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zoveel mogelijk aan onderstaande richtlijnen te houden. De redactie ontvangt indien mogelijk naast het 
originele manuscript gaarne een kopie. 
I N H O U D : in het Natuurhistorisch Maandblad verschijnen in de regel artikelen over de Biologie en/of de 
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WETEN WE WEL WAT WE AAN HET DOEN ZIJN? 
Het Maandblad dat voor U ligt omvat weer een aardig gevarieerd assortiment artikelen uit het ruime onderzoeksveld der 
"natuurlijke historie" of natuurstudie en daar is de redactie zeer tevreden over. Halverwege I 989 leek het er even op dat 
ook de rijke natuur van Limburg nu zover verschraald was dat er niet voldoende stof was voor het vullen van elf afleverin
gen van ons Maandblad, maar achteraf bezien moet die inzinking vermoedelijk toegeschreven worden aan het in het war
me seizoen overheersen van de drang om optimaal te profiteren van het zeer fraaie weer dit jaar. 
Opvallend in het huidige aanbod van artikelen is de toename van het aantal studies naar voorkomen en gedrag van vleer
muizen in het zomerhalfjaar. Dit verschijnsel heeft niet iets te maken met het overwinnen van oerangsten voor deze nacht
dieren of voor nachtelijk onderzoek of met een plotselinge belangstelling voor de poëtische aspekten van nachtelijk onder
zoek, al zou men dit vermoeden na lezing van de bijna literaire ontboezemingen van Wouter Helmer in Natuur en Milieu 
deze zomer over zijn nachtelijke speurtochten, om maar te zwijgen van een verband met het opnieuw van stal halen van 
de Batman-figuur. Nee, de reden is heel prozaïsch; het is het gevolg van het beschikbaar raken van vleermuisdetectoren 
voor een door amateurs betaalbare prijs. 
De vraag die de vele nieuwe ontdekkingen met behulp van dit apparaat bij mij deed opkomen is; wat als de vleermuisde
tector niet op zo'n ruime schaal ingang had gevonden? Hoeveel vleermuizenbomen, vleermuizennesten, vleermuizenbioto-
pen etc. hadden we dan - zonder daar maar iets van te merken, want ze piepen niet of nauwelijks — om zeep gehol
pen? En hoeveel hebben we in het verleden al ausradiert zonder het te weten? Maar daar houdt het niet bij op, immers 
wat weten we nu eigenlijk van al die andere kleine zoogdieren? Of van de talloze soorten insekten en andere ongewervelden? 
Om kort te gaan-, is het niet een volslagen illusie om te denken dat we met de inventarisaties ten behoeve van een Milieu
effect-rapport, voor een evaluatie van een landinrichtingsplan enzovoorts ook maar een fractie van de feitelijk benodigde 
gegevens bij elkaar krijgen? Men probeert dit probleem gewoonlijk te "tackelen" door erop te wijzen dat inventarisatie 
van de verspreiding van een aantal geselecteerde goed waarneembare soorten ons wel vertelt waar de belangrijke en te 
beschermen gebieden voor de overige soorten liggen. Onder andere het onderzoek aan het gedrag en het voorkomen 
van vleermuizen heeft bewezen dat dit in veel gevallen niet opgaat. Een mooi voorbeeld zijn de vleermuiskolonies die ge
vonden zijn in (oude) Acacia's, een exoot waarvan gewoonlijk door natuurbeheerders gezegd wordt dat ze maar verwij
derd moeten worden. 
Men zegt wel dat de tropische regenwouden vernietigd worden nog voordat alle bewoners ervan zelfs maar taxonomisch 
beschreven zijn, maar even zo zijn wij bezig telkens weer landschappen op hun kop te zetten zonder dat we maar bij be
nadering weten welke organismen we allemaal verdrijven of vernietigen. Nog eens een voorbeeld uit vleermuizenland: tot 
voor kort wist niemand in Nederland dat er in dit land ook Bosvleermuizen voorkomen. Nu blijken er tenminste twee kolo
nies te zijn waaronder één in Zuid-Limburg in het Benzenraderbos. Eén verkeerde kapactiviteit en de kolonie was uit Lim
burg weg geweest. 
De conclusie zou kunnen zijn dat we vanaf nu maar helemaal geen uitbreiding van menselijke activiteiten in het landelijk 
gebied moeten toestaan maar dat is voor deze maatschappij duidelijk niet aanvaardbaar. Een echte oplossing komt pas 
dan in zicht als de meerderheid van onze landgenoten zich een natuurvriendelijke levenshouding als bijvoorbeeld het 
Boeddhisme eigen maakt, zoals professor Westhoff onlangs in een lezing in Maastricht bepleitte. Ik vrees echter dat er nog 
zeer veel water door de Maas zal stromen voordat we de consequenties daarvan aanvaarden, met name het vaarwel 
zeggen aan de genietingen van de huidige welvaart is voorlopig voor vrijwel eenieder onbespreekbaar. 
Wat kunnen we ondertussen wel doen? Naar mijn idee zouden we tenminste zover moeten komen dat onze economie niet 
meer verder hoeft te groeien en ik denk dat een belangrijke voorwaarde daarvoor is dat we weer leren genieten van al 
die dingen die niets kosten, zoals de natuur in de ruimste zin van het woord. Misschien dat we dan de eeuwige zucht naar 
meer salaris, een nog mooier huis, nog verdere reizen kunnen laten varen? 
Reden genoeg om U in dit eerste nummer van onze 79e jaargang van harte toe te wensen dat U in l 990 weer met volle 
teugen van de natuur geniet — al of niet met het Maandblad in de hand! 

TORBEN MULDER. 

HERPETOLOGEN WINNEN "JA, NATUURLIJK"-KWIS 
In het natuur- en milieu-programma 
" J a , natuurl i jk" van de N C R V , uitge
zonden op dinsdagavond 12 decem
ber, heeft de Herpetologische Studie
groep van het Genootschap in het 
kwis-gedeelte de eerste prijs in de 
wacht gesleept. 
De drie man sterke delegatie — Harry 
van Buggenum (voorzitter) uit Echt, 
Geert Janssen (secretaris) uit Venray 
en T im van den Broek uit Maastricht — 
moest het in de tropische hal van Bur
gers ' Bush te Arnhem opnemen tegen 

de Mil ieugroep Behoud Alpen. 
Onze studiegroep mocht als winnaar 
een bedrag van f 2 . 5 0 0 , — in ont
vangst nemen. De bij deze kwis beho
rende herinnerings-trofee prijkt sinds 1 3 
december op de kamer van het G e 
nootschap in het Natuurhistorisch M u 
seum Maastr icht. Het geldbedrag zal 
de Herpetologische Studiegroep voor 
een deel in het "poe len fonds " stoppen 
en voor een deel besteden aan het ver
vaardigen van publiciteitsmateriaal ten 
behoeve van groenmarkten (bijv. een 

poster). 
In het NCRV-programma werd tevens 
een verkorte versie vertoond van de 
video-promotiefilm van N iek Frigge en 
Peter Keysers waarin de verschillende 
werkzaamheden van de Limburgse her-
petologen de revue passeerden. 
Nogmaals onze gelukwensen met het 
behaalde succes en de daaraan ge
koppelde landelijke publiciteit. 

B . G . G R A A T S M A 

namens het Algemeen Bestuur 



PERIODIEKOVERLEG 
Dinsdag 21 november werd in het N a 
tuurhistorisch Museum Maastricht voor 
de tweede keer dit jaar een Periodiek 
Over leg gehouden. Dit overleg betreft 
een bijeenkomst waarvoor alle studie-
en werkgroepen, Kringen, Algemeen 
Bestuur, redactie, computerbeheer
groep en administratie van het Natuur
historisch Genootschap waren uitge
nodigd. De vergadering werd goed 
bezocht; van 13 Genootschapsgele
dingen waren een of twee afgevaar
digden aanwezig. 

Veel onderwerpen kwamen aan bod 
en werden (uitgebreid) besproken. Om 
u hiervan een idee te geven, heb ik een 
aantal zaken kort samengevat. 

* Naar aanleiding van het feit dat 
door mensen van verschillende studie
groepen collecties van planten en die
ren worden aangelegd, achtte de 
voorzitter het zinvol om dit op een vol
gend Periodiek Overleg eens ter d i s 
cussie te stellen. 
* De redactie van het Natuurhistorisch 
Maandblad maakt duidelijk dat naast 
de meer wetenschappelijke artikelen 
vooral korte mededelingen (bij voor
keur in de vorm van waarnemingen
rubrieken) en korte bijdragen van indi
viduele leden en/of studiegroepen ge
wenst z i jn . Ook verslagen van door 
studiegroepen georganiseerde excur
s ies, bijeenkomsten en andere activitei
ten wi l men graag opnemen. 
* De computerbeheergroep gaat een 
schrijfl i jst samenstellen waarop het mo
gelijk zal z i jn om waarnemingen van 
planten en verschillende diergroepen 
tegelijkertijd op te schri jven. Een studie
groep kan dan de waarnemingen van 
de diergroep waarin z e gespeciali
seerd is op haar eigen kaartjes invullen 
en tevens de waarnemingen van ande

re diergroepen of planten op de schri jf
l i jst invullen. Een of twee keer per jaar 
worden alle waarnemingen van plan
ten of van een bepaalde diergroep die 
op de schrijfli jsten voorkomen per 
groep bij elkaar gezet en ter controle 
doorgestuurd naar de betreffende 
gespecialiseerde studiegroep. Z o ver
krijgt een studiegroep niet alleen de 
waarnemingen van haar eigen leden 
maar ook de waarnemingen die door 
een andere studiegroep zi jn verza
meld. Dit soort waarnemingen kwamen 
voorheen meestal niet verder dan het 
opschrijfboekje. Dit systeem werkt 
waarschijnl i jk beter dan dat elk studie
groeplid van elke studiegroep een sta
pel waarnemingskaartjes in z i jn bezit 
heeft. 

De computerbeheergroep zal een 
proefexemplaar van de schrijfl i jst s a 
menstellen en deze naar elke studie
groep toesturen om te controleren of 
alles erop staat wat erop zou moeten 
staan. 
* De computerbeheergroep gaat te
vens een code-boekje samenstellen. 
Hier in komen alle wetenschappelijke 
en Nederlandse namen alsmede de 
landelijk vastgestelde en (voor zover er 
geen officiële van bestaan) zel f 
bepaalde codes van planten, pad
destoelen, vl inders, vogels, zoogdie
ren, amfibieën, reptielen etc. Dit code
boekje is in eerste instantie bedoeld om 
het invullen c.q. voorbewerken van 
waarnemingskaartjes en schrijfl i jsten te 
vergemakkeli jken. 
* Het Natuurhistorisch Genootschap 
en de Vogelwacht Limburg geven een 
nieuw vogeltijdschrift uit. Een proef
nummer is reeds verschenen, ledereen 
kan zich op het blad abonneren. De 
kosten van het lidmaatschap bedragen 
f 1 7 ,50 voor niet-Genootschapsleden 

en f 1 5 , — v o o r Genootschapsleden. 
* De Herpetologische Studiegroep zal 
op 12 december bij het N . C . R e 
programma " J a Natuur l i j k " in het 
stri jdperk treden tegen de stichting 
" B e h o u d van de A l p e n " . De N.C.R.V. 
zou graag in contact treden met ande
re studiegroepen. De voorzifter van de 
Herpetologische Studiegroep zal de 
secretariaten van alle studiegroepen 
aan de N.C.R.V. doorgeven. 

* Ten behoeve van de actualisering 
van het ledenbestand van het Genoot
schap worden alle studiegroepen ver
zocht om de ledenlijst die hen wordt 
toegestuurd te controleren. De geactu
aliseerde lijst dient aan de administra
teur te worden geretourneerd. 
Studiegroepen moeten in het vervolg 
van alle uitgaande post een exemplaar 
(copie) naar de administrateur sturen. 
Mededelingenbladen van de verschil
lende studiegroepen graag in drievoud 
naar de administrateur. 

* Met betrekking tot de toegang van 
de in de Genootschapscomputer op
geslagen waarnemingen heeft de com
puterbeheergroep een lijst van 10 
concept-regels opgesteld. De lijst zal 
naar de studiegroepen worden ge
stuurd ter bestudering en becommenta
riëring. Daarna zal de li jst ter goedkeu
ring aan het Algemeen Bestuur worden 
voorgelegd. 
* De Algemene Ledenvergadering zal 
in 1 9 9 0 anders van opzet z i jn dan in 
voorgaande jaren gebruikelijk was 
(jaarvergadering met aansluitend een 
excurs ie). Er wordt gedacht aan een 
soort Genootschapsdag waarin elke 
studiegroep zich zou kunnen presente
ren. Binnen het Algemeen Bestuur za l 
het idee nader uitgewerkt worden. 

R. G U B B E L S , secretaris 

EXCURSIEVERSLAG 

PADDESTOELENEXCURSIE 
SAVELSBOS 
O p zondagmorgen 15 oktober 1 9 8 9 
verzamelden zich een twintigtal be
langstellenden bij de parkeerplaats 
Moers lag voor een paddestoelenex
cursie van de Kring Heerlen in het S a 
velsbos. De leiding van de excursie be
rustte bij de heer P. Kelderman, lid van 
de Paddestoelenstudiegroep van ons 
Genootschap. 

Interessant waren de vondsten van ver
scheidene Parasolzwammen (Lepiota 
s p e c ) , waarbij die van Lepiota hemino-
derma — een soort die tot voor kort in 
Nederland nog onbekend was — er 
wel bovenuit sprong. Toch is het de 
vraag of we wel zo blij moeten z i jn met 
al deze soorten Parasolzwammen. De 
meeste hebben namelijk een voorkeur 
voor stikstofrijke groeiplaatsen. Dit 
laatste geldt zeker voor de Violetkleuri
ge parasolzwam (Cysfo/epiofa buch-

nallii), die aan het einde van de zeven
tiger jaren in Nederland nog erg ze ld
zaam was en nu vr i jwel overal in Zu id-
Limburg opduikt. Het is geen toeval, 
dat de opkomst van de Parasolzwam
men samenvalt met de sterke woeke
ring van Brandnetel (Urtica dioica) en 
Braam (Rubus spec.) — eveneens 
stikstofminnende soorten — in onze 
Zuidl imburgse bossen. Als gevolg van 
de luchtverontreiniging is de bemesting 
van akkers, natuurgebieden en bossen 



met stikstof uit de lucht zo groot, dat 
het ecologische evenwicht steeds meer 
verstoord wordt. Deze " z u r e regen" is 
ook de oorzaak van de grote achteruit
gang van de mycorrhizapaddestoelen, 
dit z i jn paddestoelen die in symbiose 
leven met groene planten. Slechts 5 % 
van de tijdens de excursie gevonden 
paddestoelen behoorden dan ook 
maar tot deze groep. 

Een troost voor de deelnemers was het 
groot aantal soorten saprofytische 
soorten paddestoelen, soorten die le
ven op en van dood organisch ma
teriaal. 

Erg mooi was de vondst van Loweomy-
ces wynnei, die zich nu weer eens vlak 
over de grond, over takjes of bladeren 
uitspreidt, dan weer kleine steeltjes 

vormt. L. wynnei werd het eerst in 1 9 7 6 
gevonden in het Gulpdal. 

De hierna volgende lijst met gevonden 
soorten werd opgesteld door de heer 
P. Kelderman. 

P. K E L D E R M A N 

P. S P R E U W E N B E R G 

Agaricus semotes 
Agaricus placomycea 
var. melagris 
Agaricus xanthodermus 
var. lepiotoidea 
Alauria aurantia 
Auricuiaria auricula-judae 
Boletus pulvurulentus 
Clitocybe gibba 
Clitocybe odora 
Collybia dryophylla 
Coprinus disseminatus 
Coprinus micaceus 
Coriolus versicolor 
Crepidotus variabilis 
Cystolepiota bucknallii 
Cystolepiota hetieri 
Cystolepiota seminuda 
Daedaleopsis confragosa 
Entoloma sericatum 
Exidia albida 
Ganoderma applanatum 
Hypholoma fasciculare 
Hypholoma sublateritium 
Laccaria laccata 
Laccaria tortilus 
Lactarius blennius 
Lactarius circellatus 
Lactarius quietus 
Lactarius necator 
Laetiporus sulpbureus 
Lepiota bouderi 
Lepiota cristata 
Lepiota bymenoderma 
Lepiota tangei 
Lepiota perplexa 

Wijnkleurige champignon 

Carbolchampignon 

Judasoor 
Inktboleet 
Slanke trechterzwam 
Groene anijkstrechterzwam 
Eikebladzwammetje 
Zwerminktzwam 
Glimmerinktzwam 
Elfenbankje 
Wi t oorzwammetje 
Violetstelige parasolzwam 

Bepoederde parasolzwam 

Stijfselzwam 
Platte tondelzwam 
Gewone zwavelkop 
Rode zwavelkop 
Fopzwam 

Grijsgroene melkzwam 
Haagbeukmelkzwam 
Kaneelkleurige melkzwam 
Zwartgroene melkzwam 
Zwavelzwam 

Stinkparasolzwam 

Lepiota pseudohelveola 
Lepista fraccida 
Lepista nuda 
Loweomyces wynnei 
Lycoperdon pyriforme 
Lycoperdon perlatum 
Lycoperdon spadiceum 
Macrolepiota procera 
Macrolepiota rhacodes 
Marasmius oreades 
Merulius tremellosus 
Mycena galericutata 
Mycena ga/opus 
Mycena pura 
Oudemansiella platyphylU 
Paxillus involtus 
Phallus impudens 
Phellinus tuberculosus 
Pholiota squarrosa 
Pholiotina aporos 
Piptoporus betulinas 
Pluteus atromarginatus 
Pluteus atricapillus 
Polyporus badius 
Polyporus squamosus 
Psatyrella conopilea 
Ramaria stricta 
Sericeomyces serenus 
Stereum rugosum 
Stropharia cyanea 
Tubararia hiemale 
Xerocomus chrysenteron 
Xylaria hypoxylon 
Xylaria longipes 
Xylaria polymorpha 

Paarse schijnridder 

Peervormige stuifzwam 
Parelstuifzwam 

Grote parasolzwam 
Knolparasolzwam 
Weidekringzwam 
Spekzwoerdzwam 
Helmmycena 
Melksteelmycena 
Elfenschermpje 
Breedplaatstreephoed 
Gewone krulzoom 
Grote stinkzwam 

Schubbige bundelzwam 

Berkezwam 
Zwartsnede hertezwam 

Zadelzwam 
Langsteelfranjehoed 
Rechte koraalzwam 

Gerimpelde korstzwam 

Roodstelige fluweelboleet 
Geweizwam 

Houtknotszwam 

NIEUWE KOLONIE 
GRIJZE GROOTOORVLEERMUIZEN 
J A N BUYS, Bachstraat 43 , Venray 

Al enige jaren wordt de zolder van de 
kerk in Castenray (gem. Venray, km-
hok 5 2 - 3 5 - 1 1 ) bezocht. Dit om de aan
wez ige Kerkuilenkast (die overigens 
bewoond wordt door een Steenuil) te 
kontroleren, en om vast te stellen hoe
veel vleermuizen van welke soorten 
aanwezig z i jn . 
Telkens werden twee soorten vleermui

zen waargenomen, Laatvliegers (Epre-
sicus serotinus) en Grootoorvleermuizen 
(Plecotus auritus/austriacus). Daarbij 
werd steeds aangenomen dat dit Ge
wone grootoorvleermuizen (Plecotus 
auritus) zouden z i jn . 
Bij het bezoek deze zomer (1989) aan 
deze kerkzolder heb ik enkele dia's en 
foto's gemaakt van de aanwezige 

vleermuizen (fig. 1 ). Z e hingen dit keer 
goed zichtbaar op de zolder, waar
schijnlijk vanwege het hete weer (ik be
zoek kerkzolders het liefst bij hoge bui
tentemperaturen, omdat de ervaring 
heeft geleerd dat de kans dan het 
grootst is om de eventueel aanwezige 
vleermuizen te z ien, en omdat dan het 
best een aantalsschatting gemaakt kan 



Figuur 1. Grijze groot
oorvleermuizen (Pleco-
tus austriacus) op de 
kerkzolder van de R.K. 
kerk te Castenray (L.) 
20 juli 1989 (foto: Jan 
Buys). 

worden). 
Nadere bestudering van het fotomate
riaal leidde echter tot de konstatering 
dat de Grootoorvleermuizen Gr i j ze 
grootoorvleermuizen (Plecotus austria
cus) z i jn ! Duidelijke kenmerken van de
ze soort z i jn een zwar t " m a s k e r " en 
gepigmenteerde (donkere) puntjes van 
de tragi. Deze kenmerken z i jn goed 
zichbaar op bijgaande foto (fig. 1 ) . Dit 
is daarmee de tweede bekende kolo
nie van deze soort in Limburg (Ver
goossen, mond. med.). 
In tabel I worden de waargenomen 
aantallen in de jaren 1 9 8 6 t/m 1 9 8 9 
weergegeven. Uit deze tabel blijkt dat 
de kolonie een voor Grootoorvleermui
zen vrij grote omvang heeft. Hier dient 
bij opgemerkt te worden dat deze aan
tallen hoger kunnen liggen doordat de 
dieren altijd vri j onrustig waren en heen 
en weer kropen, achter het dakbeschot 
verdwenen en weer terugkwamen. 
In de zomers van 1 9 8 8 en 1 9 8 9 heb ik 
enkele malen met de batdetector in de 

buurt van de kerk in Castenray geïn
ventariseerd, en dan altijd de Laatvlie-
gers (Eptesicus serotinus) en als G e w o 
ne grootoorvleermuizen (Plecotus auri-
tus) gedetermineerde vleermuizen 
waargenomen. Het geluid op de bat
detector (QMC-min i , getuned op + 2 0 
kHz ) en het met blote oor hoorbare ge
luid van deze laatste weken niet af van 
dat wat ik van vri jwel zekere Gewone 
grootoorvleermuizen (Plecotus aurifus) 
kende. 
Al le reden om dus in de komende z o 
mer bij deze kolonie goed met de bat
detector te gaan inventariseren, maar 
óók om wanneer het geluid van de 
Gr i j ze grootoorvleermuis (Plecotus 
austriacus) toch anders blijkt te z i jn, alle 
waarnemingen van " G e w o n e groot
oorv leermuizen" nog eens goed na te 
gaan. 

De kerk in Castenray heeft een grote 
waarde voor de vleermuizen. Deze 
waarde wordt mede bepaald door de 

aanwezigheid van enkele goede fou-
rageergebieden op korte afstand 
(Castenrayse vennen (broekbossen, 
droge en natte schraalgraslanden), de
len van het dal van de Lollebeek). Door 
goede kontakten met de beheerders 
van de kerk is veiligstell ing van de kolo
nie op dit moment voldoende gewaar
borgd. Dit is temeer van belang omdat 
op dit moment er geen instrumenten 
bestaan om dit soort belangrijke ge
bouwen duurzaam veilig te stellen. 

D A N K W O O R D 

Willem Vergoossen attendeerde mij op de typi
sche kenmerken. Zonder zijn oplettendheid had de 
juiste determinatie ongetwijfeld langer op zich la
ten wachten. Tijdens de bezoeken aan de kerkzol
der ben ik door diverse mensen geholpen; de 
pastoor en leden van het kerkbestuur hebben altijd 
goede medewerking verleend. 

S U M M A R Y 

The attic of the church in the village of 
Castenray was found to house the second 
known roost in the province of Limburg of the 
Grey long-eared bat (Plecotus austriacus). 

Tabel I. Aantallen waargenomen vleermuizen op de kerkzolder van de kerk in 
Castenray. 

Jaar Eptesicus Plecotus auritus/austriacus Plecotus 
serotinus austriacus 

1986 23 9 
1987 S.Z. s.z. — 
1988 25 6 — 

1989 30 - 20 

S.Z. = slecht zichtbaar 

L I T E R A T U U R 
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1 9 8 7 . Handleiding voor het inventariseren en de
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C. SPEER, 198Ó. Zoogdieren van de Benelux. 
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CERCION UNDENII S ELYS 1840 
(INSECTA, ODONATA) WEER IN LIMBURG 
GEVONDEN 
J.T. HERMANS, Hertestraat 2 1 , Linne 

Cercion lindenii is in Nederland een zeldzame libellesoort. 
Vondsten van deze waterjuffer zijn vooral bekend uit de zuidelijke 
provincies (GEIJSKES & VAN TOL, 1983). Cercion lindenii behoort 
tot de groep van de blauw-zwart gekleurde waterjuffers (fam. 
Coenagrionidae), die allemaal nogal op elkaar lijken. Ze komt 
vaak tesamen voor met andere soorten uit de familie der Coena
grionidae en wordt daardoor misschien in het veld niet altijd goed 
herkend. 
In deze bijdrage wordt o.a. aandacht besteed aan bruikbare 
veldkenmerken en enkele oecologische aspecten. Uitgaande van 
het Europese areaal wordt de Nederlandse verspreiding van Cer
e/on besproken. Speciale aandacht wordt besteed aan de recent 
ontdekte Limburgse vindplaatsen. 

VELDKENMERKEN 

Cercion lindenii lijkt op een aantal blau
w e Coenogrion-soorten. Door sommi
ge auteurs (o.a. A G U E S S E , 1 9 6 8 ; C O N -

Ci & N I E L S E N , 1956) wordt deze libelle 
daarom tot het genus Coenagrion ge
rekend. Toch wi jkt Cercion door enkele 
kenmerken af van de overige Coena-
grion-soorten. Verder vertoont ze grote 
overeenkomst met Aziatische Cercion-
soorten, zodat ze door de meeste au
teurs nu wordt ingedeeld bij het genus 
Cercion ( A S K E W , 1 9 8 8 ; D O M M A N G E T , 

1 987,- G E I J S K E S & V A N T O L , 1 9 8 3 ) . Cer
cion lindenii is , vergeleken met andere 
blauwe waterjuffers, een vrij forse soort 
(fig. 1 en 2 ) . 
De mannetjes z i jn licht- tot azuurblauw 
van kleur. Opvallend zi jn de donker
blauwe ogen. Een ander karakteristiek 
kenmerk voor de mannetjes z i jn de gro
te, zwak naar binnen gebogen haak
vormige appendices superiores (fig. 2 ) . 
Deze appendices superiores z i jn even 
lang als segment tien. Hieraan dankt 
deze soort de franse naam l 'Agrion à 
longs cercoïdes. De appendices inferi
ores z i jn stomp en erg klein. 
Een tweede bruikbaar veldkenmerk is 
de zwarte tekening op het tweede seg
ment van het achterlijf. Bij het mannetje 
lijkt de zwarte figuur op een bokaal of 
beker (de duitse benaming voor deze 
soort is dan ook Pokal-Azurjungferl). 
De segmenten drie tot en met zes laten 
speervormig getekende figuren z ien. 
De wijf jes van Cercion lindenii hebben 

eveneens markante kleuren. Het 
borststuk, de basis en het uiteinde van 
het achterlijf z i jn heldergroen; de z i j 
kanten van de segmenten vier tot en 
met zes helderblauw. Typisch bij de 
wi j f jes is ook de smal driehoekige ach
terrand van de prothorax, die slechts 
een kleine zwak gebogen middenlob 
bezit. De wijf jes hebben geen vulvaar-
doorn. Opvallend bij Cercion is ook het 
ontbreken van de postoculaire vlekken. 
Z i jn deze vlekken wel aanwezig, dan 

zi jn ze nooit groot en rond, maar gere
duceerd tot streepjes. 
In het veld kan men Cercion lindenii op 
het spoor komen door o.a. attent te z i jn 
op forser gebouwde waterjuffers. Con
trole van de hierboven genoemde de-
tailkenmerken moet daarna plaatsvin
den, omdat alléén zichrwaarnemingen, 
geen betrouwbare determinatie ople
veren. 

LEVENSWIJZE 

In Nederland verschijnt Cercion in de 
tweede helft van juni met als optimale 
vl iegperiode eind juli, begin augustus. 
Cercion mannetjes bezetten een territo
rium waarin z e , vaak zittend in een ty
pische houding (fig. 3 ) , wachten op de 
komst van een wi j f je. Vanuit dit territori
um reageren ze ook op andere man
netjes of andere libellesoorten. W a n 
neer een wijf je een territorium binnen
vliegt wordt ze direct door het manne
tje met z i jn cerci gegrepen. Meestal 
volgt hierna de copulatie ( H E Y M E R , 
1 9 7 3 ) . N a de copulatie vliegen de die
ren, vaak na een korte rustperiode, 
naar het water voor de eiafzetting. De 

Figuur 1. Cercion lindenii, mannetje. Let op de grote appendices superiores en de speer
vormig zwarte figuren op de segmenten drie tot en met zes van het achterlijf. 
Schinveldse Bossen, 31-7-1988. Foto: J. Hermans. 



Figuur 2. Veldkenmerken Cercion lindenii: 
A: bovenzijde mannetje naar exemplaar uit 

Schinveld. Segment twee van het achter
lijf draagt de 'beker'figuur. 

B: bovenzijde wijfje, naar exemplaar uit 
afgraving "Long Beach", kreis Viersen 
(Duitsl.) 

C; detail appendices superiores, mannetje, 
boven- en zijaanzicht. 

D: detail achterrand prothorax, wijfje. 

eiafzettïng wordt in de bekende tan
demhouding uitgevoerd. Een enkele 
keer zet een wijf je ook alleen de eitjes 
af (HEYMER, 1 9 7 3 ; U T Z E R I et a/., 1 9 8 3 ) . 

Ti jdens de eiafzetting verdwijnt het 
wijf je vaak geheel onder water. Indien 
het mannetje echter te nat dreigt te 
worden, tilt hij het wijf je weer meer om
hoog. De eitjes worden afgezet op a l 
lerlei submerse waterplanten. Over de 
ontwikkeling van de eitjes is nauweli jks 
iets bekend. 

VERSPREIDING IN EUROPA 

Volgens QUENTIN (1960) is Cercion 
een mediterrane soort. G E U S K E S & VAN 
T O L (1983) spreken van west-mediter
raan. Cercion is rondom de Middel
landse Zee inderdaad nogal wi jd ver
spreid. Z e is algemeen langs de Franse 
Riviera (DOMMANGET, 1 9 8 7 ) , gewoon 
in geheel Italië (CONCI & NIELSEN, 
1 9 5 6 ) en eveneens present in Spanje, 
Portugal, Noord-Afr ika en de Balkan. 
Ook komt ze voor van Klein-Azië tot in 
de Kaukasus (ASKEW, 1 9 8 8 ; f ig. 4 ) . 
In West -Europa is ze te vinden in het 
grootste deel van Frankrijk (DOMMAN-
G E T , 1 9 8 7 ) , verder meer lokaal in Bel
gië en Luxemburg (MICHIELS et al., 
1 9 8 6 ) en Nederland (GEUSKES & VAN 

T O L , 1 9 8 3 ) . 
In West-Duits land komt Cercion alge
meen voor in het zuideli jke Boven-Rijn 
gebied (BUCHWALD et al., 1984) en te
vens in de zi jdalen van de Rijn (KlKILLUS 
& WEITZEL, 1 9 8 1 ) . Bekend is ook dat 
Cercion als zwerver buiten haar eigen
lijk verspreidingsgebied kan worden 
aangetroffen. Voorbeelden z i jn o.a. 
Munster (RUDOLPH, 1976) en Würt tem
berg (SIEDLE & S P Ä T H , 1 9 8 7 ) . Soms kan 
ze zich dan, begunstigd door warme 
zomers , tijdelijk handhaven. Ook in de 
D.D.R. komt deze waterjuffer voor 
(BEUTLER, 1 9 8 2 , 1 9 8 5 ) . Ten opzichte 
van het meer gesloten zuideli jk- en 
westeli jk areaal is er in de D.D.R. spra
ke van een geïsoleerd voorkomen. Vo l 
gens BEUTLER (1985) en L O H M A N N 

(1980) zi jn de populaties in de D.D.R. 
(Oost-Brandenburg) te beschouwen 
als i jsti jdrelicten. BEUTLER (1985) is zelfs 
de mening toegedaan dat Cercion in 
Oost-Brandenburg behoort tot een 
aparte ondersoort nl. Cercion lindenii 
subsp. lacustre. In Zwitser land komt 
Cercion vooral ten noorden van de A l 
pen voor, met name in de klimatolo
gisch gunstiger gelegen streken en ver
der in het kanton Ticino (MAIBACH & 
MEIER, 1 9 8 7 ) . U i t Oostenri jk z i jn slechts 
drie vindplaatsen bekend (ASKEW, 
1 9 8 8 ) . 

CERCION IN NEDERLAND 

Het verspreidingskaartje van Cercion 
lindenii in G E U S K E S & V A N T O L (1983) 
vermeldt in totaal zes vindplaatsen. 
Verder blijkt uit dit kaartje dat de waar
nemingen vooral afkomstig z i jn uit de 
provincies Noord-Brabant en Limburg. 
Slechts één waarneming is uit Gelder
land (Apeldoorn, 19071) . Voor na 
1950 z i jn maar twee vindplaatsen op 
het kaartje aangegeven namelijk 
Oisterwi jk en Best. Recente waarne
mingen uit Noord-Brabant door M . 
Wasscher (Libellencontactblad 1 9 8 2 -
1 9 8 8 ) hebben betrekking op Eindho
ven en Nuenen. De drie recente waar
nemingen uit Limburg worden hieron
der nader besproken. N a 1 9 8 0 is Cer
cion lindenii in Nederland slechts be
kend van vier verschillende lokaties. 
(fig. 5, de twee Brabantse vindplaat
sen liggen in een E lShok l ) . Z e bereikt in 
Nederland in de zuideli jke provincies 
de noordgrens van haar Westeurope-
se areaal. 

CERCION IN LIMBURG 

Vóór 1 9 5 0 is Cercion in Limburg maar 
tweemaal gevonden. LlEFTlNCK (1925) 
noemt een wijf je uit de Hamert (Pik-
meeuwenwater, 1 9 2 2 ) , gem. Arcen; 
GEUSKES vond op 2 7 juni 1 9 2 6 een 
mannetje bij kasteel Schaloen, gem. 
Valkenburg. Het gaat hier duidelijk om 
zwervende exemplaren. De eerste 
waarneming van Cercion na 1950 is 
verricht door R. van Diggelen en H. 
Neel ing. Z i j zagen op 6 juli 1 9 7 5 langs 
de Geul bij de Heimansgroeve een 
mannetje en een wijf je. Ook hier gaat 
het om zwervers , daar latere observa
ties in dit gebied geen exemplaren van 
Cercion meer hebben kunnen 
bevestigen. 

N a 1 9 8 0 z i jn er voor Limburg weer 
twee nieuwe gebieden te noemen, 
waar Cercion mogelijk (tijdelijk) kleine 
populaties kan vormen. Het eerste ge
bied ligt bij Bom en wordt de Rollen ge
noemd. In de Rollen liggen een aantal 
grotere en kleinere plassen, die z i jn 
ontstaan door het winnen van leem. 
Tussen de plassen liggen vrij brede 
leemrichels. Het gebied rondom de 
plassen is begroeid met een dicht stru
weel van o.a. wilgen en elzen. Alleen 
de zuidoosteli jk geëxponeerde oever 
bij de grote plas is vrij van struweel en 
boomopslag. Langs de oever groeien 
bramen en hoog opschietende kruiden 
zoal s Boerenwormkruid (Tanacetum 
vulgare), Akkerdistel (Circium arvense) 
en Koninginnekruid (Eupatorium canna-



binum). O p 16 augustus 1 9 8 5 werd in 
een van de braamstruwelen langs de 
oever één mannetje van Cercion ont
dekt, dat hier tesamen met Enallagma 
cyathigerum rondvloog. Ook in juli 
1986 werden nog twee mannetjes ge
z ien. Begin 1 9 8 7 bleek de watervege
tatie van Waterranonkel (Ranunculus 
peltatus), Schedefonteinkruid (Potamo
geton pectinatus) en Veenwortel (Poly
gonum amphibium) door hengelaars te 
z i jn verwi jderd. Het geschikte substraat 
voor de eiafzetting van de libellen was 
daardoor in een keer verdwenen. 
In 1 9 8 7 en 1 9 8 8 werd Cercion lindenii 
in de Rollen niet meer waargenomen. 

De tweede vindplaats van Cercion is 
gelegen in de Schinveldse Bossen (zie 
ook K R Ü N E R et al., 1987 , 1 9 8 8 ) . 
Cercion lindenii komt in dit gebied langs 
een plas voor, die ook is ontstaan door 
leemafgravingen. O p 3 juli 1 9 8 6 wer
den de eerste exemplaren gesigna
leerd. Cercion vliegt hier uitsluitend 
langs de noordwesteli jk gelegen oe
verzone. 
De oever is hier vrij kaal en begroeid 
met een typische pioniervegetatie, 
waarin Pitrus (Juncus effusus) domi
neert. Langs de oever groeit ook Grote 
l isdodde (Typha latifolia) (fig. 6 ) . 
In het water is een goed ontwikkelde 
vegetatie aanwezig van Smalle water
pest (Elodea nuttallii) Schedefontein
kruid en Aarvederkruid (Myriophyllum 
spicatum). De oever met de pionierve
getatie gaat vrij plotseling over in de 
zone met open water. Cercion vliegt 
vooral in de Pitrusgordel. Maximaal 
werden vijf mannetjes waargenomen 
en konden tot nu toe geen wijf jes wor
den ontdekt. Alhoewel ook deze leem-
plas door recreanten actief wordt be
zocht, wordt er niet gehengeld. Daar
door blijft de submerse watervegetatie 
intact en ziet de toekomst er voor Cer
cion hier rooskleuriger uit. 

HET ŒRC/ON-BIOTOOP IN 
NEDERLAND 
Cercion lindenii wordt door G E I J S K E S & 
V A N TOL (1983) o.a. een karakteristieke 
rheofiele soort van beken genoemd. 

O p grond van onze huidige kennis van 
de Nederlandse Cercion-biotopen kan 
men met recht vraagtekens plaatsen bij 
deze bewering. Praktisch alle vondsten 
van Cercion na 1 9 8 0 hebben betrek
king op stilstaande wateren. Het gaat 
over plassen ontstaan tengevolge van 
zand- of leemafgravingen. Hiertoe be
horen de beide Limburgse vindplaatsen 
en eveneens de lokatie ten zuidoosten 

van Nuenen (med. M . W a s s c h e r i n het 
Libellencontactblad 1 9 8 2 ) . Verder is 
Cercion uit Noord-Brabant nog bekend 
van een zwaaikom in het Eindhovens 
kanaal. Deze laatste lokatie is mogelijk 
verantwoordeli jk voor de lelijke Neder
landse naam die Cercion heeft gekre
gen: de Kanaaljuffer?! Het merendeel 
van de Brabantse- en Limburgse bioto
pen komt overeen met de biotoopom
schrijvingen uit de recente buitenlandse 
literatuur. 

M A I B A C H & M E I E R ( 1 9 8 7 ) , BEUTLER 

( 1 9 8 2 ) , N I E H U I S (1984) en DOMMAN-
G E T (1987) noemen als typische bioto
pen voor Cercion, grote vijvers of bag-
gerplassen met een goed ontwikkelde 
dri jfblad- en onderwatervegetatie. 

Cercion lindenii is volgens mij dan ook 
geen karakteristiek fauna-element van 
beken maar juist wel van grote afgeslo
ten mesotrofe wateren tesamen met l i 
bellen zoals Gomphus pulchellus en 
Erythromma viridulum. Het is daarom 
noodzakeli jk om tijdens libellen-inven
tarisaties van grote plassen en leemput
ten in het zuiden van Nederland speci
aal te letten op de aanwezigheid van 
Cercion lindenii. De recente uitbreidin
gen van deze soort in het aan Midden-
Limburg grenzende Nordrhe in-West -
falen (JÖDICKE et al., 1989) geven 
daartoe alle aanleiding. 



Figuur 5. Versprei-
dingskaaiije Cercion 
lindenii in Nederland, 
na 1980. 

S U M M A R Y 

CERCION LINDENII SELYS 1840 (INSECTA, 
ODONATA) FOUND AGAIN IN LIMBURG 

Cercion lindenii is a blue and black damsel-
fly. It is a relatively robust species with a 
widespread distribution, especially in South
ern Europe. Between 1950 and 1985 it 
was recorded from three localities in the 
Netherlands. 
Since 1985 two new localities have been 
found in Limburg. This paper ends with a dis
cussion of the present habitat of Cercion in 
the Netherlands. 
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BEHOUD EN HERSTEL VAN DE HERPETOFAUNA 
VAN STEIN (L.) 
R.E.M.B. G U B B E L S , Stadhouderslaan 145, Stein 

Met chemiereus D.S.M. in de directe omgeving, doorsneden en 
omgeven door (auto)wegen, een toenemende woningbouw en 
met de aanwezigheid van het Julianakanaal en haven is Stein qua 
infrastructuur en leefmilieu niet bepaald aan te merken als 
herpetofauna-vriendelijk. Amfibieën en met name reptielen zijn er 
dan ook slecht vertegenwoordigd. Vóór de "industriële Revolu
t ie" in Stein moeten deze diergroepen er wel in aanzienlijke aan
tallen geweest zijn, vooral wat amfibieën betreft. Uit diverse 
gesprekken met oudere Steindenaren is gebleken dat kikkers 
(Groene kikkers, Rana esculenta spec, en Boomkikkers, Hyla ar-
borea) en watersalamanders vroeger veelvuldig voorkwamen. 
De Boomkikker heeft zich waarschijnlijk tot de '60-'70 jaren weten 
te handhaven (Van Geel, 1987 en Gubbels, 1988 in: Vergoossen, 
in prep.). Reptielen zijn vermoedelijk nooit echt talrijk geweest; de 
oudere mensen herinnerden zich alleen de Hazelworm (Anguis 
fragilis) en de Levendbarende hagedis (Lacerfa vivipara), beide 
soorten voorkomend op één locatie. 
De huidige herpetofauna van Stein bestaat slechts uit enkele alge
mene soorten amfibieën, levend in relatief kleine, veelal geïso
leerde populaties. Aangetroffen zijn de Gewone pad (Bufo bufo), 
de Bruine kikker (Rana temporaria), het Groene kikker complex 
(Rana esculenta complex), de Alpenwatersalamander (Triturus al
pestris) en de Kleine watersalamander (Triturus vulgaris). Reptie
len zijn (nog) niet waargenomen. Mogelijk dat de Hazelworm ook 
nu nog voorkomt. In dit artikel zal aan reptielen verder geen aan
dacht worden besteed. De laatste 50 jaren is het oppervlak land
en voortplantingsbiotoop voor amfibieën en reptielen in Stein 
drastisch verminderd. De aantallen dieren zijn enorm teruggelo
pen en Boomkikkers en, naar alle waarschijnlijk, hagedissen zijn 
verdwenen. Het is dan ook zaak de resterende populaties te be
houden, liefst te versterken en het nog aanwezige (potentiële) bio
toop te behouden en waar nodig te optimaliseren. Ondanks een 
"onmogelijke" infrastructuur zijn hiervoor toch mogelijkheden 
aanwezig. 

STE IN : GEOGRAFISCHE 
LIGGING, INFRA-STRUCTUUR 
EN VERSPREIDING VAN DE 
AMFIBIEPOPULATIES 

Stein ligt in het noordelijk deel van 
Zuid-Limburg (ongeveer 9 km ten Z . W . 
van Sittard en ongeveer 1 8 km ten N . 
van Maastr icht), ingeklemd tussen het 
Julianakanaal, de autosnelweg A 2 
(Maastricht - Eindhoven) en D . S . M . In 
dit artikel wordt met de gemeente Stein 
alleen het dorp Stein bedoeld. De 
overige tot de gemeente Stein beho

rende dorpen worden buiten beschou
wing gelaten. 

Figuur 1 geeft een beeld van de infra
structuur in Stein. In figuur 2 z i jn de lo
caties van de amfibiepopulaties weer
gegeven. 

DE AMFIBIESOORTEN PER 
LOCATIE EN BEKNOPTE 
BIOTOOPBESCHRIJVING 
Steinerbos (locatie 1 ) 
Het Steinerbos is een klein bosrestant 

dat met de aanleg van speeltuinen, 
roeivijver, midgetgolfbaan, etc. ge
worden is tot een puur recreatieoord 
en veel van z i jn natuurlijke functies ver
loren heeft. In de roeivijver kwam tot 
voor kort een redelijke populatie G e 
wone padden voor. Een deel van de 
populatie overwinterde in een restje 
bos tussen de autosnelweg A 2 en 
Stadhouderslaan (zie figuur 2 , nabij lo
catie 2 ) . Daar dit elk voorjaar geduren
de de paddentrek een groot aantal 
verkeersslachtoffers tot gevolg had, 
tracht de plaatselijke I .V.N.-afdel ing 
de padden te concentreren in een poel 
direct grenzend aan de overwinte
ringsplaats ( d e z . g . "paddenpoe l " , lo
catie 2 ) . 

" P a d d e n p o e l " (locatie 2) 
Een vijvertje met een redelijke popula
tie Gewone padden, z ie ook punt 1. 

't Brook en de Z iepe (locatie 3 ) * 
Een moerasgebied met diverse bron
nen, direkt grenzend aan een gediffe
rentieerd landschap van struiken, bos
schages en beken (zie figuur 3 ) . In dit 
gebied z i jn de Gewone pad, Bruine 
kikker, Alpenwatersalamander en Klei
ne watersalamander waargenomen. 

Meulewieer (locatie 4) 
Een in begin jaren ' 3 0 gegraven vi jver 
in een voormalig bronnengebied (mon
dei, meded. buurtbewoners). De vijver 
wordt gevoed door een bronbeekje en 
maakt deel uit van een kleinschalig, ge
differentieerd gebied (zie figuur 4 ) . 
Watervegetatie is nauweli jks aanwe
z ig en het water wordt grotendeels be
schaduwd door populieren. Er is in de 
loop der jaren veel vis in uitgezet. In 
kleine aantallen komen er de Bruine kik
ker en de Gewone pad voor. Mogel i jk 
z i jn er ook watersalamanders aanwe
z i g ; verificatie is onmogelijk daar het 
terrein privé bezit is en de toegang he
laas streng verboden. 

Reebeek (locatie 5) 
In tegenstelling tot wat de naam doet 
vermoeden geen beek maar een sloot 
in de nabijheid van het voormalige 
Kasteel Stein. Het water wordt aan de 
noordzi jde begrensd door bos (locatie 
6 ) en aan de zuidz i jde door grasland. 
Het maakt een sterk verwaarloosde in-



druk. De laatste decennia is het water 
enorm troebel geworden en door de 
toenemende dikte van het bladerpak
ket ook steeds ondieper (plaatselijk 
staat er zelfs nauweli jks nog water in). 
Watervegetatie ontbreekt nagenoeg 
geheel, de oevervegetatie is bi jzonder 
slecht ontwikkeld. De visstand is ex
treem groot. Kleine populaties Bruine 
kikker en Gewone pad weten zich in 
de Reebeek te handhaven. W a a r 
schijnlijk z i jn er ook een gering aantal 
Alpenwatersalamanders aanwezig 
(mond. meded. vers de vase-vangers). 

Bos tussen Reebeek en ruine van het 
voormalige Kasteel Stein (locatie 6) 
Strook bos doorsneden met diverse 
wandelpaden. Mogel i jk verspreidings
gebied van de Haze lworm. De tussen 
dit bos en de ruïne gelegen vijver is 
well icht voortplantingsbiotoop van de 
Gewone pad. 

Zonput (locatie 7) 
Een bron die eeuwenlang dienst heeft 
gedaan als wasplaats voor locale huis
vrouwen en een voedingsbron is van 
de Ur . De Zonput is omgeven door 
bosschages en weiland (zie figuur 5 ) . 
Het fungeert als voortplantingsplaats 
van een gering aantal Bruine kikkers. 

Voormalige pasvleersloot in 't Meldert 
(locatie 8 ) * 
Deze voormalige afvalwaterzuive
ringsinstallatievan D . S . M . (zie figuur 6 ) 
is gesitueerd in een (nog) vrij landelijk, 

z i j het geïsoleerd, gebied van akkers, 
hoogstamfruitbomen, bosschages, stru
weel, drassige kwelgebiedjes en holle 
wegen. De installatie functioneert 
reeds jaren niet meer. Een betonnen 
basin, betonnen open watergangen en 
enkele " p o e l e n " vormen de voortplan
tingsplaats van Groene en Bruine kik
kers en Alpenwaterwalamanders. M o 
gelijk komt hier ook de Hazelworm 
voor. 

BEHOUD EN HERSTEL 
VAN DE HERPETOFAUNA 

De locaties 1 en 2 worden verder bui
ten beschouwing gelaten. Land- en 
voortplantingsbiotoop liggen wel i s 
waar geïsoleerd en z i jn klein van op
pervlakte, ze z i jn echter van dien aard 
dat de aanwezige padden, met name 
in locatie 2 zich goed zul len kunnen 
handhaven. 
Het kernprobleem wordt gevormd door 
de locaties 3 t/m 8. Deze z i jn gelegen 
in een gordel landelijk gebied ten 
westen en zuiden van Stein. Het land
schap heeft een gedifferentieerd karak
ter en is voor amfibieën een geschikt 
landbiotoop, z ie figuren 4 en 5 van 
respectievelijk locaties 4 en 7. 

Helaas is er geen sprake van een aan
eengesloten gebied, maar z i jn de twee 
herpetologisch meest waardevolle ge
bieden (gelegen aan beide uiteinden 
van de gordel, locaties 3 en 8) van ge
noemde gordel gescheiden door grote 
wegen, hoge dijken en (oprukkende) 
bebouwing. Dit betekent dat migratie 
van watersalamanders en Groene kik
kers (herbevolking in dit geval) naar de 
landelijke gordel tussen locaties 3 en 8 
vr i jwel uitgesloten is . Een bijkomend 
probleem is dat er zich in het betreffen
de gebied nauweli jks geschikte voort-
plantingsbiotopen bevinden. Viswate
ren (Meulewieer en Reebeek) en 
snelstromende beekjes z i jn nu niet be
paald goede voortplantingswateren; 
veedrinkpoelen ontbreken geheel. Kort-

Figuur 2 . Locaties van de amFibiepopulaties in Stein (7 = Steinerbos; 2 = "Paddenpoel"; 
3 = 't Brook/Ziepe; 4 = Meulewieer; 5 = Reebeek; 6 = bos tussen Reebeek en de ruïne 
van het voormalige Kasteel Stein; 7 = Zonput; 8 = voormalige pasveersloot in het Meldert). 



Figuur 3. 't Brook, locatie 3. 

om, een in potentie zeer geschikt amfi
biebiotoop kan niet als zodanig func
tioneren. 

Gez ien de problematiek moet herstel 
van de herpetofauna vanuit twee in
valshoeken gerealiseerd worden. 
De geïsoleerde populaties in 't Brook 
en de voormalige pasveersloot moeten 
veiliggesteld worden, zodat ook in de 
toekomst Alpenwatersalamander, Klei
ne watersalamander en Groene kikker 
tot de Steinse herpetofauna blijven be
horen. Vanwege het relatief kleine op
pervlak van 't Brook/Ziepe gebied, on
geveer 5 ha, is versterking van de po
pulatie slechts beperkt mogelijk. Desal
niettemin kan door de aanleg van twee 
tot drie poelen het amfibieënbestand 
aanzienli jk uitgebreid worden. W a t de 
locaties voor poelaanleg betreft, kan 
vermeld worden dat de waterhuishou
ding en het landbiotoop dusdanig z i jn 
dat diverse plekken hien/oor in aanmer
king komen. Het grote pasveerslootge-
bied (pasveersloot + direkte omge
ving, 2 0 ha) biedt meer mogelijkheden. 
Twee aanwezige, sterk verlandende 
poelen zouden opgeschoond moeten 
worden. Tevens worden met de aanleg 
van minimaal 4 poelen de uitbrei
dingsmogelijkheden van de popu laties 
Alpenwatersalamanders en Groene 
kikkers aanzienli jk verbeterd. 

De gordel landelijk gebied tussen 't 
Brook en pasveersloot (ongeveer 3 0 
ha) zou , zoals reeds eerder gesteld, 
een uitstekend amfibiebiotoop kunnen 
z i j n . Voor de creatie van een dergelijk 
leefmilieu z i jn mogelijkheden te over. 
Uitgaande van het aanwezige landbi

otoop kan met de aanleg van onge
veer 10 poelen een prima amfibiebio
toop gerealiseerd worden. De Bruine 
kikker en de Gewone pad zullen de 
nieuwe poelen probleemloos bevol
ken. De kans dat deze nieuwe poelen 
op een natuurlijke w i j ze bevolkt raken 
door watersalamanders is veel kleiner, 
haast uit te sluiten. Migratie vanuit lo
caties 3 en 8 is vanwege de eerder ge
noemde barrières zeer onwaarschi jn
lijk. Bevolking zou moeten geschieden 
vanuit locaties waar zich mogelijker
w i j s watersalamanders ophouden, te 
weten locaties 4 en 5 . Indien natuurlijke 
herbevolking van poelen, die op de 
juiste locatie z i jn aangelegd, niet bin
nen twee jaar na aanleg heeft plaats

gevonden (termijn is afgeleid uit diver
se ondernomen acties t.b.v. amfibieën-
herstel, z ie b.v. G U B B E L S et al., 1 9 8 9 ) , 
is een herintroduktie van soorten die er 
van oorsprong voorkwamen en nu nog, 
z i j het geïsoleerd, voorkomen, het 
overwegen waard. 

SLOTBESCHOUWING 

Ui t het vorenstaande blijkt duidelijk dat 
zowel ten behoeve van behoud als van 
herstel van de Steinse herpetofauna uit
breiding van het aantal voortplan-
tingsmogelijkheden een eerste vereiste 
is . Gez ien het locale karakter van de 
geschetste problematiek en het feit dat 
er geen zeldzame soorten in het ge
ding z i jn , ligt het voor de hand dat initi
atieven genomen worden door de ge-
meentte en/of burgers. 
In het kader van een door de gemeente 
Stein nieuw op te stellen bestem
mingsplan buitengebieden zullen 't 
Brook/Ziepe en het voormalige pas-
veerslootgebied waarschijnl i jk een re
creatieve functie kri jgen. De bestem
ming van het landelijke gebied dat tus
sen deze beide locaties gelegen is , 
agrarisch gebied met hoge landschap
pelijke waarde, zal näar alle waar
schijnli jkheid gehandhaafd blijven. 
Poelaanleg zou in deze toekomstige 
bestemmingen goed inpasbaar z i jn . 
Mogel i jk worden de functies van de 
drie gebieden er zelfs door verstrekt. 
Particuliere initiatieven kunnen in het 
amfibieënherstel een grote rol spelen. 
N iet alleen de aanleg van een poel 
maar ook het opschonen of onderhou
den van wateren kunnen in dit kader 

Figuur 4. Omgeving Meulewieer, nabij locatie 4. 



Figuur 5. Zonput, locatie 7. 

heel belangrijk z i jn . 
Het is duidelijk dat een goede voorl ich
ting aan gemeente en burgers over de 
waarde van de resterende stukjes na
tuur in Stein, over het feit dat amfibieën 
hiervan deel zouden moeten uitmaken 
en de goede mogelijkheden om dit te 
realiseren, erg belangrijk i s . Misschien 
dat dan het economische belang niet 
meer die overheersende rol wordt toe
bedacht zoals tot nu toe veelal het ge
val is (geweest?) en een Alpenwatersa
lamander weer die normale verschij
ning kan worden die het vroeger w a s . 

) 't Brook/Ziepe en het voormalige pasveersloot-
gebied zijn momenteel in Stein de meest waarde
volle gebieden wat betreft herpetofauna. Niet al
leen zijn het de enige vindplaatsen van watersala
manders, tevens is de voormalige pasveersloot het 
enige gebied in de wijde omgeving van Stein 
(dichtsbijzijnde natuurlijke (?) populatie bevindt 
zich op ongeveer 7 km afstand) waar Groene kik
kers voorkomen. De Groene kikkers (slechts enkele 
exemplaren) die in 1988 waargenomen werden in 
de buurt van Stein, omgeving van het Elsloo-bos 
(pers. wrn.}, betreffen hoogstwaarschijnlijk uitge
zette dieren. In hoeverre de populatie in Stein oor
spronkelijk is, kan niet met zekerheid vastgesteld 
worden. Aanwijzigingen van oudere mensen uit 
Stein en omringende dorpen geven aan dat in het 
verleden Groene kikkers in de maasstreek niet ont

braken. Er zijn zelfs mondelinge aanwijzingen voor 
een vroeger voorkomen in het voormalige pas-
veerslootgebied. De mogelijkheid van een restpo-
pulatie in deze omgeving is dan ook niet bij voor
baat uit te sluiten. 

S U M M A R Y 

RECOVERY OF THE HERPOTOFAUNA OF 
STE IN, A VILLAGE IN THE DUTCH 
PROVINCE OF LIMBURG. 

The building of roads and houses and the 
vicinity of the Dutch State Mines have crea
ted an unfavourable environment for amphi
bians and reptiles in Stein. At present, only 
a few common species of amphibians survi
ve the drastic changes in the landscape. 
They live in small, isolated populations. 
Nevertheless, there are still possibilities for 
recovery of the herpetofauna. Digging 
pools in two areas of relatively high herpe-
tofaunal value will give the present popula
tions of several amphibian species the op
portunity to grow. In addition to these pools 
it will also be necessary to construct pools in 
a relatively large area which is of potential 
herpetofaunal value. Because of the lack of 
amphibians in this area and the impossibility 
of natural migration, reintroduction of pri
mary species should be considered. 

L I T E R A T U U R 

GUBBELS, R., WANDERS, A., JANSEN, S. & COUWEN-
BERG, J., 1989. Inventarisatie voortplantingsbioto-
pen amfibieën in het Stadsgewest Roermond; Mi
nisterie van Landbouw en Visserij, consulentschap 
Natuur, Milieu en Faunabeheer Limburg. 
Vergoossen, W . Boomkikkers in Limburg. In 
voorbereiding. 



"ALLES IS OVERAL, MAAR HET MILIEU SELECTEERT" 
EEN FRAPPANTE OVEREENKOMST IN DE FLORISTISCHE 
SAMENSTELLING VAN EEN BRUGDEKVEGETATIE IN SPANJE EN 
DIE VAN EEN ZUIDLIMBURGSE GROTINGANG 

H. HlLLEGERS, Misweg 90, Zussen (B) 

De Wet van Beyerinck "Alles is overal, maar het milieu selec
teert", geldt op onze aarde inderdaad voor diverse uiterst kleine 
organismen die zich via luchtstromingen laten verplaatsen en in 
bijzondere, meest extreme milieu's voorkomen die op ver van el
kaar gelegen plaatsen op aarde te vinden zijn, zoals bijvoorbeeld 
zwavelbacteriën in zwavelhoudende bronnen in gebieden met 
vulkanische aktiviteit. Alleen al het bestaan van de biogeografie 
demonstreert echter dat de Wet van Beyerinck geen algemene 
geldigheid bezit. Voor de meeste viervoeters en voor bloemplan
ten met "gewone" zaden, geldt dat de eerste de beste grote r i
vier of bergketen een onoverkomelijke barrière kan vormen 
waardoor aan het natuurlijke areaal van de betreffende soort een 
grens wordt gesteld, ook al ligt er aan de andere kant van de 
grens precies hetzelfde milieu. 
Ditzelfde gegeven ligt tevens ten grondslag aan de frustraties van 
een Nederlandse florist die in Spanje op vakantie is en om de een 
of andere reden de Flora van dat gebied niet kon meenemen. 
Maar, dat kan ook "Aha-Erlebnisse" opleveren. Daarover gaat 
dit artikel. 

STAD, RIVIER EN BRUG 

Het middeleeuwse stadje Simancas in 
de omgeving van het bekendere Val -
ladolid, is gelegen op een steile heuvel 
die door de ruïne van een burcht wordt 
bekroond. De rivier de Douro, in de z o 
mer tot een smalle en trage stroom ge
slonken, vormt een halve cirkel rond de 
bewoonde heuvel. De brug vormt de 
verbinding tussen de stad en de uit
gestrekte riviervlakte met graancultures 
op de wat hoger, en weidegronden op 
de 's winters overstroomde wat lager 
gelegen delen. De volledig uit na
tuursteen opgebouwde brug is relatief 
smal, het wegdek nauwelijks vier meter 
breed, niet geasfalteerd en bezit ter 
hoogte van de peilers een plaatselijke 
uitbouw waar voetgangers en voertui
gen elkaar kunnen passeren. Midden 
op de brug, op de hoogste en mid
delste peiler, vormt een kapelletje met 
een kruisbeeld het architectonische 
rustpunt van de rivieroverspanning. 

Dank z i j het feit dat de brug van lokale 
betekenis is gebleven (de passage blijft 
beperkt tot voetgangers, boerenkar

ren, een enkele auto en. . . twee kudden 
schapen twee maal per dag), heeft 
zich waarschijnl i jk sinds enkele eeuwen 
nauweli jks iets veranderd (fig. 1 , 2 en 
3 ) . 

BEDEKKING, STRUKTUUR 
EN FYSIOGNOMIE VAN DE 
BRUGDEKVEGETATIE 

Alleen de rand van het stoffige wegdek 
waarop het straatvuil nog herkenbaar 
is in de vorm van schapekeutels, is met 
een schaarse vegetatie bedekt. Tegen 
de borstwering van de brug is het be
dekkingspercentage " g r o e n " iets meer 
dan 5 0 % , naar het midden van de brug 
toe neemt dat sterk af. Een strook van 
ongeveer drie meter midden op de 
brug is zo goed als vegetatieloos. De 
hoogte vertoont eenzelfde gradiënt in 
dezelfde richting; maximaal 6 0 cm 
naast de borstwering tot enkele cm 
naar het midden toe. De horizontale 
struktuur wordt in hoofdzaak bepaald 
door grazige stroken van de grassoort 
Kruipertje (Hordeum murinum), hier en 
daar onderbroken door hogere krui
den, waarvan met name Absint-alsem 
(Artemisia absinthium) en Malrove 
(Marrubium vulgare) opvallen door hun 
gri js-groene kleur. Aan de voet van de 
grazig-kruidige strook sluit een soorten
combinatie aan met lage bladrozetten, 
kleine kruipende plantjes en volledig 
uitgedroogde grasjes. 

Figuur 1. Het bruggetje over de Douro te Simancas. Twee maal per dag passeren er 800 
schapen. 
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Het geheel vertoont een onooglijk 
beeld: een fleurige bloei ontbreekt, 
meer dan de helft van de vegetatie 
w a s op het moment van de opname al 
verdord, de nog groen-gri jze bladeren 
z i jn met wegstof bedekt, veel bladeren 
en stengels vertonen vraatsporen en/of 
z i jn vertrapt. 
Desondanks hoogst interessant 

DROOGTE- EN 
TREDRESISTENTIE 

Het behoeft geen uitgebreid betoog 
dat de wegdekvegetatie (tabel I) aan
gepast moet z i jn aan zowel periodieke 
uitdroging als aan betreding door men
senvoeten, schapenhoefjes en voer
tuigbanden. Het snel uitdrogende 
bewortelings-substraat bestaat immers 
uit ofwel een dun laagje wegstof op de 
natuurstenen platen van het wegdek, 
ofwel uit de voegen tussen de stenen 
waaruit de brug is opgetrokken. Het 
eerste type substraat wordt benut door 
annuellen, d .w.z . soorten die slechts 
binnen enkele weken per jaar hun hele 
cyclus van groei, bloei en zaadzetting 
afronden en de rest van het jaar als 
zaad het komende voorjaar afwach
ten. Hiertoe behoren de soorten uit ta
bel I, groep D. De meeste soorten ko
men ook in Zuid-Limburg algemeen 
voor op zeer sterk uitdrogende plaat
sen zoals wegranden e.d. Deels z i jn er 
binnen de annuellen ook soorten uit 
een ander milieu; enkele "ve rdwaa l 
d e " exemplaren van Tarwe (Triticum 
s p e c ) , Haver (Avena spec.) en Luzer
ne (Medicago sativa ssp. saliva) en 
de daarbij behorende (graan)akkeron-
kruiden Gewone klaproos (Papaver 
rhoeasj, Stinkende kamille (Anthemis 
cotula) en Knopherik (Raphanus rapha-
nistrum) verraden het transport van de 
oogst vanuit de vlakte naar de stad. 
Vergeli jk tabel I, groep B. 
In de diepe voegen tussen de na-

Figuur 2. Een ver
droogde, vertrapte, 
bevreten en vervuilde 
vegetatierand. 

tuurstenen, hoofdzakeli jk langs de bal-
lustrade, wortelen meerjarigen, d .w. z . 
soorten die voor de afronding van hun 
levenscyclus meerdere jaren nodig 
hebben. T i jdens de winter kunnen z i j 
bovengronds wel i swaar afsterven, 
maar hun ondergrondse organen bli j
ven in leven en slaan water en reser-
vestoffen op. Hiertoe behoren de soor
ten uit groep A in tabel I. Enkele soor
ten uit groep C bezitten een vlak tegen 
het substraat aangedrukt bladrozet, 
een eigenschap die hen tegen betre
ding enigszins beschermt. De frekwen-
tie en/of de mate van deze tweede fak-
tor bepaalt dat deze soortengroep iets 
meer naar het midden van het wegdek 
nog levensmogelijkheden vindt. 

VRAATRESISTENTIE 

De derde faktor die de overlevingskans 
per soort beïnvloedt is de mate van 
vraatresistentie; per dag passeren on

geveer 8 0 0 schapebekken de brug en 
het zal duidelijk z i jn dat er voor de 
schapen weinig " sappige hap jes " in 
de vegetatie over z i jn . Dit betekent dat 
de meeste soorten een hoge mate van 
vraatresistentie moeten bezitten. Dat is 
duidelijk te zien (en te voelen) bij ste
kelplanten zoals de Kruisdistel (Eryngi-
um campestre) en de Mariadistel (Si-
lybum marianum). Voor soorten met 
brandharen (Grote brandnetel (Urtica 
dioica) ) , plakkerige haren (Bi lzekruid 
(Hyoscyamus niger) ) , vilt (Toortsen 
(Verbascum s p e c ) , Viltkruid (Filago 
spec.) ) , ruw blad (Klis (Arctium spec.) ) 
en het bezit van veel kafnaalden in de 
bloeiwi jze (Kuipertje) geldt waarschijn
lijk hetzelfde. Brandnetels en Bi lzekruid 
maken overigens geen deel uit van de 
wegdekvegetatie, maar zi jn elders in 
Zuid-Europa wel kenmerkend voor ve
getaties bij veestallingen. Een derde 
categorie, vertegenwoordigd door Ci 
chorei (Cichorium intybus), Gewone ra
ket (Sisymbrium officinale) en Muur-
zandkool (Diplotaxis muralis), bezit 
harde, vezel ige en sterk vertakte sten
gels in combinatie met weinig blad. 
Vervolgens kan het afweermechanisme 
ook fysiologisch bepaald z i jn : een ster
ke geur (Absinth-alsem, Stinkende ka
mille) of een bittere smaak (Groot kaas
jeskruid (Malva sylvestris) ) voorkomt 
verdere aantasting. 

Tenslotte moet nog de categorie ver
meld worden die door de schapelip
pen niet kan worden opgenomen om
dat ofwel het blad vlak tegen de bo
dem is aangedrukt (Weegbree (Planta
go spec.) ) ofwel zo klein en laag-bij-
de-gronds dat het de moeite niet loont 
er een hap van te nemen (Stijf hardgras 

Figuur 3. Een detail van de wegdekvegetatie. Het hoge kruid links in beeld is Malrove, 
rechts van het midden Absint-alsem en links van het notitieboekje de grassoort Kruipertje. 



(Desmazeria rigida) ) . 

RUDERALEN 

De vierde faktor die van invloed is op 
de wegdekvegetatie lijkt minder "p lant-
onvr iendel i jk" dan het besproken drie
tal. Deze faktor heeft net als tred en 
vraat met de schapen te maken of, 
juister uitgedrukt, met hun urine en uit
werpselen. De hieruit door ontbinding 
vrijkomende mineralen kunnen door de 
plantenwortels worden opgenomen. 
De hoeveelheid van deze nutriënten is 
echter voor de vegetatie op het weg
dek van de brug vele malen hoger dan 
op de weideplaatsen van de kudden. 
Dergeli jke, door organisch vuil verrijkte 
standplaatsen worden als " r u d e r a a l " 
aangemerkt. Z e worden gekenmerkt 
door een aan die situaties aangepaste 
ruderale f lora. Dank z i j de dichtheid 
van menselijke bewoning, inclusief het 
daarbij behorende vee en het uitge
breide netwerk van wegen is het dicht 
bevolkte Europa rijk aan dergelijke ve
getaties. Het is dan ook niet ver
wonderl i jk dat vele ruderale soorten 
" u b i k w i s t e n " zi jn geworden, d . w . z . 
dat z i j door de menselijke aktiviteiten 
momenteel een haast wereldwijde ver
spreiding kennen. Om die reden komen 
alle in de opname genoemde soorten 
ook in Nederland voor, z i j het ze ld
zaam of zelfs zeer zeldzaam. Maar 
slechts uiterst zelden komen ze teza
men voor in ons land, d .w.z . maken z i j 
deel uit van een vegetatie binnen een 
lokaliteit. 

SIMANCAS-BEMELEN 

Dat laatste is nu wel het geval in Beme
len, waar vr i jwel alle soorten uit de op
name voorkomen bij of aan de ingan
gen van de mergelgrotten van de 
St roo-, W incke l - en Cluysberg binnen 
het natuurreservaat de Bemelerberg 
( S C H A M I N É E , 1 9 8 5 ) . En dat berust niet 
op toeval! O p de eerste plaats ligt de 
gemeente Bemelen in een naar Neder
landse maatstaven droog gebied. Hier 
valt jaarli jks gemiddeld slechts 6 0 0 mm 
neerslag, terwijl datzelfde gegeven 
voor het maar 3 0 km verder gelegen 
Vaals 9 0 0 mm bedraagt. 
Bovendien is de omgeving van de grot
ingang extra droog vanwege het grote 
waterdoorlatend vermogen van de 
mergel in de ondergrond en de be
schutting van de steilrand. De kleine 
kudde mergellandschapen bezoekt de 
grotingangen zeer regelmatig, niet z o 
zeer om er beschutting te vinden voor 

Tabel I. Opname van de wegdekvegetatie van de brug bij Simancas (7 km ten z.w. van 
Valladolid, Spanje). 
Dat.: 13-7-'88. Opp.-. 100 x lm. Bed.: 60-10%. Hoogte: 60 (o.a. Artemisia)-30 (Hor-
deum)-3 (o.a. Polygonum) cm. 

Groep A (meerjarige soorten) 

Hordeum murinum 
Artemisia absinthium 
Marrubium vulgare 
Medicago sativa ssp. 
Sisymbrium officinale 
Silybum marianum 
Malva sylvestris 
Verbascum spec. 
Torilis japon/ca 
Diplotaxis muralis 
Eryngium campestre 
Arctium spec. 
Cichorium infybus 

(Kruipertje) 
(Absint-alsem) 
(Malrove) 

sativa (Luzerne) 
(Gewone raket) 
(Mariadistel) 
(Groot kaasjeskruid) 
(Toorts) 
(Heggedoornzaad) 
(Muurzandkool) 
(Kruisdistel) 
(Klis) 
(Cichorei) 

+ 
+ 

Groep B (geteelde granen en graanakkeronkruiden) 

Anthemis co/u/a 
Triticum spec. 
Avena spec. 
Papaver rhoeas 
Sonchus oleraceus 
Raphanus raphanistrum 

(Stinkende kamille) 
(Tarwe) 
(Haver) 
(Gewone klaproos) 
(Gewone melkdistel) 
(Knopherik) 

Groep C (tredplanten of alleen voorkomend in de zoom daarvan) 

(Engels raaigras) 
(Varkensgras) 
(Hertshoornweegbree) 
(Smalle weegbree) 
(Viltkruid) 
(Fakkelgras) 
(Ganzevoet-kiemplant) 
(Klein kaasjeskruid) 

Lolium perenne 
Polygonum aviculare 
Plantago coronopus 
P. lanceolata 
Filago spec. 
Koeleria spec. 
Atriplex spec. 
Malva neglecta 

Groep D (annuellen, beperkt tot de zoom van de vegetatie) 
Poa annua 
Desmazeria rigida 
Sagina spec. 
Erigeron canadense 
Bromus madritensis 
Lagurus ovatus 
Vulpia myuros 

(Straatgras) 
(Stijf hardgras) 
(Vetmuur) 
(Canadese fijnstraal) 

(Hazestaartje) 
(Langbaardgras) 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

regen of kou, maar veel meer voor de 
warmte van de middagzon. De scha
penpaadjes die naar de ingangen lei
den z i jn duidelijk te z ien, evenals de 
vele mest in en vlak buiten de ingang. 
Uiteraard wordt de vegetatie hier va
ker gecontroleerd op smaak dan elders 
in het reservaat. 

DE WET VAN BEYERINCK 
(CONCLUSIE) 

In het begin van deze eeuw formuleer
de de Nederlander Beyerinck de biolo
gische grondwet " d e natuur is overal, 
maar het milieu selecteert" . Misschien 
w a s hij ook op het bruggetje van S i 
mancas en bij de ingang van de St roo-
berg in Bemelen. 

S U M M A R Y 

A striking resemblance was noted between 
the species composition of the vegetation 
along the road on an old bridge in Simancas 
(Spain) and the vegetation around the en
trance of a man made cave in Bemelen 
(Netherlands). This resemblance is caused 
by four dominant ecological factors in both 
localities: drought, trampling, grazing by 
sheep and high mineral levels. 
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VLEERMUIZEN ROND KASTEEL DAELENBROEK 
S . & W . J A N S E N , Korhoenstraat 1 2 , Herkenbosch 

I n de winter 1988/1989 werden voor het eerst sinds dertig jaar op 
het kasteel Daelenbroek weer vleermuizen geteld in hun winter
verblijf. In 1989 is het gebied bekeken op de aanwezigheid van 
vleermuizen in hun zomerbiotoop. In het gebied zijn zeven soor
ten vleermuizen geteld. Eén soort daarvan was ook in de winter 
waargenomen. De aangetroffen vleermuizen worden per soort 
behandeld. 

G EBIEDSBESCH RIJVING 

Het kasteel Daelenbroek (fig. 1 ) staat 
in het Herkenbosscher Broek ten zuiden 
van het dorp Herkenbosch (Uurhok 
5 8 - 5 5 , f ig. 2 ) . De aangrenzende land-
bouwpercelen rondom het kasteel 
bestaan voornamelijk uit vochtige wei
landen. Door sterke ontwatering in het 
buitengebied is het gebruik van het 
land drastisch veranderd. De fraaie 
pinksterweiden hebben plaats moeten 
maken voor saaie raaigraslanden en 
maïs-akkers. De wegen door dit gebied 
worden begeleid door populieren of 
knotwilgen. De nieuwbouw van Her
kenbosch wordt door plantsoenen af

geschermd van het buitengebied. 
Langs de oprijlaan naar het kasteel 
staan oude eiken met daar tussen holle 
lindebomen die geknot zi jn (fig. 3 ) . In 
de weilanden rond de kasteelboer
derij staan hoogstamfruitbomen. Het 
kasteel, de tuin met z i jn oude loofbo
men en de onderaardse ruimtes, z i jn 
omringd door een gracht. Het gebied 
is nog altijd kleinschalig en een boom
rijk geheel (fig. 4 ) . 

WERKWIJZE 

I n de maand februari z i jn de kelders on-

Figuur 1. Kasteel
poort Daelenbroek. 
Foto: S. Jansen. 

Figuur 2. Limburg 
met het uurhok waar
binnen het besproken 
gebied ligt. 

derzocht op de aanwezigheid van 
overwinterende vleermuizen. Alle ge
schikte plekjes (ruimten tussen stenen) 
werden bekeken. De vleermuizen wer
den op het oog gedetermineerd (LAN
GE et al., 1 9 8 6 ) . 

In de maanden juni tot en met augustus 
werd het kasteel en omgeving verschil
lende keren bezocht en geïnventari
seerd met behulp van een " Q M C mini 
bat-detector". Een bat-detector is een 
apparaat dat ultrasone geluiden van 
b.v. vleermuizen omzet in voor de 
mens hoorbare geluiden. Bijna elke 
soort maakt een soortspecifiek geluid, 
hierdoor kunnen de soorten worden 
gedetermineerd (HELMER et al., 1 9 8 7 ) . 

WAARGENOMEN 
VLEERMUIZEN IN H U N 
WINTERVERBLIJF 
O p 2 2 februari 1 9 8 9 werd een bezoek 
gebracht aan de onderaardse ruimtes, 
die de kelders z i jn geweest van het 
voormalige kasteel. De onderaardse 
gewelven bevinden zich in een slechte 
toestand. 
Er werden Baardvleermuizen (Myotis 
mystacinus/brandtii) aangetroffen, één 
bij de eerste ruimte die overdekt is en 
de tweede bij een stenen trap. In de 
winter 1 9 5 8 / 1 9 5 9 is het winterverbli j f 
ook op vleermuizen bezocht en is er 
slechts één Baardvleermuis aangetrof
fen (mond. med. G . G las ) . 



Een éénduidige soortbepaling kon niet 
plaatsvinden daar de vleermuizen zich 
bevonden in spleten in het gewelf. 
Soortbepaling wordt bij deze twee 
soorten wel meer achterwege gelaten, 
daar de determinatie vaak twijfelachtig 
i s . Alleen aan de hand van schedelken-
merken kunnen deze soorten tot nu toe 
met zekerheid van elkaar worden on
derscheiden. 

WAARGENOMEN 
VLEERMUIZEN IN H U N 
ZOMERBIOTOOP 

Baardvleermuis (Myotis mystacinus/ 
brandtii) 
Er werden twee Baardvleermuizen 
waargenomen rond de onderaardse 
gewelven (fig. 5 ) . De waargenomen 
exemplaren z i jn niet tot op de soort te 
determineren aan de hand van hun 
geluid. 
T i jdens het inventariseren begon het te 
onweren. W e gingen de onderaardse 
gewelven binnen. Er vloog een Baard
vleermuis in het gewelf. Nadat we een 
tijd niets meer hoorden namen we aan 
dat hij weg was . W e maakten onze 
zaklampen aan. Maar er vlogen twee 
Baardvleermuizen in de gewelven. Z e 
vlogen dus geheel op hun geheugen. 
Gestoord door het licht vloog het 
tweetal, nu met geluid, er vandoor. 

Dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrel
lus) 
Toen de Baardvleermuizen waren ver
dwenen, kwamen twee Dwergvleer
muizen de ruimte binnen vliegen en z i j 
schakelden hun sonar eenvoudig uit! 
Toen het onweer voorbij was vlogen 
de Dwergvleermuizen met hun sonar 
weer aan naar buiten. 
Er werden vier Dwergvleermuizen 
waargenomen. Eén vloog boven de 
gracht, één in de dubbele Amerikaan-
se-eikenlaan en twee dieren werden 
boven de onderaardse gewelven 
waargenomen (figuur 6 ) . 

Franjestaart (Myotis natteri) 
Er werden twee Franjestaarten boven 
de gracht waargenomen. Opval lend 
w a s dat ze zich alleen op een bepaald 
gedeelte van de gracht ophielden (fig. 
7 ) . Hier heeft de gracht de meeste 
boombegroeiing (zie ook VAN DE COE
LEN, 1 9 8 8 ) . 

Waterv leermuis (Myotis daubentonii) 
De drie Watervleermuizen die we z a 
gen, vlogen steeds tien centimeter bo
ven de gracht. In tegenstelling tot de 
Franjestaarten hielden deze zich enkel 

boven het minst begroeide deel van de 
gracht op (zie fig. 8 ) . 

Rosse vleermuis (Nyctalus noclula) 
Er werden twee Rosse vleermuizen 
waargenomen hoog boven de bomen 
(fig. 9 ) . 

Laatvlieger (Eptesicus serotinus) 
Er werd een Laatvlieger waargenomen 
in de dubbele eikenlaan (fig. 10) . Dit 
exemplaar is waarschijnli jk afkomstig 
van een bekende kolonie in de oude 
dorpskern van Herkenbosch. Deze ko
lonie bestaat uit zo 'n 15 exemplaren. 

Grootoorvleermuis (Plecolis auritus/ 
austriacus) 
Er werden op verschillende plekken 
Grootoorvleermuizen waargenomen, 
in de dubbele eikenlaan (fig. 1 1 ) en 
drie tussen de populierenrijen. Ook z i jn 

er twee exemplaren rond de bomen in 
de binnenplaats waargenomen. De 
Grootoorvleermuizen zi jn niet tot op de 
soort te determineren aan de hand van 
hun geluid. 
Er is ook een dood exemplaar gevon
den (fig. 11) : het betrof een Gr i j ze 
grootoorvleermuis (Plecotis austriacus). 
Hi j is te onderscheiden aan het donkere 
gezichtsmasker en de oordeksels heb
ben aan de uiteinden duidelijke, afge
tekende punten. 

CONCLUSIES 

Het gebied is ondanks z i jn geringe op
pervlakte van groot belang voor vleer
muizen. Zowe l winter- als zomerbio-
toop zi jn aanwezig. Door de lintvormi
ge elementen (lanen en plantsoenen) is 
het kasteel voor de vleermuizen goed 

Figuur 4. Situatie
schets van het kasteel 
Daelenbroek en de 
directe omgeving met 
de belangrijkste bo
men. 



Figuur 5. Waargenomen Baardvleermui-
zen in zomerbiotoop (gesloten bolletje) en in 
winterverblijf (open bolletje). 
Figuur 6. Waargenomen Dwergvleermui
zen in zomerbiotoop. 
Figuur 7. Waargenomen Franjestaarten in 
zomerbiotoop. 
Figuur 8. Waargenomen Watervleermui
zen in zomerbiotoop. 
Figuur 9. Waargenomen Rosse vleermuizen 
in zomerbiotoop. 
Figuur 10. Waargenomen Laatvlieger in 
zomerbiotoop. 
Figuur 11. Waargenomen Grootoorvleer
muizen in zomerbiotoop (gesloten bolletje) 
en een doodgevonden Grijze grootoorvleer-

11 m u/s (open bolletje). 

te bereiken. 
Mogel i jk is er een duidelijker verband 
tussen het aantreffen van bepaalde 
soorten in hun zomerbiotoop en het 
overwinteren in nabij gelegen (kleine) 
objecten, dan over het algemeen 
wordt gedacht. 

MAATREGELEN 

Bij het restaureren van historische ob
jecten is er nogal eens te weinig aan
dacht geschonken aan de ecologische 
betekenis ervan. Bij een mogelijke 
restauratie van de gewelven moet men 
er rekening mee houden dat het winter
verbli jven zi jn van wettelijk bescherm
de en bedreigde diersoorten. Er kunnen 
nu al met geringe middelen verbeterin
gen aangebracht worden, bijvoor
beeld het aanbrengen van houten lui
ken voor bepaalde tochtgaten, om z o 
doende een constant binnenklimaat te 
scheppen, zodat de kans groter wordt 
dat er ook andere vleermuissoorten 
van dit verblijf in de winter gebruik van 
gaan maken. 

D A N K W O O R D 

Een woord van dank aan de bewoners (fam. Ter 
Berg) van het kasteel voor de toestemming 's 
nachts rond te lopen. Verder danken we de Zoog
dierenwerkgroep van het Natuurhistorisch Ge
nootschap die ons een QMC mini bat-detector ter 
beschikking stelde en Jan Buys voor de hulp bij de 
wïntertelling. 

S U M M A R Y 

BATS AROUND THE CASTLE OF DAELEN
BROEK 

An inventor/ was made of the bats in the vi
cinity of Daelenbroek Castle, in the village 
of Melick-Herkenbosch, in the Dutch provin
ce of Limburg. During the last winter, two 
bats were found, which could not be fully 
identified, but belonged to the species Myo
tis mystacinus or M. brandtii. During the sum
mer, seven species of bats were found. 
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in Limburg, Maastricht. 



AANVULLENDE WAARNEMINGEN NEOTENIE 
BIJ WATERSALAMANDERS 
S . & W . J A N S E N , Korhoenstraat 1 2 , Herkenbosch 

In 1983 kregen we voor het eerst een partieel neotene watersala
mander onder ogen die M. Steeghs in het Bremmersbosch gevan
gen had (zie L E N D E R S , 1989). Tijdens een jaar inventariseren 
(1989) in Midden- en Noord-Limburg kwamen we 10 vindplaat
sen tegen van neotene watersalamanders. Het betreft hier drie 
soorten watersalamanders. 

Omdat het hier aanvullingen betreft op 
een recent gepubliceerd Limburgs 
overzicht (LENDERS, 1989) wil len we 
deze gegevens op soortgeli jke w i j ze 
hier weergeven in fig. 1 en in ta
bel I ) . 

In de meeste gevallen betrof het waar
nemingen van de Kleine watersala
mander (Triturus vulgaris) (fig. 2), enke
le totaal neotene exemplaren en veel 
partieel neotene larven. In rwee geval
len betrof het een totaal neoteen 

vrouwtje; deze exemplaren hadden 
nog een andere afwijking: een had 
geen rechter achtervoet en het andere 
had een dubbel staarteinde. 
O o k van de Draadstaartsalamander 
(Triturus helveticus) werd één totaal neo
teen vrouwtje gevangen. Verder werd 
van de Alpenwatersalamander (Triturus 
alpestris) enkele partieel neotene lar
ven gevangen. 

Van enkele vindplaatsen is alleen de 
benaming van het gebied gegeven 
(Duivelskuil en Paardekop). Dit z i jn hei-
deterreinen met een complex van ven-

F/guur 1. Overzicht van km-hokken waarin 
door ons neotene watersalamanders zijn 
aangetroffen. 
( o = T. vulgaris, 0) = T. alpestris, • = 
T . vularis en T. helveticus). 

Tabel I. Overzicht nieuwe locaties waar neotenen gevangen zijn in 1989. 

Aard 
Soort Waarnemer Plaats en datum Km. hok neo Aan

tenie tal 

T. vuig. S. Jansen Melick, 6-3-1989, 58-55-1 1 Totaal 1 vr. T. vuig. 
W . Jansen Melickerheide 

T. vuig. S. Jansen Hom, 8-3-1989, 58-43-33 Totaal 1 vr. T. vuig. 
W . Jansen Bergerheide 
L. Boute 
C. de Visser 

T. vuig. S . Jansen Melick, 8-3-1989, 58-55-33 Totaal 1 vr. T. vuig. 
W . Jansen Kerkberg 

T. vuig. S. Jansen Melick, 21-5-1989, 58-55-33 Totaal 1 vr. T. vuig. 
W . Jansen Kerkberg 

T. vuig. S. Jansen Bergen, 18-7-1989, 46-55-1 1 Partieel 36 larven 
W . Jansen Duivelskuil 

T. vuig. S. Jansen Horst, 19-7-1989, 52-33-41 Totaal 1 vr. T. vuig. 
W . Jansen Paardekop Partieel 7 larven 

T. vuig. S. Jansen Bergen, 22-7-1989, 46-55-54 Partieel 21 larven 
W . Jansen Lelieven 
J. Buys 
J. Hermans 

T. helv. S. Jansen Bergen, 22-7-1989, 46-55-54 Totaal 1 vr. 
W . Jansen Lelieven 
J. Buys 
J. Hermans 

T. vuig. S. Jansen Bergen, 26-7-1989, 46-44-24 Partieel 1 7 larven 
W . Jansen Suikerven 

T. vuig. S. Jansen Bergen, 13-8-1989, 46-55-44 Partieel 1 subadult 
W . Jansen Driessenven Partieel 13 larven 

T. helv. S . Jansen Bergen, 13-8-1989, 46-55-44 Partieel 1 subadult 
W . Jansen Driesenven 

T. vuig. S . Jansen Heythuysen, 23-8-1989, 58-32-1 1 Partieel 2 subadult T. vuig. 
W . Jansen Leveroysedijkpoel 
H. Verhey 

T. alp. S. Jansen Heythuysen, 23-8-1989, 58-21-54 Partieel 2 larven 
W . Jansen Huispoel 
H. Verhey 



Figuur 2. Neotene Kleine watersalamander (T. vulgaris). Tekening: S. Jansen. 

nen. In de meeste vennen in deze ge
bieden vonden we partieel neotene 
exemplaren; er was telkens één ven 
waar er opvallend veel zaten. 
Verder is het opvallend dat alle vier de 
vindplaatsen op de hogere zandgron
den liggen. De meeste waren vennen. 
Maar ook betrof het pas gegraven, 2 à 
3 jaar oude poelen. Z e hebben allen 
iets gemeenschappelijks: ze z i jn zwak 
zuur tot zuur. De door L E N D E R S (1989) 
gestelde hypothese dat neotenie mo
gelijk gekoppeld is aan wateren met 
een hoge zuurgraad, lijkt door deze 
waarnemingen bevestigd te worden. 

DANKWOORD 

Een woord von dank aan de Fam. Stienstra en Dhr. 
Verhey voor de toestemming om onderzoek te 
doen in hun poelen. 

SUMMARY 

N E O T E N Y IN N E W T S 

This year we found some ( 10) new locations 
with neotenous newts. The finds included 
three species (T. vulgaris, T. helveticus and 
T. alpesfris) and were all made in the Dutch 
province of Limburg. Three neotenous newts 

where found within a week. All of these 
pools had a high acidity. LENDERS (1989) 
made the suggestion that one of the factors 
in the appearance of neotenous newts is a 
high acidity of the water biotope. Our data 
seem to confirm this thesis. 
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LENDERS, A.J.W., 1989 . Neotenie bij watersala
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KORTE MEDEDELINGEN 

HET GRASLAND AAN DE 
MONITOR: BEWAKING VAN 
STIKSTOFBELASTING MET 
INSEKTEN EN SP INNEN 

De natuurwaarden in graslanden gaan 
sterk achteruit door de toenemende 
stikstofbelasting (bemesting en zure re
gen). O f maatregelen om dit een halt 
toe te roepen effect hebben is het 
beste te bekijken met behulp van 
graslandinsekten en -spinnen. Dit con
cluderen drie onderzoekers van het 
Rijksinstituut voor Natuurbeheer te Arn
hem ( M A A S K A M P SIEPEL & V A N W I N G E R 

D E N , 1 9 8 9 ) . Z i j hebben met hulp van 
een aantal collegae 4 4 insekte- en 
spinnesoorten geselecteerd waarmee 
in graslanden de veranderingen in 
stikstofbelasting kunnen worden vast

gesteld. Deze 4 4 soorten z i jn eenvou
dig op naam te brengen; voorts kan 
met eenvoudige middelen hun aanwe
zigheid vastgesteld worden. 
De beheerders van natuurgebieden 
kunnen de set van 4 4 soorten gebrui
ken om de stikstofbelasting van 
graslanden te bewaken. Dit bewaken 
wordt in het onderzoekjargon monito
ring genoemd. 
Een belangrijk argument om ongewer
velde diersoorten (insekten, spinnen 
etc.) bij de evaluatie van het beheer 
van graslanden te gebruiken is het ge
geven dat veel soorten ongewervelden 
voor dat doel geschikter z i jn dan plan
tesoorten. Door een korte levenscyclus 
en - gedeeltelijk daarmee samenhan
gend - een groot vermogen tot toena
me in aantallen, kunnen ze sneller rea
geren op veranderingen in een terrein 

dan planten. 
Het monitorsysteem bestaat uit drie 
groepen indicatoren voor respectieve
lijk zwaar bemest, licht bemest en on-
bemest grasland. 
U i t verschuivingen in deze drie groe
pen kan men vaststellen of een gras
land stikstofrijker of stikstofarmer wordt. 

ERRATA 

In het artikel "Verspoelde artefacten 
op het middenterras bij Ri jckholt" (afl. 
12 (december 1 9 8 9 ) , pag. 2 0 2 - 2 0 6 ) 
z i jn een tweetal fouten geslopen. 
Pagina 2 0 2 , 3e kolom, 16e regel van 
boven: 1 9 9 0 moet z i jn 1 9 8 0 . " 
Pagina 2 0 4 : de nummers bij de figuren 
4 en 5 z i jn verwisseld. 

Prettige Kerstdogen en een voorspoedig 1990 
HOOFDREDACTIE EN REDACTIE 



DE TOENAME VAN GEVINDE KORTSTEEL 
IN ZUIDLIMBURGSE KALKGRASLANDEN 

OORZAAK - GEVOLG - TOEKOMSTIG BEHEER 

R O L A N D B O B B I N K 

De kalkgraslanden van Zuid-Limburg zijn 
beroemd bij menig natuurliefhebber. Deze 
belangstelling is niet voor niets: het is één 
van de soortenrijkste vegetaties van ons 
land waarin een groot aantal zeldzame 
plante- en diersoorten wordt aangetrof
fen. Helaas zijn veel kalkgraslanden de 
laatste decennia veranderd in soortensa
menstelling en produktie door de intensi
vering van de landbouw en de daarmee 
gepaard gaande grootschalige toepas
sing van drijf- en kunstmest. Slechts enkele 
kleinere resten bleven gespaard doordat 
ze tijdig door natuurbeschermingsinstaties 
waren verworven. Thans wordt getracht 
deze laatste percelen kalkgrasland zo 
authentiek mogelijk te laten voortbestaan. 
Aan het begin van de jaren tachtig werd 
geconstateerd dat de Zuidlimburgse kalk
graslanden in toenemende mate bedreigd 
werden door de steeds dominantere aan
wezigheid van het gras Gevinde kortsteel 
(Brachypodium pinnatum). De dominantie 
van dit gras leidde tot een aanzienlijke af
name van de soortenrijkdom. 
Verontrust door deze ontwikkeling heeft 
het Natuurhistorisch Genootschap in Lim
burg onderzoek laten verrichten naar de 
oorzaken en gevolgen van de toename 
van Gevinde kortsteel in de Zuidlimburgse 
kalkgraslanden. Hoofddoel daarbij was te 
komen tot een wetenschappelijk onder
bouwd beheersadvies voor de eigenaren 
of beheerders van de kalkgraslanden in 
Zuid-Limburg, om hiermee bij te dragen 
aan het behoud van één van de zeld
zaamste en soortenrijkste oekosystemen in 
West-Europa. 

Deze publicatie omvat de resultaten van 
het onderzoek en de daarop gebaseerde 
aanbevelingen voor het beheer van de 
kalkgraslanden teneinde hun voortbestaan 
veilig te stellen. Het is echter ook in de 
toekomst van groot belang aandacht te 
blijven schenken aan de dominantie door 
grassen. De effekten van voortdurende 
eutrofiëring met stoffen uit de atmosfeer 
vormen een blijvende bedreiging voor 
veel kalkgraslandreservaten. De effectivi
teit van de hier voorgestelde beheers
maatregelen op lange termijn is daardoor 
niet te overzien. 

)E TOEf t tóE VAN GEVINDEjKjpÄTSTEEL 
JN ZtyDUMBURGSE KALKGRU^ANDEN 

\AK;- GEVOLG - TOEIV 

Deze uitgave verscheen als Reeks 37 aflevering 2 van de Publicaties van het Natuurhisto
risch Genootschap in Limburg en telt 72 bladzijden en is rijk geïllustreerd. De omslag is 
extra stevig uitgevoerd en het binnenwerk is ingenaaid. Deze uitgave werd mede mogelijk 
gemaakt door een financiële bijdrage door de Provincie Limburg. 

Deze uitgave is te bestellen door het overmaken van f 12,50 (leden) of f 15,— (niet leden) op postgiro 429851 t.n.v. Publicatiebureau 
Natuurhistorisch Genootschap, Groenstraat 106, 6074 EL Melick, onder vermelding van "Gevinde kortsteel". De uitgave wordt dan 
per omgaande toegezonden. De uitgave is ook te koop bij het Natuurhistorisch Museum Maastricht; portokosten hoeven dan niet 
te worden betaald waardoor de kosten f 10,— (leden) of f 12,50 (niet-leden) bedragen. 
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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. 

DONDERDAG 4 JANUARI komt Kring Maastricht weer bijeen in het Natuurhistorisch Mu
seum Maastricht. Zoals gebruikelijk tijdens de eerste bijeenkomst van het jaar, staat deze 
avond in het teken van de jaarlijkse vleermuizencensus. De heer S. Jansen zal een spectacu
laire video-band vertonen over vleermuizen. Ook zal hij een verzameling schedels meene
men en bespreken. Verder kunnen door de leden mededelingen over vleermuizen gedaan 
worden. De bijeenkomst begint om 20.00 uur. 

MAANDAG 8 JANUARI is er weer een bijeenkomst van Kring Heerlen. De heer dr. H. van 
Amerom van het Geologisch Bureau in Heerlen zal dan een voordracht houden over de 
vraag hoe we ons aan de hand van delen van fossielen een beeld kunnen vormen over het 
oorspronkelijke organisme. Aan de hand van dia's zal spreker illustreren dat lang niet alle 
reconstructies op fantasie berusten. Deze bijeenkomst wordt gehouden in het Geologisch 
Bureau, Voskuilenweg 131 (zijweg van de Groene Boord) en begint om 20 uur. Na de pau
ze is het daardoor mogelijk om onder leiding van de heer Van Amerom het Geologisch Mu
seum te bezoeken. 

W O E N S D A G 10 JANUARI houdt de Vlinderstudiegroep zijn eerste bijeenkomst van 1990 
in het Natuurhistorisch Museum Maastricht. Er zal o.a. een video-film worden vertoond en 
verder kunnen de leden mededelingen doen en materiaal tonen. De bijeenkomst begint om 
20.00 uur. 

W O E N S D A G 10 JANUARI worden weer gegevens in de computer ingevoerd door de 
Plantenstudiegroep. Wie nog niet eerder heeft meegedaan wordt verzocht van te voren 
kontakt op te nemen met de secretaris van de Plantenstudiegroep, de heer E. Blink, adres 
zie hiernaast. Ook leden van andere studiegroepen die wel eens willen zien hoe het verwer
ken van gegevens plaatsvindt, zijn van harte welkom om 20.00 uur in het kantoor van het 
Genootschap in het Natoorhistorisch Museum Maastricht. 

DONDERDAG 25 JANUARI komen leden van de Plantenstudiegroep weer bijeen in het Na
tuurhistorisch Museum Maastricht. Het is een zogenoemde "grassen-avond" waarop de le
den aan de hand van herbariummateriaal hun kennis over grassen kunnen opfrissen en/of 
uitbreiden. Ook zal er beperkt gelegenheid zijn om dia's te vertonen. 

DONDERDAG 1 FEBRUARI zal de heer W . Helmer, bioloog te Nijmegen, voor Kring 
Maastricht een inleiding houden over de mede door hem opgestelde plannen om langs de 
Maas tussen Maastricht en Maasbracht meer natuurgebieden in te richten door het creëren 
van ooibossen en nevengeulen. De bijeenkomst, waarbij iedereen welkom is, begint om 
20.00 uur. 

MAANDAG 12 FEBRUARI komt Kring Heerlen weer bijeen in de zaal van de Ned. Herv. 
kerk aan de ds. Jongeneelstraat (bij het Tempsplein) in Heerlen. De heer J. Hermans zal dan 
spreken over muurbegroeiingen in Midden-Limburg. Spreker heeft een uitgebreide studie 
verricht naar de muurflora in Midden-Limburg en zal daarover aan de hand van dia's verslag 
doen. ledereen is welkom en de voordracht begint om 20 uur. 

DONDERDAG 15 FEBRUARI organiseert de Plantenstudiegroep weer een bijeenkomst in het 
Natuurhistorisch Museum Maastricht, aanvang 20.00 uur. De heer S . Jansen, medewerker 
aan de provinciale vegetatiekartering, zal dan dia's laten zien van bijzondere landschappen 
en planten in voornamelijk Midden- en Noord-Limburg, ledereen is welkom. 

DONDERDAG 1 MAART is er bij Kring Maastricht weer varia-avond. Dit betekent dat ieder
een mededelingen kan doen, naturalia kan tonen en dia's kan laten zien. W ie van plan is 
meer dan 10 minuten (spreek-)tijd te gebruiken wordt verzocht van te voren kontakt op te 
nemen met de voorzitter van Kring Maastricht, de heer E. Blink, adres zie hieronder. 

DINSDAG 6 MAART houdt de heer J. Robberts voor Kring Heerlen een voordracht onder 
de titel "kennismaking met Kreta". Aan de orde zullen o.m. komen de flora en fauna, de 
landschappen en indrukwekkende geologische formaties als bijvoorbeeld de Samariakloof. 
Ook de bewoners en hun dorpen komen in deze dia-lezing aan bod. De avond wordt ge
houden in de zaal van de Ned. Herv. kerk aan de ds. Jongeneelstraat (bij het Tempsplein) 
in Heerlen. De bijeenkomst begint om 20.00 uur. 




