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INHOUD: 

H E T M I L I E U , D E N A T U U R E N 
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V E R S L A G V A N D E 
M A A N D E L I J K S E B I J E E N K O M S T 
T E M A A S T R I C H T O P 6 A P R I L 9 4 

A L G E M E N E L E D E N V E R G A D E R I N G 9 4 

H . HILLEGERS 
B E W E I D I N G V A N B O S S E N E N 
S T R U W E L E N I N Z U I D - L I M B U R G 9 5 

W . G . VERGOOSSEN 
M E S T V A N D E 
I N G E K O R V E N V L E E R M U I S 
( M Y O T I S E M A R G I N A T U S ) 1 0 1 

A . J . W . LENDERS 
P A R T I E E L A L B I N I S M E B I J E E N 
G L A D D E S L A N G ( C O R O N E L L A 
A U S T R I A C A L A U R . ) 1 0 2 

K O R T E M E D E D E L I N G E N 1 0 3 

Varkens in de eikelmast (= uit eikels 
bestaand varkensvoer). 
Voorbeeld van extensieve beweiding 
van loofbossen door gedomesticeerde 
dieren in kuddeverband zoals dat in de 
Middeleeuwen plaatsvond in de toen 
nog aanwezige eike- en beukebossen 
op de plateaus. 
Over de beweiding van bossen en stru
welen in Zuid-Limburg gaat het artikel op 
blz. 9 5 - 1 0 1 . 
Gravure uit Otto Brunfels' "Contrafayt 
Kreüterbuch" (Straßburg, 1532). 



HET MILIEU, DE NATUUR EN DE VLINDERS 

Dit jaar is — een jaar te laat - het jaar van het milieu aan het worden. Het wemelt van berichten over broeikaseffekt. 
CFK's, zure regen, milieuplannen en smog. Het broeikaseffekt lijkt voor Limburg voorlopig nog goed uit te pakken-, een 
lente-achtige winter en een zomers voorjaar. Mede door dit vervroegd beginnen van de lente zijn vele veldbiologen nog 
vroeger dan anders voor hun broodnodige buitenlandse opfr/sser op stap gegaan, reden waarom LI in deze rubriek een 
invaller aan het woord treft. 
Ik wil van de gelegenheid gebruik maken om heel kort een paar dingen te vertellen over een der meest recente produkten 
van het natuurbeschermingsbeleid van de rijksoverheid, te weten het Vlinderbeschermingsplan van Landbouwminister Braks 
(het klinkt nog steeds wat ongerijmd, maar het is toch zo-, de Minister van Landbouw in dit land is tevens Minister van Na
tuurbescherming, ook al heeft men het nog niet nodig gevonden om hem expliciet die titel te geven, een teken aan de 
wand m./.j. 
Tezamen met het Nationaal Milieuplan van het concurrerende Ministerie van V.R.O.M. dat een integrale verbetering van 
de milieukwaliteit beoogt, zowel ten dienste van natuurbehoud als van "mensbehoud" kunnen het zojuist verschenen Na
tuurbeleidsplan en de afzonderlijke soortenbeschermingsplannen belangrijke instrumenten zijn voor een effektief natuurbe-
houdsbeleid. De afzonderlijke plannen gericht op natuurbehoud zijn overigens wel degelijk nodig. De algehele sanering 
van ons milieu is een dermate omvangrijk, kostbaar en langdurig proces, dat we niet kunnen wachten totdat dit zoden aan 
de dijk gaat zetten. We moeten nu al extra inspanningen verrichten voor kwetsbare levensgemeenschappen en bedreigde 
soorten om te redden wat nog te redden valt. 
Het meest recente "soortenreddingsplan" van minister Braks is het plan voor de bescherming van onze dagvlinders, dat in 
nauwe samenwerking met de Vlinderstichting is opgesteld en dat onlangs bij de opening van het internationaal vlindercon
gres in Wageningen aan de openbaarheid is prijsgegeven. 
Naar mijn idee mag Braks zeer tevreden zijn. Het plan is in vrij korte tijd ( ± 2 jaar) gereedgekomen, het omvat alle 2 9 
bedreigde soorten en de 15 recent uitgestorven soorten (slechts 3 I van 75 inheemse soorten gelden als niet of weinig be
dreigd) en geeft voor al deze soorten aanbevelingen voor beheer resp. herintroduktie. In het plan wordt telkens een aantal 
soorten met min of meer overeenkomstige bioloopeisen, een zogeheten ecologische groep, gezamelijk behandeld, wat de 
leesbaarheid en overzichtelijkheid van het plan zeer ten goede is gekomen. 
Wat opvalt aan het plan is de aandacht die gevraagd wordt voor een meer vlindervriendelijk landschapsbeheer en plant-
soenbeheer. Ten aanzien van het landschapsbeheer wordt veel nadruk gelegd op het instandhouden en herstellen van een 
voor vlinders geschikt ecologisch netwerk van bloemrijke wegbermen, spoorwegbermen, dijktaluds en andere kleine land
schapselementen. Jammer is dat er niet expliciteit gewezen is op de belangrijke mogelijkheden die er zijn langs tal van 
beekoevers, terwijl er nu al gemeenten zijn (Echt!) die daar op in gesprongen zijn. Heel interessant is de lange reeks van 
aanbevelingen met betrekking tot het beheer van stedelijke groengebieden. In het algemeen is extensivering en het spon
taan laten ontstaan van bloemrijke, ruigere begroeiingen hierbij het sleutelwoord. Voor veel gemeenten moet dit in deze tij
den van zeer krappe, teruglopende gemeentelijke middelen als muziek in de oren klinken. Hier ligt een mogelijkheid om 
mee te werken aan natuurbehoud en om tegelijkertijd te bezuinigen 
Bij de negen soorten waarvoor herintroduktie binnen afzienbare tijd mogelijk geacht wordt, worden 3 kalkgraslandsoorten 
genoemd, 2 soorten van beekdalen in Zuid-Limburg en 2 soorten welke vroeger o.a. in het limburgse Maasdal en in het 
Swalmdal voorkwamen. Waaruit opnieuw blijkt hoe belangrijk een goed natuurbeheer in Limburg kan zijn voor behoud en 
herstel van de natuurlijke diversiteit in algemene zin en van de vlinderrijkdom in het bijzonder in ons land. Ook voordat het 
Milieuplan van Nijpels (of moeten we zeggen Nijpels' ambtenaren?) — als dat er ooit doorkomt — effekt is gaan sorteren. 

TORBEN MULDER 

Koninginnepage (foto: B.G. Graatsma) Parelmoervlinder (foto: F. Cupedo). 



VERSLAG VAN DE MAANDELIJKSE BIJEENKOMST 

TE MAASTRICHT OP 6 APRIL 

De heer Blink maakte bekend dat er de 
volgende maand geen vergadering zal 
z i jn . 
O p 1 juni is wel een bijeenkomst, dan 
zal de vergadering vooral gewijd z i jn 
aan het bekijken van meegebrachte 
naturaliën. 
Voordat de heer E. Pelzer met z i jn le
zing over grof wi ld in Nederland be
gon, maakten enkele leden van de ge
legenheid gebruik hun bezorgdheid te 
uiten over het kappen van bomen in 
verschillende Maastrichtse wi jken. Het 
kappen van Sleedoorn struiken op de 
Sint-Pietersberg vond men een ernsti
ger aangelegenheid aangezien dit een 
waardeplant is voor de Berkepage, 
een Nederland zeldzaam voorkomen
de vlindersoort. Hierover zal met de 
betreffende instantie kontakt worden 
opgenomen. 
De heer Pelzer begon met de term 
" g r o f w i l d " te verklaren. Dit woord 
werd al in de 15e en 16e eeuw ge
bruikt. In die ti jd, dit kan men afleiden 
uit plakaten, verstond men er Damhert, 
Ree, Edelhert en W i l d z w i j n onder. Vol 
gens de huidige jachtwet moet er on
der verstaan worden: Edelhert, Dam
hert, Moef lon, W i l d z w i j n en Ree. 
Van het onderzoek naar het voorko
men van grofwild in het verleden, en 
trouwens van historisch onderzoek van 
fauna en flora in het algemeen, is nog 
niet veel werk gemaakt. Het eerste be
langrijke onderzoek is gedaan door 
Den Brouwer, die in 1 9 4 9 " D e ge
schiedenis van het Edelhert in Neder
land gepubliceerd heeft. 
Een echt verklarend onderzoek i s , be
halve door de heer Pelzer, nog niet 
eerder uitgevoerd. Toch is dit volgens 
hem erg belangrijk, aangezien oorza
ken en relaties van voor of achteruit
gang van het grofwild in het verleden, 
ons aanwijz ingen kunnen geven over 
het beheer van grofwild in onze ti jd. 

De bronnen waaruit hij z i jn gegevens 
heeft gekregen zi jn oude literatuur- en 
rechtbankverslagen. Vooral deze 
laatste geven vaak exacte gegevens 
over het voorkomen van de verschil len
de soorten in een bepaald gebied. 
U i t het onderzoek blijkt een gestage 
achteruitgang van grofwild vanaf 
1 5 8 0 . Deze achteruitgang voltrok zich 
van west naar oost en van noord naar 
zu id. Z o vindt men op het einde van de 
19e eeuw alleen nog op de Veluwe 
een bestand van enige betekenis. 
Vervolgens besprak de heer Pelzer de 
afzonderli jke soorten. 
Het Edelhert kwam in de Middeleeu
wen in het hele land voor. Rond 1 7 0 0 
w a s het bijna overal verdwenen. In de 
1 8e eeuw wordt nog een enkel exem
plaar gezien in Limburg en in het Rijk 
van Ni jmegen, al doet deze soort het 
volgens een verslag van een rent
meester daar niet al te best. Daarna 
komt het Edelhert alleen voor op de Ve
luwe, alwaar na 1 9 0 0 de stand verbe
tert als gevolg van invoer door groot
grondbezitters. 

Het Ree vertoont hetzelfde beeld: In de 
19e eeuw alleen nog op de Veluwe. In 
Limburg blijkt uit verslagen dat het ree 
in aantal is toegenomen. Door " H o l 
landse" zoölogen wordt dit feit echter 
niet genoemd. Oorzaak: van I 8 6 0 -
1 8 9 0 werd de streek ten zuiden van de 
lijn W e e r t - Ni jmegen volgens " H o l 
landse" wetenschappers niet tot N e 
derland gerekend. 
De oorzaak van de toename in Limburg 
moet gezocht worden in het feit dat 
ook in Limburg de jachtwet verander
de, waardoor er een betere jachtbe-
scherming bereikt werd. Bovendien 
nam de bebossing hier toe. Verder 
moet ook als oorzaak gezien worden 
de toenemende jachtbescherming en 
bebossing in het aangrenzende Duits
land 
Het Damhert is geen inheemse soort 
maar werd in 1 5 9 3 vanuit Engeland in 

de omgeving van Den Haag inge
voerd. Enkele exemplaren wisten te 
ontsnappen, doordat boeren de om
heiningen weghaalden. In de 17e 
eeuw was het Damhert nagenoeg uit 
Nederland verdwenen. Het langst w i s t 
het nog stand te houden op de 
Veluwe. 
Het W i l d e zwi jn vertoont hetzelfde 
beeld als het Edelhert en het Ree. Van
af 1 7 7 5 - 1 8 0 0 komen populaties voor 
in de Achterhoek, op de Veluwe, bij 
Montfort en bij Vaals. Doordat na ver
loop van tijd de jacht op het W i l d zwi jn 
door de "hoge heren" niet werd be
schermd, o.a. als gevolg van het feit 
dat in de Franse tijd iedereen een jacht
akte kon krijgen, bossen verdwenen en 
in de 19e eeuw dit dier als schadelijk 
werd, verminderde hun aantal en ver
dween deze soort bijna geheel. Een 
enkel exemplaar wordt dan nog gezien 
op de Veluwe. Zwi jnen die dan nog 
gesignaleerd werden, waren vaak 
zwervers uit Duitsland. Dankzi j invoer 
(na 1 9 0 4 ) door Prins Hendrik van grote 
aantallen W i l d e zwi jnen uit Duitsland, 
en de bescherming ervan door groot
grondbezitters en het nieuwe jachtbe-
leid (dat op selectie gericht was ) , steeg 
hun aantal enorm. 

Rond 1 9 4 0 was het bestaan toegeno
men tot ongeveer 1 5 0 0 stuks. 
In Limburg bleef na de franse tijd, on
danks dat de "Zu ide l i j ke Nederlanden 
bleef na de Franse ti jd, ondanks dat de 
"Zu ide l i j ke Neder landen" bij Neder
land hoorden, de Franse wetgeving 
gehandhaafd. De rechtbankverslagen 
uit die tijd berichten over een stri jd hier
over met de Nederlandse ambtenarij. 
Deze onzekere periode duurde onge
veer 15 jaar en was slecht voor de 
wi ldstand. De rechtbankverslagen ge
ven helaas geen indruk over de grootte 
van de populaties uit die ti jd. 

Een boeiende voordracht, die heel wat 
discussie op gang bracht. 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 
In het vorige Maandblad ( 7 8 ( 5 ) : 79) 
werd de Algemene ledenvergadering 
van zondag 11 juni reeds aangekon
digd. Het middagprogramma is nu ook 
bekend en ziet er als volgt uit. 
N a de lunch (rond 1 3 . 0 0 uur) zal de 
heer Van Westreenen nader ingaan op 

de gegevensverzameling door Staats
bosbeheer t.b.v. het beheer van na
tuurreservaten: de manier waarop ge
gevens verzameld worden, welke ge
gevens nodig z i jn en wat er met de ver
kregen informatie gedaan wordt. Het 
laatst genoemde punt za l tevens aan 

de orde komen in de excursie die aan
sluitend op de mondelinge inleiding in 
het natuurgebied " M a r i a p e e l " gehou
den wordt. Deelnemers wordt aange
raden laarzen mee te nemen. 

R. G U B B E L S 

Waarneming secretaris 



BEWEIDING VAN BOSSEN EN STRUWELEN 
IN ZUID-LIMBURG 
H . H l L L E G E R S , Proost Wil lemstraat 1, Meerssen 

Tijdens het mini-symposium betreffende het huidige en toekomsti
ge (hakhout-)beheer van de Zuidlimburgse bossen te Vijlen op 1 
november j . l . werd het onderwerp "begrazing van bossen" on
besproken gelaten. Dit is onterecht, immers bosbegrazing speelde 
in het grijze verleden een belangrijke en in het nabije verleden 
nog een niet te onderschatten rol in het beheer van zowel 
hakhout- en Middenbossen. Bovendien hebben experimenten met 
beweiding door schapen in Zuidlimburgse bossen, weliswaar op 
kleine schaal toegepast, duidelijke en positieve resultaten opgele
verd. Door een bepaalde vorm van begrazing toe te passen zou 
de bosbeheerder sommige effekten van het huidige nul-beheer te
niet kunnen doen en het herstel van de voor Zuid-Limburg zo ka
rakteristieke hakhoutflora weer kunnen bevorderen. Voorts kan 
begrazing een gunstig effekt hebben op struweelvorming in en 
aan de rand van bossen en bossen met een dichte ondergroei een 
wat opener karakter geven. Begrazing is verder een zeer belang
rijk hulpmiddel om de soortsdiversiteit van bosranden en bossen 
te verhogen; via vacht, ingewanden en hoeven worden vele di
asporen verspreid en tenslotte kan een beheerder van natuurter
reinen door een bepaalde vorm van begrazing toe te passen uit 
soortenarme productiegraslanden soortenrijke natuurterreinen 
laten ontstaan die, afhankelijk van de begrazingsdruk, zowel uit 
graslanden, als struwelen en bossen kunnen bestaan. 

HISTORISCHE GEGEVENS 

Het Mergellandschaap - de naam 
bestaat pas sinds 1 9 7 8 (HlLLEGERS & 
REUTEN, 1978) - is een erkend Neder
lands heideschapenras (CLASON, 1980) 
dat tot ± 1950 in het Nederlandse en 
Belgische deel van het Mergelland als 
een kuddeschaap gefokt werd. Net als 
de overige heiderassen wordt ook dit 
ras gebruikt door natuurterreinbeheren-
de instanties als " res taurateur s " , dan 

wel als " ins tandhouders " van bepaal
de, half-natuurlijke mil ieu's die momen
teel de status natuurreservaat bezitten, 
zoals kalkgraslanden en daaraan gren
zende andere heischrale graslanden, 
struwelen en (hakhout)bossen. 

In minstens 1 1 natuurterreinen in Zu id-
Limburg vindt momenteel beweiding in 
rasters plaats. De beweidingsdruk ver
schilt per terrein (tabel I ) . 
Onderstaande gegevens hebben be-

Tabel 1. Onderzoeksterreinen in Zuid-L mburg 

Reservaat Lokatie Begrazing Perma Perio Begrazings Laatste publicatie 
vanaf nent diek druk 

Bemelerberg Bemelen '79 X 1,5 ha/). HILLEGERS (ed.), 1985 
Hoefijzer Bemelen '79 X wisselend VAN OER SNOEK, 1982 
Julianagroeve Cadier en Keer '82 X wisselend HILLEGERS, 1987 
Kooberg Cadier en Keer '85 X wisselend HlLLEGERS, 1987 
Laamhei Gerendal '83 X wisselend WILLEMS, 1985 
Gerendalse we Gerendal '72? ? WILLEMS, 1985 
Orchideeëntuin Gerendal 2 X ? Win EMS, 1985 
Kunderberg 1 Kunrade '83 X 2 ha/j. HILLEGERS, 1987 
Kunderberg 2 Kunrade '84 X HlLLEGERS, 1987 
Zure Dries Gronsveld '82 X DE BOER, 1976 
Rieseberg Gronsveld '82 X DE BOER, 1976 
Vosgrubbe Reymerstok '78 X DE BOER, 1976 

trekking op de effecten van beweiding 
in loofhoutopstanden en struwelen in 
deze terreinen. 

Het is een opvallend gegeven dat het 
onderwerp extensieve beweiding 
(waarmee o.a. beweiding door gedo
mesticeerde dieren in kuddeverband 
bedoeld wordt) in de milieuliteratuur 
tussen 1 9 0 0 en 1 9 5 0 onbesproken 
wordt gelaten. Dit hangt ongetwijfeld 
samen met het feit dat de herder met 
z i jn kudde in Zuid-Limburg (in tegenstel
ling tot elders in Nederland) vanaf 
1 9 0 0 al geen alledaagse verschijning 
meer was in het landschap. 
In de eeuwen daarvoor waren deze 
dorpsfiguranten wel alledaagse ver
schijningen, maar één voor één ver
dwenen ze uit het milieutoneel. 
De varkenshoeder - " d e verkes jong" 
(of sween) - verdween toen de laatste 
eike- en beukebossen op de plateau's 
verzaagd werden tot constructiehout 
voor de groeiende steden. N a de 
Middeleeuwen komen we de varkens
hoeder nog tegen op braakliggende 
akkers ( V A N DE V E N N E , 1957) en de 

laatste vermelding van een kudde 
krulstaarten dateert uit het midden van 
de 18e eeuw ( H A B E T S , 1 9 7 4 ; f ig. 1). 

Varkens waren beslist geen bosvernie-
lers (o.a. T E N C A T E , 1 9 7 2 ) , dat geldt 
wel voor runderen. In de zgn. W i j s -
dommen, dorpsreglementen uit de late 
Middeleeuwen ( H A B E T S , 1 8 9 1 ) , wordt 
uitdrukkelijk bepaald dat z i j (periodiek) 
uit " h e t hout " moesten blijven ( J A N S E N 
& V A N DE W E S T E R I N G H , 1 9 8 3 ; f ig. 2) 

maar bosbeweiding door runderen 
blijft, voor zover er dan nog uitgestrek
te bossen bestaan (o.a. Vi j lenerbos), 
toegepast tot in het begin van deze 
eeuw (mond.meded. J . Felder). De 
heert, dialectisch " h e i r t " of "Schweit
z e r " (letterlijk " z w i t s e r " , immers deze 
dorpsfunctionarissen waren vaak afge
dankte en gerepatrieerde leden van de 
pauselijke of Zwi t serse garde) blijft in 
functie in die delen van Zuid-Limburg 
waar nog uitgestrekte gemene beem
den en broeken voorkomen zoals langs 
de Maas en de benedenloop van de 
Geul tot ± 1 9 2 0 . 

Het ganzenhoedstertje — "ga i ze l ie s -
k e " —, een rivier- of beekdaldorpfigu-
rante, is dan al verdwenen. De " s j i e -
p e r " (schaapherder) hield taai stand 



Figuur 1. Varkenshoeder met varkens in eikenbos op Centraal-Corsica (omgeving Zicavo) 
(foto-. B.G. Graatsma, mei 1979). 

"item, ouch sal nyemant, he sy man off f rauwe, myt kueen oder schaeffen in die 
jonge spruyssen van enen jaer hueden en wer 'f saich dat yemant dayrenboven 
myt ynnichen derselver besten in die jonge spruyssen befunden wurde, it were van 
den foerster oder ynnichen naeber, der sal verburt haven van yeder kudde 
schaeff it sy dan cleyn off groisz, eynen radergulden und van yeder koe of ryndt 
eyn marck." 

Figuur 2. Artikel 12 van het Vylener Wijsdom uit 1539 (JANSEN DE LIMPENS, 1977: p. 452). 

Vrij vertaald luidt dit dorpsvoorschrift: "Verder zal niemand, hetzij man of vrouw, koeien 
of schapen hoeden in het hakhout jonger dan een jaar en wie zich daar toch met vee bevindt 
of het van de boswachter is of van een andere boer uit het dorp, die zal een boete moeten 
betalen, voor elke schapenkudde een gulden en voor elke koe een mark." 

en overleefde de uitvinding van de fo
tografie ruimschoots: minstens 2 5 
dorpsschepers uit Zuid-Limburg werden 
voor eeuwig op de gevoelige plaat 
vastgelegd. Afgezien van heischrale 
graslanden (waaronder de kalkgras
landen), akkers na de oogst, braaklig
gende akkers (de zgn. " d r e e s j e " ) en 
wegbermen behoorden ook de hak-
houtbossen tot de " h e u j " van één 
scheper (fig. 3 en 4 ) . Natuurl i jk waren 
bossen verboden gebied, maar één 
der laatste schepers bekende mij dat 
bosbeweiding regel was (HILLEGERS & 
REUTEN, 1 9 7 8 ) . Dit gebeurde in de 
winter, vlak vóór er sneeuw zou vallen. 
Dan viel dat minder op. . . 
De historiciteit van geiten- of paarden-
kudden, weidend in Zuidl imburgse bos
sen of schrale graslanden kon totnog
toe niet achterhaald worden. Mogeli jk 
liepen enige geiten mee in een kudde 
schapen. 

Paarden bleven, als gewaardeerde 
werkkrachten, op stal en kregen kracht
voer. Alleen in het Meinweggebied 
schijnt tijdens de Middeleeuwen een 
kudde halfwilde (?) paarden te hebben 
rondgezworven (VENNER, 1 9 8 5 ) . Fi
guur 5 geeft een overzicht. 

STRUCTUURVERANDERINGEN 
Climaxbossen vertonen in ons klimaat-
gebied een horizontale gelaagdheid, 
die hoogstens plaatselijk en tijdelijk 
wordt onderbroken door een door ou
derdom gevelde woudreus. O p de 
boom-, struik- en kruidlaag heeft een 

Figuur 3. Beweiding 
van bossen door 
schapen in Zuid-Lim
burg omstreeks 1900 
(Geulhem, Barakken-
berg) (prentbriefkaart 
collectie B.G. Graats
ma). 



Figuur 4. Vrouw mei 
schapenkudde: be
weiding van bossen 
door schapen in Zuid-
Limburg of de direkte 
omgeving. Tekening 
van een Maastrichtse 
kunstenaar (A.M.), 
vervaardigd rond 
1900, waarschijnlijk 
in de omgeving van 
Maastricht. Let op de 
gevlekte koppen en 
de lange vacht; deze 
eigenschappen type
ren de huidige Mer
gellandschapen (ei
gendom H. Guissen, 
Maastricht). 

Figuur 5. Historisch 
overzicht (schets) van 
beweiding door kud
dedieren in Zuidlim
burgse bossen. 

begrazingsdruk een verschillend effect: 
permanent weidend in een climaxbos 
ondervindt de volwassen boomlaag 
geen schade, de struiklaag echter we l . 
De kruidlaag verandert ingri jpend. 
Schorsvraat bij volwassen bomen komt 
niet voor, wel bij jonge exemplaren. 
Hoedanigheden van schors en bast en 
het regeneratievermogen van de afge
beten twijgen bepalen de mate van de 
schade per soort. Kiemplanten van 
houtige soorten (de toekomstige cimax-
soorten!) overleven zelfs geen lichte 
beweiding en slechts die houtige ge
wassen met maximale schaapsresisten-
te eigenschappen (meest doornige 
struiken) kunnen overleven. 
Een kruidlaag, bestaande uit zgn. w in 
tergroene soorten, o.a. Klimop (Hedem 
helix), maakt plaats voor een ijle gras
mat met daarin kruiden met schaapre-
sistente eigenschappen. Een weelde
rig, kniehoog vegetatiedek maakt 
plaats voor een open en laag bij de 
grondse vegetatie. 
Door een onophoudelijke beweiding, 
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schapen 

paarden 
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zal een bos zich niet meer verjongen, 
na jaren ontstaat een open " p a r k b o s " , 
waarin zich mensen en hun huisdieren 
vri jeli jk kunnen bewegen. Daar waar 
bomen gekapt worden ontstaan per
manent open blijvende plekken waar 
zich hoogstens enig struweel kan vesti
gen. Figuur: 6 geeft een overzicht. 

FLORISTISCHE 
VERANDERINGEN 
Begrazing van bossen heeft niet alleen 
de structuur daarvan beïnvloed, ook de 
soortensamenstell ing van het Zuidl im
burgse bos wi j z igde zich sterk onder in
vloed van de weidende kudden. Daar
naast spelen andere selectieve mecha
nismen een rol zoals kappen, kolen-
branden etc. (vgl. J A N S E N & V A N DE 

W E S T E R I N G H , 1983 ; Buis , 1985) . 
De numeriek belangrijkste climaxsoor
ten van het primaire bos op hellingen 
en plateau's in Zuid-Limburg waren eik, 
beuk en linde ( J A N S S E N , 1960) . De 
sterke teruggang van de laatste soort 

2000 jaar 

dateert al vanaf de prehistorie. Het af
gesneden loof diende als wintervoed
se l . Eik en beuk waren als " e e k e r " - of 
"mas t "bomen uiterst belangrijk voor 
de vroeg middeleeuwse varkenskud
den. Vanaf ± 9 0 0 neemt de beuk af 
( J A N S S E N , 1960) waarschijnl i jk als ge

volg van het feit dat diens hout een be
tere brandstof levert dan dat van de 
eik. In z i jn functie als mastboom en le
verancier van constructiehout is de eik 
superieur. 
Tegen het einde van de Middeleeuwen 
z i jn de plateaubossen verdwenen ten 
gevolge van ontginningen, waaraan 
overbeweiding is voorafgegaan. O m 
dat bos, om diverse redenen, onmis
baar was voor de agrarische bedri jfs
voering van het Ancien Régime, bleven 
plaatselijk bossen bestaan met name 
op hellingen, die voor agrarische doel
einden minder geschikt waren. In die 
hell ingbossen, waarvan het areaal 
rond 1 8 0 0 dank z i j de eerste topografi
sche kaarten bekend is, blijft de eik de 
dominante boomsoort ofwel in de vorm 



Climax bos. Géén beweiding door kudden. Beweid bos 

Figuur 6. Structuurveranderingen als gevolg van beweiding. De kruidlaag verandert ingrij
pend, de struiklaag minder, de boomlaag niet. Het bos wordt "open" d.w.z. parkachtig. 

van het hakhout in het " N i e d e r w a l d " , 
dan wel als "over s taander " in het 
" M i t t e l w a l d " . Een codominante rol in 
de struiklaag is de Hazelaar toebe
deeld. (Corylus avellana). Beide soor
ten z i jn ook belangrijk als constructie
materiaal van de vakwerkbouw die al
thans plaatselijk in Zuid-Limburg in 
zwang blijft tot ± 1 8 7 5 . De " t i m m e r " 
van deze houtskeketbouw is eik (tot ± 
1 7 5 0 ) , daarna olm en later es en kers. 
De hazelaar levert vooral het vlecht-
materiaal voor de wanden. 
Pas in de zeventiger jaren van deze 
eeuw wordt beweiding van bossen op
nieuw geïntroduceerd. De veranderin
gen van de soortensamenstell ing s inds
dien worden in het onderstaande sa 
mengevat (vgl. ook figuur 7 ) . Drie 
soortspecifieke eigenschappen van 
een houtig gewas bepalen diens over
levingskans in een beweid systeem: 
hoedanigheden van de schors op 
vraathoogte, het regeneratievermogen 
der afgebeten scheuten en bepaalde 
vraatresistente eigenschappen van o.a. 
het loof. 

Een dunne, gladde schors beschermt 
de bast niet tegen vraat: stammen met 
een diameter tussen 3 en 3 0 cm van 
soorten uit de geslachten Salix, Ulmus, 
Acer en Fraxinus worden dusdanig 
rondom geschild dat het daarboven 
gelegen weefsel op den duur afsterft. 
Schors met een horizontaal vezelende 
structuur (o.a. bij Betula en Prunus avi

um) wordt niet of nauwelijks gegeten, 
die met een verticaal vezelende juist 
wel (Ulmus). Een ruwe, korstige schors 
(Quercus, Betula pendula) wordt even
min gegeten. 
Ook het regeneratievermogen van af
gebeten of beschadigde delen (o.a. 
bast) bepaalt de overlevingskans: 
Ulmus- en bepaalde Prunussoorten vor
men na bastbeschadiging zowel wor
telopslag, stambasisopslag als een 
snelle uitgroei van warr ige zijscheuten 
die loof- of bastvraat bemoeili jken. 
Quercussoorten vormen géén wortel
opslag, ßefu/asoorten regenereren 
nauweli jks. Bij struiksoorten is het rege
neratievermogen vaak zeer hoog (bv. 
Prunus spinoso, Crataegus, Rosa, 
Juniperus). 

Andere vraatresistente eigenschappen 
z i jn giftigheid (d.w.z . ongenietbaar 
voor de begrazer), slechte geur of ste
keligheid. Taxus- loof is dodelijk voor 
paarden; kleine hoeveelheden werden 
door Mergellandschapen zonder risico 
geconsumeerd. Andere naaldbomen 
(Picea, Juniperus) bevatten hars, net als 
Prunus avium en worden waarschijnli jk 
om die reden niet gegeten. Hetzelfde 
geldt voor de stinkende bast en blade
ren van Sambucus nigra. Stekels vor
men een probaat middel tegen vraat 
(o.a. Crataegus, Prunus en Robinia). 
Alle genoemde verdedigingsstrategiën 
z i jn overigens betrekkelijk wat hun suc
ces betreft: bij een geringer voedsel-
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aanbod (gedurende de winter) of bij 
een verhoogde beweidingsdruk, wor
den op een enkele uitzondering na, 
ook de meest begrazingsresistente 
soorten door Mergellandschapen ge
consumeerd. 

BEGRAZING VAN 
STRUWELEN 
In de proefterreinen worden een twee
tal duidelijk van elkaar te onderschei
den struweeltypen aangetroffen: het 
eerste komt voor op grenzen, bestaat 
uit vele soorten en mag, om diverse re
denen, oud genoemd worden. Het 
tweede type is daarentegen jong 
d.w.z . hoogstens 4 0 jaar, bestaat uit 
slechts een soort (maximaal uit drie) en 
komt niet op grenzen voor. Het proef-
terrein " B e m e l e r b e r g " geeft een goed 
beeld van de verschillen (fig. 8 ) . 
Struwelen z i jn moeilijk toegankelijke 
vegetaties van doornige, stekelige, 
sl iertige, zich sterk vertakkende struiken 
of heesters, die warme standplaatsen 
bevoorkeuren. Deze soortenrijke ge
meenschap, het B e r b e r i d i o n , is 
goed ontwikkeld in Zuid-Limburg. De 
meeste soorten daarvan verspreiden 
z ich ornithochoor: hun opvallend ge
kleurde bessen of steenvruchten wor 
den vooral via het maagdarmkanaal 
van vogels verspreid. 
De effecten van begrazing van beide 
struweeltypen is verschil lend; terwij l 
struweeltype 1 zich handhaaft vanwe
ge de ontoegankelijkheid van de 
standplaats, wordt type 2 langzaam 
maar zeker teruggedrongen omdat de 
begrazer aan alle kanten toegang 
heeft. Tenslotte blijven enkele geïso
leerde struiken of bomen over. In detail 
beschouwd verloopt de terugdringing 
als volgt: aanvankelijk wordt de hori
zontale uitbreiding tot stilstand ge
bracht, vervolgens wordt na enige ja
ren het gehele struweel "ondertun-
n e l d " . Enkele jonge stammen worden 
ontschorst en er blijven enkele paraplu-
vormige exemplaren over (fig. 9 ) . 
Zeer begrazingsresistent z i jn Cratae-

I I ' " " Étttl 
Hellingbos 

hakhout 

hakhout + overstaanders 
grasland l l l f 

Figuur 7. Overzicht (schets) van beheer, areaal en soortensamenstelling der Zuidlimburgse bossen. 



Figuur 8. Twee struweeltypen op de 
Seme/erberg. 

gus, Rosa en Rubussoorten. Hun strate
gie bestaat uit het vormen van een bun
del stekelige scheuten, waarvan de 
buitenste de binnenste tegen vraat be
schermen. Een der laatste groeit om
hoog en vormt de toekomstige hoofd
stam van een Crataegusstruik (fig. 10) , 
bij Rosa en Rubussoorten (m.u.v. Rubus 
caesi'us) groeien meerdere binnenste 
scheuten omhoog, buigen vervolgens 
om en beschermen zodoende het 
" h a r t " van de struik (fig. 1 1). 

Figuur 9. Prunus spinosa-sfruwee/ onder 
beweidingsdruk. 

SUCCESSIE GRASLAND -
STRUWEEL - BOS 
Diverse vegetatie-opnamen, vegetatie
beschrijvingen en soortsopgaven uit de 
eerste helft van deze eeuw geven een 
beeld van de kruidenrijkdom der Zu id 
limburgse schrale graslanden (o.a. 
kalkgraslanden), waarvan een beperkt 
aantal momenteel als natuurreservaat 
wordt beheerd. Vanaf de jaren ' 6 0 
neemt het aantal en bedekkingspercen
tage der kruiden af ten gunste van de 
uitbreiding van zgn. sociale grami-
neën, meerjarige soorten in het bezit 
van rhizomen en hoge bovengrondse 
produktie van biomassa dat bij afster
ven moeilijk verteert. Plaatselijk ver
schenen, vooral aan de onderzi jde van 
hellingen, struwelen die via erosiegeu
len omhoog kropen. Inmiddels z i jn de
ze delen overgegaan in een soorten-
arm struweelbos. In 1 9 8 0 waren van 
de oorspronkeli jk vr i jwel struikloze (het
geen met foto's aangetoond kan wor
den) Schiepersberg, Bemelerberg, 
Kunderberg, St. Pietersberg en Berg-
hofweide resp. 9 9 , 3 0 , 6 0 , 8 0 en 4 0 % 
met bos, struweel of opslag bedekt. 
Grof geschetst kan deze successie met 
de volgende stadia " t r e f w o o r d e n " 
aangeduid worden: vergrassing ver
laagt het bedekkingspercentage der 
kruiden, vervilt ing van dé dominante 
grassoort levert een stapeling van het 
humuspakket, plotseling gevolgd ver
ruiging met struweel hetgeen verhou-
ting van de vegetatie tot gevolg heeft. 
De praktijk heeft geleerd dat door mid
del van begrazing met Mergel land
schapen deze successie ook in omge
keerde richting kan verlopen (HlLLE
GERS, 1 9 8 5 ) . 

De observaties van successies in 
graslanden, struwelen en bossen, ver
oorzaakt door beweiding met Mergel
landschapen staan (tot op zekere 
hoogte en met het nodige voorbehoud) 
toe voorspell ingen te doen ten aanzien 
van natuurlijke ontwikkelingen in 
graslanden die onttrokken worden aan 
agrarische bestemmingen, hetgeen 
zich bij de op handen zi jnde ruilverka
veling Mergel land-Oost zal gaan 
voordoen. 
Uitgaande van een perceel produktie-
grasland dat te zamen met een perceel 
loofbos van hetzelfde oppen/lak inge-
rasterd wordt, waarbi j een bewei
dingsdruk met Mergellandschapen van 
minder of gelijk aan 1 dier per ha per 
jaar wordt toegepast, dan zal zich hier 
hoogstwaarschijnli jk de volgende suc
cessie afspelen. 
In het bos handhaven zich bomen met 
een stamdiameter van ten minste 3 0 

cm, in de struiklaag of jonge boomlaag 
alleen die soorten, resp. exemplaren 
met schaapresistente eigenschappen 
(Rosa, Crataegus, Ilex) en/of een hoog 
regeneratievermogen (Carpinus, Cory
lus). 

De struiklaag verandert binnen enkele 
jaren ingri jpend: kiemplanten van hou
tige soorten gaan ten gronde, er ont
staat een i j l , grazig-kruidig vegetatie-
dek. Omdat er geen verjonging op
treedt zal uiteindelijk (na vele decen
nia) het bos zich plaatselijk oplossen. 
Mogeli jk ontstaat of handhaaft zich 
plaatselijk enig struweel van waaruit 

Figuur 70. Crataegusstruik onder bewei
dingsdruk. 



jong bos of boomgroepjes gevormd 
kunnen worden. 
In het grasland zal pleksgewijs vervi l-
ting van de grasmat optreden, op an
dere plekken blijft het vegetatiedek 
kort. Hier zal zich een kruidenrijk 
graslandtype vestigen. Afhankelijk van 
o.a. exposit ie, inclinatie, activiteit van 
gravende konijnen, minerale toestand 
van het substraat zal een deel van de 
vervilte grasmat plaats maken voor de 
structuur " r u i g t e " , meest in de vorm 
van braamstruweel , waarin zich na 
verloop van enige jaren houtige soor
ten kunnen vestigen, waarvan de soor
tensamenstelling afhankelijk is van o.a. 
substraat, w i j ze van zaadtransport, 
aanwezigheid van zaadproducerende 
moederbomen in de omgeving e.d. 
Houtige opslag in braamstruwelen van 
Prunus, Crataegus, Sambucus, Betula 
en Quercus is binnen het onderzoeks
gebied vastgesteld. Overschaduwd 
door een gesloten boomkroon zal ver
moedelijk het braamstruweel na vele 
jaren gaan kwijnen. 
Zowe l in het open grasland als in het 
bos wordt door de grazers op bepaal
de, vaste plaatsen gerust. Door mest-
concentraties ontstaan hier ruderale 
ruigten met een grote variatie aan soor
ten. De verdere successie van dit vege
tatietype is nog onduidelijk. 

Puntsgewijs samenvattend. 
- Het bos wordt parkachtig met een 

lage, ijle kruidlaag en open plek
ken. 

- Bosverjonging vindt daar niet meer 
plaats. 

- Bepaalde struiken handhaven zich 
en kunnen zich mogelijk uitbreiden. 

- Het homogene grasland evolueert 
in diverse structuurtypen: graz ig-
kruidig, viltig en ruig. Vanuit het 
laatstgenoemde type kan struweel 
ontstaan dat tot bossages kan uit
groeien. 

- Zowe l in het bos als in het grasland 
ontwikkelen zich plaatselijk bepaal
de ruigtkruidengemeenschappen. 

- Alle genoemde vegetatiestructuren 
gaan gepaard met overgangen. 

BEGRAZINGSEFFECTEN 
(SAMENVATTING) 
* Bij een periodieke beweiding 

(herfstwinter): afname van winter
groene soorten, toename van de 
hakhoutflora (o.a. Bosanemoon, or
chideeën, vioolt jes). 

* Afname van jonge, houtige opslag 
(o.a. kiemplanten van bomen en 
struiken). 

4= Begaanbaar maken van bos: het 
bos wordt "pa rkacht ig " . 

* De uitbreiding van monospecifieke 
struwelen wordt in horizontale rich
ting stopgezet (o.a. Sleedoorn, 
Braam). 

* Braamstruwelen z i jn moeilijk terug 
te dringen. Experimenten met geiten 
z i jn gewenst. 

* Ondoordringbare struwelen leveren 
t.z.t . " b o s " . 

* Toename van dwergstruiken 
(o.a. Brem, Struikheide). 

* Afname van vervilt grasland. De 
snelheid en afname wordt vooral 
bepaald door de beweidingsdruk 
en de periode waarin beweid 
wordt. 

H= Toename van een zeldzame ruigt-
kruidengemeenschap ( O n o p o r 
d i o n ) op rustplekken. 

* Brandnetelpopulaties nemen (lang
zaam) af. 

sfc "Parkeer "gras landen zi jn noodza
kelijk. (Vgl. Z I M M E R M A N N & W O I K E , 

1 9 8 2 ) . 

S U M M A R Y 

GRAZING OF WOODLANDS IN 
SOUTH-L IMBURG 

The presence of cattle, foraging in woods 
surrounding human settlements, was very 
normal for our ancestors; woodlands had 
many functions during those days. In recent 
times cattle was excluded there, since 
woodlands - once vital parts in rural eco
systems - grew more and more scarce; 
their only function consisted in the producti
on of timber. 
In the Dutch part of Limburg the proces of 
excluding cattle and sheep entirely from 
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woodlands took place around the beginning 
of this century. 
From 1950 onwards, woods in this densely 
populated area became multifunctional 
again; re-introduction of the traditional ma
nagement (f.i. grazing by sheep) could be 
used to make woods more attractive for 
people and a lot of other creatures. 
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MEST VAN DE INGEKORVEN VLEERMUIS 
(MYOTIS EMARGINATUS) 

W . G . V E R G O O S S E N , Hulststraat 20 , Echt 

Bij het inventariseren van vleermuizen 
in hun zomerverbli jfplaatsen, blijken 
deze dieren regelmatig niet (meer) 
aanwezig, dan wel onvindbaar te z i j n . 
Mestvondsten kunnen dan een indirek
te informatiebron vormen. 
WlERSEMA (1979) ontwikkelde hiertoe 
een methode waarbi j diameter, kleur, 
struktuur en vorm van de keutel een de
terminatie of minstens een indikatie van 
de soort mogelijk maken. In zi jn over
zicht behandelt W ie r sema 10 inheem
se soorten. Hierbi j ontbreekt de Inge
korven vleermuis (Myotis emarginatus). 
Gedurende de zomer 1988 was ik in 
de gelegenheid om een grotere hoe
veelheid mest van de Ingekorven vleer
muis te verzamelen in een kraamkolo-
nie van de onderhavige soort te Echt 
(VERGOOSSEN, in prep.). 

METHODE 

Voor het meten en beschrijven van de 
keutels is uitsluitend volledig intakt ma
teriaal gebruikt, met een opsplitsing in 
vers (nog zacht) en oud (gedroogd) 
materiaal. Het meten zelf gebeurde 
met een schuifmaat (nonius 0 , 0 5 mm). 
Volgens Wie r sema levert een monster
grootte van 5 0 keutels al zeer nauw
keurige resultaten op. 

( 9 , 7 0 - 1 0 , 3 5 ) . Vanwege de grote va
riatie geldt deze maat niet als indika-
tief. Opvallend bleek wel , dat ± 3 0 % 
van alle keutels aan één uiteinde een 
zeer spits puntje (0,1 - 2 , 0 mm) had. 
De vorm kenmerkte zich verder door 
veel insnoeringen. De struktuur van de 
keutels valt binnen de kategorie ' f i jn ' . 
Vers materiaal is glanzend zwart van 
kleur, oud gedroogd materiaal is daar
entegen dofzwart. 

DISKUSSIE 

O p basis van hun diameter vallen de 
keutels van de Ingekorven vleermuis, 
samen met die van de Rosse vleermuis 
(Nyctalus nodula), de Meervleermuis 
(Myotis dasycneme) en de Gewone 
grootoorvleermuis (P/ecotus auritus), in 
de tweede kategorie van Wie r sema 
(x 2 , 5 3 - 3 , 1 0 mm). Laten wi j vervol
gens de macht van het grote getal gel
den, dan lijkt verwarring met de G e w o 
ne grootoorvleermuis (N = 5 0 0 ; x = 
2 , 5 6 ± 1,48) zeer reëel. Verschilpun
ten kunnen z i jn : 
- de kleur: Bij de Ingekorven vleer
muis is die steeds zwart , bij de G e w o 
ne grootoorvleermuis donkerbruin tot 
zwartbruin. 

— struktuur: Bij de Ingekorven vleer
muis ' f i jn ' en bij de Gewone grootoor
vleermuis 'vri j grof ' . 
— vorm: Kenmerkend bij de Ingekor
ven vleermuis z i jn de spitse puntjes aan 
één uiteinde ( + 3 0 % ) . Bij de Gewone 
grootoorvleermuis komen deze puntjes 
niet of nauweli jks voor (eigen waar
neming). 

In hoeverre kleur en struktuur variëren 
onder invloed van het opgenomen 
voedsel is nagenoeg onbekend. 
Verwarr ing kan mogelijk ook nog op
treden met keutels van de Meervleer
muis (N = 7 5 0 ; x = 2 , 6 7 ± 1,98), 
maar die kenmerken zich verder door 
het vr i jwel ontbreken van insnoeringen, 
die bij de Ingekorven vleermuis juist 
veel voorkomen. 

S U M M A R Y 

Droppings of the bat Myotis emarginatus are 
briefly described. 
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RESULTATEN 

O p de eerste plaats is bij beide partijen 
van elke keutel de grootste diameter 
gemeten (tabel I ) . 
De lengte is alleen bij het gedroogde 
materiaal bepaald: 10 ,03 ± 1,47 mm 

Tabel I. De grootste diameter van de keutels. 

; s.d. 
aard van de 
keutels 

vers (N = 100) 
oud (N = 84) 

2,56 ± 0,26 mm 
2,54 + 0,30 mm 

95%-betrouwbaarheids-
interval voor het 
gemiddelde 

(2,51 
(2,48 

2,61 mm) 
2,60 mm) 



PARTIEEL ALBINISME BIJ EEN GLADDE SLANG 
(CORONELLA AUSTRIACA LAUR.) 
A . J . W . L E N D E R S , Groenstraat 106, Melick 

Albinisme is geconstateerd binnen alle 
vier de orden van de reptielen ( G I L B O A 
& D O W U N G , 1 9 7 3 ) . Hoewel de meeste 
meldingen betrekking hebben op hage
dissen en slangen, wordt het verschijn
sel ook incidenteel waargenomen bij 
schildpadden en krokodil len. 
Albinisme is erfelijk en berust veelal op 
mutaties waardoor de aanmaak van 
één of meerdere pigmenten geblok
keerd wordt. Het kan echter ook zi jn 
dat de cellen die de pigmenten bevat
ten, de chromatoforen, niet tot ontwik
keling komen. W e spreken van partieel 
albinisme als bij de afwijking toch nog 
bepaalde kleuren tot uiting komen, van 
totaal albinisme als iedere kleur 
ontbreekt. 

Bij reptielen en vissen komen binnen de 
gewervelde dieren de meest opvallen
de kleurpatronen voor. De dieren uit 
deze diergroepen bezitten dan ook di
verse chromatoforen in verschillende 
vorm en samenstelling ( P O R T M A N N , 
1 9 6 5 ; C Z I H A K et al., 1 9 7 6 ) . Daarbij 

kunnen sommige soorten niet alleen in 
de loop van een seizoen, maar ook in 
zeer korte tijd, bijvoorbeeld ten gevol
ge van een schrikreactie, van kleur 
veranderen. 
Naar gelang het aanwezige pigment 
onderscheiden we drie soorten chro
matoforen. De melanoforen synthetise
ren mélanine en kunnen variëren van 
geel, over rood-bruin naar zwart . Het 
z i jn tevens de enige chromatoforen die 
ook bij vogels en zoogdieren aange
troffen worden. De xanthoforen en 
erythroforen bevatten geel-rode pig
menten in de vorm van carotenoïden en 
pterine. 
Daarnaast komen guanoforen voor die 
geen pigment maar guaninekristallen 
herbergen en daarmee kunnen zorgen 
voor een iriserende zilverachtige glans. 
Chromatoforen liggen in de lederhuid. 
Alleen melanoforen kunnen ook in de 
opperhuid aanwezig z i jn , hetgeen o.a. 
blijkt bij de vervelling van reptielen. O p 
de afgestroopte huid kan men immers 
vaak nog duidelijk een vlekkenpatroon 
herkennen. 
Kleurveranderingen treden op door 
verplaatsing van pigment binnen de cel 
(zie figuur 1.) De verplaatsing wordt 
beïnvloed door zenuwen en hormo
nen. Bij slangen komt het snelle veran
deren van kleur nauweli jks voor. Dit in 

Figuur 1. Chromatofoor van een beenvis 
(naar CZIHAK et a\., 1976). 
a. Pigment in het midden van de cel ge
concentreerd. 
b. Pigment diffuus over celplasma ver
spreid. 

tegenstelling tot hagedissen, waarbij 
bij kameleons en anolissen spectaculai
re voorbeelden te vinden z i jn . 
Blauw, groen en violet komen niet als 
pigment in de huid voor. Blauwkleurig 
berust op de dispersie van opvallend 
licht door met name guaninekristallen. 
De intensiteit van de kleuring wordt be
paald door de achtergrond. Een don
kere achtergrond gevormd door mela
noforen kan zo zorgen voor de ir iseren
de blauwe kleur van de kop van man
nelijke smaragdhagedissen tijdens de 
voortplantingsperiode. Groene en vio
lette kleuren ontstaan op een soortgeli j 
ke manier. De achtergrond wordt dan 
respectievelijk gevormd door gele en 
rode pigmenten. In onze streken is de 
groenkleuring van het mannetje van de 
Zandhagedis hier een typisch voor
beeld van. 

Bij onze inheemse slangen wordt de 

kleur vooral bepaald door de pigment 
bevattende chromatoforen. Dit ver
klaart het overheersende optreden van 
de grauwe tinten zoals we die bij bi j
voorbeeld de Gladde slang aantref
fen. De grondkleur van de Gladde 
slang is grijsachtig tot bruinrood. Deze 
kleuren z i jn aan de buikzi jde van het 
dier meestal intensiever. O p de rug ko
men twee rijen donkere vlekken voor 
die naar de kop toe met elkaar kunnen 
versmelten tot dwarsstreepjes. O p de 
flanken van het dier is soms ook een va
ge vlekkenrij zichtbaar. Een grote don
kere vlek op de bovenzijde van de kop 
steekt scherp af tegen de lichtere z i j 
kanten en hals. Dit geldt ook voor de 
donkere strepen die vanaf de neusope-
ningen dwars door de ogen naar ach
teren toe lopen en daar overgaan in 
het zwakke vlekkenpatroon op de 
flanken. 

O p 8 september 1 9 8 8 trof Bert Clerx 
uit Roermond een opvallend licht ge
kleurde gladde slang aan in het Mein-
weggebied (km. hok 5 8 . 5 6 . 3 1 ) . U i t f i 
guur 2 blijkt dat we hier te doen heb
ben met een albino exemplaar. Beki j
ken we het dier nauwkeuriger (figuur 
3 ) , dan wordt duidelijk dat er echter 
geen sprake kan zi jn van totaal-
albinisme. Het bovenbeschreven vlek
kenpatroon is nog goed herkenbaar. 
U i t een kleurenopname blijkt dat alle 
gri js en zwarttinten bij het dier ontbre
ken. De vlekken z i jn rood-bruin, de rest 
van het lichaam is crême-kleurig. Hier
uit kunnen we concluderen dat het een 
geval van parrieel-albinisme betreft, 
waarbi j er blijkbaar geen mélanine ge
vormd wordt, maar wel carotenoïden 
en pterine. 

Voor zover ik heb kunnen achterhalen 
is er nog niet eerder een geval van albi
nisme bij een Gladde slang beschre
ven. Alleen ROLLINAT ( 1 9 4 6 ) meldt in 
één z in : " J e n'ai observé qu'un seul 
cas d'albinisme chez une coronelle, 
dont le dessus était couleur de vieil ivoi
r e " . De literatuur na 1 9 4 6 geeft daar
na herhaaldelijk albinisme bij Gladde 
slangen aan ( S T E M M L E R , 1 9 6 7 ; FRETEY, 

1 9 7 5 ; K E R S T E N & M E R T E N S , 1 9 8 2 ) , maar 

er worden geen concrete meldingen 
meer vermeld. De conclusie is dan ook 
dat albinisme bij Gladde slangen uiterst 
zeldzaam is en dat de hier beschreven 
vondst tot nu toe mogelijk uniek i s . 
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Figuur 2. Albino Gladde slang uit het Meinweggebied (Foto B. Clerxj. 

Figuur 3. Detail van de voorzijde van het dier (Foto B. Clerxj. 

DANKWOORD 
Bij deze wil ik Bert Clerx bedanken voor het be
schikbaar stellen van de foto's en voor de aange
dragen informatie. 

SUMMARY 
PARTIAL ALBINISM IN A SMOOTH SNAKE 
(CORONELLA AUSTRIACA LAUR.) 

This article deals with the first report of albi
nism in a Smooth Snake in the Netherlands. 
Probably it is the first description of such 
specimen at all. 
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KORTE MEDEDELINGEN 

HEIDEBEHEER 
EN ZURE REGEN 

8« STUDIEDAG HEIDEBEHEER OP 
WOENSDAG 6 SEPTEMBER 1989 

De luchtverontreiniging berokkent ern
stige schade aan de kwaliteit van onze 
natuurgebieden. Eutrofiëring en verzu
ring veroorzaken een verarming van de 
flora en fauna en leiden daarmee tot 
ernstige achteruitgang van de natuur
waarden. 
Dit geldt zowel voor bossen, graslan
den, als voor heiden en vennen. Het 
huidige regeringsbeleid is tweeledig. In 
de eerste plaats wordt emissiebeper
king nagestreefd door zgn . brongerich-
te maatregelen. 
Het ziet er echter naar uit dat dit beleid 
pas op z ' n vroegst op langere termijn 
een oplossing kan bieden. Het zal nog 
tientallen jaren duren voordat emissie 
en depositie op de nagestreefde ni-
veau's zul len z i jn teruggebracht. 
Daarom is er een tweede beleidsli jn, 
die op korte termijn zoveel mogelijk de 

schade a.g.v. de luchtverontreiniging 
beperkt. In het kader van dit beleid 
wordt een overlevingsstrategie ontwor
pen, waarin zgn. effectgerichte maat
regelen zoveel mogelijk tegenkoppe-
ling moeten bieden tegen de ecologi
sche gevolgen van de luchtverontreini
ging. De vraag is welke maatregelen 
daartoe geschikt z i jn , maar ook hoever 
we moeten gaan met het plegen van 
ingrepen/kunstgrepen om verzuring en 
eutrofiëring tegen te gaan. De 8e Stu
diedag Heidebeheer zal geheel aan 
dit thema zi jn gewi jd. 

A l s eerste spreker zal drs. C.J. Kalden 
een overzicht geven van de beleidsont
wikkelingen op landelijk niveau en van 
de plannen die vanuit het Minister ie 
van Landbouw en Visseri j en van 
V R O M momenteel worden voorbereid 
of recentelijk z i jn openbaar gemaakt. 
Hierbij zal in het bijzonder worden in
gegaan op de betekenis ervan voor het 
heidebeheer. Aan de orde komen 
Natuurbeleidsplan, Mil ieubeleidsplan, 
Boswet; dr. O F . van Beusekom gaat 
nader in op het doel en de opzet van 
het programma "effectgerichte maat

regelen" welke effecten worden be
oogd? W e l k e maatregelen? En op we l 
ke schaal zullen ze worden toegepast? 
In het verzur ings- en eutrofiëringspro-
ces speelt de aard en de hoeveelheid 
van de organische stof in de bodem 
een belangrijke rol . De lange termijn
ontwikkeling van het organische stof 
complex en de daarmee samenhan
gende zuurgraad en beschikbaarheid 
van nutriënten voor de plant zullen 
worden uiteengezet door prof. dr. J . 
Sevink. 
Een beter inzicht in deze materie is niet 
alleen essentieel om beter te kunnen 
beoordelen in hoeverre de geconsta
teerde veranderingen in het bodem of 
vegetatiecomplex een gevolg z i jn van 
luchtverontreiniging of dat het een 
kwestie is van natuurlijke successie. 
Het is ook noodzakeli jk om te kunnen 
begrijpen hoe verschillende voor
gestelde effectgerichte maatregelen in
werken op het ecosysteem. Plaggen, 
maaien, branden worden hierbij nader 
onder de loupe genomen. 
Een geheel andere voorgestelde maat
regel tegen verzuring is het toedienen 
van kalk en andere mineralen. De ge-



volgen hiervan voor het bodem- en ve
getatiecomplex vormen een belang
rijk onderdeel van de lezing door J. 
Roelofs. 
Tenslotte komt de vraag aan de orde in 
hoeverre van begrazing tegenkoppe-
lende effecten mogen worden ver
wacht tegen eutrofiëring en verzur ing. 
Ir. J. Bokdam zal nagaan hoe vraat, 
tred en depositie van mest en urine te-
genkoppelend werken tegen de effec
ten van zure regen op bodem en vege
tatie. 

De studiedag zal plaatsvinden op 
woensdag 6 september 1 9 8 9 in de 
herberg Zuid-Ginkel , Verlengde Arn-
hemseweg 9 9 te Ede. 
De kosten voor deelname bedragen 
f 7 5 , — per persoon. 
Opgave voor de studiedag kan uitslui
tend geschieden middels een aanmel-
dingskaart die vanaf 1 juni aange
vraagd kan worden bij het onderstaan
de adres. Nadere informatie kan ver
kregen worden bij de afdeling " v o o r 
l icht ing" van de Gemeente Ede, te l . : 
0 8 3 8 0 - 8 0 5 1 3 . 

S T I C H T I N G S T U D I E D A G H E I D E B E H E E R EDE 

Postbus 9 0 2 2 , 6 7 1 0 H K Ede 

GROOTSTE KRAAMKLINIEK 
VAN WEST-EUROPA 
IN TJERKWERD GEREED 

In de eerste week van april is in 
T jerkwerd de wereldwi jd bekende 
kraamkliniek voor Meerveermuizen ge
heel gerestaureerd en door de aanne
mer opgeleverd aan de Heren Kerk
voogden van de Nederlandse Her
vormde Kerk aldaar. 
Met gerechtvaardigde trots heeft de 
aannemer z i jn werk gepresenteerd. Im
mers twee weken vóór de afgesproken 
datum hadden onder z i jn leiding de 
niet alleen vakbekwame maar ook be
trokken timmerlieden de aangenomen 
taak volbracht. 
Dank z i j het uitzonderli jk zachte winter
weer kon elke dag benut worden. De 
bouwers waren zeer goed op de 
hoogte met wat zich jaarli jks in die eeu
wenoude kliniek afspeelt. Elk jaar arrie-
veren in de derde week van maart ruim 
zeshonderd zwangere Meervleermuis-
vrouwtjes, om zich daar op de hoogste 
zolder van de Sint Petruskerk op de 
verlossing voor te bereiden, om dan na 
die gebeurtenis het ontvangen kroost 

niet alleen te verzorgen, maar zodanig 
te trainen dat z i j met de ouders in de 
nazomer af kunnen reizen naar de w i n 
terverblijven in Zuid-Limburg . 
De restaurateurs, verrast door de zach
te winter, concludeerden terecht dat 
de komst van de gegadigden voor de 
kraamkliniek ook wel eens vervroegd 
kon z i jn . Vandaar hun besluit vóór de 
vastgestelde tijd gereed te z i jn . Z e z i jn 
er volkomen in geslaagd. 
Voor een goed begrip, ook mannetjes-
Meervleermuizen maken die reizen 
naar Friesland en weer terug, maar z i j 
mogen niet in de kraamkamer komen. 
Z i j vinden hun dagverblijf in de omlig
gende boerderijen, kerken en bomen. 
Gezamenli jk, mannetjes en vrouwtjes, 
trekken de dieren in de nachtelijke uren 
er op uit, om boven de Friese meren, 
vaarten en sloten regulerend werk te 
verrichten door jacht te maken op de 
talloze insekten die daar leven. 

Samengevat, de Meervleermuizen uit 
de onderaardse gangenstelsels van 
Zuid-Limburg z i jn voor het overgrote 
deel op de zolder van de kerk in T jerk-
werd geboren. Daar bevindt zich de 
belangrijkste en grootste kraamkamer 
van Meervleermuizen van Wes t -Eu ro 
pa. Dit gegeven zou een gerede aan
leiding kunnen zi jn om een jumelage 
aan te gaan tussen Maastricht en 
T jerkwerd! 

W a t betekent een verblijf van zo 'n klei
ne duizend vleermuizen op een kerk-
zolder? 
N a jaren van herbergzaamheid waren 
plafond en zolder van de kerk nodig 
aan restauratie toe. Geen wonder, uit
werpselen van zo 'n duizendtall ig volk
je in de zomermaanden hebben op de 
lange duur een funeste uitwerking op 
het hout van het plafond. Kort gezegd, 
restauratie werd noodzakeli jk. 
De inwoners van het dorp, zo 'n 6 0 0 
z ielen, z i jn met vreugde aan het werk 
gegaan. Jarenlang hebben z i j 
gespaard om het benodige geld voor 
de restauratie bijeen te kri jgen. Daar 
het benodigde bedrag toch hun draag
kracht te boven ging, hebben z i j een 
beroep gedaan op allen die de waar
de van het behoud van vleermuizen in
z ien. Daarom heeft het "Restaurat ie
fonds " T j e r k w e r d " bij de Bondsspaar
bank Bolsward (giro 9 0 0 2 6 3 ) een 
bankrekening geopend onder nummer 
9 6 8 6 1 3 9 3 4 . Dit besluit heeft reeds re
sultaat geleverd. Z o heeft het " W e r e l d 
Natuur Fonds " een bedrag van 
1 0 . 0 0 0 gulden beschikbaar gesteld. 
Voorwaar een prachtige duw in de 
goede richting! Het benodigde bedrag 

voor de restauratie van de kraamkamer 
is nog niet bijeen, maar men heeft goe
de hoop dat er nog veel geld via de 
bankrekening binnenkomt. Het voor
beeld van het " W e r e l d Natuur F o n d s " 
zal stellig navolging vinden. 

Hoe het ook z i j : de kraamkliniek is weer 
geheel hersteld, de Meervleermuis-
vrouwtjes kunnen gerust z i jn . 

P. V A N Z A Ü N G E 

Postbus 87 , 9 2 5 0 A B Bergum 

R E C E N T O V E R Z I C H T 
A K K E R O N K R U I D -
G E M E E N S C H A P P E N 

In 1 9 5 0 publiceerde Siss ingh een mo
nografie van de akkeronkruidvegeta-
ties in Neder land. Bannink, Leys en 
Zonneveld maakten in 1 9 6 6 een eigen 
typologie die grotendeels vergelijk
baar bleef met de reeds eerder be
schreven associaties, subassociaties en 
varianten. 

In de tweede helft van de twintigste 
eeuw traden door een toename van de 
intensiteit van onkruidbestri jding, zaad-
schoning, bemesting, gewijzigde vrucht
opvolging en andere gewasrassen, 
grote veranderingen op in de soorten
samenstelling van akkeronkruidvegeta-
ties. De grootste veranderingen von
den plaats na 1 9 5 0 . 

Dit jaar beginnen wi j met een onder
zoek dat moet leiden tot een recent 
overzicht van akkeronkruidgemeen-
schappen. Het onderzoek wordt zo 
breed mogelijk opgezet, wat wi l zeg
gen dat gegevens zullen worden ver
zameld op bedrijven met grote ver
schillen in intensiteit van de agrarische 
bedrijfsvoering (van alternatieve land
bouw tot intensieve landbouw). 
W i j verzoeken ieder die ons op de 
hoogte kan brengen van locaties met 
een interessante akkerflora of vegetatie 
contact met ons op te nemen. Ook ve
getatieopnamen zi jn van harte we l 
kom. 

K.V. S Y K O R A en K .O. PAVLICEK 

Vakgroep Vegetatiekunde 
Plantenoecologie en Onkruidkunde 

Bornsesteeg 6 9 
7 6 0 8 PD Wageningen 

tel. 0 8 3 7 9 - 8 3 1 6 5 



CURSUS INVENTAR 

S inds enkele maanden is op het computersysteem van het Genootschap 
INVENTAR-programmatuur beschikbaar om op een efficiënte w i j ze gegevens van 
waarnemingen in te voeren. Met name de Plantenstudiegroep heeft hier volop ge
bruik van gemaakt en inmiddels zo 'n 2 0 . 0 0 0 waarnemingen ingevoerd. Echter, 
ook andere studiegroepen hebben gevorderde plannen om hun gegevens in te 
gaan (laten) voeren. Daarnaast z i jn enkele leden bezig gegevens van hun privé 
collecties (dia's, vl inders) in het systeem onder te brengen. 

In mei is nu ook de programmatuur geïnstalleerd, waarmee de gegevens weer 
'u it ' de computer gehaald kunnen worden. Enkele voorbeelden van vragen, die 
men aan het programma kan stellen: 
* in welke uur- en km-hokken is na 1985 de Koningskaars nog waargenomen? 
* welke ' ze ldzame' planten en vlinders zi jn de afgelopen 10 jaar waargenomen 

op de Pietersberg? 
* is er een close-up beschikbaar van een Vleugeltjesbloem in een diacollectie? 
% is er herbariummateriaal van Blauwgras beschikbaar? 
* in welke hokken is of Rode dophei of Beenbreek gevonden? 
* in welke hokken zi jn Rode dophei en Beenbreek samen gevonden? 

ledereen, die denkt in de toekomst gebruik te gaan maken van het systeen, kan 
nu al kennis komen maken. Beschikbaar is namelijk een cursus, waarmee toe
komstige gebruikers stap voor stap de werking van de programmatuur wordt uit
gelegd. Gebruik wordt daarbij gemaakt van een demonstratiebestand, met daar
in zo 'n 2 0 0 0 fiktieve waarnemingen van planten, vogels, zoogdieren, vlinders en 
herpetofauna. 

Men volgt de cursus zelfstandig (of in groepjes van twee tot hooguit drie perso
nen) aan de hand van duidelijke instrukties uit een cursuswerkboek. Elke nieuwe 
mogelijkheid wordt gerepeteerd via een serie oefeningen. De cursusduur is afhan
kelijk van de ervaring met computers. Hier volgt een schatting: 
veel ervaring : 1 tot 2 ochtenden, middagen of avonden 
redelijk ervaren: 2 tot 3 
onervaren : 4 tot 6. 

Het schriftelijk cursusmateriaal kan door leden van het Genootschap kosteloos 
aangevraagd worden bij ondergetekende. Voor de cursus zelf dient men tijd te 
reserveren bij de computer van het Genootschap in het Natuurhistorisch Museum 
Maastricht. Dit kan via een telefoontje naar Douwe de Graaf, 0 4 3 - 2 9 3 0 6 4 en uit
eraard alleen op de tijdstippen, dat het museum geopend is . Tenslotte zal er vr i j 
dag 2 3 juni, 1 4 . 0 0 - 1 6 . 3 0 uur voor belangstellenden een demonstratie van de 
programmatuur gegeven worden. 
U kunt zich daarvoor aanmelden bij ondergetekende. 

Kornoel jeweerd 5 6 , 6 2 2 9 T E Maastricht 
\ 0 4 3 - 6 1 5 1 7 3 



A K T I V I T 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 15e van de maand voorafgaande aan 
die waarin de aktiviteiten plaatsvinden schriftelijk bij de redaktie te zijn aangemeld. 

W O E N S D A G 31 MEI komen de leden van de Studiegroep Onderaardse Kalksteengroeven 
bijeen in het Natuurhistorisch Museum Maastricht. De bijeenkomst begint om 20 uur. 

DONDERDAG 1 JUNI is er weer een bijeenkomst van Kring Maastricht. Tijdens deze bijeen
komst is er volop gelegenheid voor de leden om mededelingen te doen, dia's te vertonen 
of meegebracht materiaal te tonen. De bijeenkomst begint om 20 uur en wordt zoals gebrui
kelijk gehouden in het Natuurhistorisch Museum Maastricht. 

ZATERDAG 3 JUNI organiseert de Plantenstudiegroep een excursie naar de hellingen van 
het dal van de Vesdre in de omgeving van Pepinster (B.). Vertrek om 10 uur aan de achterzij
de van station Maastricht (Meerssenerweg). De excursie duurt tot ongeveer 17 uur, waarna 
terugreis. 

ZONDAG 4 JUNI is er voor Kring Venlo een excursie in de omgeving van Leuth (D.) onder 
leiding van de heer Holthuysen. Vertrek om 13.45 uur bij station Venlo. Denk aan uw 
paspoort! 

Z O N D A G 4 JUNI organiseert Kring Heerlen een excursie in de omgeving van Partij-
Wittem. Bezocht zullen worden het Schweibergerbos en het Wagelerbos. Vertrek om 
13.30 uur op de parkeerplaats achter station Heerlen aan de Spoorsingel (naast het bussta
tion) of om 14 uur op de parkeerplaats tegenover het klooster te Wittern. 

ZATERDAG 10 JUNI organiseert de Plantenstudiegroep een excursie naar enkele beedal-
terreinen in Haspengouw. Tijdens deze excursie zal ook aandacht worden geschonken aan 
de verschillende beheersmethoden in de te bezoeken terreinen. Vertrek om 9.30 uur vanaf 
de parkeerplaats achter het NS-station aan de Meerssenerweg te Maastricht. De excursie 
duurt tot ongeveer 1 7 uur. 

ZONDAG 11 JUNI wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden in de werkschuur van 
Staatsbosbeheer aan de Kooiweg 36A te Helenaveen. De koffie staat klaar vanaf 10 uur 
en de vergadering zelf begint om 10.30 uur. Voor een uitgebreidere aankondiging wordt 
verwezen naar bladzijde 79 van het vorige Maandblad en de mededeling elders in dit 
Maandblad. 

W O E N S D A G 14 JUNI komt de Computerbeheergroep om 20 uur bijeen in het kantoor 
van het Genootschap in het Natuurhistorisch Museum Maastricht. Bovendien is er voor le
den van de Plantenstudiegroep weer gelegenheid om deel te nemen aan een "invoer-
sess ie". Wie hiervoor belangstelling heeft, maar hieraan nog niet eerder heeft deelgeno
men, wordt verzocht van te voren kontakt op te nemen met de secretaris (overdag: 
043 -293064 of 293068). 

W O E N S D A G 14 JUNI houdt de Vlinderstudiegroep haar maandelijkse bijeenkomst in het 
Natuurhistorisch Museum Maastricht, aanvang 20 uur. 

ZATERDAG 17 JUNI worden door de Plantenstudiegroep enkele terreinen in de omgeving 
van Weert bezocht waaronder de door het IVN beheerde Schaapsdijk. Vertrek om 10 uur 
bij NS-station Weert. De excursie duurt tot circa 16 uur waarna terugreis. 

ZATERDAG 24 EN ZONDAG 25 JUNI organiseert de Plantenstudiegroep een tweedaagse 
excursie naar terreinen in het oosten van Hessen (D.). Deelnemers moeten zich uiterlijk 7 juni 
aanmelden bij Jan Cortenraad, telefoon 043 -633553 (huis) of 043 -897410 (kantoor). 

ZONDAG 25 JUNI houdt Kring Heerlen een excursie naar de Schinveldse Bossen. Er zal 
naast planten en vogels vooral gelet worden op kevers. Vertrek om 13.30 uur achter 
NS-station Heerlen naast het busstation aan de Spoorsingel. 

ZATERDAG 15 JULI bezoekt de Plantenstudiegroep de Grote Heide ten oosten van Venlo. 
Vertrek om 10 uur voor station Venlo. De excursie duurt tot circa 16 uur, waarna terugreis. 

DINSDAG 5 SEPTEMBER is de eerstvolgende vergadering van het Algemeen Bestuur van 
het Genootschap. Nadere informatie in het volgende Maandblad. 
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