ( D E N N I S , 1977) 

en tenslotte de kleinere apothecia ver
sus 2 - 5 mm (SEAVER, 1928 , M O S E R , 

1 9 6 3 , GRELET , 1 9 7 9 ) , 2 - 3 mm ( M A A S 

G E E S T E R A N U S , 1 9 6 9 ) . 

CONCLUSIES 

N a a r aanleiding van de bovenge
noemde verschillen ligt het voor de 

hand, dat men - met S E A V E R ( 1 9 2 8 ) -

nu duidelijk mag spreken van twee af
zonderl i jke soorten, te weten: Lam
prospora crec'hqueraultii (Crouan) 
Boud. en Lamprospora macracantha 
(Boud.)Seaver. Dit standpunt wordt 
thans overgenomen door hedendaag
se mycologen, zoals Van Brummelen 
(pers.med.), de Fransmannen Cail let 
en Moyne en ik zelf. W e l dient te wor
den opgemerkt, dat de Fransen (CAIL-
LET & M O Y N E , 1980) deze soort, m a 
cracantha Boudier onderbrengen in het 
geslacht Octospora. De subglobose 
sporen die zelden in de preparaten van 
Lamprospora's gevonden worden in 
combinatie met hun ornamentatie heb
ben hen (Caillet en Moyne) doen 
besluiten het geslacht Lamprospora te 
laten opgaan in de genus Octospora 
( L E G A L , 1 9 6 9 ) . 

De meeste andere auteurs daarente
gen, waaronder SEAVER ( 1 9 2 8 ) en K O R F 

( 1 9 7 2 ) , die ik wens te volgen, handha
ven beide geslachten: Octospora 
Hedw. ex S .F . Gray en Lamprospora 
De Not . K O R F ( 1 9 7 2 ) , die ik volg, 
plaatst die als nauw aan elkaar ver
want zi jnde in het tribus Aleurieae Sea
ver van de familie Pyronematacaea 
Corda (behorende tot de Pezizales, 
Ascomycetes = zakjeszwammen). 
Wel l icht is het belangrijk te weten dat 
D E N N I S ( 1977) één soort noemt die een 
overgang vormt tussen de genera Oc
tospora en Lamprospora, te weten: Oc
tospora wrightii, een soort met: globose 
én subglobose, fijn geornamenteerde 
sporen die één grote oliedruppel be
vatten en een receptaculum dat bezet 
i s met kleine, kleurloze haartjes die on
der de microscoop dikwandig, gesep-
teerd en aan hun toppen afgerond z i jn . 
Octospora wrightii, die op mossen 
groeit, werd onlangs - door een 
vondst in Zuid-Limburg — als nieuw aan 
de Nederlandse paddestoelenflora 
toegevoegd (KE IZER, 1 9 8 7 ) . 
Het grootste aantal sporen is kogel
rond in combinatie met hun duidelijk 
ontwikkelde ornamentatie, die kan 
bestaan in de vorm van: een ingewik
keld netwerk, ringen, grote knobbels of 
stekels, die ik in mijn preparaten heb 
gevonden. Laatstgenoemde gegevens 
en het feit dat de meeste sporen van 
het Octospora-materiaal, die ik heb on
derzocht, elliptisch z i jn en daarenbo
ven voorz ien van een overwegend 
zwakker ornament, hebben tot mijn 
besluit geleid om de conclusies van 
S E A V E R (1928) en K O R F (1972) te aan

vaarden en te bevestigen. 
Van Lamprospora macracanf f ia is mij in 
ieder geval bekend, dat hij tot op he
den is waargenomen in: Verenigde 

Staten (New York) , Groot Brittannië, 
Frankrijk (in de stroomgebieden van 
Seine, Oi se en Orne) , West-Dui ts land 
en nu dus ook Nederland. H i j wordt 
gewoonli jk aangetroffen in of aan de 
rand van loofbossen op natte leem
gronden en in bemachtig zanderige 
kalkhoudende bodems, steeds tussen 
lage mossoorten en vaak in gezelschap 
van Lamprospora crec'hqueraultii. Lam
prospora macracantha fructificeert van 
mei tot medio oktober. 

SLOTBESCHOUWING 

Ui t dit artikelje blijkt wel , dat over het 
categoriseren van een ontdekte soort 
niet lichtvaardig mag worden gedacht. 
Over igens heb ik Lamprospora m a c r a -
canf f ia niet kunnen ontdekken in de 
standaardli jst (ARNOLDS , 1 9 8 4 ) . De 
heer van Brummelen schreef mij, dat 
het niet voorkomen van een naam in 
deze lijst weinig zegt, aangezien er in 
principe natuurlijk een kleine kans 
bestaat, dat deze schimmel zich in een 
privé-herbarium bevindt. Toch ver
moedt hij, dat ik deze soort als nieuw 
aan de Nederlandse mycoflora kan 
toevoegen. Daarom meen ik hieruit 
voorzichtig te mogen concluderen, dat 
mijn speurtochten in het Limburgs land
schap een nieuwe soort voor Neder
land hebben opgeleverd. 
W e l i s w a a r gaat het hier om een voor 
het blote oog minuscule bekerzwam in 
het veld, maar gelukkig beperkt de w e 
reld van de mycoloog zich niet tot de 
vindplaatsen. De ware schoonheid van 
de paddestoel — hoe nietig ook — 
wordt dikwij ls pas onder de micros
coop ontdekt, hetgeen het geval van 
Lamprospora macracantha eens te 
meer bewijst. 

Teneinde dit alles intens te ervaren, be
hoort men wel aan een noodzakeli jke 
en onvermijdelijke voorwaarde te vol
doen: men dient zich namelijk zonder 
restricties in te zetten voor de instand
houding van de natuur in al haar 
aspecten, van klein tot groot. W a n t ze 
ker voor de natuur gelden de befaam
de woorden van Lucebert " A l l e s van 
waarde is w e e r l o o s " . 
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S U M M A R Y 

LAMPROSPORA MACRACANTHA: A T INY 
CUP-FUNGUS 

The discovery of a probable new cup
fungus for the Netherlands, Lamprospora 
mocracontha (Boud.)Seaver (sym Lam
prospora crec'hquerau/h'i' (Crouan) Boud. 
var. macracantha Boud.) in the neighbour
hood of Belfeld near a sand-loam-quarry is 
described in detail. 
Belfeld is situated in the northern part of the 
Province of Limburg about eight kilometres 
south of Venlo. 
In this article, much attention is paid to 
the determination, its characteristics - in
cluding the differences with Lamprospora 
crec'hqueraullii (Crouan)Boud.-, systema
tic position and distribution. Finally, material 
has been deposited at the Rijksherbarium 
Leiden (L) and private-herbarium Billekens 
Venlo (Bl). 
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KORTE MEDEDELING 

NACHTZWALUWINVEN
TARISATIE 1988 

In Nederland worden dit jaar in diverse 
provincies Nachtzwaluw-inventarisaties 
op poten gezet. Limburg, zeker niet on
belangrijk voor deze soort, mag hierbij 
natuurlijk niet achterblijven. Vandaar 
dat wi j als districtscoördinatoren van 
S O V O N , in het kader van het B i j zon
dere Soorten Project, deze telling ook 
voor Limburg op touw wi l len zetten. 
Ons streven is dat, in 1 9 8 8 , alle voor 
de Nachtzwaluw belangrijke terreinen 
worden geïnventariseerd. O n z e ge
dachte gaat uit naar de volgende 
terreinen: 
Bergerheide, Weerterbossen, Looier
heid, Budelerbergen, Swolgenderhei-

de, Heidense Bossen, De Hamert, 
Beegderheide, Meinweg en Brunssem-
merheide. 
Voor deze terreinen zoeken wi j vr i jwi l l i 
gers die hier, minimaal 2 - 3 avonden of 
ochtenden verspreid over de maan
den, juni en begin juli, systematisch on
derzoek wil len doen naar het voorko
men van de Nachtzwaluw. Geïnteres
seerden kunnen zich aanmelden bij een 
van de drie onderstaande personen. 
Van de solitaire paren die her en der 
nog in de provincie voorkomen vragen 
wi j plaats en datum van waarneming. 
Als er voldoende belangstelling i s , w i l 
len we de gebieden groepsgewijs on
der handen nemen. Samen met en on
der leiding van één of meerdere 
districts-coördinatoren zullen enkele 
gebieden systematisch worden onder

zocht op het voorkomen van de Nacht
zwa luw. De tijd dringt, dus neem snel 
contact op met een van ons. 
Dit jaar zal Het Vogeljaar ruim aan
dacht besteden aan de Nachtzwaluw 
middels een themanummer. 
Hier in komen, buiten aantallen en ver
spreiding, ook de relatie tussen voorko
men en beheer van de terreinen ter 
sprake. Onder het motto: " G é é n aan
tallen, géén beheer" vragen wi j uw 
medewerking. Bel ons en doe meel! 

B O E N A V A N N O O R D E N , Vletweide 158, 

3 9 8 1 Z P Bunnik, ( 0 3 4 0 5 - 6 7 5 5 2 ) . 
F R A N S S C H E P E R S , Einder Coolhoff 4 1 , 

6 1 5 5 J E Puth-Schinnen, ( 0 4 4 9 3 - 2 9 4 3 ) . 
E R N E S T V A N A S S E L D O N K , Sch. Kellener-

s t raat68, 6 0 4 2 X H Roermond, ( 0 4 7 5 0 -
2 5 7 8 0 ) . 

BOEKBESPREKINGEN 

H E T G E S L A C H T PHOUOTA 
( B U N D E L Z W A M M E N ) 

D I E N TJALLINGII -BEUKERS. Hoogwoud, Kon. 
Ned. Natuurhist. Vereniging, 1987. 75 afb. 
Wetenschappelijke Mededelingen K.N.N.V., 
nr. 185. Prijs (incl. verzendkosten): le
den f 18,00, niet-leden f 27,00. Bestel
adres: Bureau K.N.N.V., Burg. Hoogen-
boomlaan 24, 1718 BJ Hoogwoud; giro
rekening 13028. 

Deze uitgave gaat over paddestoelen, die 
in Nederland algemeen voorkomen op al of 
niet dode stammen en takken. Deze bundel-
zwammen waren merendeels niet betrouw
baar te herkennen. 
De schrijfster heeft jaren lang studie ge
maakt van Pholiota. Daardoor was het haar 
mogelijk oude en recente publicaties op 
waarde te schatten en de in Nederland 
aangetroffen 24 soorten (en 3 misschien 
nog te ontdekken soorten) gezaghebbend 
te bespreken. 

In de inleiding wordt op korte en duidelijke 
wijze ingegaan op de naamgeving van 
Fries, een Zweedse mycoloog, die het eerst 
de naam Pholiota gebruikte. Ruim aandacht 
wordt besteed aan de omgrenzing van dit 
geslacht. Zeer goed is de beschrijving van 
de kenmerken, die belangrijk zijn voor de 
determinatie van de soorten. De sleutel tot 
de ondergeslachten en sekties, hoewel nog 
niet door ondergetekende beproeft, is kort 
en duidelijk. Hetzelfde mag gezegd worden 
van de sleutel tot de soorten. Speciaal 



wordt gewezen op opvallende microscopi
sche en macroscopische kenmerken, het
geen een juiste diagnose vergemakkelijkt. 
Van iedere soort is een ruime en zeer goede 
beschrijving met goede tekeningen. Er wor
den veel synoniemen genoemd en waar in 
de literatuur afbeeldingen te vinden zijn. 
Voorts wordt steeds gewezen op verwisse-
lingsmoqelijkheden met andere soorten uit 
het geslacht. 
En voor diegenen, die niet zo thuis zijn in de 
mycologische vaktermen is er een lijst met 
verklaringen. Een uitgebreide literatuurlijst 
komplementeert het geheel. 
Zowel voor beroeps- als voor iedere ama-
teurmycoloog is deze uitgave een belangrij
ke aanwinst, voor een aantrekkelijke prijs, 
vooral gezien hetgeen men er voor krijgt en 
het werk, dat er aan besteed is. 
Zonder microscoop zal een juiste determina
tie niet altijd mogelijk zijn. 
De enige kritische noot, die te vermelden 
valt is, dat in de sleutel bij verwijzing naar 
de soort geen pagina genoemd wordt. De 
alfabetische volgorde voorkomt niet geheel 
onnodig gezoek. 
Dit werk zal zeker een bestaande leemte 
opvullen en bijdragen tot meer kennis van 
deze bijzondere groep paddestoelen. 

P . H . KELDERMAN 

L A N D S C H A P S W A N D E L I N G 
R U L L I N G E N 

J . STEVENS (red.). Rekem (België), Provin
ciaal Natuurcentrum, 1987. 100 blz., afbn. 
Prijs: 100 Bfr. (+ 20 Bfr. verzendkosten). Te 
bestellen bij het Provinciaal Natuurcentrum, 
Populierenlaan 30, 3620 Rekem-Lanaken 
(België), tel.: 01 1-714444. 

Onlangs verscheen in de reeks "Land
schapswandelingen" van het Provinciaal 
Natuurcentrum te Rekem (België) de derde 
gids die ditmaal, na Alden Biesen ( 1982) en 
Nieuwenhoven (1985), geheel gewijd is 
aan het in 1978 (door de Provincie Limburg) 
verworven Provinciaal Domein Ruilingen. 
Evenals haar twee voorgangers beschrijft 
ook deze publikatie weer een karakteristiek 
Limburgs landschap in al zijn facetten. 
Het boekje "Landschapswandeling Ruilin
gen" behandelt het in een typisch Vochtig-
Haspengouws landschap gesitueerde Pro
vinciaal Domein Ruilingen en zijn omgeving 
aan de hand van een tweetal wandelingen 
(lengte resp. 3 en 3,5 km) waarbij de ver
schillende aspekten van het landschap aan 
bod komen: ondergrond, reliëf en bodem, 
de menselijke invloed, de situering nabij 
Borgloon (Land van Loon), de landbouw en 
fruitteelt, flora en fauna. 
Het 100 blz. tellende boekje in handig zak
formaat en rijk geïllustreerd met talrijke fo
to's, tekeningen, schema's en kaartjes 
maakt de lezer wegwijs in het complexe 
doch zeer boeiende Haspengouwse land
schap. Deze landschapswandeling is een 
rijke bron van informatie voor al diegenen 
die het Provinciaal Domein Ruilingen bezoe
ken en natuur en landschap in de omgeving 

willen verkennen. Het is dan ook vooral een 
edukatieve wandelgids geworden. Algeme
ne begrippen van het Haspengouwse land
schap worden geënt op konkrete waarne
mingen tijdens de wandeling. Daartoe is 
een wandelkaart opgenomen met aandui
dingen van de punten die in de tekst worden 
besproken. Heel wat facetten van zowel het 
Domein als het omringende Haspengouwse 
landschap komen in opeenvolgende hoofd
stukken ter sprake: de lange voorgeschiede
nis vervat in ondergrond, reliëf en bodem, 
de beken die het landschap zijn karakte
ristieke vorm gaven, de geschiedenis van 
het Domein van Middeleeuwse sterkte tot 
provinciaal centrum voor streekgebonden 
toerisme, het gezellige wandelparkje, het 
nederzettings- en wegenpatroon in de om
geving, de landbouwvoering en fruitteelt, 
de wilde flora en de meest opvallende 
fauna. 
Meer nog dan een opsomming van een 
aantal wetenswaardigheden tracht dit 
boekje juist de samenhang van de verschil
lende facetten te benadrukken. Het is die 
wisselwerking die een landschap zo com
plex maar juist ook zo boeiend maakt. 
De aankoop van Ruilingen door de Provincie 
Limburg vloeit voort uit de hernieuwde aan
dacht en zorg voor de waarden van het 
historisch gegroeide landschap in België. 
Ook dit boekje is weer een stap in de her
waardering van ons landschappelijk en cul
tureel erfgoed en nodigt dan ook uit om te 
gaan kijken. 

B . G . GRAATSMA 

E C O S , B O E I E N D V E R H A A L O V E R 
O N S M I L I E U 

MIDAS DEKKERS. Uitgave Museon Den Haag, 
1988. 27 blz., afbn. Prijs: f 1 ,— bij het Mu-
seon in Den Haag of bestellen door storting 
van f 3,50 (inclusief porto) op postgiro 
57971 van het Museon in Den Haag onder 
vermelding van "Cahier Ecos". 

Eind februari verscheen een bijzonder mi
lieuboekje, in principe bedoeld voor de leer
lingen van de eerste twee klassen van de 
middelbare school, getiteld "Ecos, mens, 
energie en milieu". Dit cahier — 27 pagi
na's tekst inclusief talrijke illustraties kan 
moeilijk doorgaan voor een boek — ont
stond als de uitwerking van de milieushow 
"Ecos " , een van de speciale attracties van 
het Museon in Den Haag. De productie en 
de verspreiding is dan ook in handen van 
het VROM (Minister van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer). 
Uiteraard is dit cahier voor volwassenen 
"licht verteerbaar"; de vaak ludieke en in 
elk geval oorspronkelijke tekst is van nie
mand minder dan van Midas Dekkers en 
"smakelijk opgediend" vanwege de grap
pige cartoons en bijpassende andere il
lustraties (resp. van de hand van Alice Blok
land en Marianne Vos). 
Het enfant terrible in de Biologie (Midas be
doel ik) is door zijn direkt taalgebruik en zijn 

origineel en "simplistisch" denken zeer in 
trek bij jongere lezers. De tekstondersteu
nende tekeningen en cartoons sluiten goed 
aan bij de smaak van dit publiek. 
Toch bevatten de teksten van Midas hier en 
daar passages waarvan de humor en de 
diepere betekenis de meeste leerlingen ze
ker zullen ontgaan, zoals bijvoorbeeld op 
pagina 8: "Voor alles wat je moakt heb je 
grondstoffen nodig of je nu eten maakt of 
schoonmaakt" en "Als grondstof voor 
graan gebruikt een boer de grond zelf, een 
minister maakt politiek van hele en halve 
waarheden". 
Omdat er onder het lezerspubliek van het 
Maandblad nauwelijks lezers schuilen uit de 
bovenvermelde doelgroep, maar wel hun 
ouders en andere opvoeders, kan ik alleen 
aan de laatste twee categorieën dit cahier 
van harte aanbevelen voor thuis, op school 
of liever nog als handleiding voor de milieu
show "Ecos " in het Museon. Bovendien 
hoeft U dan de hoge portikosten (zie boven) 
niet te betalen! 

H.H. 

S C H E T S V A N DE N E D E R L A N D S E 
R IVIER- E N B I N N E N V I S S E R I J T O T 
H E T M I D D E N V A N D E T W I N T I G S T E 
E E U W 

D . E . VAN DRIMMELEN. Nieuwegein, Organi
satie ter Verbetering van de Binnenvisserij, 
1987. 128 blz., afb., lit.opg. ISBN 
90-800120-2-5. Prijs: f 1 5 , - . 
Verkrijgbaar door overmaking van vijftien 
gulden op postbanknummer 595.000 t.n.v. 
OVB te Nieuwegein onder vermelding van 
'boek van Drimmelen'. 

De auteur beschrijft in zjn boek de historie 
van de Nederlandse rivier- en binnenvisse
rij. Vooral de negentiende en twintigste 
eeuw komen uitgebreid aan de orde. De 
periode vóór 1 800 krijgt minder aandacht. 
Diverse geschiedkundige aspecten van de 
binnenvisserij in ons land passeren de revue: 
visserijwetgeving, visculturen, vangstmetho
den, overheidspolitiek, particuliere initiatie
ven e.a. De lezer wordt op de hoogte ge
bracht van veel interessante feiten, die de 
auteur plaatst tegen een achtergrond van 
maatschappelijke en visserijkundige veran
deringen. Het boek van Van Drimmelen prik
kelt en stimuleert tot verdergaand ar
chiefspeurwerk. De Nederlandse archiefbe
waarplaatsen bevatten naar alle waar
schijnlijkheid nog veel ongepubliceerde ge
gevens over de zoetwotervisserij. Met name 
in de provincie Limburg is er nog voldoende 
werk aan de winkel als het gaat om het 
blootleggen van de historie van de regiona
le visserij. 

De publicatie van Van Drimmelen kan ik ie
dere geïnteresseerde aanbevelen. Het boek 
is prettig en informatief geschreven. De aan
trekkelijke prijs nodigt daarbij extra uit om tot 
aanschaf over te gaan. 

E. PELZERS 



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 Maastr icht 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, ze l fs 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 i s , 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 dooreen groten
deels geïllustreerd overzicht te bie
den van wat er tot op heden uit het 
Kr i j t en Tert iair 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 z ich 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 K r i j t en Ter t ia i r 

van Maastricht, L u i k en Aken 

een atlas van de zeeëgels 
uit het Campaniën, Maastrichtiën en Daniën 

van Zuid-Limburg en aangrenzende delen van 
België en Duitsland 

De "zeeëgel-atlas" 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. 



A K T I V S E I T E N 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 7e van de maand voorafgaande aan 
die waarin de aktiviteiten plaatsvinden schriftelijk bij de redaktie bekend te zijn. 

DONDERDAG 2 JUNI organiseert Kring Maastricht een avondwandeling in het Stadspark 
van Maastricht. Vertrek om 19.30 uur bij de volière aan de St. Hubertuslaan. Deze excursie 
komt in de plaats van de gebruikelijke bijeenkomst in het Natuurhistorisch Museum 
Maastricht. 

ZATERDAG 4 JUNI organiseert de Plantenstudiegroep een excursie naar de omgeving van 
Brussel, waar o.a. een kalkmoeras bezocht zal worden. Vertrek om 9.45 uur bij NS-station 
Maastricht aan de oostzijde (Meerssenerweg). De excursie staat onder leiding van H. Hille
gers en duurt tot circa 1 7 uur (waarna thuisreis). 

W O E N S D A G 8 JUNI is er een bijeenkomst van de Vlinderstudiegroep in hef Natuurhisto
risch Museum Maastricht, aanvang 20 uur. 

W O E N S D A G 8 JUNI komt de Beheergroep voor de Computers bijeen in het Natuurhisto
risch Museum Maastricht, aanvang 20 uur. 

VRIJDAG 10 JUNI organiseert de Herpetologische Studiegroep een avondexcursie in de 
omgeving van Wittern. Vertrek om 18 uur op de parkeerplaats tegenover het klooster te 
Wittern. Zaklantaarns e.d. meenemen. Misschien kan hier de Geelbuikvuurpad (her)ontdekt 
worden. 

ZATERDAG 1 1 JUNI inventariseert de Plantenstudiegroep de omgeving van Haanrade on
der leiding van W . Simons. Vertrek om 9.45 bij NS-Station Landgraaf (Schaesberg) zuidzij
de. Einde excursie om circa 13 uur. 

Z O N D A G 12 JUNI is de Algemene Vergadering van het Genootschap in het Bezoekers
centrum op de Brunssemmerheide bij de schaapskooi aan de Schrieversheide, Schaapskooi
weg 99 te Heerlen. Aanvang 10.30 uur. Zie de uitgebreide aankondiging elders in dit 
Maandblad. 

DINSDAG 14 JUNI houdt de Spinnenwerkgroep Limburg haar maandelijkse bijeenkomst in 
het Natuurhistorisch Museum Maastricht, aanvang 19 uur. Inlichtingen bij de secretaris, 
adres zie hiernaast. 

ZATERDAG 18 JUNI en ZONDAG 19 JUNI organiseert de Plantenstudiegroep bij voldoen
de belangstelling een excursie naar Noord-Frankrijk, omgeving Laon. Deelnemers dienen 
zich uiterlijk 1 juni schriftelijk aan te melden bij D. Th. de Graaf, De Bosquetplein 6-7, 621 1 
KJ Maastricht. 

Z O N D A G 19 JUNI organiseert Kring Venlo een excursie naar de grindgaten in Midden-
Limburg. Vertrek om 8 uur bij NS-station Venlo. 

VRIJDAG 24 JUNI is er een bijeenkomst van de Zoogdierenwerkgroep in het Natuurhisto
risch Museum Maastricht, aanvang 20 uur. 

Z O N D A G 26 JUNI organiseert de excursiecommissie van Kring Maastricht een excursie 
naar de Kunderberg bij Ubachsberg. De flora van de kalkgraslanden zal hierbij centraal 
staan. Vertrek om 13 uur vanaf de parkeerplaats aan de Meerssenerweg achter NS-station 
Maastricht of aan de voet van de Kunderberg om circa 13.30 uur. 

Z O N D A G 26 JUNI organiseert Kring Heerlen een plantenexcursie onder leiding van de 
heer W . Frijns naar het Eijserbos en omgeving. Vertrek om 14 uur op de parkeerplaats achter 
NS-station Heerlen aan de Spoorsingel. 

ZATERDAG 2 JULI organiseert de Plantenstudiegroep een excursie naar een randgebied 
van de Ardennen (omgeving Spa) o.l.v. E.Blink. Vertrek om 9.45 uur bij NS-station 
Maastricht aan de oostzijde (Meerssenerweg). Einde excursie om circa 17 uur. 

MAANDAG 4 JULI bezoekt Kring Heerlen de heemtuin " In de Struiken" van het IVN te 
Brunssum onder leiding van de heer H. Spoelstra. Vertrek om 19.15 uur op de parkeerplaats 
achter NS-station Heerlen aan de Spoorsingel of om 19.30 bij de ingang van de heemtuin 
aan de Nicolaas Maesstraat te Brunssum. 

DONDERDAG 7 JULI is er wegens de vakantieperiode géén bijeenkomst van Kring 
Maastricht. 

ZATERDAG 9 JULI inventariseert de Plantenstudiegroep een deel van het Geuldal tussen 
Valkenburg en Meerssen o.l.v. Th. Mulder. Vertrek om 10 uur bij NS-station Valkenburg. Ein
de excursie om circa 16 uur. 

ZATERDAG 16 JULI bezoekt de Plantenstudiegroep enkele interessante terreinen in Noord-
Limburg o.l.v. J. Cortenraad. Vertrek om 10.10 uur bij station Venlo. Einde excursie om circa 
16 uur. Deze excursie was eerder abusievelijk aangekondigd voor 23 juli; 23 juli is er dus 
geen excursie. 

KRING MAASTRICHT 

Voorzitter: E.N. Blink, Pius XII straat 20, 6247 A W Gronsveld 

KRING HEERLEN 

Secretaris: P. Spreuwenberg, Aan de Slagboom 2, 6372 K W Schaesberg 

KRING VENLO 
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Secretaris: H.J.M. van Buggenum 
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PLANTENSTUDIEGROEP 
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