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Als bijlage treft U midden in dit num
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gaande jaargang (78; 1989) aan. 

De Moerassprinkhaan (Mecosrefhus 
grossus L.), een van de meest opvallen
de Nederlandse sprinkhanen, is de 
laatste tientallen jaren in Limburg zeer 
sterk in aantal achteruit gegaan. In het 
artikel op blz. 34-38 wordt nader inge
gaan op de recente verspreiding, de oe
cologie en het beheer van deze be
dreigde sprinkhaan in Limburg (tekening: 
Steven Jansen). 
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Een deel van het Ransdalerveld, een door landbouw en ruilverkaveling sterk geteisterd gebied. Dooreen gezamenlijk initiatief van het Ge
nootschap, de Milieufederatie en Het Limburgs Landschap, zal dit gebied in de jaren negentig mogelijk opnieuw worden "ingericht". Jam
mer voor Dekkers maar het zal er zeker fraaier en rijker door worden (Foto: S. Duysings , R.O.V., Prov. Limburg). 

Middas Dekkers is een door velen gewaardeerde stukjes-schrijvende bioloog, hij is onder andere elke zondag te horen in 
het programma "Vroege Vogels". Des te vreemder is het dat hij regelmatig negatieve verhalen over de natuurbescherming 
rondstrooit. In De Limburger van I 3 januari was het weer eens raak. In een pagina-groot interview beweert hij dat het 
"prima" gaat met "de natuur". Als voorbeelden haalt hij aan Merel, Mus, Kraai, Zeemeeuw (een nieuwe soort voor Ne
derland?), Reiger en de ontwikkelingen langs wegen en spoordijken waar het "geweldig gaat omdat de natuurbescher
ming er niet aan zit. " Wat verder in het interview spreekt hij zijn banvloek over de natuurbescherming uit. Hij hoopt "dal 
we in de toekomst met onze fikken van de natuur afblijven", want "in de zogenaamde natuurreservaten is de natuur voor 
9 0 % aan banden gelegd, ingeperkt, een levend lantaarnplaatje. Kitsch, dat is het!" Nu is het in feite natuurlijk niet zo be
langrijk wat die ene meneer Dekkers te berde brengt, maar vermoedelijk verwoordt hij wel wat velen denken-, wat maakt 
het uit of al die zeldzame soorten verdwijnen? Als er maar voldoende bos is in de buurt voor een wandeling op zondag 
en ik in de stad wat merels, mussen en "zeemeeuwen" kan zien, dan is dat toch voldoende? 
Een lichtelijk barbaarse houding in mijn ogen, aan het bestaansrecht van talloze organismen die hier vanoudsher voorko
men wordt luchtigjes voorbijgegaan. Een bekrompen blik ook: alles wat we uit eigen ervaring kennen heeft onze belang
stelling, de rest? ja, die heeft pech gehad. Hier steekt voor een deel vermoedelijk het idee achter dat "de natuur" zelf ook 
genadeloos laat verdwijnen wat zich niet kan aanpassen aan nieuwe omstandigheden. En natuurlijk is natuurbescherming 
een subjectief gebeuren; waarom beschermen we het ene organisme wel en het andere niet? Er zijn nauwelijks objectief 
vast te stellen regels voor te geven. Bescherm alles wat inheems is lijkt heel objectief, maar wat is nu precies "inheems"? 
De in de praktijk gebruikte en in mijn ogen enige praktisch bruikbare maatstaf is: "met wat voor soort natuur voelen wij 
ons verbonden, wat ervaren wij als aangenaam om in te vertoeven of als waardevol om te bestuderen?" Tot op heden 
heeft deze maatstaf ertoe geleid dat onze samenleving ook voor veel van de zeldzamere levensgemeenschappen en soor
ten geld en energie over heeft gehad. Kennelijk zijn er voldoende mensen die wat in dit Maandblad beschreven wordt 
waardevol vinden en het beschermen waard. Gelukkig wel, immers als we het zover laten komen dat alleen kraaien, mus
sen, reigers en "zeemeeuwen" nog de natuur vertegenwoordigen dan wordt het voor mijn gevoel tijd om te emigreren en 
de Dekkersen onder ons ongestoord verder te laten genieten. Laten we daarom met onverminderde energie doorgaan om 
de Dekkersen te laten zien hoeveel fraais en interessants er te beleven valt aan al die gebieden en al die s o o r t e n die het 
niet zo goed kunnen bolwerken in onze vervuilde, lawaaiige en te dicht bevolkte samenleving. 

TORBEN MULDER 

DIE DEKSELSE DEKKERS(EN) TOCH 



VERSLAG VAN DE MAANDELIJKSE BIJEENKOMST 

T E HEERLEN 
OP 2 3 NOVEMBER 1 9 8 9 
N a de opening door de voorzitter de 
heer W . Bult, berichtte de heer J . Co
nen de waarneming van een Water 
pieper (Anfhus spinoletta spinoletta) op 
2 0 november 1 9 8 9 in het retentiebek
ken aan het Schaesbergerveld te Heer
len. Daarna kreeg de heer H . de Vette 
het woord voor diens voordracht geti
teld "Voornes duin, een weergaloos 
g e b i e d " . 
" H e t duingebied van Voorne is één 
van de mooiste die Nederland rijk i s " , 
z o begint de heer de Vette z i jn dia
voordracht. A ls de eerste beelden ver
schijnen trekken we in gedachten mee 
deze duinstreek in. Het is voorjaar. 
Achter ons liggen de Maasstad, de 
drukbevaren Nieuwe Wate rweg en 
Europoort. Aan de rechterkant z ien w e 
de blikkerende Maasvlakte, bijna vi jan
dig en doodlopend in een woud van 
kranen, pijpen en schoorstenen. Reus
achtige opslagtanks weerspiegelen het 
opvallende zonlicht. Een stevige bries 
uit het zuidwesten bolt onze jassen. 
Zandkorrels , opgejaagd door de straf
fe wind, prikkelen ons gezicht. 7 0 0 ha 
duinen en 1 6 0 0 ha slikken liggen voor 
ons . Daarachter rollen de golven van 
de grauwe Noordzee in een eindeloos 
rhythme naar het strand en deponeren 
er Kokkels (Cardiidae), Mesheften (So-
lenidae), Strandschelpen (Mactridae) 
en Mosselen (Mytilidae), maar ook me
terslange zeewieren, zeeschuim — rug-
schelpen van de Gewone inktvis (Sepia 
officinalis) - en verloren gegane voor
werpen op de grens van water en 
land. 

W a t e r en wind jagen steeds zandkor
rels op. Het zand blijft in beweging. Z o 
snel als duinen ontstaan kunnen ze 
weer verdwijnen. Rijkswaterstaat 
poogt afkalving van de zandheuvels 
tegen te gaan door het aanplanten van 
Helmgras (Ammophila arenaria). Een 
andere zandbinder is het Biestarwe-
gras (Elymus farctus). Langs de vloedlijn 
groeien loogkruid (Salsola kali) en Zee
raket (Cakile maritima). In de binnen-
duinen treffen we naast het Quackjes-
water en het Breede water nog enkele 
kleine zoetwaterpiassen aan, die een 
grote aantrekkingskracht uitoefenen op 
een groot aantal soorten vogels. Hees
ters en bomen z i jn hier vertegenwoor
digd door Meidoorn (Crataegus mono-
gynaj, Vl ier (Sambucus nigra) en w i l 
gen (Salix s p e c ) . Links van ons prijkt 
een reusachtige Meidoorn met een 

kruin van wel tien meter en een stam-
diameter van dertig centimeter. U i t het 
oogpunt van planteziektenbestrijding 
zou de boom eigenlijk moeten worden 
verwi jderd. Meidoorns z i jn immers erg 
gevoelig voor Bacterievuur, een ziekte 
die een ware slachting onder fruitbo
men kan veroorzaken en reeds hele pe
reboomgaarden te gronde geeft ge
richt. U i t het oogpunt van landschaps
beheer verdient deze monumentale 
boom echter onze bescherming. 
In de duinweitjes fourageren Zang
li jsters (Turdus philomelos) en in het 
aangrenzende struweel brengen Fit is-
sen (Phylloscopus trochilus) hun wee
moedig liedje ten gehore. Houtduiven 
(Columba palumbus) schuifelen over de 
grond en ginds staat een Bontbekple-
vier (Charadrius hiatecula) roerloos op 
één poot, om plotseling weer vooruit te 
rennen. In een ondiepe plas grondelt 
een Bergeend (Tadorna tadorna). ' s 
W i n t e r s kunnen we hier wel 5 0 0 tot 
8 0 0 Bergeenden aantreffen! Twee K lu
ten (Recurvirostra avosetta) lopen als 
maaiend met hun naar boven gebogen 
snavel door het lage water, waarbi j 
hun zwartwitte verenpak scherp af
steekt tegen het grijsachtige water. Een 
smal pad voert ons door dit vochtige 
gebied. Tussen de Watermuntvegeta
tie (Mentha aquatica) houdt een Groe
ne kikker (Rana esculenta) in de voor
jaarszon z i jn s iësta. 
De heer de Vette kent het terrein door 
en door en zo krijgen we heel wat fau-
nistisch en floristisch schoons te z ien. 
De Blauwe bremraap (Orobanche pur-
purea) is een echte parasiet. Omdat de 
plant zelf - b i j gebrek aan b ladgroen-
geen voedsel kan produceren, woekert 
hij op zi jn gastheren, die tot de familie 
van de Composieten horen, zoals bij
voorbeeld Duizenblad (Achillea millefo
lium). De Stijve ogentroost (Euphrasia 
curta) heeft wél bladgroen, maar haalt 
toch een deel van z i jn voedsel uit an
dere planten,- het is een halfparasiet, 
die voorkomt in de overgangszone tus
sen zout en zoet water. Iets verder ont
dekken we de Vleeskleurige orchis 
(Dactylorhiza incarnata). " H e t ene jaar 
staan er een paar honderd, het andere 
maar enkele t iental len", aldus de heer 
de Vette. Naast het pad bloeit het 
Rood guichelheil (Anagallis arvensis), 
terwij l het bitterzoet (Solanum dulca
mara) langs de takken van de struiken 
klimt. W a t hoger op zoekt het de Kam
perfoelie (Lonicera periclymenum), die 
met haar geurende bloemen vl inders 
naar zich toe lokt. De Heggerank (Bry

onia dioica) draagt bloemen met vier
en vijfbladige kronen, leuk om daar 
eens op te letten. Parnassia (Parnassia 
palustris) vormt op een vochtige plaats 
één groot wit tapijt. Alleen als we er bij 
neerknielen za l de Parnassia haar 
mooie bloeminterieur laten bewonde
ren. Van heel dichtbij bekeken z ien we 
niet alleen vijf gewone meeldraden, 
maar ook vijf bewimperde en met kl ie
ren bezette, die onvruchtbaar z i jn en 
dienen om de insecten te lokken. Een 
andere plant, die elders in Nederland 
nauweli jks voorkomt, maar hier bij dui
zenden aanwezig is , is de Bitterling 
(Blackstonia perfoliata). De tocht gaat 
verder. O p een houten bouwval is een 
Torenvalk (Falco tinnunculus) neer
gestreken. De felle blik in z i jn ogen ver
raadt zi jn nimmeraflatende waakzaam
heid. Soms kan men op zo 'n zwerftocht 
z i jn ogen niet geloven. O p het pad, 
maar enkele meters van ons vandaan, 
voert een Grasmus (Sylvia communus) 
een reusachtig Koekoeksjong (Cuculus 
canorusj. 

De Maasvlakte verandert van kleur 
door het intense geel van de gestaag 
oprukkende Muurpeper (Sedum acre). 
Ook in september nog trekken de 
bloemschermen van het Koninginne
kruid (Eupatorium cannabinum) de aan
dacht van nectarzoekende insecten, 
Kleine vossen (Aglais urticae), Atalan
ta's (Vanessa atalanta), Dagpauwogen 
(Nymphalis io) en Distelvlinders (Vanes
sa cardui) doen zich tegoed aan de 
bloemhoning. Zeewolfsmelk (Euphor
bia paratas) en Knikkende distel (Car
duus nutans] staan nog fier overeind. 
O p de slikken weerstaan de Zeekraal 
(Salicornia spec.) en de Zeeaster (Aster 
tripolium) de aanjakkerende wind. Een 
Morinelplevier (Charadrius morinellus) 
str i jkt neer. Lahol, zoals hij in Lapland 
wordt genoemd, heeft de mens nog 
niet leren vrezen. M e t z i jn camera kan 
de Spreker hem tot op twintig centime
ter naderen en fotograferen! De Blau
w e zeedistels (Eryngium maritimum) 
— geen distels maar schermbloemigen — 
die in het verleden in aantal achteruit 
gingen, winnen gelukkig weer terrein. 
Vogels als Oeverloper (Tringa hypoleu-
cos), Zwarte ruiter (T. erylhropus), 
Groenpootruiter (T. nebularia), Visdief-
je (Sterna hirundo), Grauwe klauwier 
(Lanius collurio), Patrijs (Perdrix per
drix), Tapuit (Oenanthe oenanthe), 
Kramsvogel (Turdus pilaris) en Koper
wiek (T. iliacus) z i jn elk jaar in dit na
tuurgebied waar te nemen. In de om
geving van de havens z ien we Aal -



scholvers (Phalacrocorax carbo), Scho
leksters Haematopus ostralegus), Storm-
meeuwen (Lorus canus), Z i lvermeeu
wen (L. argeniatus) en zelfs een enkele 
Zwartkopmeeuw (L. melanocephalus). 
Laatstgenoemde heeft zich zelfs als 
broedvogel hier gevestigd. 
In de herfst verandert het uiterlijk van 
het duinlandschap. Het blad van de 
Lisdodde (Typha latilolia) en het Riet 
(Phragmiles australis) vergeelt. Honds
roos (Rosa canina) en Bottelroos (R. vil
losa) tonen hun rode bottels, Ligusters 
(Ügustrum vulgare) prijken met zwarte, 

matglanzende bessen en de Gelderse 
rozen (Viburnum opulus) laten hun bijna 
transparante rode bessen z ien. De 
naar vorm en kleur fraaiste bessen zi jn 
echter die van de Kardinaalsmuts (Euo
nymus europaeusj. Dan verschijnen de 
paddestoelen. Hele legers van Myce-
na's veroveren de humusrijke grond, 
Paralstuifzwammen (Lycoperdon per/a-
fumj staan dicht bijeen, Elfenbankjes 
(Trameles versicolor) nemen plaats op 
oude boomstronken en de Vl iegen-
zwammen (Amanita muscaria) geven 
aan de voet van enkele berken kleur 

aan de grauwe herfst. Tenslotte breekt 
de winter aan. Regen, hagel en 
sneeuw dalen neer op bomen en strui
ken. Maar ook in dit i jz ige landschap 
z i jn leuke waarnemingen te doen. 
Sneeuwgorzen (Plectophenax nivalis) 
en Strandleeuweriken (Eremophila al-
pestris) zoeken op het groene strand 
naar de overgebleven zaden van ver
dorde planten. 
M e t deze beelden besloot de heer de 
Vette z i jn prachtige diareeks, z i jn stel
ling bewijzend, dat Voornes duin een 
weergaloos gebied i s . 

EXCURSIEVERSLAG 

WATERVOGELEXCURSIE 
MIDDENLIMBURGSE 
GRINDGATEN 
Ondanks de barre weersvoorspel l in
gen - storm en regen waren in het 
vooruitzicht gesteld - vertrokken een 
achttal vogell iefhebbers op zaterdag
ochtend 16 december 1 9 8 9 rond acht 
uur uit Heerlen richting Middenlimburg
se grindgaten. 
In Brandt, gemeente Stevensweert, 
was het al meteen raak. Vi jf mannetjes 
en twee vrouwtjes Krakeenden (Anas 
strepera) waren volop aan het balde
ren. Het baldergedrag vertoonde de
zelfde elementen als bij de W i l d e eend 
(Anas platyrhynchos) en de Winter ta
ling (A. crecca), z i j het in een andere 
volgorde en intensiteit. Het bestaat on
der andere uit "veren schudden", 
"korthoog w o r d e n " en " k o p op en 
neer " . Ook joegen de mannetjes ach
ter elkaar aan, waarbij ze met hun wit 
te vleugelspiegels hun rivalen trachtten 
te imponeren. De Krakeend is in N e 
derland een zeldzame broedvogel. 
Z i jn hoofdbroedgebied ligt voorname
lijk in Oost-Europa. De ook aanwezige 
Tafeleenden (Aylhya ferina) en Kuifeen-
den (Aylhya fuligula) gedroegen zich 
zoals altijd erg rustig. Een enkele Kuif-
eend dook wel eens onder water naar 
voedsel, maar de Tafeleenden doen 
overdag vri jwel niets anders dan wat 
ronddobberen. Z e worden pas tegen 
de avond aktief en gaan dan op zoek 
naar voedsel. Overwinterende Tafe l 
eenden heb ik nog nooit z ien balderen! 
Een ander opvallend aspekt van deze 
soort is , dat meer dan 9 0 % van de bij 
ons ' s winters aanwezige Tafeleenden 
uit mannetjes bestaat. W a a r de 
vrouwtjes blijven is niet precies bekend. 
Langs de oever van de Koeweide in 
W e s s e m troffen we de eerste Aalschol

vers (Phalacrocorax carbo) aan. Alle 
2 4 vogels stonden keurig naast elkaar, 
waarbi j een enkele zi jn uitgespreide 
vleugels liet drogen in de wind. Vooral 
in de afgelopen tien jaar is het aantal 
Aalscholvers in onze provincie toege
nomen van enkele exemplaren vroeger 
tot ongeveer 6 0 0 nu. 
Andere overwinteraars waren hier Z i l 
vermeeuwen (Larus argenfafus), Storm-
meeuwen (L. canusj en Smienten (Anas 
penelopej. Laatstgenoemde zochten in 
de luwte van de oever beschutting te
gen de harde wind en lieten maar af en 
toe hun karakteristieke fluittoon horen, 
die ze bij onze oosterburen de naam 
Pfeifente heeft bezorgd. 
De volgende halte was bij de weien en 
plassen rond de Clauscentrale in 
Maasbracht. Hier broedden in 1981 
de eerste Grauwe ganzen (Anser an-
serj in Limburg. Sedertdien is deze gans 
in Midden-Limburg een normale ver
schijning geworden. Ook nu graasden 
ca. 5 0 Grauwe ganzen op de afgeslo
ten weien achter de centrale. Z e ver
plaatsen zich voortdurend en worden 
voornamelijk waargenomen van Ohé 
tot Beesel, aan beide zi jden van de 
M a a s . O p 19-1 1 - ' 8 9 zag ondergete
kende hier ca. 3 1 0 exemplaren. M i n 
der algemeen in onze contreiefi is de 
Kolgans (A. albifrons), waarvan er 3 2 
in één groep wat apart van de Grauwe 
ganzen fourageerden. Kolganzen 
overwinteren in ons land voor het me
rendeel in Friesland, Flevoland en de 
graslanden langs de Zuidhollandse en 
Zeeuwse wateren. Z e zi jn afkomstig 
van de Russische en Siberische toen
d ra ' s , zo 'n 5 0 0 0 km bij ons vandaan. 
Mogel i jk nóg interessanter was het 
groepje van één volwassen en drie 
eerstejaars Brandgranzen (Branta leu-
copsis), die z i j aan zi j met de Kolgan
zen voedsel zochten. Interessant, om

dat de Brandgans in Limburg een be
trekkelijk zeldzame soort is en ook inte
ressant omdat het hier duidelijk in het 
wi ld levende dieren betrof. Dit laatste 
is waarschijnli jk meestal niet het geval 
bij de solitaire exemplaren, die hier el
ke winter wel tussen andere ganzen 
worden waargenomen. De in Neder
land overwinterende Brandganzen 
broeden op het schiereiland N o v a 
Zembla in de arktische Barentsz Zee. 
Een beetje uit de toon viel de Z w a a n 
gans (Anser cygnoides), die met lange, 
gestrekte hals tussen de andere ganzen 
rondstapte. De Zwaangans, ook wel 
Knobbelgans genoemd, is de Chinese 
tegenhanger van onze Grauwe gans in 
die z in , dat alle gedomesticeerde gan
zen in Europa afstammen van de Grau
we gans, terwij l de Zwaangans de 
stamhouder is van de tamme Chinese 
ganzen. Ons dier is ongetwijfeld een 
verwilderde ontsnapte tamme vogel. 
Verder zat op de oever tussen de 
Z i lver- , Kok- en Stormmeeuwen één 
volwassen Kleine mantelmeeuw (L. fus-
cus). Het betrof hier de Scandinavische 
ondersoort "intermedius", die erg don
kere bovenvleugels heeft. 
Voor de vogelaar ook altijd interessant 
is het gebied langs de Maas tussen 
Leeuwen en Asselt. In de weien tussen 
de Sti l le en de Sneppen te Leeuwen 
toeven vaak Kleine zwanen (Cygnus 
bewickii). O p 19-1 1 - ' 8 9 zag onderge
tekende hier nog 3 0 van deze fraaie 
vogels. Helaas waren ze nu niet aan
w e z i g . O p de Sneppen verbleven ca. 
3 5 0 Tafeleenden en Kuifeenden. Aan 
de rand van deze groep zwom onop
vallend één volwassen vrouwtje (óf 
eerstejaars) Nonnetje (Mergus a/bel-
fusj . Evenals de tot hetzelfde geslacht 
behorende Middelste zaagbek (A/I. 
senator) en Grote zaagbek (M. mer
ganser] zi jn de Nonnetjes eters van vis , 



die ze vangen met hun getande en van 
een haakje voorziene snavel. De door 
ons waargenomen vogel was z o druk 
bezig met de voedselvangst, dat hij 
even lang onder als boven water 
verbleef. 
De beide overvliegende Bergeenden 
(Tadorna tadorna) z i jn als broedvogel 
ook nieuwkomers in het Middenl im
burgse, z i j het, dat ze er wat eerder 
waren dan de Grauwe ganzen, nl. in 
de eerste helft van de zeventiger jaren. 
Andere waarnemingen betroffen hier 
één Torenvalk (Falco tlnnunculus), één 
kroppende Buizerd fßufeo buteoj, tien 
overvliegende Grauwe ganzen, drie 
vissende Aalscholvers en enkele hon
derden Meerkoeten (Fulica atra). 
De vierde ganzesoort van deze mor
gen zagen we in de weien rondom de 
haven van Asselt: de Rietgans en wel 
de ondersoort "rossicus", ook wel 
Toendrarietgans (Anser labalis rossicus) 
genoemd. Deze ondersoort onder
scheidt zich van de grotere, rond de 
Groote Peel overwinterende Taigariet-
ganzen (A. f. fabalis) door z i jn voor 
meer dan de helft donkerbruin gekleur
de snavel. In dezelfde wei graasden 
51 Grauwe ganzen en één eerstejaars 
Brandgans. De aanwezigheid van een 
groepje van ca. 4 0 Kieviten (Vanellus 

vanellus) duidde erop, dat de winter 
hier te lande nog niet echt is begonnen. 
De excursie werd besloten aan de 
voormalige Spoorwegpias, nu O s e n -
Noord genaamd. Een bezoek hier 
loont altijd de moeite. Z o ook nu weer. 
Buiten de honderden Tafel - en Kuifeen-
den en de tientallen Smienten ontdek
ten we vijf vrouwtjes Nonnetjes en 
evenveel mannetjes Grote zaagbek-
ken. Deze laatste z i jn al op grote af
stand te herkennen aan hun grote af
metingen (66 cm), hun van een rose 
zweem voorziene witte flanken en 
borst en de donkere kop en rug. Ook 
voor het eerst zagen we vier mannetjes 
en één vrouwtje Bri lduikers (ßucephala 
clangula), een eend met een eigenaar
dig gevormde kop (bucephala betekent 
ossekop). De Nederlandse naam ont
leent de soort aan de witte vlek die de 
mannetjes hebben tussen het oog en 
de snavel. De dichtstbij gelegen broed
plaatsen liggen in oosteli jk S leeswi jk-
Holstein (Noord-Duits land), op onge
veer 2 5 0 km van de Nederlandse 
grens. W a t de Brilduiker vooral van de 
andere Europese eenden onderscheidt 
is het feit, dat hij broedt in gaten in bo
men, meestal 2 , 5 tot 5 meter boven de 
grond! 

Verder werden hier waargenomen: ca. 

7 0 Aalscholvers, 17 Futen (Pod/ceps 
cristatus), 7 Blauwe reigers (Ardea cine
rea], één Putter (Carduelis carduelis) en 
tientallen Z i lver- en Stormmeeuwen. 
De kroon op de excursie werd echter 
gezet door de ontdekking van een 
Slechtvalk (Falco peregrinus), die rustig 
zat op een weipaal. Kort daarop vloog 
de valk op, maakte enkele rondjes — 
waarbi j z i jn silhouet fraai kon worden 
waargenomen — en streek daarna 
neer op een prooi die op de grond lag 
en begon te kroppen. 
Een mooi besluit van een ochtend vo
gels kijken in Midden-Limburg. 

L I T E R A T U U R 

BAUER & GLUTZ VON BLOTZHEIM 2, 1968. 
- & - 3, 1969. 
HENS, P.A., 1965. Avifauna van de Nederlandse 
provincie Limburg, benevens een vergelijking met 
die der aangrenzende gebieden. 
HEINZEL, H., R. FITTER & J.F. PARSLOW, 1987. Else-
viers gids van de Europese vogels. 
Voous, K.H., 1989. Moerasvogels van Europa 
Kolgans. Vogels 54. 
-, 1990. Moerasvogels van Europa Tafeleend. 
Vogels 55. 

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

NIEUWE LEDEN IN 1989 
Zoa l s gebruikelijk, stelde de heer Koo-
men ook over het afgelopen jaar weer 
een overzicht samen van de nieuwe le
den. W i j hopen dat z i j nog lang plezier 
beleven aan het werk van het Genoot
schap, aan de vele aktiviteiten en aan 
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HALF-NATUURLIJKE VEGETATIES IN ONDERHOUD 
BIJ DE STICHTING I.K.L. 
P I E R R E G R O O T E N , Retersbeek 1 5 , Klimmen 
B E N O Î T L O C H T , Laurierstraat 2 2 , Echt 
(Beide auteurs z i jn werkzaam bij de stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen (IKL) in Limburg) 

Sinds enige decennia, zie onder andere WESTHOFF (1988), is na
tuur niet alleen maar "ongerept", maar zijn beheersmaatregelen 
als maaien, plaggen, branden, begrazen van wezenlijk belang 
voor de instandhouding van natuurwaarden. Met name voor het 
instandhouden van half-natuurlijke vegetaties (hooilanden, heide, 
schraallanden, kalkgraslanden, rietlanden) is het voortzetten van 
de landbouwkundige maatregelen, een noodzaak. Er dient perio
diek onderhoud plaats te vinden, bijvoorbeeld jaarlijks maaien of 
knotten na een bepaald aantal jaren, aan zowel opgaande be
groeiingen (holle wegen, hakhoutbossen) als aan korte begroei
ingstypen (overhoeken, moerassen, heiden). Alle ontwikke
lingsstadia in de successiereeks van pioniervegetatie tot climaxbos 
bieden in een bepaalde mate een geschikte biotoop voor plante
en diersoorten (VAN VUURE, 1985; GRIME & HODGSON, 1987). De 
stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen (IKL) voert 
sinds 1982 in de provincie Limburg, achterstallige onderhouds
werkzaamheden uit aan diverse typen kleine landschapselemen
ten (heggen, houtwallen, graften, poelen). 
Door het beschrijven van de ecologische funkties van kleine land
schapselementen (BOKELOH et ai, 1989), hun onderlinge samen
hang en hun relatie met de omringende grotere bos- en natuurge
bieden, is in diverse publikaties het grote belang van onder-
houdsmaatregelen naar voren gekomen (OPDAM et ai, 1986; LO
GEMAN & SCHOORL, 1988). In dit artikel zal geen aandacht 
besteed worden aan de diverse natuurtechnische ingrepen zoals 
die in Midden- en Noord-Limburg op kleine schaal plaatsvinden, 
zoals het opschonen van moerassen, het uitdiepen van poelen, of 
het plaggen van heideterreinen, maar vooral aan de maaiwerk-
zaamheden zoals die, in combinatie met andere ingrepen als 
plaggen, in de diverse Zuid-Limburgse graslandtypen uitgevoerd 
worden. Achtereenvolgens komen aan de orde: 
1) Schraallanden, 2) Kalkgraslanden en 3) Natte hooilanden. 

SCHRAALLANDEN 

Het meest kenmerkende vegetatietype, 
het Borstelgrasverbond, is voor een 
duurzaam voortbestaan afhankelijk 
van een combinatie van abiotische fak-
toren (droge, zandige bodem) en van 
antropogene faktoren (vrijhouden van 
boomopslag, plaggen, eventueel 
maaien). Behalve door pionierkarakter 
van soorten als Grote tijm (Thymus pu-
legioides), Gewone vleugeltjesbloem 
(Polygala vulgaris) en enkele orchi-

deeënsoorten o.a. Bijenorchis (Ophrys 
apifera) en Wel r iekende nachtorchis 
(Plathanthera bifolia), wordt de soor
tensamenstelling ook beïnvloed door 
de jaarli jkse beweidingsdruk. Soorten 
als Brem (Sarothamnus scoparius), Tor 
mentil (Potentilla erecta) (naamgeving 
volgens V A N DER M E I J D E N et al., 1 9 8 6 ) , 
primula's en diverse gentiaanspecies, 
z i jn gevoelig voor (overmatige) bewei
ding. Daarentegen wordt de abundan
tie ( = bedekkingsgraad) van soorten 
als o.a. St. Janskruid (Hypericum perfo

ratum), Hondsvioolt je (Viola canina), 
Schapegras (Festuca ovina) en Schape-
zur ing (Rumex acefosel/aj, die over een 
groot generatief en vegetatief uitbrei
dend vermogen beschikken, juist ver
groot door begrazing. To t nu toe wor 
den door het IKL in een tweetal terrei
nen (fig. 1 ) adequate beheersmaatre
gelen toegepast, zoals het regelmatig 
maaien (1 maal per jaar, eind au
gustus), en het plaggen van één of 
meerdere stukjes van deze percelen 
(oppervlakte variërend van 4 tot 1 0 
m 2 ) . Deze laatste ingreep vindt plaats 
met een onderbreking van ongeveer 3 
jaar. Hiermee wordt bereikt dat deze 
biotopen in hun totaliteit geschikt ge
maakt en gehouden worden voor de 
vestiging van pionierplanten en dat de 
bijzondere overblijvende soorten zich 
handhaven. 

KALKGRASLANDEN 

Naast de hell ingbossen vormen de 
kalk( = krijthelling) graslanden, die eruit 
ontstaan z i jn , nog schaars aanwezige 
kleine landschapselementen. Z e vor
men een belangrijk onderdeel van het 
geheel dat in veel publikaties (o.a. N A 
T U U R B E L E I D S P L A N , 1 9 8 9 ) aangeduid 
wordt als de ecologische infrastruktuur 
in het agrarisch landschap ( M A B E L I S , 
1 9 8 8 ) . 

Omdat beweiden met Mergel land
schapen vooralsnog niet tot de moge
lijkheden van het IKL behoort, en om
dat de terreinen van geringe omvang 
z i jn (veelal kleiner dan 2 5 are), zou het 
toepassen van begrazing erg arbeids
intensief zi jn (m.n. wegens het ontbre
ken van een rondtrekkende scheper 
met schaapkudde!) en erg kostbaar 
vanwege de hoge rasterkosten. Een 
vorm van maaibeheer, waarbi j met na
me de zeis en bosmaaiers ingezet wor 
den bij het verwijderen van de vegeta
tie in de eerste helft van augustus, 
vormt het beste alternatief. Door ge
bruik te maken van bosmaaiers, is het 
mogelijk om rekening te houden met 
het microreliëf van het terrein, zoals bi j-



A KALKGRASLANDEN 
a. Welterveld/Breedenweg (Ubachsberg) 
b. Daelswei (Ubachsberg) 
c. Taludgedeelte Wrakelbergerweg (Col-

mont) 
e. Zevensprong (Craubeek) 
f. Kaardenbeek-graft (Craubeek) 
g. Talud-Aakerweg (Simpelveld) 
h. Karstraat (Ransdaal) 
i. Berghofweide-hutterein (Schin op Geul), 

i.s.m. Natuurbeschermingswacht Z .O. 
Limburg 

• NATTE HOOILANDEN 
1 . Nijthuizen (Wïjnandsrade) 
2. Kathagerbroek (Vaesrade), i.s.m. I .V.N. 

Nuth 
3. Papenbroek (Wijnandsrade) 
4. Helle (Nuth) 
5. Platbeek-beemd (hierboven) 
6. Broek (Bocholz) 
7. Hooilandje (Thull), i.s.m. I.V.N. Schinnen 
8. Eyserbeek-beemd (Simpelveld) 

I SCHRAALLANDEN 
Kiezelkop (Sweikhuizen) 
Weg over de Heide (Thull 

Figuur ?. Overzicht van de diverse typen hatf-natuurlijke vegetaties in onderhoud bij de stichting IKL voor het gebied Zuid-Limburg. 

voorbeeld mierenbuiten. O p deze wi j 
ze wordt een bijdrage geleverd aan de 
instandhouding van één van de voor 
kalkgraslanden karakteristieke fauna
elementen. 
Binnen ieder terrein worden ook enkele 
stukjes ongemaaid gelaten. Deze stuk
jes, variërend van 4 tot 10 m 2 , liggen 
mozaïekachtig verspreid over het te 
beheren gebiedje. De selektie hiervan 
geschiedt op basis van hun bloemrijk-

dom en/of van het voorkomen van ka
rakteristieke plantensoorten o.a. G r o 
te muggenorchis (Gymnadenia conop-
seaj, Aarddistel (Cirsium acaule), 
Herfstt i j loos (Colchicum autumnale), 
Ruige leeuwetand (Leontodon hispi-
dus), Grote centaurie (Centaurea sca
biosa). Bovendien wordt per kalk-
graslandterrein (fig. 2) een beheers
plan-overzicht gemaakt, waarbi j met 
name aangegeven wordt welk gedeel

te van de zoomvegetatie jaarl i jks ge
maaid wordt. Het resterende deel 
wordt om de 3 jaar gemaaid. Zodoen
de kunnen met name diverse ruigtekrui
den o.a. Agrimonie (Agrimonio eupato-
ria), Groot streepzaad (Crepis biennis), 
Schaduwkruiskruid (Senecio nemoren-
sis) tot bloei en zaadzetting komen. 
Deze beheersmethodiek draagt bij tot 
het vergroten van de overlevingskans 
van diverse ongewervelde diersoorten 



(WILLEMS, 1 9 8 7 ) . De overbli jvende 
grassen en kruidendelen (holle sten
gels, plantenbollen, bloemhoofdjes) 
kunnen als overwinteringsplaats door 
diverse dieren gebruikt worden 
(KOSTER, 1 9 8 8 ) . Tegeli jkerti jd vormt het 
permanent aanwezig z i jn van deze 
grote diversiteit aan vegetatiestructu
ren een belangrijke voedsel-, schuil
en/of verbreidingsplaats voor dagvlin
ders, sprinkhanen, hommels, slakken en 
andere ongewervelden. 

HOOILANDEN 

De hooilanden zi jn van oudsher gesitu
eerd in de laagste en vochtigste delen 
van beekdalen. Deze terreinen waren 
ongeschikt voor begrazing het hele 
jaar door. W e l waren ze door hun 
voedselr i jkere bodem, in tegenstelling 
tot veel weilanden op hogere gronden, 
ook zonder bemesting geschikt als 
hooiland. Afhankelijk van het gebruik 
van deze gronden in het verleden zi jn 
er op deze leembodems twee vegeta
tietypen ontstaan. Ze kunnen inge
deeld worden bij de Glanshaverasso-
ciatie (voornamelijk bij continu maaibe
heer, met enige nabeweiding), of bij 
het Glanshaververbond, indien een 
kombinatie van en bemesten en maai
en/beweiden plaats vond. Afhankelijk 
van de voedselri jkdom en hydrologi
sche gesteldheid van de bodem, ont
wikkelen deze Glanshaver-hooilanden 
met kenmerkende soorten als o.a. Ge
wone glanshaver (Arrhenatherum elati-
us j , Grote bevernel (Pimpinella major), 
Peen (Daucus carota), Beemdkroon 
(Knaufia arvensusj, Groot streepzaad 
(Crepis biennis), zich tot 3 te onder
scheiden subassociaties. Het Vosse-
staart-type met o.a. Fluitekruid (Anthris-
cus sylvestris) en Jacobskruiskruid (Se
necio jacobea) kwam tot stand op de 
meest natte gronden; het Bitterkruid
type met Echt bitterkruid (Picris hieraci-
oides) en Gele morgenster (Trogopo-
gon pratensis subsp. pratensis) op de 
iets minder vochtige, voedselri jkere 
gronden en het Tr i lgras-type met Ge
woon reukgras (Anfhoxanfhum odora-
fum) en Klein streepzaad (Crepis capil-
laris) op de iets minder natte, voed-
selarmere bodems (MOLENAAR, 1 9 7 8 ) . 
Gez ien het antropogene karakter van 
deze graslanden, is duidelijk waarom 
z i j tot de half-natuurlijke vegetaties ge
rekend worden. Indien de vroegere 
landbouwkundige ingrepen achterwe
ge blijven, komt er een natuurlijke suc
cessie op gang. Deze successie leidt er 
toe dat de vegetaties zich in de loop 
der tijd ontwikkelt tot een vochtig bos. 

Zevensprong (gemeente Voerendaal) 1989 

•veg 

/loedgraaf 

F F F 7 

b£o°oj 

bebouwing/verhard oppervlak 

kalkgraslanddeel Zevensprong in beheer bij IKL 

gazon 

weiland bovenzijde bos 

â hellingbos/graft met struweelvegetatie 

akker 

zoomvegetatie 

gemaaid in augustus 

niet gemaaid 

figuur 2. Ligging van 
de diverse vegetatie
typen ten opzichte van 
het kalkgraslandge-
deelte Zevensprong 
en het maatschema 
van het laatstgenoem
de vegetatietype. 

In de eerste instantie ontstaat o.a. door 
het niet maaien verruiging ( = ophoping 
van het strooisel). Kenmerkende soor
ten van dit ontwikkelingsstadium zi jn 
o.a. Moerasspirea (Filipendula ulma-
ria), Koninginnekruid (Eupatorium can-
nabinum), Grote kattestaart (Lythrum 
salicaria), Liesgras (Glyceria maxima), 
Har ig wi lgeroosje (Epilobium hirsutum) 
(Papenbroek, f ig. 1) en massale Riet-
groei (Phragmites australis) (Kathager-
broek). 
O p een aantal plaatsen (fig. 1 ) is door 
het IKL een begin gemaakt met het toe
passen van beheersingrepen, die gelijk 
z i jn aan de maatregelen uit het verle
den of deze in elk geval zo goed mo
gelijk benaderen. Middels het één keer 

maaien per jaar ( + half juli) en het af
voeren van het maaisel wordt getracht 
de oorspronkeli jke biotoopomstandig
heden weer te herstellen. O p die 
plaatsen waar externe invloeden (in-
spoeling van meststoffen, verzur ing, 
ontwatering) een grote rol spelen/ge
speeld hebben, zal de effektiviteit van 
de herintroduktie van de voornoemde 
interne beheersmaatregel, hierdoor na
delig beïnvloed worden (Broek; Eyser-
beek-beemd; Ni j thuizen, z ie f ig. 1) . 

Naas t maaien z i jn in 1 9 8 9 in enkele 
hooilanden (Hel le, Papenbroek, f ig. 1 ) 
ook gedeelten van de nog aanwezige, 
dichtgeslibde slootjes uitgediept. Het 
uitgraven hiervan heeft alleen midden 





Figuur 3. Overzicht van mozaïekachtig 
maaibeheer en de zoomvegetatie waarvan 
een gedeelte wel en ongeveer 213 deel niet 
gemaaid is in 1989. Dit kalkgrasland bevindt 
zich aan de Breedenweg, in de volksmond 
"Welterberg" genoemd (gemeente Voeren-
daal). 

Figuur 4. Deel van de zoomvegetatie, aan
sluitend aan het mantelstruweel, met o.a. 
soorten als Wilgeroosje. 

Figuur 5. Door IKL uitgediepte sloten, in na
jaar 1988, in het natte hooiland Papenbroek 
(gemeente Wijnandsrade). 
Pollen Dotterbloem die uitgegraven werden, 
zijn weer teruggeplaatst. 

Figuur 6. Mierenbuiten zijn geschikt als ves-
tigingsplek voor diverse plantensoorten. Op 
deze foto zijn Zandmuur en Geelhartje te 
herkennen (Daelswei, Ubachsberg, 1988). 

Figuur 7. De effekten van het gevoerde be
heer (maaien en begrazen door Mergelland
schapen) komen met name in de afwijkende 
struktuur van de vegetatie op en rond mie
renbuiten, tot uiting (Daelswei, Ubachsberg, 
1988). 

Figuur 8. Het vellen van spontane opslag in 
een jarenlang niet beheerd voormalig kalk-
graslandperceel van de Kunderberg. Aktivi
teiten in hel kader van het vrijwillig natuur-
en landschapsbeheer door het IVN afdeling 
Ubachsberg-Voerendaal i.s.m. het IKL. 

Figuur 9. Massale groei van Gevinde kort
steel, ten gevolgde van een jarenlang "niets 
doen" beheer, met als resultaat een vervilte 
laag van de jaarlijks achterblijvende 
biomassa. 

Figuur 10. Maaien (zeis en bosmaaier) door 
het IKL in een kalkgraslandperceel aan de 
Welterberg (gemeente Voerendaal). 

in de terreinen plaatsgevonden en wel 
z o dat hierdoor geen extra wateraf
voer vanuit deze terreinen naar de be
lendende beken zou plaatsvinden. Met 
name de opengelegde randen van de
z e slootjes kunnen eventueel dienst
doen als hervestigingsplaats voor één-
en tweejarige soorten. 

KONKLUSIE 

Bi j een globale vergelijking van de op
pervlaktes van half-natuurlijke vegeta
ties, die reeds beheerd worden 
(Staatsbosbeheer; Natuurmonumen
ten; Limburgs Landschap en het IKL), 
met die gebieden die genoemd wor 
den in de twee inventarisatierapporten 
van N . M . F . betreffende Mergel land-
O o s t en Centraal Plateau (MuiDER & 
S C H E P E R S , 1 9 8 7 resp. 1988) blijkt, dat 
er nog diverse grotere en kleinere ter
reinen voor een aangepast beheer in 
aangepast beheer in aanmerking ko
men. Aan de hand van een op te stel
len urgentie-codering, samengesteld 
aan de hand van indicatieve planten
en diersoorten (een zgn. natuurtechni-
sche indicatie; L O N D O , 1 9 8 3 ; K A U L E , 

1986) zou het mogelijk moeten z i jn een 
keuze te maken uit de diverse in de toe
komst nog te beheren terreinen. In het 
door het Minister ie van Landbouw en 
Visser i j gepubliceerde N A T U U R B E 
LE IDSPLAN (1989) is hiertoe een eerste 
landsdekkende aanzet gegeven. Voor 
de Zuid-Limburgse herinrichtingsgebie-
den, zou de Provincie, in overleg met 
N . M . F . en de Natuurbeschermingsor
ganisaties in Limburg, een beheers- en 
eigendomsplan kunnen opstellen, ten 
aanzien van de diverse punt-, l i jn- en 
vlakvormige elementen. Aan de natuur-

technische maatregelen, uit te voeren 
aan de diverse typen kleine landschap
selementen, zoals overhoeken, natte 
hooilanden, moerassen, akkeronkruid-
vegetaties, schraallanden en kalk
graslanden, kan en wi l de Stichting IKL, 
mits haar hiertoe voldoende financiële 
middelen ter beschikking gesteld wor
den (zoals bijvoorbeeld bij het H o o g -
stamproject), bij de uitvoering van haar 
werkzaamheden nu en in de toekomst 
de nodig aandacht blijven besteden. 

S U M M A R Y 

SEMI-NATURAL VEGETATIONS UNDER 
THE CARE OF I.K.L. 

The management of small areas of nutrient-
poor grassland, as it is carried out especially 
in Southern Limburg (see fig. 1 ) by the Foun
dation for the Conservation of Small Land
scape elements (I.K.L.), is of great impor
tance for the ecological functions of such 
elements with respect to larger nature 
reserves. 
Regular mowing and removal of sods main
tains the combination of abiotic and anthro
pogenic factors at such a level that pioneer 
plants as well as perennials can survive. 
Mowing of small ( < 0.6) acres of chalk 
grassland is done in a mosaic pattern. This 
pattern, combined with a phasing in time 
and space, allow the development of va
rious typical species of calcareous slopes, 
as well as waste land herbs. Various inverte
brate species also benefit from this ap
proach. The I.K.L. attempts to restore the 
ecological value and function of (wet) hay 
meadows, as far as external influences per
mit, by mowing them and removing the cut
tings. 

Although the I.K.L.'s approach seems to 
lead to satisfactory results, more areas will 

Figuur 11. Restant van een kalkgraslandhel-
ling, te midden van cultuurland en andere 
kleine landschapselementen (heg, hoogstam-
boomgaard) (Keverberg, gemeente Simpel-



need to be managed in this way if the ecolo
gical values and functions of these types of 
grassland are to be safeguarded. It is sug
gested that the management of many of the 
smaller, nutrient-poor grasslands still found 
in Southern Limburg should be more syste
matically organized, in cooperation with the 
provincial and national authorities and the 
organisations for nature conservancy. The 
I.K.L. can play a major role in the implemen
tation, if the necessary conditions are met. 
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De Stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen (IKL) is een beherende in
stantie die thans in ongeveer 40 gemeenten in de provincie Limburg achterstallig on
derhoud uitvoert aan kleine landschapselementen (graften, holle wegen, knotbomen, 
drinkpoelen, bosjes kleiner dan 5 ha). Het IKL heeft op korte termijn als voornaamste 
doel dit achterstallig onderhoud uit te voeren. Ze doet dit met 79 medewerkers. Sinds 
de oprichting in 1982 gebeurt dit op basis van door de Stichting zelf per gemeente op
gestelde beheersplannen voor landschapslementen. Meer dan 4 0 0 . 0 0 0 manuren zijn 
sinds 1982 besteed aan dit landschapsonderhoud. Om enigszins een idee te geven van 
de omvang van de reeds uitgevoerde werken volgt hier een globaal overzicht van de 
betrokken kleine landschapselementen: 5 0 km lijnvormige landschapselementen (heg
gen, houtwallen, beekbegeleidende begroeiingen); 5 6 0 knotbomen; 2 5 0 ha kleine 
bosjes en meer dan 60 km graften en holle wegen. 

Hoewel de nadruk nu ligt op het wegwerken van achterstanden in onderhoud, zal in 
de toekomst ook het periodieke onderhoud van landschapselementen tot de taken van 
de Stichting behoren. De stichting IKL is gevestigd te Roermond. Swalmerstraat 6 5 a , 
6 0 4 0 AD Roermond, telefoon 0 4 7 5 0 - 3 1 2 0 0 . 

Bovengenoemde werkzaamheden gaan gepaard met activiteiten op het gebied van 
voorlichting en scholing in de vorm van brochures, folders, cursussen en studiedagen. 

VERSPREIDING VAN DE LIMBURGSE AMFIBIEËN 
EN REPTIELEN 
WAARNEMINGSGEGEVENS HERPETOLOGISCHE 
STUDIEGROEP 1980/1988 

H.J .M. VAN BUGGENUM, Clarastraat 10, Pey-Echt 

In dit artikel worden gegevens 
over de verspreiding op uur-
hokbasis van de in Limburg 
aangetroffen amfibieën en rep
tielen kort samengevat. 

Sedert 1 9 8 0 worden de waarnemings-
gegevens van de leden van de Herpe
tologische Studiegroep op uurhokbasis 
gepresenteerd in een jaarverslag. De
z e jaarverslagen verschijnen in een be
perkte oplage, zodat een aantal jaar
gangen inmiddels niet meer verkri jg
baar z i jn . Bovendien wordt telkens een 
overzicht gegeven van de waarnemin
gen die in het betreffende jaar werden 

verricht. Het meest recente jaarverslag 
betreft de inventarisatiegegevens over 
het jaar 1 9 8 8 (Stichting Herpetologi
sche Studiegroepen, 1 9 8 9 ) . 

O m een globaal beeld te krijgen van 
de herpetofauna in de jaren 1 9 8 0 tot 
en met 1988 , werden verspreidings
kaartjes samengesteld op basis van de 
genoemde jaarverslagen. Hierbi j die
nen onder andere de volgende aspec
ten in ogenschouw te worden geno
men. 

De waarnemingsgegevens z i jn gepre
senteerd op uurhokbasis. Dit betekent 
dat één waarneming van een exem

plaar op één locatie hetzelfde gewicht 
krijgt als vele exemplaren op meerdere 
locaties binnen dat uurhok. Hetzelfde 
geldt voor de vraag of een soort in één 
of in meerdere jaren in de onder
zoeksperiode werd waargenomen. Er 
kan derhalve slechts een globale indruk 
worden verkregen van de verspreiding 
en de status van een soort binnen onze 
provincie. Ook dient te worden opge
merkt dat de gegevens niet gecontro
leerd z i jn op hun betrouwbaarheid. In 
een aantal gevallen kunnen waarne
mingen bovendien betrekking hebben 
op uitgezette exemplaren, hetgeen 
een natuurlijk verspreidingsbeeld ver
troebelt. 



GLOBALE VERSPREIDING 

A M F I B I E Ë N 

Al le 16 Nederlandse soorten amfibieën 
werden in de onderzoeksperiode in 
Limburg aangetroffen. Van de vijf soor
ten salamanders (figuur l a - l e ) is de 
Vuursalamander (Salamandra sala
mandra) in ons land beperkt tot Zu id-
Limburg. De meest algemene soort is 
ongetwijfeld de Kleine watersalaman
der (Triturus vulgaris), gevolgd door de 
Alpenwatersalamander (Triturus al-
pestris), die in Zuid-Limburg een zwaar

tepunt lijkt te hebben. De andere twee 
soorten, de Kamsalamander (Triturus 
cristatus) en de Vinpoorsalamander 
(Triturus helveticus), lijken een minder 
aaneengesloten verspreidingsbeeld te 
vertonen. 
Van de vijf soorten padden (figuur 
l f - l j ) hebben de Vroedmeesterpad 
(Alytes obstetricans) en de sterk be
dreigde Geelbuikvuurpad (Bombina 
variegata) alleen in Zuid-Limburg hun 
natuurlijke verspreiding. De Gewone 
pad (ßufo bufoj komt welhaast overal 
voor. De Rugstreeppad (ßufo calamita) 
en de moeilijk te inventariseren Knof-

lookpad (Pelobates fuscus) hebben een 
beperkte verspreiding. Bij de kikkers (fi
guur 2a-2d) werden de drie soorten 
groene kikkers samengevoegd tot het 
Groene kikker-complex (Rana escu/en-
fa-complex). Evenals de Bruine kikker 
(Rana temporaria) bleken deze in de 
gehele provincie algemeen voor te ko
men. De Heikikker (Rana arvalis) blijkt 
vooral in bepaalde delen van Midden-
en Noord-Limburg nog op diverse 
plaatsen aanwezig te z i jn . De Boom
kikker (Hyla arborea) is daarentegen 
beperkt tot enkele locaties in Midden-
Limburg. 

Tm. S ̂ * i 
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Vuursalamander Alpenwater
salamander 

Kamsalamander Kleine water
salamander 

Vinpoot-
salamander 

Vroedmeesterpad Geelbuikvuurpad Knoflookpad Gewone pad Rugstreeppad 

Figuur 1. Verspreiding op uurhokbasis in de periode 1980-1988. Naar gegevens uit de jaarverslagen van de Herpetologische Studie
groepen: salamanders (A-E) en padden (E-J). 



REPT I ELEN 

In de periode 1 9 8 0 - 1 9 8 8 werden alle 
zeven inheemse soorten reptielen in 
Limburg aangetroffen. 
Van de vier soorten hagedissen (figuur 
2e-2g) is de Levendbarende hagedis 
(Lacerta vivipara) het meest algemeen. 

De Haze lworm (Anguis fragilis) komt 
vooral in Zuid-Limburg vrij regelmatig 
voor, terwij l de Zandhagedis (Lacerta 
agilis) nagenoeg beperkt is tot de gro
tere (heide-)reservaten. Zoa l s bekend 
is , komt de Muurhagedis (Podarcis mu

ralis) in ons land alleen voor op de ou
de vestingwerken van Maastricht. 

Met de drie soorten slangen (figuur 
2h-2 j) gaat het in onze provincie niet 
goed. De Adder (Vipera berus) is 
waarschijnl i jk beperkt tot het Me in -
weggebied (Midden-Limburg), en de 
Gladde slang (Coronella austriaca) 
wordt slechts sporadisch waargeno
men. Voor de Ringslang (Natrix natrix) 
kon worden aangetoond dat er thans 
geen oorspronkeli jke populaties meer 
aanwezig z i jn (VAN BlJGGENUM & HER
MANS, 1 9 8 6 ) . 

STATUS 

Zoa l s reeds vermeld is, geeft een ver
spreiding op uurhokbasis slechts een in
dicatie over de status van een soort. 
Het aantal uurhokken waaruit een mel
ding over een bepaalde soort in de on
derzoeksperiode 1 9 8 0 - 1 9 8 8 is binnen
gekomen staat weergegeven in figuur 
3. De provincie Limburg telt, inclusief 
de grenshokken, plusminus 1 2 0 uurhok
ken. 
O p uurhokbasis blijken slechts 6 soor
ten amfibieën en reptielen vrij alge
meen (met meer dan 6 0 uurhokken) 

Groene kikkercomplex Boomkikker Bruine kikker Heikikker Hazelworm 

Levendbarende Muur(* ) -en 
hagedis Zandhagedis Gladde slang Ringslang Adder 

F/guur 2. Verspreiding op uurhokbasis in de periode 1980-T988. Naar gegevens uit de jaarverslagen van de Herpetologische Studie
groepen: kikkers (A-Dj, hagedissen (E-G) en slangen (H-J). 



voor te komen. Het betreft de Bruine 
kikker, de Gewone pad, het Groene 
kikker-complex, de Kleine watersala
mander, de Levendbarende hagedis en 
in mindere mate de Alpenwatersala
mander. Alle overige 15 soorten zi jn in 
hun verspreiding meer of minder be
perkt. Dat deze soorten er vaak zelfs 
nog minder goed voor staan, blijkt uit 
het aantal waarnemingen en de ver
spreiding op kilometerhokbasis. W a t 
op uurhokbasis nog een aaneengeslo
ten verspreidingsgebied lijkt, is op kilo
meterhokbasis vaak niet meer het geval 
(z ie L E N D E R S , 1 9 8 8 ) . Recent onderzoek 
naar de verspreiding van de Kamsala
mander in de regio Echt ( V A N B U G G E -
N U M , 1989a) en in hef Maasdal 
Noord-Limburg ( C R U M B A C H S et al., 

1989) toonde aan dat populaties 
waarschijnl i jk sterk van elkaar geïso
leerd z i jn. Ook blijkt in Midden- en 
Noord-Limburg de Alpenwatersala
mander sterk lokaal voor te komen 
(GUBBELS et al., 1 9 8 9 ; J A N S E N & JAN

S E N , 1 9 8 9 ; V A N B U G G E N U M , 1989b) . 
Voor de meeste overige soorten geldt 
dat ze zich buiten de natuurgebieden 
en -reservaten niet of slechts ternau
wernood kunnen handhaven. 

HERPETOFAUNA-ATLAS 
1980-1989 

De inventarisators/leden van de Herpe
tologische Studiegroep Limburg heb
ben in de afgelopen tien jaar op vr i jwi l 
lige basis meegewerkt aan het verza
melen van z o ' n 1 8 . 0 0 0 waarnemings-
gegevens. Deze gegevens werden en 
worden gebruikt voor allerlei zaken die 
de herpetofauna ten goede kunnen ko

men. Inmiddels z i jn in samenwerking 
met het Staatsbosbeheer en het consu
lentschap Natuur, Mi l ieu en Faunabe
heer Limburg drie aktieplannen tot be
houd en herstel van de amfibieën tot 
stand gekomen ( B O S S E N B R O E K et al., 
1 9 8 2 ; B O S S E N B R O E K & LENDERS , 1985 ; 

C R O M B A G H S et al., 1 9 8 9 ) . De Herpeto
logische Studiegroep Limburg wi l de 
verzamelde gegevens thans uitgebreid 
gaan uitwerken en publiceren in een at
las van de herpetofauna in Limburg. 
Hier in zal per diersoort een beschrij
ving worden gegeven van de actuele 
verspreiding op kilometerhokbasis, 
ecologische aspecten, beheersmaatre
gelen, etc. Bovendien komen specifie
ke zaken over poelenaanleg, natuur
beheer en -beleid aan de orde. Om 
een en ander te realiseren kon door de 
Stichting Herpetologische Studiegroe
pen met subsidie van de Provincie Lim
burg en het Ministerie van Landbouw, 
Natuurbeheer en Visseri j (directie N a 
tuur, Mi l ieu en Faunabeheer) een pro
jectcoördinator worden aangesteld. 
Hoewel in de afgelopen jaren veel 
werk is verricht om gegevens te verza
melen, is het waarschijnl i jk dat bepaal
de streken in onze provincie te weinig 
aandacht hebben gekregen. Derhalve 
bij deze een oproep aan diegenen die 
in de jaren tachtig (en ook daarvoor) 
waarnemingen aan amfibieën en rep
tielen hebben verricht deze door te ge
ven aan de projectcoördinator herpe
tofauna, p.a. Provincie Limburg, t.a.v. 
Jo van der Coelen, hoofdgroep ROV, 
afd. BGZ/Landeli jk Gebied, Postbus 
5 7 0 0 , 6 2 0 2 M A Maastricht. Over i 
gens z i jn alle nog niet gemelde oude of 
recente waarnemingen (ook die van na 
1989) welkom. Dit geldt ook voor de 

algemene soorten. Bevestigingen van 
eerder gedane waarnemingen z i jn 
voor de juistheid en interpretatie van 
de gegevens immers zeer belangrijk. 
Waarnemingen die tot begin 1 9 9 0 bin
nenkomen, kunnen nog in de atlas ver
werkt worden. 

S U M M A R Y 

A PROVISIONAL DISTRIBUT ION PATTERN 
OF AMPHIBIANS AND REPTILES IN THE 
PROVINCE LIMBURG 

In the period of 1980-1988, an intensive 
survey of amphibians and reptiles in the pro
vince of Limburg was carried out by mem
bers of the Herpetological Study Group Lim
burg. Although the nearly 1 8,000 observati
onal data have yet to be verified, a provi
sional distribution pattern, based on 5x5 km 
grid, is presented in this article. 
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VERSPREIDING, OECOLOGIE EN BEHEER VAN 
DE MOERASSPRINKHAAN IN LIMBURG 
J.T. HERMANS, Hertestraat 2 1 , Linne 
S . JANSEN & W . JANSEN, Korhoenstraat 12, Herkenbosch 

De Moerassprinkhaan (Mecostethus grossus L.) is ongetwijfeld een 
van de meest opvallende Nederlandse sprinkhanen (fig. 1). 
Deze insekten bereiken voor een veldsprinkhaan aanzienlijke af
metingen (o* o*: 12-25 mm; 9 9 : 26-30 mm). Toch vallen ze in het 
veld door hun olijfgroene grondkleur niet echt op. Ook het karak
teristieke knippende geluid, dat de mannetjes bij mooi weer pro
duceren, draagt niet ver. 
De Moerassprinkhaan is een bewoner van vochtige- en drassige 
terreinen. Evenals vele andere kenmerkende dier- en plantesoor
ten van vochtige terreinen, is de Moerassprinkhaan ook in Lim
burg de laatste tientallen jaren zeer sterk in aantal achteruit ge
gaan. In dit artikel presenteren wij van deze soort de recente ver
spreiding en enkele oecologische aspecten die hopelijk bij de ter
rein beherende instanties zullen leiden tot meer aandacht voor 
deze bedreigde sprinkhaan. 

VERSPREIDING 

In een van de meest recent verschenen 
overzichten van de Limburgse Orrhop-
tera (TlLMANS, 1980) worden dertien 
vindplaatsen (tabel la) voor de M o e 
rassprinkhaan opgegeven. In meer dan 

de helft van deze dertien vindplaatsen 
is de Moerassprinkhaan inmiddels ver
dwenen of niet meer teruggevonden. 
Slechts in vijf terreinen uit de lijst van 
TlLMANS werd de soort door ons na 
1985 nog aangetroffen. Dit grote ver
l ies wordt enigsz ins gecompenseerd 

door drie nieuwe vindplaatsen, die we 
de afgelopen jaren konden ontdekken. 
Het totaal aantal terreinen waarin de 
Moerasspr inkhaan na 1 9 8 5 is aange
troffen bedraagt thans dus acht. Deze 
gegevens (fig. 2 ; tabel Ib) tonen bo
vendien aan dat de verspreiding van 
deze veldsprinkhaan vooral geconcen
treerd is in Midden-Limburg ten westen 
van de Maas , in de Peelstreek en het 
gebied nabij Weert . Ook in het Stramp-
rooierbroek komt de soort volgens F. 
Verstraeten uit Kinrooi nog voor. 
In Midden-Limburg ten oosten van de 
Maas is de Moerasspr inkhaan, on
danks diverse zoekacties in de Mein-
weg en de Doort, niet meer terugge
vonden. De enigste vindplaats die in dit 
gebied nu nog aanwezig is, ligt in land
goed Rozendaal, namelijk het Broekje. 
U i t Zuid-Limburg noemt TlLMANS ( 1980) 
vijf terreinen op, waarvan de meeste al 
van voor 1 9 5 0 dateren. In 1962 ver
dween te Kerkrade het biotoop van de 
Moerasspr inkhaan. Daarna zi jn ons uit 
Zuid-Limburg geen waarnemingen 



Tabel la. Vindplaatsen van de Moerassprinkhaan in Limburg volgens TilMANS (1981 V-
Naam gebied Gemeente Jaar van waarneming 

1. Brunsummerheide Brunssum 1929- 936 
1939- 943 

2. De Doort Echt 1977 
3. ? Eygelshoven 1922- 949 
4. Ten oosten van Helenaveen Horsf-Sevenum 1965 
5. Meinweg Melick-Herkenbosch 1948 
6. De Grote Moost Heythuysen 1970 
7. ? Kerkrade 1936-1962 
8. De Groote Peel Nederweert 1969- 970 
9. De Zoom Nederweert 1969 

10. ? Rimburg 1934 
1 1. Schinveldse Bossen Schinveld 1931 
12. ? Venlo 1917- 923 
13. Boshoverheide Weert 1969 

Tabel Ib. Overzicht van de Limburgse terreinen waarin de Moerassprinkhaan na 1 985 
aangetroffen. 

Naam gebied Gemeente Uurhok Jaar Eigendom 
waarneming 

1. Landgoed Rozen- Maasbracht 60.13.22/23/32 vanaf 1985 Stichting 
daal/het Broekje Het Limburgs 

Landschap 
2. De Grote Moost Heythuysen 58.22.13/14/ 1989 Staatsbosbeheer 

Nederweert 23/24 
3. De Groote Peel Nederweert 58.11.45 1989 Staatsbosbei ïeer 
4. De Zoom Nederweert 58.22.41/42 1989 Staatsbosbei leer 
5. Mariapeel Horst-Sevenurn52.43 52.53 1989 Staatsbosbeheer 
6. Griendtsveen Horst-Sevenurr 52.43 1989 Staatsbosbei ïeer 

Horsterdriehoek 
7. Boshoverheide Weert-Budel 57.37.52 1989 Defensie 

57.37.53 
8. Kruispeel Weert 57.37.52 vanaf 1985 Particulier 

meer bekend en nemen we aan dat de 
soort daar geheel verdwenen is. 
N iet alleen in Limburg is de Moe
rassprinkhaan erg achteruitgegaan. Dit 
geldt zeker ook voor aangrenzend 
Belgisch-Vlaanderen (DECLEER et al., 

1 9 8 9 ) . Uit de aan Limburg grenzende 
Duitse deelstaten zi jn ons geen gege
vens bekend. 

OECOLOGIE 

Het biotoop van de Moerassprinkhaan 
bestaat uit vochtige- en drassige hooi
landen, moerassen en natte heiden 
( D U I J M & K R U S E M A N , 1983,- B E L L M A N N , 

1 9 8 5 ; H A R Z , I 9 6 0 ; B R O W N , 1 9 8 3 ) . 

Typerend voor al dit soort terreinen i s 
de hoge grondwaterstand in het win
terhalfjaar. Vooral terreinen waar tijde
lijk het water boven het maaiveld komt 
blijken voor de Moerassprinkhaan het 
meest aantrekkelijk. Ook RODER ( 1 9 5 1 ) 
in Westfa len en L O R Z & C L A U S N I T Z E R 

( 1 9 8 8 ) in Landkreis Celle (beide in de 
B R D ) komen tot soortgeli jke bevindin
gen. M A R C H A N D ( 1 9 5 3 ) noemt de 

moerassprinkhaan samen met de 
Zompsprinkhaan (Chodhippus monta-
nus Charp.) de meest hygrofiele sprink
haansoorten. Ook de onderzoekingen 
van I N G R I S C H ( 1 9 8 1 ) bevestigen dit 

beeld. I N G R I S C H onderzocht voor di

verse veldsprinkhanen de invloed van 
de vochtigheid op de ontwikkeling en 
het uitkomen van de eipakketten. H i j 
vond dat bij experimenten met verschil
lende vochtigheidsgraden, de eieren 
van de Moerassprinkhaan zich voor 
1 0 0 % ontwikkelden bij de hoogste 
vochtigheidsgraad (de eieren waren 
dan geheel of gedeeltelijk met water 
bedekt!) Ook kon hij aantonen dat de 
eipakketten van de Moerassprinkhanen 
(samen met die van de Zompsprink
haan) het minst droogteresistent w a 
ren. Uit deze gegevens blijkt dus dat 
de Moerassprinkhaan op grond van de 
ontwikkeling van zi jn eieren, zeer eng 
gebonden is aan drassige terreinen. 
Naas t een hoge grondwaterstand is 
natuurlijk ook het microklimaat in de ve
getatie van belang en het substraat 
waarin de eieren afgezet worden. 
Volgens HARZ ( 1 9 6 0 ) en INGRISCH 
( 1 9 8 1 ) zet de Moerasspr inkhaan de ei
pakketten af in de grond of iets boven 
de grond in de graszoden. 
Al le Limburgse terreinen waarin de 
Moerasspr inkhaan nu nog voorkomt 
hebben in de winterperiode een hoge 
grondwaterstand. 

W e kunnen twee typen terreinen on
derscheiden,- natte hooilanden, waarin 
grassen of russen domineren en natte 
heiden. 
T o t de natte heiden rekenen we in dit 
geval niet alleen de Erica-heiden, maar 
ook de door Molinia volledig vergraste 
heiden (fig. 3 ) . In landgoed Rozendaal 
hebben we te maken met een bemest 
C a 11 h i o n-hooi land, waaruit de 
meeste C a 11 h i o n -soorten inmiddels 
verdwenen zi jn (fig. 4, tabel I I ) . W e i 
landen waarin russen domineren vin
den we nabij de Grote Moost en in de 

Figuur 3. Mariapeel, extensief begraasde Molinia-v/akte. aug. 1989. Foto: S. Jansen. 



Tabel II. Overzicht van de vegetatietypen in relatie met de gevonden sprinkhaanaantallen. Het gebied de Zoom ontbreekt omdat 
er uit 1989 slechts een waarneming bestaat van een roepend mannetje. Er is daarom door ons geen proefvlak bemonsterd. 
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Calluna Molinia Ericion Violion 
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Mariapeel . In alle overige terreinen 
vinden we natte heiden. In de Grote 
Moos t komt de Moerassprinkhaan o.a. 
voor in een terrein dat vegetatiekundig 
gezien elementen bevat van het Bor
stelgras-verbond ( V i o l i o n c a n i-
n a e) en het Knopbies-verbond (C a-
r i c i o n d a v a l l i a n a e ) . 
Een overzicht van de gevonden vege
taties is te vinden in tabel I I . In een aan
tal gevallen z i jn er gedetailleerde ve
getatieopnamen gemaakt. Bij enkele 
andere terreinen volstaan we met een 
meer globaal vegetatiebeeld. 
In Belgisch Vlaanderen komt de Moe
rassprinkhaan voor in rivierbegeleiden 
de moerassen (DECLEER, in prep.). 

SPRINKHAAN "ASSOCIATIES" 
In alle terreinen hebben we ook geke
ken welke andere sprinkhaansoorten er 
naast de Moerassprinkhaan nog voor
komen. Daartoe werden proefvlakken 
uitgezocht van 5 x 5 m (in Molinia-
graslanden 1 0 x 1 0 m). In deze proef
vlakken werden gedurende 2 0 minuten 
alle sprinkhanen weggevangen die 
daarin aanwezig waren. N a vaststel
ling van de soort en sexe werden ze 
weer vri jgelaten. De resultaten van de
z e tellingen z i jn te vinden in tabel I I . 
Het eerste wat daarbij opvalt is dat de 
Moerasspr inkhaan in Limburg geasso
cieerd is met het frequent optredende 
soorten-complex van Rietsprinkhaan 
(Conocepha/us dorsalis Latr.), Negertje 
(Omocesfus ventralis Zett.) en de Kort-
vleugelige sprinkhaan of Krasser (Chor-
thippus parallelus Zet t . ) . In slechts en
kele gevallen treden de Heidesabel-
sprinkhaan [Metrioptera brachyptera L.) 
en de Doornsprinkhaan (Tefrix undulata 
S o w . ) als begeleider op. Tefrix undula
ta geeft in terreinen de voorkeur aan 
open vochtige plekken. Alleen in de 
Groote Peel troffen wi j de Moeras 
sprinkhaan samen aan met de Zomp
sprinkhaan. 

BIOTOOP-KEUZE 

Het ideale vegetatietype voor de 
Moerassprinkhaan zi jn toch de hooi
landen. In dit biotoop vonden wi j de 
meeste exemplaren (zie ook tabel I I ) . 
In de Molinia- en Erica vegetaties z i jn 
de aantallen over het algemeen lager 
tenzi j er meer open gedeelten in voor
komen. Juist de open, niet al te hoge 
vegetaties z i jn voor de Moerasspr ink
haan aantrekkelijk. 
Ditzelfde beeld vinden we ook terug 
wanneer we de detailkartering van de 
Mariapeel en Horsterdriehoek bekijken 

(tabel I I , f ig. 5 ) . 
De meeste Moerassprinkhanen werden 
in dit gebied gevonden in de Molinia 
begroeiingen met open veenmosplek-
ken. 
In België komt DECLEER (in prep.) tot de
zelfde conclusies. Ook hij vond in de 
moerassen de meeste exemplaren in 
de meer open vegetaties. 

TOEKOMST VOOR DE 
MOERASSPRINKHAAN? 

De Moerassprinkhaan behoort thans in 
Limburg tot de bedreigde sprinkhaan
soorten. Vele gebieden in Limburg gin
gen als biotoop voor de Moerasspr ink
haan verloren omdat ze verdroogden 
door ontwatering of dichtgroeiden met 
struiken en bomen. In enkele gevallen, 
zoals bij Kerkrade, ging het hele terrein 
op de schop (TlLMANS, 1 9 8 0 ) . 
De huidige Limburgse vindplaatsen l ig
gen praktisch allemaal in natuurreser
vaten (tabel lb). Daarmee lijkt de toe
komst voor deze soort er rooskleurig uit 
te z ien. Niets is echter minder waar, 
want ook nu nog verdrogen de schaar
se resten drassige natuurterreinen door 
het voortdurend ontwateren van de 
omliggende gebieden. 
In vele gevallen lijdt de natuur in Lim
burg nog steeds onder de almachtige 
wurggreep van de landbouw. 
Het beheer in de terreinen waar de 
Moerasspr inkhaan voorkomt dient ex
tensief van aard te z i jn . In sterk ver
graste heiden kan extensieve begra-
zing een geschikte beheersvorm z i jn . 
Ook eenmaal per jaar (gedeeltelijk) 
maaien en afvoeren, is als middel om 
de vegetatie open van structuur te hou

den, acceptabel. Van belang is echter 
de maaiperiode. De beste maaiperio-
de, die rekening houdt met de M o e 
rassprinkhaan, is begin of half au
gustus. In augustus z i jn namelijk de 
meeste juvenielen, die in juli uitkomen, 
al volwassen. N a het maaien, halver
wege augustus, is er voor de adulten 
nog voldoende tijd om de eipakketten 
af te zetten. Maaien in juli is absoluut 
onaanvaardbaar omdat men dan alle 
pas uitgekomen juveniele Moeras 
sprinkhanen met het maaisel afvoert. 
Het spreekt vanzelf dat er alles aan ge
daan moet worden om een terrein ook 
niet te laten verdrogen. Verhogen van 
de waterstand kan soms verbetering 
brengen als het met mate gebeurt. 
Het voortbestaan van de Moeras 
sprinkhaan in Limburg hangt dus mede 
af van de aandacht die dit dier krijgt bij 
het terrein beheer. W i j hopen van har
te dat dit artikel een bijdrage zal leve
ren aan het behoud en de bescherming 
van de Moerassprinkhaan in onze pro
vincie, zodat het charmante getik van 
dit fraaie insekt in onze heiden en 
graslanden nog lang te horen zal z i jn . 
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Figuur 5. Detailkartering Mariapeel en Horsterdriehoek. De nummers verwijzen naar het vege
tatieoverzicht in tabel II. In tabel II zijn ook de resultaten van het sprinkhanenonderzoek 
vermeld. 

KORTE MEDEDELINGEN 

TIJDSCHRIFTEN 
(OUDE JAARGANGEN) 
Bij het Publicatiebureau zi jn nog een 
aantal oude jaargangen en losse num
mers verkri jgbaar van diverse tijdschrif
ten. Natuurl i jk heeft dit aanbod vooral 
betrekking op het Natuurhistorisch 
Maandblad, maar ook enkele andere 
tijdschriften zi jn voorradig. Onder

staande lijst geeft een indruk van de 
voorraad. Tevens is de richtprijs aan
gegeven waarvoor de publicaties ge
kocht kunnen worden. 

Natuurhistorisch Maandblad 
Complete jaargangen: 1933 t/m 1 9 3 9 , 
1 9 5 0 t/m 1 9 5 9 , 1963 t/m heden. 
Losse nummers: vanaf 1928 (niet alle 
nummers voorradig). 

SUMMARY 

DISTRIBUT ION, ECOLOGY AND MANA
GEMENT OF THE LARGE MARSH GRASS
HOPPER (MECOSTETHUS GROSSUS L.) 
(ORTHOPTERA, ACRIDIDAE) IN LIMBURG 

During the last decennia the large marsh 
grasshopper has become a rare and en
dangered species in the province of Lim
burg. In only eight nature reserves the autors 
have found this beautiful grasshopper. The 
large marsh grasshopper has a very distinct 
habitat. It occurs on moist heathland and 
grassland. 
The paper ends with some guide lines as a 
basic form of management for this insect. 

L ITERATUUR 

BELLMANN, H., 1985 . Heuschrecken. Melsungen, 
Neumann - Neudamm. 
BROWN, V.K., 1983 . Grasshoppers. Cambridge, 
Cambridge University Press; Naturalist's Hand
books 2 . 
DECLEER, K. Voorkomen, ekologie en beheer van 
de Moerassprinkhaan (Mecostethus grossus L.) in 
België, in prep. 
DECLEER, K., R. DEVRIESE & K, HOFMANS, 1983 . 
Sprinkhanen; met sprongen achteruit. Natuurreser
vaten 1 1 (4) : 2 7 - 3 1 . 
DUIJM, M. & G. KRUSEMANN, 1983 . De krekels en 
sprinkhanen in de Benelux. Kon. Ned. Natuurhist. 
Ver. Amsterdam; Bibl. nr. 34 . 
HARZ, K., 1960 . Geradflüger oder Orthopteren 
(Blattodea, Mantodea, Saltatoria, Dermaptera) 
in: Die Tierwelt Deutschlands, deel 4 6 . Jena, 
Gustav Fischer Verlag. 
INGRISCH, S., 1983 . Zum Einfluss der Feuchte auf 
die Schlüpfratte und Entwicklungsdauer der Eier 
mitteleuropäischer Feldheuschrecken. D. Entomol. 
Zeitschr. N.F. 3 0 (1-3) : 1-15. 
LORZ, P. & H. & J. CLAUSNITZER, 1988 . Verbreitung 
und Ökologie von Sumpfschrecke (Mecostethus 
grossus L.) und Sumpfgrashüpfer (Chortftippus mon
tante Charp.) im Landkreis Celle. Beitr. Naturk. 
Niedersachsens 41 : 91 -98 . 
MARCHAND, H., 1953. Die bedeutung der Heu
schrecken und Schnabelkerfe als Indicatoren ver-
scheidener Graslandtypen. Beitr. Entomol. 3 
(1/2): 1 16-163 . 

RÖBER, H., 1 9 5 1 . Die Dermapteren und Orthopte
ren Westfalens in ökologischer Betrachtung. Abh. 
Landesmus. Naturk. Münster Westf. 1 4 (1): 3 -60 . 
TILMANS, J., 1980 . De Orthoptera (Sprinkhanen en 
krekels) en Dictyoptera (Kakkerlakken) van Lim
burg, deel 1. Natuurhist. Maandbl. 6 9 (1): 9 -15 . 

Richtprijs: Jaargangen f 3 5 , — . Losse 
nummers f 5 ,—. 
Het Vogeljaar 
Complete jaargangen: 1 9 7 2 t/m 1 9 8 6 . 
Jubileumnummer 1974 , geen andere 
losse nummers. 
Richtprijs: Jaargangen f 15 ,—. Jubi
leumnummer f 10 ,—. 
Nederlandse Bosbouwtijdschrift 
Complete jaargangen: geen. 



Losse nummers: 1 9 6 9 t/m 1 9 7 7 (op en
kele na, voorradig). 
Richtprijs: Losse nummers f 4 ,—. 
De Zwerver (in Gods vrije Natuur) 
Complete jaargangen: 1954 t/m 1 9 6 0 
(origineel gebonden). 
Losse nummers: 1954 t/m 1 9 5 6 (niet 
compleet). 
Richtprijs: Jaargangen: f 2 5 , — . Losse 
nummers: f 2 ,—. 
In Weer en Wind 
Eerste jaargang, 1 9 3 7 : compleet 
m.u.v. nrs 1 en 4. 
Richtprijs: totaal pakket (10 nummers): 
f 4 0 , - . 
Natuur en Landschap 
Complete jaargangen: 1 9 5 5 t/m 1 9 7 6 . 
Losse nummers: 1 9 6 5 t/m 1 9 7 6 (enkele 
exemplaren). 
Richtprijs: Jaargangen: f 2 0 , — . Losse 
nummers: f 3 ,—. 
De Natuurgids 
Complete jaargangen: 1971 t/m 1 9 8 0 , 
1 9 8 4 t/m 1 9 8 7 . 
Losse nummers: 1 9 6 7 t/m 1 9 7 0 (enkele 
exemplaren). 
Richtprijs: Jaargangen: f 15 ,—. Losse 
nummers: I 2 ,—. 
Limburg Landschap 
Complete jaargangen: 1973 t/m 1 9 8 7 
(m.u.v. de nummers 4 uit de jaren 1 9 8 5 
en 1 9 8 7 ) . De serie is voor de rest com
pleet vanaf de begindatum van uitgifte. 
Richtprijs: totaal pakket (54 nummers): 
f 7 5 , - . 

Genoemde tijdschriften kunnen alleen 
schriftelijk besteld worden bij het Publi
catiebureau (adres z ie binnenzijde om
s lag). Per omgaande vindt verzending 
plaats, waarbij de nota wordt toege
voegd. Uiteraard kan alleen maar ge
leverd worden zolang de voorraad 
strekt. 

M . L E N D E R S - M A R T E N S 

N I E U W E GEOLOGISCHE 
OVERZICHTSKAARTEN VAN 
ZUID-LIMBURG EN 
OMGEVING N U COMPLEET 

Zuid-Limburg en de aangrenzende ge
bieden heeft een complexe geologi
sche ontwikkelingsgeschiedenis. Het 
maakt dit gebied tot een in vele opzich
ten uniek stukje Neder land. 
Over relatief korte afstanden treedt een 
grote verscheidenheid van gesteente
formaties aan de oppervlakte. Naast 
gesteenteformaties uit het Devoon en 
Carboon, die deels meer dan 3 0 0 mil
joen jaar oud z i jn , komen ca. 6 5 mil

joen jaar oude kalkstenen voor uit het 
Boven-Kri j t . De Maas bracht een dik 
grindpakket bestaande uit gesteenten 
uit de Vogezen en de Ardennen en in 
de twee laatste ijstijden werd het ge
bied bedekt met een dik pakket vrucht
bare löss. 
Delfstoffen en fossielen in deze ge-
steentelagen trekken reeds vele eeu
wen onze belangstell ing. Z o trokken 
met name de fossielen uit de kalkstenen 
van Valkenburg en de St.-Pietersberg 
bij Maastr icht reeds vroeg veel be
langstell ing. Ook de ondergrondse 
winning van mergelblokken en kalk in 
Valkenburg, Meerssen en Maastricht 
mocht zich in een brede belangstelling 
verheugen van wetenschappers en le
ken, getuige de vele handschriften die 
in de ondergrondse doolhoven worden 
aangetroffen. 

De delfstoffen in de Limburgse bodem 
hebben reeds een rijke geschiedenis 
achter de rug. In het Land van Rode en 
Luik werden reeds vele eeuwen steen
kolen gedolven en sinds de oudheid 
werd in het land van Moresnet gegra
ven naar ertsen, waaronder lood, z ink 
en zi lver. 
O m aan de vraag naar toegankelijke 
en begrijpelijke, maar wel verantwoor
de informatie en documentatie tege
moet te komen werd door de Rijks 
Geologische Dienst reeds in 1971 een 
eenvoudige geologische overzichts
kaart van Zuid-Limburg uitgegeven op 
de schaal 1 : 1 0 0 . 0 0 0 . Deze kaart is 
reeds enkele jaren uitverkocht. 
Tevens kleefden aan deze kaart nog 
enkele nadelen: de jongste gesteente
formaties zoals löss en rivierafzettingen 
ontbraken op deze kaart, terwij l de so
bere topografische ondergrond ook 
niet bevorderlijk was voor de oriënta
tie. 

De uitgifte van een drietal nieuwe geo
logische overzichtskaarten, uitgevoerd 
in vierkleurendruk op de school 
1 :50 .000 komt aan deze bezwaren 
tegemoet. 
De geologische informatie is intussen 
z o omvangrijk geworden dat omwil le 
van de duidelijkheid en leesbaarheid 
de informatie over drie kaarten is 
gespreid: 
kaart 1 : de Pre-Kwartair kaart 
Deze kaart bevat alle informatie over 
geologische afzettingen ouder dan het 
Kwartair . 
kaart 2 : de Oppervlakte kaart 
Hierop zi jn alle formaties weergegeven 
die aan de oppervlakte voorkomen 
(Devoon t/m Holoceen). 
kaart 3 : de Afzettingen van de Maas 
O p deze kaart wordt het door de 

Maas geschapen terrassenlandschap 
weergegeven. 

Met het verschijnen van kaart 3 is de 
serie nu compleet en en heeft de ge
bruiker de beschikking over de comple
te geologische informatie van Z u i d -
Limburg en het aangrenzende Belgi
sche en Duitse grensgebied. 
Tevens verstrekken de kaarten informa
tie over groeven, geologische monu
menten, musea enz. 
Momenteel wordt de hand gelegd aan 
een uitvoerige toelichting op deze 
kaarten die voorz ien wordt van talrijke 
foto ' s , tekeningen, beschrijvingen van 
de geologische afzettingen en een 
aantal excursieroutes. Deze toelichting 
zal nog voor het einde van 1 9 9 0 ver
schijnen. 

De kaarten z i jn verkri jgbaar bij de 
boekhandel en takrijke VVV-kantoren in 
Zuid-Limburg of rechtstreeks bij de Rijks 
Geologische Dienst te Heerlen of 
Haar lem. 
De prijs bedraagt f 10 ,— per kaart. Bij 
toezending per post worden verzend
kosten in rekening gebracht. 

PETER W . B O S C H & W E R N E R M . FELDER 

(samenstellers) 
R I J K S G E O L O G I S C H E D I E N S T 

District Zuid, Kontoor Heerlen 
Voskuilenweg 131 

6 4 1 6 AJ Heerlen 
tel.: 0 4 5 - 7 6 3 7 3 0 

DIA-LEZINGEN 
MILIEUGROEP VOEREN 
De M I L I E U G R O E P V O E R E N verzorgt in het 

voorjaar van 1 9 9 0 weer een aantal 
dia- lezingen: 
1) vrijdag 19 januari: " O r c h i d e e ë n " 
door M . Cai l lau; 
2) vri jdag 16 februari: " M u u r p l a n t e n " 
door B. Graatsma; 
3 ) vri jdag 16 maart: "Vogelgeluiden 
en levenswijze van v o g e l s " door 
Gabr ie ls ; 
4 ) vrijdag 6 apri l: Dia-Varia, een vrije 
dia-avond, ledereen is welkom om ei
gen natuur-/landschapsdia's te tonen. 

Al le bijeenkomsten vinden plaats in 
" D e S w a e n " te 's-Gravenvoeren en 
beginnen steeds om 2 0 . 0 0 uur. 
Voor nadere informatie (of aanmelding 
als lid) kunt U terecht bij het secreta
riaat, gevestigd bij: 

LIEVE R A M A E K E R S - V O S 

Dorpsstraat 3i 
3 7 9 2 Sint-Martensvoeren 

tel . : 0 4 1 - 8 1 0 6 4 7 (België) 



THEMANUMMER 
" H U I D EN HAAR" 

De redaktie van het tijdschrift voor 
zoogdierbescherming en zoogdierstu
die " H u i d en H a a r " stuurde de redak
tie een exemplaar van aflevering 2 & 3 
(8ste jaargang, najaar 1 9 8 9 ) . Een ex
tra nummer, gewijd aan het thema 
" zoogdie ren in de Oostvaardersplas-
s e n " . In niet minder dan 12 artikelen 
worden een aantal grote zoogdieren 
besproken waarvan de mogelijkheid 
tot introduktie wordt overwogen. Het 
gaat hier om het Edelhert, de Eland, de 
Bever, het W i l d e zwi jn , W o l f , Lynx en 
Otter. Het introduceren van soorten, of 
het nu gaat om zoogdieren, amfibieën, 

reptielen, vlinders of plantesoorten in 
(natuur)gebieden waar z i j zonder hulp 
van de mens niet zouden kunnen ko
men, is op dit moment een " h o t i tem" 
in de natuurbeschermingswereld. In dit 
" H u i d en Haar" -nummer wordt het 
een en ander op een rijtje gezet. Het 
losse nummer kost f 1 4 ,— (of Bfr. 3 7 5 ) 
en is te verkrijgen bij het secretariaat 
van " H u i d en H a a r " , Marxstraat 7, 
6 9 4 1 C K Didam, tel. 0 8 3 6 2 - 2 1 0 8 2 . 

H . H . 

OEVERZWALUWEN-KOLONIE 
IN MERGELGROEVE 

Van Luck Walschot , Place du Roi Albert 

2 1 , 4 4 9 8 Eben-Eymael (gem. Bassen
ge) ontving de redaktie een aantal bij
zondere d ia ' s , waarvan wi j er een 
tweetal hierbij in zwart -wi t reproduce
ren. Z e geven een beeld van een 
oeverzwaluwen-kolonie in de mergel
groeve " M a r n e b e l " te Eben-Eymael. 

De directie van deze mergelexploite-
rende firma heeft het afgraven van dat 
deel van de wand waar de kolonie 
zich bevond in de voorzomer van 1 9 8 9 
stopgezet en met afgraven gewacht 
totdat de koloniebewoners in het na
jaar vertrokken waren. 
Toch wel een aardige geste. 

H . H . 

BOEKBESPREKING 
WATERPLANTEN EN 
WATERKWALITE I T 

F . H . J . L . BLOEMENDAAL & J . G . M . ROELOFS 
(redactie). K.N.N.V., 1989. 189 blz., i l l ., 
reg., ISBN 0169-5355. Prijs: f 4 2 , - . Te 
bestellen door het overmaken van voor
noemd bedrag op giro 13028 t.n.v. Stich
ting Uitgeverij K.N.N.V., Burg. Hoogen-
boomlaan 24, 1718 BJ Hoogwoud. Leden 
K.N.N.V. en N.H.G.L. krijgen korting. 

Aan dit boek liggen diverse onderzoeken 
ten grondslag die in het afgelopen decen
nium aan het Laboratorium voor Aquatische 
Oecologie van de K.U. Nijmegen zijn uitge
voerd. Een belangrijke bijdrage levert het 
onder leiding van J. Roelofs uitgevoerde 
verspreidingsonderzoek. Tijdens dit onder
zoek werden meer dan 600 wateren ver
spreid over heel Nederland onderzocht, 
waarbij een groot aantal fysisch-chemische 
parameters gemeten werden, zowel in het 
water als in de onderwaterbodem. Op basis 

van dit onderzoek zijn onder gecontroleer
de omstandigheden in het lab experimentele 
studies verricht. Het gevolg van dit alles is 
dat er op dit moment een aanzienlijke hoe
veelheid kennis bestaat over de samenhang 
tussen waterplanten en hun omgeving. In 
het voorliggende boekwerk is deze kennis 
gebundeld. Men kan zonder overdrijving 
stellen dat wat dit betreft het boek zijn weer
ga in Nederland en daarbuiten niet kent. 
Hoe nuttig zou een dergelijke kennis over de 
terrestrische planten niet zijn. Helaas is het 
inzicht in de samenhang tussen deze groep 
planten en de fysisch-chemische milieu
factoren nog zeer beperkt en wordt er in Eu
ropa nog steeds te veel nadruk gelegd op 
de aanzienlijk minder accurate vegetatie-
kunde en de daaruit voortvloeiende inzich
ten. Het boek bevat dertien hoofdstukken. In 
de eerste vier hoofdstukken staan de water
planten zelf centraal. Zi j dragen de titels: 
Structuur van waterplanten en hun vegeta
ties; de invloed van waterplanten op hun 
omgeving; relaties tussen waterplanten en 

andere organismen (menige relatie wordt 
summier behandeld) en overlevingsstrate
gieën van waterplanten. In de hoofdstukken 
vijf tot en met twaalf worden de relaties tus
sen fysisch-chemische omgevingsfactoren 
en waterplanten in beeld gebracht. Enkele 
titels: Anorganische koolstof; trofie; water
verharding en waterverzuring. Het dertien
de hoofdstuk behandelt belangrijke beheers
aspecten. 
Het boek is bedoeld voor "professionele 
aquatische oecologen, studenten, waterbe
heerders en de geïnteresseerde natuurlief
hebber". Getracht is "de tekst helder te 
schrijven, zonder het gebruikelijke jargon -
overigens zonder enige concessie aan de 
wetenschappelijke inhoud". Dit moge zo 
zijn, maar de geïnteresseerde natuurliefheb
ber zonder op zijn minst een middelbare 
schoolopleiding met enige jaren scheikunde 
zal met sommige hoofdstukken behoorlijke 
moeite hebben. 

J. CORTENRAAD 



BEKEN EN BEEKDALEN IN ZUID-LIMBURG 
EEN THEMA-NUMMER VAN HET NATUURHISTORISCH MAANDBLAD OVER DE BETEKENIS 

VAN DE ZUIDLIMBURGSE BEKEN EN BEEKDALEN VOOR NATUUR, LANDSCHAP EN 
CULTUURHISTORIE, N U EN IN DE TOEKOMST 

Ruim anderhalf jaar geleden is het Natuurhistorisch Genootschap gestart met de samenstelling van een thema-nummer 
van het Natuurhistorisch Maandblad, gewijd aan de Zuidlimburgse beken en beekdalen. 
Het Natuurhistorisch Genootschap hecht zeer groot belang aan de, in zowel nationaal als provinciaal opzicht, grote 
ecologische en landschappelijke waarden die aan de Zuidlimburgse beken kunnen worden toegekend. Door middel 
van dit "beken-nummer" wenst het Genootschap het belang van de beken voor natuur en landschap aan te geven 
en wil zij een visie presenteren op het toekomstige beleid, beheer en ontwikkeling. 

PRESENTATIE " B E K E N - N U M M E R " DOOR HET NATUURHISTORISCH 
GENOOTSCHAP IN LIMBURG IN SAMENWERKING MET HET 
NATUURHISTORISCH MUSEUM MAASTRICHT 

O p vri jdag 2 maart zal de officiële presentatie van het thema-nummer plaatsvin
den tijdens een bijeenkomst in het Natuurhistorisch Museum Maastricht, aanvang 
1 5 u 3 0 . Al le leden van het Natuurhistorisch Genootschap zi jn hierbij van harte 
uitgenodigd. 
N a een kort openingswoord door D.Th. de Graaf, hoofdconservator Natuurhis
torisch Museum Maastr icht, en een inleiding door de voorzitter van het Natuur
historisch Genootschap in Limburg, A . J . W . Lenders, za l F.J. Schepers het initiatief 
nader toelichten. 
T i jdens deze bijeenkomst zul len door de voorzitter van het Genootschap de eerste 
exemplaren van het "beken-nummer " worden aangeboden aan bestuurlijke ver
tegenwoordigers van de Provincie Limburg, het Waterschap Roer en Overmaas 
en het Waterschap Zuiveringsschap Limburg, waarna de betreffende vertegen
woordigers in de gelegenheid worden gesteld enkele korte reakties op dit 
"beken-nummer" te geven. 

Alle leden van hel Natuurhistorisch Genootschap ontvangen dit bijzondere beken-
nummer als extra dik dubbelnummer (afl. 3-4; maart/april) van ruim I 2 0 pa
gina's (!) begin maart via de gebruikelijke weg. 

Dit speciale thema-nummer verschijnt eveneens als aparte publikatie in de reeks 
Publikaties van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg (Reeks XXXVIII, afl. 1 •• 
"Beken en Beekdalen in Zuid-Limburg"). 
Deze publikatie zal ook tijdens de presentatiebijeenkomst te koop zijn. Foto: Airphoto Netten, Maastricht 
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Inlichtingen: J.H.G. Peeters 
telefoon overdag: 043 -293064 

STUDIEGROEP ONDERAARDSE 
KALKSTEENGROEVEN 
Secretaris: D. Scheien 
Parallellaan 17, 6301 XX Valkenburg 

VLINDERSTUDIEGROEP 
Secretaris: M. Waber 
Graetheidelaan 34, 6129 GG Urmond 

ZOOGDIERENWERKGROEP 
Secretaris: J. Knoors 
Raadhuisstraat 3, 6061 EA Posterholt 

KEVERSTUDIEGROEP 
Secretaris:.G.J.M. van Buren 
Handvorm 9, 6372 DK Schaesberg 

PADDESTOELENSTUDIEGROEP 
Inlichtingen: P.H. Kelderman 
Herkenbroekerweg 23, 6301 EG Valkenburg 

WERKGROEP B E H O U D 
SCHINVELDSE BOSSEN E N 
BRUNSSUMMER HEIDE 
Inlichtingen: W . Bult 
Treubstraat 6, 6415 EP Heerlen 

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. 

Eind februari zal een dubbelnummer van het Maandblad verschijnen waardoor in maart 
geen aflevering van het Maandblad uitkomt. Aankondigingen voor de maand april dienen 
daarom uiterlijk 15 februari aanstaande bij de redactie bekend te zijn. 

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. 

Z O N D A G 4 FEBRUARI orgraniseert Kring Venlo een winterwandeling bij Jagershut (Lomm) 
onder leiding van de heer W . Holthuysen. Vertrek om 13.30 uur bij station Venlo. ledereen 
is welkom. 

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 muurbegroeiïngen 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. 

W O E N S D A G 14 FEBRUARI worden weer gegevens in de computer ingevoerd door de 
Plantenstudiegroep. W i e 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 Natuurhistorisch Museum Maastricht. 

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

DONDERDAG 15 FEBRUARI dienen de studiegroepen en het dagelijks bestuur hun reacties 
op het reglement voor de toegang tot de centrale computer van het Genootschap ingele
verd te hebben bij de beheergroep (p.a. De Bosquetplein 6-7, 621 1 KJ Maastricht. Andere 
geïnteresseerden kunnen het concept opvragen bij de secretaris van het Genootschap. 

Z O N D A G 18 FEBRUARI leidt de heer W . Holthuysen voor Kring Venlo een wandeling in 
de Blerickse Bergen. Vertrek om 13.30 uur bij station Venlo. ledereen is welkom. 

DONDERDAG 1 MAART is er bij Kring Maastricht een varia-avond. Dit betekent dat ie
dereen 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. 

Z O N D A G 4 MAART organiseert Kring Venlo weer een wandeling en wel in de Ospelse 
Peel. De leiding is in handen van de heer W . Holthuysen en het vertrekpunt is station Venlo. 
De excursie begint om 13.30 uur. 

DINSDAG 6 MAART houdt de heer J. Rubberts 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 uur. 

Z O N D A G 18 MAART is er voor leden van Kring Venlo (en alle andere belangstellenden) 
een excursie in de omgeving van Arcen. De heer W . Holthuysen neemt belangstellenden 
mee naar de bossen in die omgeving. Het verzamelpunt in station Venlo, waar de deelne
mers aan de excursie om 1 3.30 uur vertrekken. 

VRIJDAG 23 MAART is de volgende bijeenkomst van de Plantenstudiegroep in het Natuur
historisch Museum Maastricht, aanvang 20.00 uur. Meer informatie in het volgende 
Maandblad. 
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