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BiJ DE VOORPLAAT: 

Een "heksenkruid" en een "cultuurvol
ger", twee begrippen die een passende 
omschrijving vormen van Bilzekruid (Hy
oscyomus r)iger). 
Een heksenkruid omdat deze plantesoort 
voor de mens en zijn vee zeer giftig is. 
Een cultuuPv'olger omdat de soort een 
duidelijke voorkeur vertoont voor stand
plaatsen in de direkte omgeving van 
menselijke (agrarische) nederzettingen. 
In Nederland is Bilzekruid een zeldzame 
tot zeer zeldzame soort geworden en 
wat zijn verspreiding in Limburg betreft, 
is de soort thans nagenoeg beperkt tot 
de Maasstrook. 
Over deze ook om cultuurhistorische re
denen bijzonder interessante bloem
plant gaat het artikel op biz. 4 - 9 
(houtsnede uit Pierandrea Mattioli's 
"Commentaries on the Six Books of 
Dioscorides"; Praag, 1563 en Venetië, 
1565). 
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EEN HEEL GEWICHT 

Voor u ligt het eerste nummer van de nieuwe jaargang van het Natuurhistorisch Maandblad. Een reden om even terug te 
blikken op de afgesloten jaargang. Een /complete terugblik treft u aan als middenkatern in de volgende aflevering in de 
vorm van de inhoudsopgave van de gehele jaargang. 

De negenenzeventigste jaargang omvatte liefst 296 pagina's. Een heel evenwicht: 1035 gram om precies te zijn. Maar 
om het gewicht gaat het natuurlijk niet. tiet is de inhoud die telt. En die inhoud besfond - naast een groot aantal korte 
mededelingen , verslagen van bijeenkomsten en excursies, verenigingsnieuws en boekbesprekingen — uit een veertigtal 
grotere artikelen over zeer uiteenlopende aspecten van natuur en landschap in Limburg. Over Grijze grootoorvleermuizen, 
de Moerassprinkhaan, Slangsterren uit het Boven Krijt, Mosasauriërs, hakhoutbeheer, slakken uit de Belvédère, nieuwe 
bekerzwammen. Eekhoorns, Maretakken, een "zwerf-ammoniet", enz. Een gevarieerd aanbod aan artikelen, dat naar 
onze mening een aardig beeld geeft van waar de leden van het Genootschap zoal mee bezig zijn. 

De afgelopen jaargang telde liefst drie thema-nummers. 
Het meest opvallende was natuurlijk aflevering 3/4 over beken en beekdalen in Zuid-Limburg. Opvallend alleen al door 
zijn omvang: I 32 bladzijden, samen goed voor 315 gram). Opvallend ook doordat hier voor het eerst in de geschiede
nis van het Natuurhistorisch Maandblad afbeeldingen in kleur in verschenen. Maar vooral een gewichtig dubbelnummer 
door de inhoud. In een tiental artikelen, voorafgegaan door een inleiding door de voorzitter van het Genootschap, werd 
aandacht besteed aan de grote waarde van de Zuidlimburgse beeksystemen, aan de teloorgang ervan én aan oplossin
gen om tot een beter beheer van de beken en beekdalen te komen. De aangekaarte thematiek bleek een schot in de roos.-
de overdrukken van deze dubbele aflevering (in de vorm van Reeks XXXVIII van de "Publicaties van het Natuurhistorisch 
Genootschap in Limburg") waren al bijna uitverkocht op het moment dat zij van de persen rolden. Een herdruk is momen
teel in voorbereiding. 
Het tweede thema-nummer betrof aflevering 1 O, waarin een viertal auteurs de Bergerheide uitvoerig portretteerde. Ook 
hier weer een groot aantal suggesties voor het behoud van dit waardevolle gebied, dat méér is dan zand alleen. 
Aflevering 1 2 tenslotte was geheel gewijd aan de herpetologie in Limburg. Aanleiding vormde het tienjarig bestaan van de 
Herpetologische Studiegroep Limburg. En ook in deze aflevering weer een groot aantal suggesties voor het beheer en be
houd van de verschillende biotopen van de Limburgse amfibieën en reptielen. 

Veel aandacht voor de toekomst dus. En dat is een goede zaak. Inventariseren en rapporteren alleen is niet genoeg. Juist 
de verzamelaar van de veldgegevens, de kenner bij uitstek, is heel goed in staat om te zeggen wat er zou moeten 
gebeuren. 
Ik durf daarom best te stellen dat het Provinciaal Natuur Beleids Plan zou kunnen bestaan uit een compilatie van de aanbe
velingen die te vinden zijn in de laatste tien jaargangen van het Natuurhistorisch Maandblad. Als al die aanbevelingen 
zouden worden uitgevoerd, zou het met de "toestand der natuur" heel wat beter zijn gesteld. 

De komende afleveringen zullen zeer gevarieerd zijn. Er ligt een goed gevulde kopij-portefeuille in de kast met boeiende 
bijdragen over allerlei aspecten van natuur en landschap in Limburg. Indien u ook een bijdrage wilt leveren, graag. Uw 
bijdrage — lichtgewicht of van zwaarder kaliber, kort of lang, dat maakt niet uit - is welkom. 

DouwE TH. DE GRAAF 

IN MEMORIAM JAN HEERKENS THIJSSEN 
Afgelopen zomer ontving de redactie 
bericht van het overlijden van Jan 
Heerkens Thiissen. Van 1971 tot 1979 
maakte hij deel uit van het bestuur van 
het Natuurhistorisch Genootschap, het 
grootste deel van die periode als se
cretaris. Daarnaast heeft hij vele jaren 
deel uitgemaakt van de redactie van 
het Maandblad: van 1975 tot 1977 als 

hoofdredacteur, daarna als redacteur 
tot 1988. Het klimmen der jaren gaf 
hem wel eens aanleiding te verzuchten 
dat hij nu echt te oud werd voor het re
dactiewerk, maar hij kon er dan van 
overtuigd worden, dat zijn inbreng nog 
steeds op prijs gesteld werd. Zijn re
dacteurschap werd beëindigd door 
zijn verhuizing naar Wassenaar in 

1988. 
De redactie herinnert zich Jan als een 
aimabel mens met een speciale be
langstelling voor vogels. 

Het Genootschap waardeerde zijn in
zet door hem in de ledenvergadering 
van 27 november 1980 te benoemen 
tot lid van verdiensten. 
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PRIJS VOOR BROEDER VIRGILIUS LEFEBER 

A.J. LEVER, Prinsenlaan 2, 6721 EC Bennekom 

Op zaterdag 24 november j.L 
werd in de 'Reehorst' te Ede de 
Uyttenboogaart-Eliasen Prijs 
uitgereikt aan Broeder Virgilius 
Lefeber te Maastricht. Deze 
- i n principe vierjaarlijkse-
prijs wordt toegekend aan per
sonen die zich uitzonderlijk ver
dienstelijk gemaakt hebben op 
het gebied van de entomologi
sche wetenschap in Nederland. 

In zijn openingswoord ging Voorzitter 
drs. J. Krikken van de Uyttenboogaart-
Eliasen Stichting in op de herkomst van 
het fonds. Het fonds werd gesticht 
door het echtpaar Uyttenboogaart-
Eliasen. Hij was -naast functies in het 
bedrijfsleven en bij de overheid- een 
verwoed amateur-entomoloog. Na de 
Tweede Wereldooriog besloten zij 
een fonds te stichten ter bevordering 
van het entomologisch onderzoek in 
Nederland. Dit heeft de entomologie in 
Nederland geen windeieren gelegd. 
Vanuit verenigingen die zich met ande
re diergroepen bezighouden, wordt 
hier dan ook wel eens met een scheef 
oogje naar gekeken. 
Het Bestuur van de Uyttenboogaart-
Eliasen Stichting wordt gevormd door 
het Bestuur van de NedeHandse Ento
mologische Vereniging, aangevuld met 
drie vertegenwoordigers van de bank 
die het fonds beheert. 
De heer Krikken noemde 'prikkebeen 
honoris causa' Broeder Virgilius een uit
stekend verenigingsmens en het toe
kennen van de prijs aan hem noemde 
hij zeer in het verlengde van de bedoe
lingen van de stichters van het fonds. 

Hierna kreeg dr. ing. C. van Achter
berg van het Nationaal Natuurhisto
risch Museum het woord. De heer van 
Achterberg begon met een korte 
levens-beschrijving van Broeder Virgi
lius. Deze is geboren in Amsterdam, 
volgde de Mulo in Zevenaar, ging ver
volgens naar de Kweekschool in 
Maastricht en trad in bij de Broeders 
van Maastricht. 

In de 40-er jaren was hij onderwijzer in 
Helmond; in 1 948 werd hij hoofd der 

school. Vervolgens kwam hij via Den 
Haag en Amsterdam weer in Maas
tricht terecht. 
Reeds in Helmond was hij bezig met 
verschillende typen wespen en werd hij 
lid van de Nederlandse Entomologi
sche Vereniging. 

Vanaf 1966 leidden zijn onderzoekin
gen tot wetenschappelijke publikaties. 
De heer van Achterberg memoreerde 
dat Broeder Virgilius nog steeds veel 
verzamelt (ca. 3000 exemplaren per 
jaar) en vooral ook veel kweekt (de 
Broeders hebben grote zolders!) Het 
innerlijk leven van paaltjes kent voor 
hem dan ook geen geheimen. 

Zijn wetenschappelijke activiteiten zijn 
gewaardeerd in honoraire medewerker
schappen bij het Nationaal Natuur
historisch Museum en bij het Natuur
historisch Museum Maastricht en nu 
dus ook door de toekenning van de 
Uyttenboogaart-Eliasen Prijs. 

De heer F. Moes -secretaris-penning
meester van de Uyttenboogaart-Eliasen 
Stichting memoreerde hierna dat de 
aanvragen die Broeder Virgilius bij de 
Stichting indiende altijd het toonbeeld 
van bescheidenheid waren. Hij ver
meldde ook dat ze drie jaar geleden in 
het Bestuur het langst over Broeder Vir
gilius hadden zitten praten. Het geval 
was namelijk dat de bromfiets van de 
Broeder in elkaar gezakt was en voor 
z'n onderzoek had hij beslist een nieu
we nodig. Bij hoge uitzondering is het 
Bestuur hier uitgekomen. Ven/olgens 
heeft het Bestuur drie achtereenvolgen
de jaren over banden moeten praten. 

Volgens de heer Moes had Broeder 
Virgilius beter meteen een cross
country motorfiets kunnen bestellen. 
De heer Moes sloot z'n betoog af met 
het overhandigen van 'de' enveloppe-
met-inhoud en een foto van de heer 
Uyttenboogaart. 

Tot slot nam Broeder Virgilius zelf het 
woord. Hij bedankte de voorgaande 
sprekers voor hun waarderende woor
den. Ook sprak hij zijn dank uit aan de 
Uyttenboogaart-Eliasen Stichting die 
hem met deze Prijs - a l s was het een 
vervroegde Sinterklaas-surprise- 'op
zadelde'. Voor de besteding van het 
bedrag was binnen de kring van de 
Broeders van Maastricht inmiddels een 
bevredigende oplossing gevonden. 
Voorts dankte hij z'n familie voor hun 
ondersteuning en vooral voor de ver
leende gastvrijheid wanneer hij bezoe
ken aan musea of collecties wilde 
afleggen. 
De Broeders van Maastricht dankte hij 
voor hun medewerking en hun steun. 
Hij meende dat nu bewezen was dat 
dit werk ook voor anderen iets 
betekende. 

De Uyttenboogaart-Eliasen Stichting 
schreef hij sinds 1983 maar liefst 13 
brieven en hij ontving 22 antwoorden. 
'En nu komt de heer Moes mij bedan
ken voor de last die ik hem heb be
zorgd!' De aanvragen voor banden 
voor z'n bromfiets verklaarde hij met de 
terreintypen (m.n. de ENCI-groeve) 
waar hij z 'n werkzaamheden verricht. 
Tot slot memoreerde Broeder Virgilius 
dat hij niet de enige Broeder van 
Maastricht is die zich op dit gebied on
derscheiden heeft. Ook vertelde hij dat 
zijn mede-broeders alleen de zonzijde 
van zijn bedrijf zien: 'als het mooi weer 
is, gaat ie de hort op.' 

Ongeveer 9 jaar geleden nam een van 
zijn medebroeders hem onder de loupe 
en legde zijn waarnemingen vost in het 
verhaal 'Het "overii jden" van een en
tomoloog'. Met dit verhaal (dat in een 
kader hierbij geplaatst is) sloot Broeder 
Virgilius zijn betoog af. 
De bijeenkomst zelf werd afgesloten 
met een geanimeerde receptie, waar
op velen de Prijs-winnaar geluk 
wensten. 
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H E T " O V E R L U D E N " V A N E E N 

E N T O M O L O O G 

Heden is, na een welbesteed en 
jachtend leven vol afwisseling, naar 
de eeuwige jachtvelden vertrokken: 
onze actieve medewerker en onder
zoeker, de eerw. Br. Virgilius 
Lefeber. Hij blijft in onze gedachten 
voortleven. Al zouden we het willen, 
we kunnen hem niet vergeten. Hij 
blijft in onze herinnering voortleven 
als iemand, die, als het om wespen of 
bijen ging, geen pardon kende, en 
elk exemplaar dat toevallig of niet 
toevallig in zijn buurt kwam, onbarm
hartig opprikte en opsloeg in een van 
zijn talloze insekten-lijkkisten. Ontel
bare invertebraten heeft hij op die 
manier gekist. Nu was hij zelf aan de 
beurt... W e zijn blij... zijn collectie te 
hebben mogen ontvangen, maar we 
vragen ons af... waar blijven we er 
mee? 
w.g. Directeur, conservator, hono
raire en niet-honoroire medewerkers 
van het Rijksmuseum voor Natuurlijke 
Historie te Leiden. 

Zo stond in de Telegraaf en de Volks
krant het pagina-grote overlijdensbe
richt van één van onze dierbare me
debroeders, die op een wel zeer 
noodlottige wijze aan zijn einde 
kwam. De ramp voltrok zich aldus: 
Hij ging weer eens op jacht. Menselij-
keovvijs gedacht en gesproken kon 
hem niets overkomen. Hij had alles bij 
zich wat een vruchtbare jacht kon ga
randeren. Zijn brommer, waar de 
Uyttenboogaart-Eliasen Stichting 
toen nog niets mee te maken had, 
was voor de zoveelste keer grondig 
nagekeken. In zijn overgrote fietstas
sen, die hij met zijn Sinterklaas-ca
deau-bonnen had kunnen aanschaf
fen, zaten alle benodigdheden, al- j 
tfians, dat dacht hij op het momenti 
van vertrek. j 
Vol enthousiasme en in de stiekeme! 

hoop weer een nieuwe soort aan zijn 
collectie, en misschien zelfs aan de 
wetenschap te kunnen toevoegen, 
zou het richting Belgische Kempen 
gaan. 
Aan de hoofd-ingang, of liever ge
zegd hoofduitgang verwittigde hij de 
receptioniste (alsof hij toch een voor
gevoel had van het op handen zijn
de) er van, dat hij er tussenuit kneep. 
Trots op zijn nieuwe helm startte hij 
de zwaar-beladen brommer en 
zwierde de straat op... richting Zu-
tendaal. 
Zonder ongelukken op de hei aange
komen werd de eerste slok uit zijn 
reuze veldfles geslurpt. Hoeveel 
zeldzaamheden zou deze dag gaan 
opleveren? Mocht hij toch weer eens 
een grote zeldzaamheid tegenko
men, bijv. een exemplaar met meer of 
minder dan de vereiste zes poten, of 
een geval met afwijkende kop, of tho
rax, of achterlijf; een wijfje zonder 
angel, of een mannetje mèt zo'n 
wapen... 
Toen werd de weitas uit de fietstas 
gesjord... beng... een vangbuis aan 
diggelen op de enige steen die in de 
wijde omtrek te bespeuren viel. Geen 
nood... er moesten nog meer van die 
buizen aanwezig zi jn... maar 
waar?... en waar is het vangnet ge
bleven... Verroest nog aan toe... dat 
ligt allemaal nog thuis... 
Weg jacht... een verloren dag. Nou, 
dan proberen we er maar het beste 
van te maken, dat er van te maken is. 
Ik heb ook nog een puzzel-boekje in 
de weitas... en daar is een leuk zit-
hellinkje... ja en doorging het de fout 
in. Dot werd hèt zwakke moment in 
zijn leven, want wie valt er nu in 
slaap, als ie omringd is door een mas
sa vijanden, die gonzen om wraak te 
nemen voor de moord op al die dui
zenden soortgenoten. | 
Daar ligt die snoodaard die ons geon 
minuut rust gunde. Er wordt een alge- J 
mene mobilisatie afgekondigd. De| 

vrouwtjes waarschuwen elkaar. Van 
alle kanten komen ze opzetten: de 
graafwespen, de metselwespen, de 
gal- en sluipwespen, de zand- en 
metselbijen, de behangers- en de 
oerbijen; en niet te vergeten de spin-
nendoders... en zij storten zich op 
degene die hen zo vaak nageslopen 
is, die hun mannetjes gedood heeft 
en die daardoor hun leven heeft ver
gald. Ze zijn nu niet bang meer en 
ontsteken en steken in blinde woede. 
Ze vinden het jammer dat ze maar 
één angel kunnen gebruiken. De 
mannetjes vormen een 1000-koppig 
publiek en leveren een zoemend ap
plaus. Zelfs de kevers komen in oktie, 
ofschoon hij die bijna altijd heeft 
gespaard. Maar ook zij vinden dat 
de bedreiging van dit schepsel nu 
maar eens afgelopen moet zijn. Een 
heel leger van paordemestkevers, 
vliegende herten, heilige pillendraai
ers en snuitkevers komen hem een 
ioer draaien. En een andere groep, 
de doodgravers, wachten al met on
geduld om hun lugubere werk te be
ginnen, al kijken ze al met argusogen 
naar het stijgende aantal aaskevers, 
dat hen wel eens te vlug af zou kun
nen zijn... 

Alleen de lieveheersbeestjes, waar
voor hij van jongsafaon een heilige 
eerbied heeft gehad, proberen de 
nog steeds aanvallende horde kevers 
en wespen en bijen tot andere ge
dachten te brengen. Tevergeefs. De 
troep is niet meer te ontlopen. Als hij 
er tien verjaagt, komen twintig ande
re, nog bozer dan de eerste, op hem 
af. Hij kookt... van de koorts... hij kon 
niet meer... hij geeft zich aan het 
noodlot over. Vaag ziet hij nog een 
laatste vliesvleugelige op zich af ko
men om hem de genadesteek te 
geven. 
Onze entomoloog is niet meer. Een 
"groot" "dierenvriend" is van ons 
heengegaan. 
Er is feest op de hei!!! 

EEN KLEINE MOEITE 
Een nieuw verenigingsjaar begint altijd 
met de "plichten". De "rechten" volgen 
dan vanzelf. Tot de weinige plichten bin
nen het Genootschap behoort het tijdig 
voldoen van de jaarlijkse contributie. 
U ontvangt binnenkort de gebruikelijke 
accept-giro. Kijkt u goed in de toelich
ting om te zien hoeveel contributie u 
moet betalen? U vindt de tarieven ook 
op de binnenzijde van het Maandblad. 

Leden uit België kunnen hun contributie 
ook voldoen op de Belgische rekening 
van het Genootschap. 
Indien u de contributie tijdig voldoet, 
bent u weer verzekerd van maandelijk
se toezending van het Maandblad en 
tijdige aankondiging van de vele aktivi-
teiten van de kringen en studiegroepen. 
Ongeveer twee maanden na het ver
zenden van de accept-girokaarten 

wordt begonnen met het verzenden 
van aanmaningen. Dat kost de admi
nistratie veel tijd en degenen die nog 
niet betaald hebben een boete wegens 
te late betaling. Bespaart u de admi
nistratie en uzelf die moeite en kosten 
en voldoet u uw contributie zo snel mo
gelijk? Het is maar een kleine moeite. 

C. A D A M S - KAASTRA, penningmeester 
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BILZEKRUID IN UMBURG 

H . HILLEGERS, Misweg 9 0 , Zussen, gem. Riemst (B.) 

Bilzekruid (Hyoscyamus niger) is in ons land een tweejarige plan
tesoort die gemakkelijk herkenbaar is aan de plakkerige, langbe-
haarde bladeren en de merkwaardige vuilgele, paarsgeaderde, 
klokvormige bloemen. Alle delen van de plant zijn giftig voor de 
mens en zijn vee. In lagere concentraties veroorzaakt het gebruik 
van Bilzekruid hallucinaties. In Nederland komt Hyoscyamus 
niger zeldzaam voor, in Limburg is dat minder het geval. Omdat 
de soort op verreweg de meeste vindplaatsen weinig standhou
dend is, d.w.z. het ene jaar hier, het andere jaar daar verschij
nend en meestal in slechts enkele exemplaren per standplaats 
voorkomt, is een ontmoeting met dit "heksenkruid" een rariteit. 
Echter, één groeiplaats gedraagt zich in dit opzicht uitzonderlijk: 
op een door koeien bewijde grazig-kruidige Maasdijk bij Eijsden 
komt Bilzekruid nu al meer dan tien achtereenvolgende jaren voor 
en bloeit hier rijkelijk. 
Dit artikel poogt die uitzonderlijke situatie te verklaren door nade
re informatie te verstrekken enerzijds over deze groeiplaats en 
daarmee te vergelijken groeiplaatsen in het buitenland en de 
"normale" groeiplaatsen in Nederland anderzijds. Een inleidend 
overzicht van de cultuurhistorische betekenis van Bilzekruid gaat 
hieraan voorof. 

Figuur ?. Bilzekruid, habitus van bloem, 
vruchtkelk, vrucht en bloemtak. (Uit: 
HEUKELS, J9??j. Lef op de (schematische) 
weergave van de beharing en de spitse 
keiktanden die na de bloei zijwaarts gaan 
uitstaan. 

EEN " H E K S E N K R U I D " 

In de volkskunde van heel Europa Is Bil
zekruid nauw vep«veven met magie en 
hekserij: samen met de bessen van de 
Wolfskers (Atropa bella-donna) en de 
wortel van Alruin (Mandragora offid-
narum) werd het zaad van Bilzekruid 
verwerkt tot de beroemde heksenzalf, 
hiet smeersel werd aangebracfit onder 
de oksels, in de knieholten en in de 
schaamstreek c a . tijdens een nachtelij
ke "heksensabbath", die culmineerde 
in een gezamenlijke rondvlucht van de 
heksen op een bezem. 
De officiële geneeskunde typeert de 
plant als zeer giftig. Alle delen bevat
ten een alkaloïd dat vernoemd is naar 
de genusnaam. De concentratie van 
hyoscyamine in de zoden en wortels 
schijnt het hoogst te zijn; de Engelse 
benaming "henbane" (=kippedood) 
en de oud-Nederlandse naam soch-
boone (= varkensboon, letterlijk zeug
boon "omdat de seughen ende verke
nen door den reuck oft eten van dien 
ter neder vielen", M. DE LOBEL, 1581) 
spreken in dit verband een duidelijke 
tooi. Zowel hyoscyamine, als het daar
mee chemisch verwante atropine uit de 
Wolfskers en scopolamine uit Alruin 

(de drie soorten behoren tot de Sola-
naceeën en zijn ook botanisch nauw 
verwant), zijn als zenuwgiften te be
schouwen (SCHULTES & hlOFMANN, 
1989). Hun werking berust, voorzover 
bekend, op het blokkeren van synap
sen, d.w.z. de overgangen van de ene 
zenuwcel naar de andere. Bij een be
paalde dosering is een hallucinogene, 
d.w.z. geestverruimende werking bij 
de mens aangetoond. De proefper
soon raakt in een diepe slaap, maar 
beleeft tijdens die toestand visionaire 
dromen, waarin verplaatsingen door 
de lucht, fantastische kleur- en vormvi-
sioenen en snelheidservaringen telkens 
een belangrijke rol spelen. 

DE MORFOLOGIE VAN DE 
PLANT IN RELATIE TOT VEE 

De oneetbaarheid van Bilzekruid voor 
vee vanwege de giftigheid en/of de 
plakkerige haren op alle bovengrondse 
delen vormen niet de enige relatie die 
de soort met vee onderhoudt. Ook uit 
de morfologie, d.w.z. de uitwendige 
bouw, blijkt dat Bilzekruid profijt trekt 
uit de aanwezigheid van huisvee wat 
betreft haar verspreidingsstrategie. In 

tegenstelling tot de meeste meerjarige 
kruiden die na hun bloei en zaadzetting 
geheel afsterven en verdwijnen, valt de 
bloeiwijze van Bilzekruid na de bloei 
niet of. Zelfs als de meeste zaaddozen 
rijp zijn blijft het zaad opgesloten in de 
vrucht. De keiktanden verdrogen, bui
gen zich in een zijwaartse richting en 
vervormen tot stijve punten. De bloei-
stengel verstijft eveneens en blijft tot ver 
in de winter rechtop staan. Inmiddels is 
dan wel de stengelbasis verrot. De 
vertakte en stakerige bloeiwijze met de 
droge en de opzij gerichte keiktanden 
ligt dan los van de grond te wachten 
op een passerend zoogdier. De kelk-
tanden fungeren dan als enterhaken en 
de hele droge bloeiwijze wordt aan de 
vacht meegesleept. Zie figuur 1, 2, en 
3. Dezelfde verspreidingsstrategie 
komt bij meer plontesoorten voor, o.a. 
bij de Kruisdistel (HILLEGERS, 1985 en 
1988). Overigens verliest de open 
vrucht ook zaden zonder een transpor
teur, maar omdat deze relatief zwaar 
en mechanismen voor windversprei
ding niet voorhanden zijn, zullen de za
den zonder het transport van een ruig
harige viervoeter zich nauwelijks kun
nen verspreiden. In tegenstelling tot 
exozoöchoor transport lijkt versprei-
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ding door de wind dus weinig effectief. 
(WEEDA ef o/., 1 9 8 8 ) . 
Het is dan geen toeval dat Bilzekruid 
een kensoort is van het O n o p o r d i -
O n oftewel het Wegdistelverbond dat 
kenmerkend is voor veedriften 

DE SYNTAXONOMISCHE 
POSITIE 

Bilzekruid staat in de vegetatiekundige 
literatuur bekend als kensoort van het 
Wegdistelverbond, een groep van 
plantengezelschoppen die, algemeen 
bezien, een voorkeur vertoont voor 
standplaatsen in de omgeving van 
menselijke nederzettingen. Uiteraard 
worden hiermee vooral agrarische ne
derzettingen bedoeld (WESTHOFF & 
DEN HELD, 1 9 7 5 ; ELLENBERG, 1 9 8 2 ) . 
Hoewel de Nederlandse naam van 
een andere kensoort van hetzelfde ver
bond, waarnaar het gehele verbond 
genoemd is, de Wegdistel fOnopor-
dum ocontfi/umj, suggereert dat alleen 
wegranden als milieu in aanmerking ko
men, kunnen ook de directe omgeving 
van veestallingen, burchtruïnes, mest
vaalten, spoordijken, rommelhoekjes 
bij boerderijen en de ingangen van 
grotten waar vee pleegt te schuilen be
schouwd worden als groeiplaats
omschrijvingen van het Wegdistelver
bond. 
In de bovenstaande lijst van stand
plaatsen volt onmiddellijk op dat een 
zekere vervuiling met organische mest, 
meest afkomstig van vee al of niet in 
kuddeverbond, een noodzakelijke 
voorwaarde vormt voor die plantenge-

Figuur 2. Bilzekruid, 
habitus; oude gravure 
(uit: M. DE LOBEL, 
I58I). 

Figuur 3. Bilzekruid, 
habitus var) stengel en 
vruchten; oude pente
kening uit een middel
eeuws handgeschre
ven kruidboek, (uit: 
SCHULTES & HOEEMAN, 
1983). Ondanks de 
primitiviteit van de 
voorstelling en het ont
breken van een on
derschrift kan men 
aan de details van 
bloemen (aders), wor
tel (verdikte penwor-
tel), bladeren (wijze 
van bladrandinsnij
ding), vruchten (kruik-
vormj en de stand van 
bladeren en vruchten 
aan de bloeistengel 
(racemeus) de afge
beelde plant determi
neren als Bilzekruid. 

meenschoppen die tot het Wegdistel
verbond gerekend worden. 

HET VERSPREIDINGSPATROON 
IN EN BUITEN LIMBURG 
De verspreiding van Bilzekruid vertoont 
een los patroon. Vergelijk figuur 4, 5 en 
6. Het voorkomen blijkt niet beperkt tot 
een bepaald geografisch omlijnd ge
bied, een bepaalde grondsoort of kli-
maatsfaktor. De aanduiding als "cul
tuurvolger" in diverse flora's en het ge
geven dat Bilzekruid in Noord-Ameriko 
geïntroduceerd is en zich daar als "on
kruid" gedraagt, geeft aan dot Bilze
kruid zich synantroop, d.w.z. met be
hulp van de mens (of diens vee) ver
spreidt en geeft een verklaring voor het 
losse verspreidingspatroon: Bilzekruid 
is gebonden aan menselijke nederzet
tingen (WEEDA et al., 1 9 8 8 ; HEUKELS, 
1 9 8 5 ) . De verspreidingskaartjes, de fi-
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Figuur 4. De verspreidmg van Bilzekruid in 
Nederland volgens Heukels in MENNEMA et 
al. (1985). De blokjes geven de verspreiding 
aan van voor 1950, de sterretjes van de pe
riode tussen 7950 en 1984. 

guren 4 en 6 , geven tevens nog een 
andere informatie: de soort wordt zeld
zamer. 
Beide gegevens, het losse versprei
dingspatroon en het zeldzaam wor
den, zijn meer in detail afleidbaar uit fi
guur 4 en tabel I: vóór 1 9 5 0 was Bilze
kruid in Limburg niet zeldzaam. Met na
me in Zuid-Limburg was het versprei
dingspatroon los. Na 1 9 5 0 wordt de 
soort zeldzamer en het versprei
dingspatroon concentreert zich naar 
een strook langs de Maas. Momenteel, 
d.w.z. tijdens de periode 1 9 8 5 - 1 9 8 9 
is Bilzekruid een zeldzame soort die 
wat zijn verspreiding betreft nagenoeg 
in Limburg beperkt is tot de Maas-
strook. 

PRIMAIRE EN SECUNDAIRE 
STANDPLAATSEN 
In verband met het voorafgaande is het 
merkwaardig dat de meeste stand
plaatsen van Bilzekruid niet direkt met 
veemest in verband gebracht worden. 
De standplaatsaanduidingen in de di
verse Nederlandse en buitenlandse flo
ra's (o.a. HEUKELS/VAN DER MEYDEN, 
1 9 8 3 ; V A N OOSTSTROOM & REICHGELT, 
1 9 6 6 ; HE IMANS, HE INS IUS & THIJSSE, 
1 9 6 5 ; W E E D A et ai, 1 9 8 8 ; FOURNIER, 
1 9 6 1 ; PoLUNiN, 1 9 7 0 ; SCHMEILL/FIT-
SCHEN, 1 9 8 6 ; DE LANGHE ef ai, 1 9 6 7 ) 
zoals "moestuinen, molenbelten, weg
randen, duinvalleien, boomgaarden 
waarin kippen vrij rondlopen, ruïnes 
van huizen of kastelen, aanvoerterrei
nen en braakliggende percelen, vuilnis
belten, graanakkers, bouwplaatsen en 
puinhopen" zijn niet met de aanwezig
heid van mestte rijmen. Hoogstens kon 
men uit deze standplaatsomschrijvin
gen een zekere mate van "verstoring" 
door de mens aflezen, een verstoring 
die dan tot een zekere verhoging van 
de minerale rijkdom geleid heeft. 
Tevens is het belangrijk op te merken 
dot Bilzekruid in Nederland en in over
ig Centraal- en West-Europa niet al
leen zeldzaam voorkomt, maar tevens 
en in de meeste gevallen, een efemere 
verschijning vormt en bovendien per 
standplaats meestal door slechts enke
le exemplaren vertegenwoordigd is. 
Dit gegeven geldt in elk geval voor bij
na alle standplaatsen in Limburg (zie 
tabel I). 
Een mooi voorbeeld van dit onbesten
dige standplaatsh/pe wordt in figuur 7 
afgebeeld: een bloeiend exemplaar 
van Hyoscyamus niger temidden van 
een kleine hoeveelheid halfvergaan 

Figuur 5. De versprei
ding van Bilzekruid in 
België en Luxemburg 
uit de periode 1930 -
1979 naar VAN ROM-
PAEY & DELVOSALLE 

(1979). 

Figuur 6. De verspreiding van Bilzekruid in 
de Bondsrepubliek Duitsland naar HAEUPLER 
& SCHONFELDER(1989). De open cirkeltjes ge
ven standplaatsen aan van de periode voor 
1945, de gesloten van 1945-1980. De 
nog kleinere open cirkeltjes duiden op "Sy-
nanthrop, unbeständig oder kultiviert" uit 
een periode voor 1945, de zwarte punten 
van 1945- 1980. 

graan en vlak bij een houten afdak aan 
de rond van een coniferenaanplant die 
grenst aan een door grassen gedomi
neerde steppe bij Marchegg aan de 
Oostenrijks-Tsjechische grens. De 
plaatselijke eutrofiëring op deze plek 
moet het gevolg zijn van een hoopje 
rottend graan en ander zaad dot daar 
door jagers als voer voor fazanten was 
gestrooid. Zeer waarschijnlijk bevond 
zich H/osc/omus-zaad als verontreini
ging in het fozantenvoer. De stand
plaatsen van Bilzekruid midden in onze 
duinen (niet aan de randen daarvan) 
zijn dan waarschijnlijk identiek met de
ze, zoals dat ook geldt voor een aantal 
ander ' 'fazo ntenvoer-od ventieven'' 
o.a. Malrove (Marrubium vulgare) en 
Hortgespon (Leonurus cardiaca); zie 
W E S T H O F F ef al. ( 1 9 7 0 ) . Het zal duide
lijk zijn dat de soort zich daar op de 
lange duur niet kon handhaven. 
Er bestaat echter ook een geheel ander 
standplaatstype van Bilzekruid; te Eijs
den op een rijk met koevlaaien bedekte 
en door koeien opengetropte dijkhel
ling langs de Maas komt Bilzekruid al 
meer don tien jaar in redelijk grote aan
tallen voor, d.w.z. variërend tussen de 
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Tabel t. Standplaafsgegevens van Hyoscyamus niger in Limburg fussen T980 en 1989. 

1. Geleen, D.S.M.-terrein, op spoorwegemplacement, enkele ex., enkele jaren stand
houdend. Inmiddels verdwenen, opg.: J. Cortenraad. 
2. Elsloo, bij de brug over het Julianakanaol, twee exemplaren in '87 tussen de troit-
toirtegels, niet standhoudend daarna, opg.: R. van de Wal. 
3. Maastricht, Wijk, braakliggend terrein langs het spoor, een ex. in '86, daarna ver
dwenen, opg.: H. Hillegers. 
4. Maastricht, Amby, gemeentelijke stortplaats bij de Rosberg, een ex. In '86, niet 
meer daarna, opg.: H. Hillegers. 
5. Maastricht, Wolder, braakliggend perceel bij de brug over het kanaal, een ex. in 
'87, opg.: J. den Boer. 
6. Maastricht, De Heeg, bouv/terrein, enkele ex. in '88, opg.: J. den Boer. 
7. Eijsden, oever van het grindgat ter hoogte van kasteel Oost, 10-25 ex. per jaar in 
een kruidenrijke, open steilrand, opg.: E. Blink en H. Hillegers vanaf 1977 (woarschijnlijk 
ook daan/oor) tot en met '89. Standhoudend. Zie tabel II en figuur 9. 
8. Moelingen (B.), braakliggend perceel bij de brug over de Berwien, een ex. in '88, 
in '89 niet meer aanwezig, opg.: R. Wolfs. 
9. Heerlen, braakliggend bouwterrein aan de Kruisstraat, 2 tot 3 ex. in '80, inmiddels 
verdwenen, opg.: W. Bult. 
10. Linne, langs de spoordijk, een ex. in '87, inmiddels verdwenen, opg.: V. Westhoff 
en J. Hermans. 
11. Griendtsveen, natuurreservaat Mariapeel, aan de Zwarte Plakweg, 5 ex. in '89, 
opg.: W. en S. Jansen. 
12. Huis ter Heyen, meerdere ex. in '88, opg.: J. Buys in: CORTENRAAD (1989). 
13. Well, Bosscherheide, braakliggend terrein langs weg, 3 ex. in '89, opg.: 
G. Geraedts. 

10 tot 25 bloeiende exemplaren per 
jaar. Daarnaast groeit er een minstens 
net zo groot aantal exemplaren in een 
vegetatieve toestand. Zie figuur 8, 9 en 
tabel II. Een vrijwel identieke stand
plaats als die te Eijsden was mij bekend 
van Schiermonnikoog waar diverse ja
ren achter elkaar tientallen exemplaren 
groeiden nabij de met koeiemest om
geven "hierdershut" op de rand van 
de Oosterkwelder. Tot 1960 vormde 
een houten keet aan de duinrand-kwel
derovergang een beschutting voor de 
dorpsherder en zijn vee. Na die perio
de werd de keet vervangen door een 
biologisch station. De naam "Herders
hut" bleef hieraan verbonden (BAKKER, 
1989). In 1965 werd Bilzekruid voor 
het laatst op die plaats waargenomen. 
Ook in het buitenland zijn van diver
se plaatsen grote aantallen exempla
ren van Bilzekruid bekend die voorko
men op sterk door veemest verrijkte 
plekken in de direkte omgeving van 
veestallingen. (Zie tabel III en de figu
ren 10 en 11). 

Opmerking 1 . De opgaven zijn afkomstig van diverse leden van de Plontenstudiegroep van het Na
tuurhistorisch Genootschap in Limburg. 
Opmerking 2. De gegevens uit de periode 1980 - 1989 sluiten oon bii de verspreidingskoort in: 
MENNEMA efo/.. Atlas van de Nederlandse Elora. Deel 2, 1985 (zie figuur 4). In dit werk 
zijn verspreidingsgegevens uit Limburg vermeld uit de periode 1900 - 1983 . 

Tabel II. Opname met Hyoscyamus niger fe Eijsden. 

Steile oeverrand van een Maasplas (voormalig grindgat) met een hellingshoek van 
30-45 graden en voorzien van veetrappen en konijnenholen. Expositie zuid-oost. Hoog
te van de vegetatie max. 150 cm. Bedekkingspercentage 80%. Oppervlak 4 x 4 m. Da
tum opname 20-8-'87. 

Groep 1 
Hyoscyamus niger 
Urtica d/oico 
Chelidonium mo/us 
Arcf/um hppo 
A. pubens 
Carduus crispus 
Artemisia vulgaris 
Ballota nigra^ 

(tr. en veg.)II 

en veg.J 

1 (fl. en fr.) 
1 
1 

Groep 2 
Lolium perenne -f 
G/echomo liederaceo + 
Cerosliurr) hntonum + 
Poa annuo + 
Stellario medio + 
Polentilla reptons + 
Ranunculus repens + 
Solonum nigrum -E 
Agrostis slolonifera + 
Geranium pusillum 4-
Polygonum persicorio -E 
Rubus spec. -E 
Copselia bursa-posloris •+ 

Groep 3 
Mercuñalis annua + 
Chenopodium polyspermum + 
Atriplex hastala + 
festuca arundinacea + 
Agrosfc gigantea + 
Matricaria maritima + 
Sonchus asper -E 
Achilleo millelolium + 
lycopus europaeus + 
flymus repens -E 
Corex spicata + 

Verbascum p/ilomoides 1 
V. tbapsus + 
V. nigrum 1 
Reseda luleola + 
R. lutea + 
Euphorbia esuta 1 
Chenopodium album + 
Aethusa cynapium -E 
Molva sylvestris + 
Tanocetum vulgare + 
Lomium ahum + 
Geranium pyrenoicum + 
Cirsium orvense + 
Sisymbrium officinale + 

Opmerking: groep 1 omvat karakteristieke soorten van het Wegdistelverbond, hun voorkomen binnen 
de opname was beperkt tot de hellende delen. Groep 2 omvat een aontol soorten van min of meer 
ruderale milieu's die binnen de opname op de randen van de looppaden der koeien op hellingen voor
kwamen. Groep 3 omvat eveneens ruderale soorten met een indifferente standplaats binnen de opna
me. Zie ook figuur 8 en 9. 

KONKLUSIES 

Zowel uit persoonlijke observaties als 
uit beschrijvingen van Bilzekruid-
standplaatsen in binnen- en buitenland 
blijkt dat Bilzekruid welig tiert in de on
middellijke omgeving van veestallingen 
en daar jarenlang stand kon houden. 
De soort staat in de literatuur bekend 
als nitrofiel en zeer giftig voor mens en 
huisdieren. Afgezien van dit chemisch 
anti-vraatmechanisme, veroorzaakt 
door alkaloïden en/of andere secun
daire verbindingen in alle delen van de 
plant, beschermen de plakkerige haren 
waarmee stengels en bladeren bedekt 
zijn de plant tevens tegen vraat door 
vee. Uit de morfologie van stengel en 
vrucht valt af te leiden dot de soort zich 
door vee laat verspreiden. 
In navolging van de Duitse terminologie 
kan men de standplaatsen bij veestal
lingen aanduiden als "primair", de 
overige als "secundair". Op de laatst
genoemde plaatsen is het aantal exem
plaren gering en weinig standvastig. 
Omdat de direkte omgeving van de 
veestallingen in geheel Noordwest-
Europa tijdens de loop van deze eeuw 
aanzienlijk is veranderd in samenhang 
met een verandering in de agrarische 
bedrijfsvoering (o.a. vermindering van 
het aantal veehouders, afvoeren van 
de mest in ondergrondse opslagplaat
sen, het "verstenen" van de loopruim
te voor de stal, het gebruik van herbici
den enz.) is het aantal potentiële pri-
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Figuur 7. Een secundaire standplaats van Bilzekruid op een fazantenvoerplek aan de rand 
van een naaldhoutaanplant bij Marchegg (Oostenrijk). Foto: 6. Graatsma, juni '88. 
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Figuur 8. Schemafische tekening van de standplaats bij Eijsden. A: open water. B: 
moeraskruiden-zone, met o.a. P h r a g m i t i o n-elementen (b.v. Wolfspoof). C: ruigte
kruiden-zone, met o.a. Onopordio n-elementen (b.v. Bilzekruid (b) en Grote brandne
tel). D: veetrap, d.w.z. looppaden van koeien op hellingen met o.a. Lolio-
Plantaginion- elementen (b.v. Engels raaigras). E: beweid en bemest grasland, met 
o.a. Arrhenatherio n-etementen (b.v. Glanshaver). 

maire standplaatsen voor Bilzekruid 
drastisch afgenomen. Eventueel kon de 
soort zich nog handhaven op een aan
tal secundaire standplaatsen, maar 
aangezien deze een efemeer karakter 
bezitten loopt de soort gevaar te ver
dwijnen. Daarmee zou don het lot be
zegeld zijn van een ook om cultuur
historische redenen bijzonder interes
sante bloemplant. 

S U M M A R Y 

HENBANE IN LIMBURG 

Henbane (l-iyoscyamus niger) is a myste
rious, poisonous and rare plant in central 
and north-western parts of Europe. Though 
widely used in witchcraft and medieval sorc-
cery, henbane is now about to disappear 
before we even know exactly what kind of 
effects it had on man or his domesticated 
animals. 
This paper discusses in detail the plant's re
lations to cattle and sheep. Henbane is not 
eaten by these animals because of its poiso
nous leaves and seeds, or because of the 
sticky hairs on al parts of the plant. The stra
tegy of dissemination is extrazoochorous; 
after flowering, the plant dries out and re
mains in an upright position for many 
months. The numerous fruits, which are still 
closed and contain many heavy seeds, ha
ve sharp, hooked spines, by which they con 
become attached to the fur of passing ani
mals such as sheep. In this way the whole 
plant, with its seeds, can be transported 
over several metres or more. 
Henbane prefers a habitat rich in organic 
nutrients, growing especially around the en
trance to stables or in other places where 
cattle or sheep are regular/ concentrated. 
In this habitat, where the species can sustain 
its varied relationships with cattle, henbane 
can survive for longer periods. In other habi
tats we sometimes find individual plants, but 
the species will not last for longer periods 
there. 

L I T E R A T U U R 

Tabel III. Sfandplaatsomschrijvingen van Hyoscyamus niger bij veestallingen. 

1 . Schapenstal, genoemd "La Cobane" in de Crou ten z.o. van St. Martin-de-Crau (Pro
vence, Frankrijk), april '88. Zie figuur 10. 
2. Veedrenk en -verzamelplaats in een extensief beweid gebied nabij Ostel ten z. van Lo
on (dep. Seine et Marne, Frankrijk), september '83. 
3. Runderstal voor de dorpskudde van llmitz aon de rand van de Neusiedler See (Oosten
rijk), juni '88. Zie figuur 11. 
4. Verzamel- en rustplaats voor rundvee op een steile oever bij de Maas te Eijsden. Zie 
tabel II en figuur 8 en 9. 
5. Schuilgelegenheid voor rundvee genaamd "Herdershut" op de Oosterkwelder 
(Schiermonnikoog). 
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Figuur 9. Uitgebloei
de exemplaren van 
Bilzekruid langs de 
Maas bij Eijsden. Fo
to: B. Graatsma, sepf. 
1987. 

Figuur 10 Een primaire standplaats van Bilzekruid bij een scha
penstal. Foto: B. Graatsma. Vlakte van de Crau, 10 km ten z.o. van 
St. Martin-de-Crau (dep. Bouches-du-Rhóne, Frankrijk, mei '88). 

Figuur 11. Een primaire standplaats van Bilzekruid bij een run
derstal. Foto: B. Graatsma. Seewinkel, ten o. van de Neusiedler See 
(Oostenrijk), juni '88. 
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NIEUWE WAARNEMINGEN VAN DE HAZELMUIS 
(MUSCARDINUS AVELLANARIUS) IN LIMBURG 
HENDRIK E R K E N B O S C H , Ambyerstraat Zuid 7 0 , Maastricht* 

Het voorkomen van de Hazelmuis (fig. 1 ) in Nederland is pas 
sinds 1 9 1 6 met zekerheid bekend (CREMERS, 1 9 1 6 ) . Nadien is de 
soort in het zuidelijk deel van Zuid-Limburg in een tv/aalftal ge
meenten en verder nabij Schinveld, Vlodrop en Ubbergen 
aangetroffen. 
VAN LAAR ( 1 9 8 4 ) , die een totaaloverzicht van alle bekende mel
dingen samenstelde, wist voor de periode 1 9 7 0 - 1 9 8 4 zeven 
waarnemingen boven water te halen en een speciaal op de Ha
zelmuis gericht onderzoek in 1 9 8 4 ( F O P P E N & B E R G E R S , 1 9 8 5 ) le
verde één mogelijke nestvondst op. Verder bevinden zich in het 
archief van de Zoogdierenwerkgroep van het Natuurhistorisch 
Genootschap een tweetal meldingen uit 1 9 8 7 en 1 9 8 8 . Al met al 
dus een pover totaal voor de afgelopen twintig jaar. In het navol
gende verslag wordt aangetoond dat er gelukkig nog geen aan
leiding bestaat om de soort uitgestorven te verklaren. De exacte 
vindplaatsen worden om voor de hand liggende redenen hier niet 
gepubliceerd. 

RESULTATEN 

Op initiatief van de auteur vonden tus
sen 29 september en 22 november 
1990 een twaalftal zoektocfiten plaats 
in bossen in de gemeenten Margraten, 
Wittem en Voois, hlierbij werd door 
een wisselend aantal deelnemers (1-4) 
vooral de vegetatie langs de paden en 
deels ook in de bossen zelf systema-
tiscfi afgezocht naar sporen van Hazel
muizen. 
Het zoekwerk leverde uiteindelijk enke
le oongeknoagde hazelnoten en 38 
nesten op, waarvan er drieëndertig 
leeg waren en vijf bewoond met res
pectievelijk: 
1 
2 
3 

van Bosrank (Clematis vitaiba) en Ade
laarsvaren (Pteridium aquilinum) of mos. 
Eén nest bestond uitsluitend uit blade
ren van Adelaarsvaren en twee nesten 
hadden als basis een oud vogelnest. In 
één nest zaten bovendien haren van 
Ree (Capreolus capreolus) en Das (/vie
les melesj venA'erkt. 
De nesten bevonden zich op een hoog
te tussen 0.3 en 4.0 m in de vegetatie 
(fig. 2). Liefst 71 % zat lager dan 1.5 m. 

Als ondergrond fungeerden: 
Braam 27x 
Hazelaar 4x 
Gewone vlier 4x 
Beuk (Fagus sylvatica) 1 x 
Meidoorn fCratoegus monogyna) 1 x 
Kamperfoelie fLonlcero pericly-
menum) 1 x 

De nesten in de braamstruiken waren 
van bovenaf vrij goed te zien. Meestal 
staken ze er net met het 'kopje' boven
uit. Een enkel nest lag geheel vrij. De 
boomnesten bevonden zich op open 
plekken in het bos nagenoeg tegen de 
stam en óf aan de bosrand aan de op 
de zon geëxponeerde buitenrand van 
het bladerdek. 

Een dwarsdoorsnede van het biotoop 
(fig. 3) toont globaal vier lokaties voor 
de nesten, die overigens steeds op hel
lingen zijn gelegen: 

O. struikvegetaties aan weerszijden 
van bospaden; 

b. struiken en jonge bomen op open 
plekken in het bos; 

c. struikvegetaties pal tegen de bos
rand 

d. relatief smalle stroken met jonge bo
men en struiken die ruimtelijk van 
het bos gescheiden zijn door een 
pad of weg en aan de andere zijde 
grenzen aan weilanden of ruigte
vegetaties. 

7 

exemplaar van onbepaalde leeftijd 
ongeveer vijf weken oude juvenielen 
bijna volgroeide juvenielen 
adult vrouwtje met twee 2 a 3 we
ken oude juvenielen 
dode kleine juvenielen 

De bolvormige nesten hadden een dia
meter van 10 tot 15 cm. Het bouwma
teriaal bestond vooral uit bladeren van 
Braam (Rubus fruticosus s.l.) en grassen 
(o.a. Holcus spec), met daarnaast -
per lokatie verschillend - bladeren van 
Ruwe berk fßefula pendula), Zomereik 
fQuercus roburj, Haagbeuk (Carpinus 
betulus). Zoete kers ("Prunus aviumj, Ge
wone vlier (Sambucus nigra). Hazelaar 
fCorylus avellana), bladeren en stengels Figuur 1. Hazelmuis, juveniel (Foto: S. Jansen). 
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Figuur 2. Hoogte van Hazelmuisnesten in Figuur 4. Hoogtellgging van de Hazelmuis- Figuur 5. Expositie van de hellingen waar
de vegetatie. nesten. op Hazelmuisnesten zijn gevonden. 

De nestlokaties bevonden zich op 
hoogtes tussen 160 en 295 m + N A P , 
met een duidelijke koncentrotie tussen 
180 en 220 m + N A P (fig. 4), en voor
al op hellingen met een westelijke tot 
zuidelijke expositie (fig. 5). 

DISKUSSIE 

De waarnemingen en vondsten van 1 6 
dieren en 38 nesten in een tijdsbestek 
van amper twee maanden mogen op 
zijn minst sensationeel genoemd wor
den. Temeer als men bedenkt dat over 
de periode 1916 -1989 slechts een 
vijfenzeventig-tal meldingen bekend 
zijn (VAN LAAR, 1984; ARCHIEF Z W G ) . 
Bovendien is de hier beschreven toena
me van waarnemingen niet uitsluitend 
te danken aan de huidige zoekmetho-

diek. Het onderzoek van FOPPEN en 
BERGERS (1985) was grootschaliger en 
zonder twijfel grondig, moor ook in de 
bosvakken die zij destijds volledig, 
maar tevergeefs afzochten blijken nu 
Hazelmuizen voor te komen. Het ligt 
daarom meer voor de hand om aan 
een reële toename van de Hazelmuis, 
zowel in aantal als verspreiding, in re
cente jaren te denken. Mogelijk zijn de 
warme zomers en zachte winters van 
afgelopen jaren, die de soort betere 
voortplontings- en/of overwinterings
kansen boden, een oorzaak hiervan. 
Wellicht spelen ook goede vruchtjaren 
en positieve veranderingen in de vege-
totiestruktuur een rol. Hoewel, wat de
ze laatste faktor betreft, in minstens een 
aantal gebieden eerder het omgekeer
de waar lijkt te zijn. Vermoedens te 
over dus! 

Figuur 3. Dwarsdoorsnede van het biotoop, met nestlokaties. 

De Zoogdierenwerkgroep wil daarom 
met veel nadruk bepleiten dat op korte 
termijn een hernieuwd grondig onder
zoek goot plaatsvinden naar voorko
men en verspreiding van de Hazelmuis 
in Limburg. De vraagstelling zou zich 
daarbij vooral moeten richten op bio
toopkeuze, -gebruik en -beheer. Inten
sief populatie-dynamisch onderzoek 
zou daarentegen, vanwege de kwets
baarheid van de populatie(s), buiten 
beschouwing dienen te blijven. 
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SPINNEN VAN DE MECHELSE HEIDE 
MARC JANSSEN, Weg naar Ellikom 1 3 0 , Meeuwen (België) 

De Spinnenwerkgroep Limburg, bestaande uit enkele amateur-
arachnologen uit Belgisch en Nederlands Limburg, houdt zich 
voornamelijk bezig met het verzamelen, determineren en bestu
deren van spinnen. In 1986 kreeg de werkgroep de mogelijkheid 
een inventarisatie uit te voeren in het Staatsnatuurreservaat "De 
Mechelse Heide" te Maasmechelen (B.). 
Dit reservaat, 545 ha. groot, ligt op de oostelijke rand van het 
Kempens Plateau. Het vormt een uitgestrekt heidelandschap met 
verschillende vegetatietypes, waaronder Callunaheide met Pij-
pestro en Stekelbrem, Ericaheide, zure moerasvennen met Veen-
pluis, hoogveen met veenmos en dennebossen. Een groot gedeel
te van het reservaat is vrij toegankelijk voor het publiek, maar er 
is ook een zone voor wetenschappelijk onderzoek. In dit laatste 
gebied werden spinnen verzameld in drie biotooptypen geduren
de 28 maanden. 

RESULTATEN 
In totaal werden 9165 volwassen spin
nen verzameld, waarvan 6541 
(71,4%) mannetjes en 2624 (28,6%) 
wijfjes. Na determinatie bleken 168 
verscfiillende soorten aanwezig te zijn, 
verdeeld over 18 families. Ongeveer 
de fielft van alle exemplaren (4322 
ofwel 47,2%) wordt gevormd door 
slechts 8 verschillende soorten: Cenfro-
mer/ta concinna 1025 exx., Pirata uligi-
nosus 592, Pardosa pullata 582, 7ro-
cfiosa terricala 504, Agroeco proximo 
448, Aroeoncus crassiceps 425, Poco-
dicnemis pumila 397 en Pardosa nigri-
ceps met 359. 
Tabel 1 geeft een overzicht van de 
aanwezige soorten per vangperiode 
en per vegetatietype. 

MATERIAAL EN METHODEN MH: 

Bemonstering gebeurde door middel 
van 24 bodemvallen gevuld met 3% 
formolfixatief, en op regelmatige 
tijdstippen geledigd. 
Lokatie zie fig. 1. ME: 
MEH: vangperiode van 19 april 1986 

tot en met 25 april 1987. 
vegetatietype: zowel open 
vlakte met Pijpestro als gemaai
de en meerjarige dichtbegroei
de Callunaheide. 

vangperiode van 25 april 1987 
tot en met 23 april 1988. 
vegetatietype: moerasveen met 
voornamelijk Ericaheide, Veen-
pluis, Pijpestro en aan de rond 
enkele Berken. 
vangperiode van 23 april 1988 
tot en met 29 augustus 1988. 
vegetatietype: overgang tussen 
MEfH en MH gelegen in een 
zuidwestelijke lichte helling, be
groeid met hoofdzakelijk Callu
naheide en Pijpestro. 

F/guur /. Situering van 
de bemonsterde bioto
pen in het Staatsna
tuurreservaat 'de Me
chelse heide'. 

CONCLUSIE 
In het eerste vangbiotoop (MEH) wer
den 4096 spinnen verzameld, waar
van 3104 mannetjes en 992 wijfjes, 
met een totaal van 1 12 soorten. Ver
meldenswaardige vangsten voor Lim
burg (B.) zijn: Scotina gracilipes, Syna-
geles hilarulus, Dipoena tristis, Xysticus 
kempelini, Mioxena blanda, Wolcice-
noerio nodosa, Poeciloneta globosa en 
Lepthyphantes insignis. 
In de omgeving van het moerasven 
(MH) werden 3621 spinnen verza
meld, woaivan 2522 mannetjes en 
1099 wijfjes, met een totaal van 100 
soorten. Faunistisch de meest interes
sante soorten hier zijn: Sitticus caricis, 
Argyroneta aquatica, Agroeca dentige-
ra, Araeoncus crassiceps, Asthenargus 
paganus, Glyphesis cottonae, Satilatlas 
britteni, Bathyphantes setiger en Cenfro-
merus capucinus. 
Het overgangsgebied van het zure ven 
naar de droge Callunaheide (ME) 
werd slechts 4 maanden bemonsterd. 
Toch werden nog 1440 spinnen verza
meld, waarvan 908 mannetjes en 532 
wijfjes, meteen totaal van 91 soorten. 
Ook hier werden minder algemeen 
voorkomende spinnetjes verzameld, 
zoals Micario silesiaca, Aphileta misera 
en Cenfromerus incultus. 
Scotina gracilipes (BI.) 4o '0 ' : niette
genstaande deze soort reeds in 1968 
door KEKENBOSCH werd gevangen in 
de Kolmthoutse heide (prov. Antwer-
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pen), blijkt dit de eerste gepubliceerde 
vindplaats te zijn voor Belgisch 
Limburg. 
S . gracilipes werd aangetroffen in de 
droge Callunaheide wat trouwens 
overeenkomt met recente literatuurge
gevens. De soort is bekend uit alle ons 
omringende landen. 
Xysticus kempelini Th. S o - c , 1 9 : dit 
kleine krabspinnetje werd tot nog toe in 
ons land alleen in dit reservaat gevan
gen. In 1981 werden reeds twee man
netjes en een wijfje aangetroffen bij het 
slepen van Calluna vulgaris (BOSMANS 
& JANSSEN 1982). 
Verder is de soort bekend van Duits
land en Frankrijk. 
Synageles hilarulus (C.L.K.) l a , 1 9 : 
dit zeldzame op een mier lijkende 
springspinnetje blijkt ook enkel in Bel
gisch Limburg voor te komen op zandi
ge, zonbeschenen terreinen (JANSSEN 
& BAERT 1987). Ook bekend van Duits
land en Frankrijk. 
Dipoena tristis (Hohn) 1 o" : dit is vol
gens ons de eerste gepubliceerde vind
plaats voor Belgisch Limburg, maar 
reeds eerder vermeld van de provincies 
Brabant en Luxemburg in heidebioto-
pen (BAERT, BOSSELAERS & KEKENBOSCH 
1984). 
Walckenaeria nodosa O.P.-C. Scfcr -. 
volgens BAERT & KEKENBOSCH (1982), 
die deze soort voor het eerst, voor Bel
gië vermelden van Ethe-Buzenol (prov. 
Luxemburg), blijkt Vl'. nodoso moeras
achtige milieus te preferen. Ook D E -
CLEER (1989) ving W. nodosa in de nat
te gebieden van de Zwarte Beek 
(Beringen). 
Dit in tegenstelling tot onze vangst in 
de toch wel zeer droge Callunaheide. 
Sitticus caricis (Westr.) SCTCT : uit de 
schaarse waarnemingen tot heden 
blijkt dit springspinnetje een voorkeur te 
hebben voor vennen, vijvers en duin
biotopen. De derde vindplaats voor 
Belgisch Limburg na Genk en Zolder in 
de omgeving van moerasvennen, en 
de zevende vindplaats voor België (AL-
DERWEIRELDT & S E Y S 1988). 
Agroeco dentigera Külz. Mo-o-, 1 9 : 
volgens JOQUE (1977), die de soort 
voor het eerst heeft gevangen in Kolm-
hout (prov. Antwerpen), schijnt de aan
wezigheid van een vochtige en zure 
bodem van belang te zijn voor deze 
spin die in de winter aktief is, wat over
eenkomt met onze gegevens in de 
Mechelse Heide. 
Hoofdaktiviteit van de mannetjes in de 
maanden december en januari. Eerste 
vindplaats voor Belgisch Limburg en 
tweede voor België. 
Pardosa sphagnicola (F. Dahl) MScco", 
6 2 9 9 : deze typische veenmossoort 

Tabel I 

AGELENIDAE 
Tegenaria agrestis (Walckenaer) 
Tegenaria picta Simon 

ARANEIDAE 
Cercidia prominens (Westring) 

ARGYRONETIDAE 
Argyroneta aquatica (Clerck) 

ATYPIDAE 

Atypus affinis Eichwold 

CLUBIONIDAE 
Clubiona diversa O.P. Cambridge 
Clubiona frutetorum L. Koch 
Clubiona lutescens Westring 
Clubiona stagnatilis KuIczynski 
Clubiona subtilis L. Koch 
Clubiona terrestris Westring 
Clubiona trivialis CL. Koch 
Phrurolithus feslivus (CL. Koch) 
ERIGONIDAE 
Araeoncus crassiceps (Westring) 
Aroeoncus humilis (Blackwall) 
Asfhenorgus paganus (Simon) 
Cnepfia/ocotes obscurus (Blackwall) 
D/p/ocepfio/us permixfus (O.P. Cam.) 
Erigone afro (Blackwoll) 
trigone dentipalpis (Wider) 
Glyphesis cottonae (La Touche) 
Gongy/idiedum iatebricola (O.P.C.) 
Gongylidiellum vivum (O.P. Cambr.) 
Hypselistes jacksoni (O.P. Cambr.) 
Lophommo punctatum (Blackwoll) 
Micrargus herbigradus (Blackwoll) 
Micrargus subaequalis (Westring) 
Mioxena blanda (Simon) 
Oedof/iorox agrestis (Blackwoll) 
Oedofhorox apicatus (Blackwoll) 
Oedotfiorox fuscus (Blackwall) 
Oedotfiorax refusus (Westring) 
Peponocranium ludicrum (O.P. Cambr.) 
Pocadicnemis juncea Linnaeus 
Pocadicnemis pumilo (Blackwoll) 
Satilatlas britteni (Jackson) 
Silometopus elegans (O.P. Cambr.) 
Silometopus incurvatus (O.P. Cambr.) 
Tapinocybo praecox (O.P. Cambridge) 
Tiso vogons (Blockwall) 
Tremalocephalus cristatus (Wider) 
Typ/iochroesfus digitatus (O.P. Cam.) 
Wo/ckenaerio acuminata (Blackwall) 
Wo/ckenoerio onfico (Wider) 
Wa/ckenoerio otrolibio/is (O.P. Comb.) 
Walckenaeria cucullala (CL. Koch) 
Wo/ckenoerio cuspidata (Blackwoll) 
Walckenaeria dysderoides (Wider) 
Walckenaeria furcillata (Menge) 
Wo/ckenoerra kochi (O.P. Cambridge) 
Wolckenoeria monoceros (Wilder) 
Walckenaeria nodosa (O.P. Cambr.) 
Wolckenoerio nudipalpis (Westring) 
Wolckenoerio obtuso (Blackwall) 
Walckenaeria unicornis (O.P. Cambr.) 

M E H M H I M E Totaal 
9 9 O- cc 9 9 9 9 Cf Cf 9 9 CTO" 

0 0 1 0 0 0 1 0 
8 9 2 30 3 15 13 54 

1 0 0 0 0 0 1 0 

0 0 0 1 0 0 0 1 

0 0 0 1 0 0 0 1 

0 1 0 0 0 0 0 1 
0 0 1 0 0 0 1 0 
0 0 0 1 0 0 0 1 
0 0 1 1 0 0 1 1 
0 1 8 2 1 0 9 3 
1 0 0 0 0 1 1 1 
2 1 0 0 0 0 2 1 

38 29 6 2 34 22 78 53 

0 0 155 270 0 0 115 270 
0 0 1 1 0 0 1 1 
0 0 0 3 0 0 0 3 
0 1 0 4 0 0 0 5 
0 0 1 0 0 0 1 0 
2 6 0 5 6 40 8 51 
0 0 0 0 0 1 0 1 
0 0 4 30 0 0 4 30 
3 36 2 8 2 26 7 70 
1 2 4 19 0 2 5 23 
0 0 24 12 1 0 25 12 
0 0 1 0 0 0 1 0 
4 3 1 1 13 5 18 9 
2 0 0 0 0 0 2 0 
1 0 0 0 0 0 1 0 
0 1 0 0 0 0 0 1 
0 2 0 1 0 0 0 3 
0 0 5 5 0 0 5 5 
1 1 0 0 0 0 1 1 

23 38 0 0 3 2 26 40 
4 0 0 0 2 10 6 10 

69 168 30 60 37 33 136 261 
0 0 1 0 0 0 1 0 
1 0 0 0 0 0 1 0 
6 45 0 0 1 10 7 55 
9 48 0 1 15 0 24 49 
0 0 0 0 0 1 0 1 
0 0 0 0 0 1 0 1 
0 5 0 0 3 0 3 5 
6 5 0 5 0 0 6 10 

61 88 11 7 33 5 105 100 
15 34 24 13 30 45 69 92 
12 68 9 37 18 8 39 113 
0 0 1 1 0 0 1 1 
8 25 0 0 0 11 8 36 
2 0 0 0 0 0 2 0 
0 0 7 19 0 0 7 19 
7 58 0 0 0 0 7 58 
0 3 0 0 0 0 0 3 
1 9 4 12 1 0 6 21 
0 0 0 0 1 0 1 0 
0 1 1 1 0 0 1 2 
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Tobel I (vervolg) 

GNAPHOSIDAE 
Drossodes cupreus (Blackwall) 
Drassodes lopidosus (Walckenaer) 
Drossodes pubescens (Thorell) 
Drassyllus dalmalensis (L. Koch) 
Drassyllus lutetianus (L. Koch) 
Drassyllus pusillus (C.L. Koch) 
Gnapfioso leporma (L. Koch) 
Haplodrossus signifer (C.L. Koch) 
Haplodrassus umbratilis (L. Koch) 
Micaria fu/gens (Walckenaer) 
Micaria pulicaria (Sundevall) 
Micaria silesiaca (L. Koch) 
Phaeocedus broccalus (L. Koch) 
Ze/ofes elecfus (C.L. Koch) 
Ze/otes latreillei (Simon) 
Ze/ofes longipes (L. Koch) 
Ze/ofes petrer)sis (C.L. Koch) 
Ze/ofes subterroneus (C.L. Koch) 

HAHNIIDAE 
Antistea elegans (Blackwall) 
Hahnia helvecio (Simon) 
Hahnia montana (Blackwall) 
Hahnia nava (Blackwall) 

LINYPHIIDAE 
Agynefo conigera (O.P. Cambridge) 
Agyneta decora (O.P. Cambridge) 
Agynefo subfi//s (O.P. Cambridge) 
Aphileta misera (O.P. Cambridge) 
ßof/i/p/ianfes gracilis (Blackwall) 
ßo/hyp/ianfes parvulus (Westring) 
ßof/iyp/ionies setiger (F.O.P. Cambr.) 
Centromerita bicolor (Blackwall) 
Centromerilo conc/nno (Thorell) 
Cenfromerus copuc/nus (Simon) 
Cenfromerus dilutus (O.P. Cambridge) 
Centromerus incultus (Falconer) 
Centromerus prudens (O.P. Cambridge) 
Cenfromerus sy/vo(/cus (O.P. Cambr.) 
Lepthyphantes ericaeus (Blackwall) 
Lepf/iyp/ian(es insignis (O.P. Cambr.) 
Lepthyphantes mengei (Kulczynski) 
Lepthyphantes nebu/osus (Sundevall) 
tepf/iyphonfes tenuis (Blackwall) 
Lepfhyphanles zimmermanni (Bertkau) 
/Vlocrargus rufus (O.P. Cambridge) 
Me/onefo beota (O.P. Cambridge) 
Meioneta rurestris (C.L. Koch) 
Meioneta saxatilis (Blackwall) 
Microlinyphia pusilla (Sundevall) 
Microneta viaria (Blackwali) 
Neriene clathrata (Sundevall) 
Poeci/oneto globosa (Wider) 
Porrhommo convexum (Westring) 
Saaristoa abnormis (Blackwall) 
Sfemonyp/ionfes lineatus (Linnaeus) 
Tallusia experta (O.P. Cambridge) 
Tapinopa longidens (Wider) 
Toranucnus sefosus (O.P. Cambridge) 

LIOCRANIDAE 
Agroeco brunneo (Blackwall) 
Agroeco dentigera (Kulczynski) 
Agroeco lusalica (L. Koch) 
Agroeco proximo (O.P. Cambridge) 
Scofino gracilipes (Blackwall) 

11 4 7 5 3 3 21 12 
0 0 0 3 0 0 0 3 
3 11 0 1 0 2 3 14 
0 10 0 0 0 0 0 10 
0 0 1 5 0 0 1 5 
1 11 0 1 1 22 2 34 
1 0 0 1 1 5 2 6 

13 45 0 3 21 50 34 98 
2 2 0 0 0 0 2 2 

11 21 0 0 0 0 11 21 
4 32 4 5 4 12 12 49 
0 9 0 0 9 29 9 38 
1 2 0 0 0 0 1 2 
0 2 0 0 1 3 1 5 
7 13 5 15 120 13 24 41 

13 40 0 0 7 0 20 40 
53 133 2 28 12 6 67 167 
0 0 0 3 3 9 3 12 

0 1 14 40 0 0 14 41 
1 5 0 0 0 0 1 5 
6 49 0 7 12 15 18 71 
5 90 0 0 0 20 5 110 

1 0 0 0 1 0 2 0 
0 1 0 0 0 0 0 1 
0 1 0 0 2 0 2 1 
0 0 0 0 0 1 0 1 
0 8 27 53 0 2 27 63 
2 1 0 1 3 17 5 19 
0 0 0 1 0 0 0 1 
2 6 7 6 5 0 14 12 

36 762 14 99 14 0 164 861 
0 0 2 0 0 0 2 0 
2 5 5 12 2 0 9 17 
0 0 3 13 0 1 3 14 

26 26 0 0 1 0 27 26 
7 14 2 11 0 0 9 25 
4 17 11 26 13 18 28 61 
2 0 0 0 0 0 2 0 

17 29 32 31 9 9 58 69 
0 0 1 0 0 0 1 0 
0 0 I 1 3 4 4 5 
1 0 2 0 1 0 4 0 
7 6 22 44 0 0 29 50 
2 4 0 0 3 3 5 7 
1 9 1 0 0 0 2 9 
0 0 1 0 0 0 1 0 
0 1 0 1 0 0 0 2 
4 7 0 0 17 13 21 20 
0 0 0 0 0 1 0 1 
0 1 0 0 0 0 0 1 
0 0 0 0 " 0 1 0 1 
1 2 0 1 1 0 2 3 
1 2 0 0 0 0 1 2 
4 4 97 77 1 0 102 81 
0 2 0 0 0 0 0 2 
0 0 4 5 0 0 4 5 

4 8 21 20 3 0 28 28 
0 0 1 14 0 0 1 14 

29 140 21 8 2 0 52 148 
28 280 4 33 3 0 135 313 
0 4 0 0 0 0 0 4 

van de familie der wolfspinnen werd, 
naar onze mening nog niet in zulke 
aantallen aangetroffen in ons land. Uit 
de schaarse vangsten tot op heden is 
er weinig bekend over de fenologie 
van deze wolfspin. Daartoe willen we 
in deze bijdrage onze vangstgegevens 
gedetoileerd vermelden. 

25 apr. 

9 9 
53 
14 

juli 

39 
9 

aug. 

|uni 

43 4 
9 4 

sept. 

Aroeoncus crassiceps (Westr.) 270o"er, 
1559 9 : ook dit nauwelijks 2 mm. 
grote spinnetje komt in onverwacht 
grote aantallen voor rond het open 
moerasven, dit in tegenstelling tot lite
ratuurgegevens, die wel een grote ver
spreiding van de soort aangeven maar 
nooit in zulke hoeveelheden. De eerste 
mannetjes verschijnen rond opril met 
een hoogtepunt tussen half mei en half 
juni (237 ex.) en vanaf juli komen ze 
niet meer in de bodemvallen terecht, 
de wijfjes zijn iets later en beginnen 
eind opril tot begin juli met een piek tus
sen half mei en half juni. 
G/yp/ies/s cotfonoe (La Touche) SOo" cc, 
4 9 9 : het is BOSSELAERS (1984) die in 
1983 te Zonhoven (B. Limburg) een der 
allerkleinste spinnetjes ving die voor 
België bekend zijn; hij ontdekte ze bij 
het zeven van sphagnum. Voor zover 
bekend de tweede vindplaats in (B. 
Limburg) België. Hoofdaktiviteit van de 
mannetjes vond plaats in de periode 
van 6 april tot 23 april met niet minder 
dan 23 individuen. 

Cenfromerus incultus Falc. M c f O " , 
3 9 9 deze vertegenwoordiger van de 
familie der hangmotspinnen is nog 
maar enkele jaren bekend uit België, nl. 
te Oostkamp (W.VL.), DECLEER 1986), 
en te Neerpelt (B. Limburg) (JANSSEN 
1987). Beide biotopen zijn moerasge
bieden en zure vennen wat overeen
komt met onze vangsten in de /Vlechel-
se heide. 

Met uitzondering van Pirata knorri, die 
uitsluitend stenige oevers van snelstro-
mende beken en rivieren in Fioog-
België prefereert, komen al de andere 
Pirofa-soorten (6) samen voor in en 
rond het moerasven in de /V\echelse 
heide. De hoge vangstaantallen van Pi-
rato uiiginosus (592 ex.) bewijzen dat 
ook deze soort een grote voorkeur 
heeft voor veenbiotopen, waar 403 
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mannetjes en 1 2 6 wijfjes in de bodem-
vallen werden verzameld. 
Maar ook in het overgangsgebied van 
het natte ven naar de droge heide 
(ME) werden nog 5 8 mannetjes en 5 
wijfjes aangetroffen. De mannetjes zijn 
aktief van eind april tot half september 
met een piek van 3 7 1 ex. tussen eind 
mei en begin juli. De fenologie kent het 
zelfde verloop, maar zij komen nog 
voor tot half oktober. Deze vangstre
sultaten komen vrij goed overeen met 
de recente literatuurgegevens (ALDER-
WEIRELDT, 1 9 8 5 ) . 

MH. 

Cf Qf 

9 9 

apr. |uni 

159 54 
29 28 

juli aug. 
158 10 3 3 
22 11 8 3 

sept. okt. 

Als bijzonderheid werden er in dit re
servaat twee gynondromorfe spinne
tjes aangetroffen, namelijk Peponicra-
nium ludicrum en Pocadicnemis pumila. 
Gynandromorfie is het voorkomen van 
normaal ontwikkelde mannelijke en 
vrouwelijke geslochtsstrukturen op een
zelfde individu. Zijn deze strukturen 
slechts rudimentair aanwezig dan 
spreekt men van intersexualiteit (BAERT 
1 9 7 6 ) . Uit literatuurgegevens blijkt dat 
beide verschijnselen bij spinnen vrij 
zeldzaam voorkomen. 
Peponocran/um ludicrum werd reeds 
eerder in het N.H. Maandblad be
schreven (JANSSEN 1 9 8 7 ) , zodat we 
ons hier beperken tot Pocadicnemis pu
mila. Dit exemplaar werd tussen 4 'nor
male' mannetjes aangetroffen in de pe
riode 2 7 mei en 1 0 juni 1 9 8 7 in een van 
de vangpotten die geplaatst waren 
rond het moerasven. 

BESCHRIJVING 
Céphalothorax: de normaal ontwikkel
de mannetjes van P. pumila bezitten 
een vlakke kopbult met zijdelings inzin
kingen in tegenstelling tot vrouwelijke 
exemplaren. Bij de gevonden gynon-
dromorf is de kopstreek slechts zeer 
lichtjes verhoogd en zijn de zijdelingse 
inzinkingen helemaal niet aanwezig. 
Pedipalpen: de linkerpalp is volledig 
ontwikkeld als mannelijk copulatieor
gaan, terw]\\ de rechterpalp overeen
komt met die van een vrouwelijk indi
vidu. 

Tabel I (vervolgj 

LYCOSIDAE 
Alopecosa accenluata (Lotreille) 
Alopecoso cuneota (Clerck) 
A/opecoso pulverulenta (Clerck) 
Arcioso leopordus (Sundevoll) 
Hygrolycoso rubrofasc/ota (Ohlert) 
Pardosa hortensis (Thorell) 
Pardosa lugubris (Walckenaer) 
Pardosa monticola (Clerck) 
Pordoso nigriceps (Thorell) 
Pardosa palustris (Linnaeus) 
Pardosa prativaga (L. Koch) 
Pordoso pulíala (Clerck) 
Pardosa sphagnicola (Dahl) 
Pirata hygrophilus (Thorell) 
Pirata latitans (Blockv/all) 
Pirata piralicus (Clerck) 
Pirofa piscatorius (Clerck) 
P/rato fenuitors/s (Simon) 
Pirata uiiginosus (Thorell) 
Trocliosa ruricola (De Geer) 
Trochosa spinipalpis (F.O.P. Cambr.) 
Trocfioso terrícola (Thorell) 
Xerolycoso nemoralis (Westring) 

MIMETIDAE 
fro combrídgei (KuIczynski) 

PHILODROMIDAE 
Ph/lodromus hisfrio (Lotreille) 
Tfionotus striatus (CL. Koch) 

PISAURIDAE 

Pisaura mirabilis (Clerck) 

SALTICIDAE 
Aelurillus v-insignitus (Clerck) 
Bianor aurocinctus (Ohlert) 
Euophrys frontalis (Walckenaer) 
Evorcho arcuata (Clerck) 
Heliophanus flovipes (CL. Koch) 
Myrmarachne iormicaria (De Geer) 
Neon reficu/afus (Blockwall) 
Sitticus coricis (Westring) 
Synageles hilarulus (CL. Koch) 
TETRAGNATHIIDAE 
Podiygnofha clercki (Sundevoll) 
Pocfiygnaflia degeeri (Sundevoll) 

THERIDIIDAE 
Crusiulino guttata (Wider) 
Dipoena trislis (Hahn) 
Episinus angulatus (Blockwall) 
Euryopis llavoniaculata (CL. Koch) 
Pholcomma gibbum (Westring) 
Robertus arundineti (O.P. Cambridge) 
Robertus lividus (Blackwall) 
Theridion bimaculatum (Linnaeus) 

THOMISIDAE 
Oxyplila scobricolo (Westring) 
Xysticus cristatus (Clerck) 
Xysticus kempelini (Thorell) 
Xysticus kocfii (Thorell) 
Xysticus sabulosus (Hahn) 

ZORIDAE 
Zoro spinimona (Sundevoll) 

18 19 0 0 0 1 18 20 
0 1 0 0 0 2 0 3 
0 1 0 0 1 2 1 3 
0 0 0 1 0 0 0 1 
0 0 6 49 0 0 6 49 
0 0 0 0 1 0 1 0 
4 0 5 1 1 1 10 2 
2 20 0 0 10 28 12 48 

28 107 18 118 15 73 61 298 
1 13 0 0 13 39 14 52 
0 0 8 10 2 0 10 10 

42 171 54 132 49 124 145 427 
0 0 62 143 1 0 63 143 
2 2 64 136 1 3 67 141 
0 0 16 20 1 1 17 21 
0 0 2 0 0 0 2 0 
0 0 4 13 0 0 4 13 
0 0 15 20 0 0 15 20 
0 0 126 403 5 58 131 461 
6 0 1 0 0 0 7 0 
0 0 38 64 0 0 38 64 

61 178 34 194 21 16 116 388 
5 20 0 0 5 15 10 35 

0 0 0 0 1 0 1 0 

0 1 0 0 0 1 0 2 
0 1 0 1 0 1 0 3 

0. 2 0 1 0 0 0 3 

0 1 0 0 0 0 0 1 
0 0 0 1 0 0 0 1 
4 11 1 2 7 11 12 24 
! 1 0 0 0 0 1 1 
0 0 0 1 0 0 0 1 
1 4 0 0 0 0 1 4 
1 0 8 15 10 8 19 23 
0 0 3 0 0 0 3 0 
0 1 0 0 1 0 1 1 

1 0 0 0 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 1 0 1 

1 0 0 0 0 0 1 0 
0 1 0 0 0 0 0 1 
1 0 0 1 0 0 1 1 
0 0 7 62 5 1 12 63 
0 5 0 0 0 0 0 5 
1 0 0 0 0 0 1 0 
4 3 2 1 2 5 8 9 
0 0 0 0 0 1 0 1 

0 8 0 0 0 0 0 8 
0 0 0 1 1 0 1 1 
1 3 0 0 0 0 1 3 
0 0 0 0 1 1 1 1 
0 0 0 0 0 1 0 1 

6 22 8 11 4 17 18 50 
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Epigyne: enkel de rechterhelft is gedif
ferentieerd tot een epigyne met enigs
zins afwijkende geslachtsopening en 
zaadkanalen, die leiden naar het nor
maal gevormde zaadblaasje. 
Looppoten: bij de normale individuen 
zijn er weinig opmerkelijke verschillen 
tussen mannelijke en vrouwelijke loop-
poten. Enkel in de verhouding van de 
lengte van een bepaalde stekel t.o.v. 
de diameter van de tibio is er enig ver
schil tussen de beide sexen. Bij de aan
wezige gynondromorfe spin komen de
ze kenmerken op de intacte rechterpo
ten overeen met die van de vrouwtjes. 
Bij de drie laatste linkerpoten zijn de 
verschillende stekels afgebroken, ter
wijl de eerste voorpoot geregenereerd 
is en dus kleiner don normaal zodat hier 
geen vergelijking kan worden ge
maakt. 

Op te merken volt nog dat BAERT reeds 
in 1975, voor het eerst in België, vier 
gynondromorfe en intersexuele spin
netjes beschreef, waaronder een 
exemplaar van P. pumila, evenwel met 
andere kenmerken dan hierboven be
schreven. 

Na het onderzoek zijn de spinnen toe
gevoegd aan de kollektie van het Na
tuurhistorisch Museum Maastricht. 
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S U M M A R Y 

A SURVEY OF THE SPIDERS (ARANEAE) OF THE 
'MECHELSE HEIDE' NEAR MAASMECHELEN, 
BELGIUM 

During 28 months, between April 1986 and Au
gust 1988, 9 i 65 spiders were collected by means 
of pitfoll-trops. 
168 different species were identified, among 
which some importont founistic captures tor Lim
burg (B.) and Belgium, such as Agroeco denHgera 
Kulcz., Xystfcus kempe//n; Thorell, Synogeles hilaru-
lus (C.L.K.), Pordoso sphagnicolo (F. Dahl), Wolc-
kenoerio nodosa O.P.-Combr. and Cenfromerus in
cultus Falc. Further more no less than two gynon-
dromorphic spiders were caught: Pocodicnemls 
pum/7o (Bl.) and Peponocronium ludicrum (O.P.-
Combr.). The sompled hobitots were dominated 
bii Hand Calluno Molinio caerulea or consisted of 
peot-bog. 
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EEN OVERWINTERINGS-OBJECT 
VOOR VLEERMUIZEN IN EEN GELUIDSWAL 
W O U T E R JANSEN en STEVEN JANSEN, Korhoenstraat 1 2 , Herkenbosch 

Op 25 oktober 1990 werd aan 
de Stationsweg te Herkenbosch 
de officiële opening van dit ob-
iect verricht. Met deze hande
ling was de eerste vleermuis
tunnel in een geluidswal in Lim
burg een feit. 

De geluidswal ligt parallel met de Sta
tionsweg en schermt de bebouwing af 
van het industrie-terrein "He ide" . 
Milieuambtenaar Van Bommel van on
ze gemeente kwam met het idee dot 
met de aanleg van de geluidswal een 
overwinteringsverblijf voor vleermuizen 
gemaakt zou kunnen worden. De 

hieemkunde vereniging Roerstreek dien
de vervolgens een subsidie-aanvraag 
in bij de Provincie Limburg, die hierop 
positief reageerde met een bijdrage. 
Verder hebben de gemeente Melick 
CO., het industrieschap Heide-Roer
streek en de firma Schmitz dit project 
mede mogelijk gemaakt. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 t7 18 19 20 21 22 23 24 25 

Figuur 7. Lengte-doorsnee van de vleermuisbunker, met de meetpunten ( -k ) . 
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BESCHRIJVING 

De kunstmatige gang bestaat uit 25 be
tonnen duikerselementen en is afgedekt 
met een 4 meter fioge zandlaag (figuur 
1). De tunnelbunker is circa 40 meter 
lang en heeft een breedte van 1,5 me
ter en een hoogte van 2 meter. De toe
gang is afgegrendeld met een hek met 
spijlen (A). Dan volgen er twee gemet
selde muren (B), die afwisselend 2/3 
van de doorgang belemmeren (figuur 
2). Daarna komt een stalen deur (C) 
met aan de bovenkant een opening. 
Aan de onderkant is ook een kier open
gelaten voor eventueel overwinteren
de amfibieën. De betonnen duikerseg
menten bieden misschien niet overal 
houvast, daarom zijn er 1 8 patioblok-
ken opgehangen voor de toekomstige 
vleermuizen. Het klimaat in de tunnel
bunker zal naar men hoopt constant 
blijven door de aarden loog. De gehe
le geluidswal zal binnenkort worden 
beplant met bomen en struiken. 

Figuur 2. Bovenaan
zicht voorste gedeelte 
vleermuisbunker, met 
toegangshek (A), muur
tjes (B) en stalen deur 
(Q. 

OPENING 

Burgemeester Houben begroette alle 
aanwezigen en gaf het woord oon Ge
deputeerde Riem, die het belang van 
dit object voor de vleermuizen bena
drukte en verband legde met het Na
tionaal park de Meinweg in oprichting. 

Hij onthulde een bord (figuur 3), waar
op enige informatie staat. Daarop 
volgde de officiële overdracht en ver
volgens sprak de voorzitter van de 
Heemkundevereniging Roerstreek, de 
heer Thissen een woord van dank na
mens de vleermuizen. Hij overhandig
de de sleutel aan Dhr. Riem, die de 
opening van het object verrichtte. Bij 
het openen sprong een reusachtige 
vleermuis tevoorschijn, die de genodig
den vertelde waarom het zo belangrijk 
is voor zijn soortgenoten dat er een 
nieuwe overwinteringsplaats bijgeko-

T E N S L O H E 

De ontwikkelingen in de tunnelbunker 
zullen door ons in de gaten gehouden 
worden. Er zullen gegevens verzameld 
worden over de temperatuur en de 
luchtvochtigheidsgraod binnen en bui
ten de tunnelbunker. W e wachten met 
spanning op de eerste vleermuis. 

] 

Figuur 3. Ingang vleermuisbunker. Foto: W. Jansen; 26-10-T990. 
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GROHENSALAMANDERS? 
A . J . W . LENDERS, Groenstraat 106, Melick 

Naar aanleiding van een recent verschenen artikel door W. VER
GOOSSEN (1990) over overwinterende Vroedmeesterpadden in 
een kalksteengroeve wil ik hier melding maken van een waarne
ming van drie verschillende soorten amfibieën die in het voorjaar 
van 1990 eveneens in een onderaardse groeve werden aange
troffen. 

Begin april kreeg ik een brief van Ed de 
Grood dat er salamanders zouden 
voorkomen in een put in de Bosberg
groeve. Bij fnet lezen van een dergelijk 
bericfit gaat een herpetologenfiort on-
fierroepelijk sneller kloppen en gaan de 
gedachten ongewild uit naar soorten 
als de Italiaanse en Sardijnse Grotten-
salamander zoals die voorkomen in 
Zuid-Europa. Na enige relativering 
was het echter waarschijnlijker dot het 
inheemse dieren betrof die in de groe
ve overwinterden. Op 6 opril werd sa
men met Peter Houben een bezoek ge
bracht aan de groeve om een en ander 
te verifiëren. Ter plekke aangekomen 
bleek al vrij snel dot er geen sprake 
was van een put, maar van een tijdelijk 
bassin dot gevoed werd door een af
wateringsbuis. Op dat moment bleek 
het water geheel opgedroogd en was 
het gat gedeeltelijk opgevuld met losse 
mergel die daar bij werkzaamheden in 
terecht was gekomen. Bij het omwoe
len van de mergel kwamen twee suba-
dulte Kleine watersalamanders (Triturus 
vulgaris) tevoorschijn. Verder onder
zoek in het gangenstelsel leverde daar
na nog een adulte vrouwelijke Kleine 

watersalamander op en tot mijn verras
sing ook een adulte vrouwelijke Alpen
watersalamander (Triturus alpestris). 
Alle dieren waren in londfase en ge
zien hun lichamelijke conditie moesten 
ze al geruime tijd in de groeve verble
ven hebben. Bij navraag bleek dit in
derdaad het geval en was er boven
dien sprake van een kikker die even
eens op dezelfde plek herhaaldelijk 
was aangetroffen. Uit de beschijving 
was op te maken dat het een Bruine kik
ker fRono femporor/aj betrof. Dit dier 
bleef ondanks intensief zoeken onvind
baar. 

Resteerde de vraag hoe de dieren in 
de groeve terecht waren gekomen. De 
ingang van de groeve is geheel ver
bouwd, voorzien van een betondek en 
afgesloten door diverse deuren. Bo
vendien ligt de vindplaats in een ka
mer, voorzien van een stalen deur met 
hoge drempel, zodat moet worden uit
gesloten dat de dieren via deze weg 
de vindplaats bereikt hebben. Bij het 
volgen van de afwateringsbuis kwa
men we een etage hoger uit bij een an
tenneschacht waaronder een grote 

trechter geplaatst was. Deze trechter 
was verbonden met de buis en blijk
baar was het hele stelsel aangelegd 
om het water dot via de schacht binnen 
kwam af te voeren naar een soort op
vangbekken waarin het kon bezinken. 
De dieren kwamen dus ongetwijfeld 
van boven en hadden noor alle waar
schijnlijk een vrije vol van ongeveer 30 
meter gemaakt. 
Onderzoek boven op de berg loste het 
raadsel helemaal op. In de directe om
geving van de antenne was een poeltje 
aangelegd waarvan bekend was dat 
het gebruikt werd als voortplontings-
ploats voor amfibieën. De dieren moe
ten bij het zoeken naar een geschikte 
overwinteringsplek de schachtingang 
opgezocht hebben. De schacht is af
gesloten met een deksel. Deze laat 
echter voldoende opening voor de sa
lamanders om deze op zich zeer ge
schikte overwinteringsplek te bereiken. 
Mogelijk heeft de "warme" lucht
stroom uit de berg zelfs een aantrek
kingskracht op de dieren. In overleg 
met de beheerder is besloten de deksel 
beter af te sluiten zodat een onvrijwilli
ge overwintering in de berg voortaan 
uitgesloten zal zijn. 

LITERATUUR 

VERGOOSSEN, W.G., 1990. Overwinterende 
Vroedmeesterpadden (Alytes obstelhconsj in een 
ondergrondse kalksteengroeve. Notuurhistoriscti 
Maandblad 79 (7-8) : 218-220. 

Figuur 1. er Kleine watersalamander (Triturus vulgaris) (Foto: T. Lenders). 
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KORTE MEDEDELINGEN 

MILIEUGROEP VOEREN 

De Milieugroep Voeren organiseert in 
samenwerking met de Heemkring Voe
ren e.o. een aantal lezingen. 
Op 1 1 januari zal de heer B.G. 
Graatsma een voordracht houden over 
het Dal van de Hohn, ook wel bekend 
als de Lontzenerbach. Deze voor
dracht wordt gehouden in Herberg De 
Swaen in 's-Gravenvoeren en begint 
om 20 uur. 
Op 1 maart houdt de heer J. Nijssens 
een voordracht over De Papiermolen 
in Vitchen, uiteraard in de molen in 
's-Gravenvoeren zelf, aanvang 20 uur. 
Op 12 april is er een "vrije avond" 
waarop iedereen welkom is om zelf 
dia's over natuur en landschap te to
nen. Ook deze bijeenkomst wordt 
gehouden in Herberg De Swaen te 
's-Gravenvoeren en begint om 20 uur. 

HERDRUK VAN TV^EE VEEL 
GEZOCHTE BOEKWERKEN 
OVER HET KRIJT IN 
ZUID-L IMBURG 

Bij voldoende belangstelling zal de af
deling Limburg van de Nederlandse 
Geologische vereniging er toe over
gaan de twee volgende boekwerken 
over fossielen uit het Krijt van Zuid-
Limburg te herdrukken. 

BiNCKHORST VAN DEN BiNCKHORST J.T. 
(1861). Monographie des gastéropo
des et des Céphalopodes de la Croie 
Supérieure du Limbourg. 

Het boekwerk in groot formaat (ca. 
23 X 31 cm) omvat 135 pag. tekst en 
18 platen met talrijke afbeeldingen van 
fossielen. 
Het boekwerk is voor het eerst uitgege
ven in 1861. Twaalf jaar later is een 
ongewijzigde 2e druk verschenen. Het 
boekwerk dot 130 jaar geleden is uit
gegeven is nog altijd onmisbaar bij het 
determineren van fossielen uit het Krijt 
van Zuid-Limburg en omgeving. 
Het aantal in Nederland nog aanwezi
ge exemplaren is waarschijnlijk op 
twee handen te tellen. 

KAUNHOVEN , F. (1898): Die Gastropo
den der Moestrichter Kreide. 
Het boekwerk in groot formaat (ca. 23 
X 31 cm) omvat 132 pag. tekst en 13 
platen met talrijke afbeeldingen van 
fossielen. 
Het boek is een nieuwe bewerking van 
de gastropoden uit het boek van 
BiNCKHORST VAN DEN BiNCKHORST 
(1861) en bevat een groot aantal 
nieuw bekend geworden fossielen. 
Zowel het boekwerk van Binckhorst als 
dat van Kaunhoven wordt vrijwel door 
geen enkele bibliotheek meer uitge
leend en is derhalve alleen nog maar 
ter inzage in de betreffende biblio
theken. 

De prijs van deze boekwerken be
draagt bij voorintekening f 40,— per 
deel (excl. verzendkosten). No ver
schijning zal een beperkt aantal boe
ken in de handel gebracht worden. 
Hoewel de prijs hiervan nog niet be
kend is, zal deze co. 70% hoger 
liggen. 

Zo U belangstelling hebt om in het be
zit te komen van deze boekwerken kunt 
u intekenen door een briefkaartje te 
zenden aan de Nederlandse Geologi
sche Vereniging Afdeling Limburg, p/a 
Oude Trichterweg 26, 6294 AL Vijlen. 
Gelieve nog geen geld te storten. No 
verschijning ontvangen intekenaars be
richt over waar en wanneer de boek
werken afgehaald kunnen worden. Zo 
gewenst worden U de boeken tegen 
betaling van de verzendkosten toege
zonden. 

VAN DE REDACTIE 
Helaas verloopt de produktie van de 
laatste Maandbladen niet zoals wij dat 
graag zouden willen. Zo zijn de af
beeldingen in het laatste maandblad 
niet van de kwaliteit die u gewend 
bent. Door een storing aan de persen 
was het niet mogelijk een betere kwali
teit te bieden. Namens de drukkerij 
Stereo-l-Grafia en de redactie hiervoor 
excuses. 
Ook kwamen een aantal storende zet
fouten voor. De schuld hiervoor ligt bij 
de redactie en niet bij de auteurs. Zo
wel auteurs als lezers bieden wij excu
ses aan: door de hoost van het moment 
is per ongeluk met ongecorrigeerde 
montagestroken gewerkt. Door een ex
tra inspanning van de redactie is er 
vanaf de komende aflevering weer vol
doende tijd voor auteurs om zelf hun 
bijdragen te corrigeren. 

BOEKBESPREKINGEN 

ATLAS VAN DE BELGISCHE 
BROEDVOGELS 

P. DEVILLERS, W . ROGGEMAN, J . TRICOT, P. DEL 
MARMOL, C. KERWIJN, J. -P . JACOB en A. AN
SELIN. Brussel, Koninklijk Belgisch Instituut 
voor Natuurwetenschappen, 1988. 395 biz., 
3 5 0 verspreidingskaarten, reg., fl. 45 ,—. 

No long wachten is dan eindelijk de Belgi
sche broedvogelotlos verschenen. Het veld

werk werd verricht in de periode 1973-
1977. Waarom het boekwerk pas ruim tien 
jaar later verschenen is, kom je als lezer niet 
te weten. Volgens de inleiding waren in 
1981 de voorlopige verspreidingskaorten 
klaar, waarna het schrijven van de teksten 
bijna acht jaar duurde. 
Bij deze atlas heeft men 457 blokken van 8 
x 10 km als basis genomen. In de presenta
tie is onderscheid gemaakt tussen mogelijke, 
waarschijnlijke en zekere broedgevallen. In 

hoeverre het veldwerk volledig is geweest, 
valt moeilijk te achterhalen. Het feit echter 
dot in 55% van de blokken minder dan 60 
soorten zijn vastgesteld, duidt erop dat lang 
niet overal intensief gekarteerd is. Vooral 
West-België lijkt minder goed onderzocht. 
De aantalsopgaven dienen met de nodige 
voorzichtigheid te worden geïnterpreteerd. 
De waarnemers is gevraagd een schatting 
te geven, in zes klassen, van het aantal pa
ren van een soort in een blok. Iedere waar-
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nemer gebruikte de methodes die hem het 
meest efficiënt leken. Door extrapolaties 
voor blokken woor geen schattingen van 
bekend zijn, komt men tot een getal voor 
heel België. 
Qua opbouw ziet de atlas er als volgt uit. 
Allereerst wordt ingegaan op het doel van 
het project. Daarna komen het veldwerk en 
de verwerking van de gegevens aan de or
de. Vervolgens worden de geografie, de 
belangrijkste habitats en de 'evolutie van de 
milieus en de avifauna' behandeld. Een lite
ratuurlijst, lijst van waarnemers (ruim 670) 
en een register sluiten het boek of. 
Uiteraard wordt het grootste deel van de at
las ingenomen door verspreidingskoarten en 
teksten per soort. De tekst behandelt het 
verspreidingsbeeld, de aantallen en het bio
toop. Storend hierbij is de sterk wisselende 
kwaliteit en de lengte van deze teksten. Bo
vendien wordt bij sommige soorten de aan
talsontwikkeling tot en met 1977 beschre
ven, terwijl we bij andere het wel en wee tot 
ver in de jaren tachtig kunnen lezen. Verheu
gend daarentegen is het geringe aantal 
drukfouten (een van de weinige die ik vond: 
bij de aantalsopgave van de Putter staat 
een nul teveel). 

Ook op de kaarten is het een en ander aan 
te merken. In elk blok van 8 x 10 km staat 
een topografische naam vermeld. Op zich 
handig ter oriëntatie, ware het niet dot deze 
nomen zonder loep vrijwel niet te lezen zijn. 
De aantallen per blok zijn weergegeven 
middels een systeem van O tot 6 rode balk
jes, hetgeen de overzichtelijkheid van de 
kaarten niet ten goede komt. 
Ondanks het bovenstaande heb ik heel wat 
leesplezier oon deze broedvogelotlos be
leefd. fHet boek vormt natuurlijk prachtig ver
gelijkingsmateriaal met de Nederlandse vo
gelatlassen van SOVON. Zo blijken veel 
watervogels in België heel wat schaarser 
dan in Nederland. Ter illustratie: het Belgi
sche bestand van de V\/ilde eend wordt ge
schat op 21.000 - 25.000 paar, tegen 
250.000 - 400.000 paartjes in ons land. De 
aantallen roofvogels lijken me over het alge
meen te loog geschat. Opmerkelijk vond ik 
de schatting van het aantal broedparen van 
de Kluut (470-480), vergeleken met die van 
de Scholekster (360-380). De helft van de 
Belgische Watersnippen blijkt in de provin
cie Limburg te broeden. Interessante broed-
vogelsoorten in België zijn Hazelhoen (230 
paar). Middelste bonte specht (250, 
vreemd dat de Kleine bonte specht niet ver
der komt don 510), Waterspreeuw (740), 
Beflijster (enkele paren in de LHoge Venen), 
Kramsvogel (3700), Orpheusspotvogel (in 
1984 >50 territoria in Lotharingen en het 
Maasdistrict), Fluiter (31.000), Vuurgoud-
haon (83.000), Kortsnovelboomkruiper 
(1700), Klapekster (350) en Notenkraker 
(100-150). 

Veel soorten die in Nederland achteruit
gaan blijken het ook in België slecht te doen. 
In dit verband kunnen bijvoorbeeld de aan
tallen Zwarte sterns (<10), Grote korekie-
ten (<20) en Ortolanen (van 1 10 in de ja
ren zeventig afgenomen tot 30 halverwege 
de jaren tachtig) genoemd worden. 

Dat de Patrijs zich hier en daar in Midden-
België goed handhaaft lijkt mij niet te wijten 
aan de 'de bewaking van jachtgebieden te
gen de stroperij en de vijanden van de 
Patrijs'. 
Ondanks de duidelijke tekortkomingen zou 
ik niemand willen ontraden deze atlas aan 
te schaffen. De rijkdom aan informatie is erg 
groot, bovendien ontdek je interessante ver
schillen en overeenkomsten als je de soort-
teksten vergelijkt met die in de Nederlandse 
vogelatlassen. 

J.E.M. VAN DER COELEN 

NATUURBEHEER 

MARTIN HERMY (ed.), 1990, met een voor
woord van Prof. dr. J. fHublé en Prof. dr. V. 
Westhoff. Uitgeverij Mare Van de Wiele, 
Brugge in samenwerking met de Stichting 
Leefmilieu-Kredietbank, Natuurreservaten 
en het instituut voor Natuurbehoud van het 
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. 
Te verkrijgen via de boekhandel of via de 
administratie van de Nederlandse Vereni
ging tot behoud van Natuurmonumenten in 
's Graveland. Prijs: f 75,— (f 67,50 voor 
leden). 

fHet Nederlands sprekende deel van België 
omvat slechts een beperkt deel van het Ne
derlands taalgebied; het is dan ook niet ver
wonderlijk dat in Vlaams-België slechts een 
evenredig deel van de nederlandstalige 
boekenmarkt geproduceerd wordt. Dot 
geldt uiteraard ook voor het aantal boeken 
die betrekking hebben op het onderwerp 
"natuur". 
Deze stelling geldt, zoals gezegd, voor de 
kwantiteit, voor de kwaliteit geldt dot als de 
Vlamingen iets uitgeven dan is dot ook met
een iets bijzonders. FHet voor mij liggende 
boek lijkt deze uitspraak te bevestigen: niet 
alleen is het boek "Natuurbeheer" topkwa
liteit wat betreft de inhoud, maar evenzeer 
wat betreft de uiterlijke verzorging. 
Na een degelijke inleiding over natuurbe
houd, de geschiedenis daarvan in België en 
in naburige landen en de diverse problemen 
die natuurreservaten bedreigen, gaan diver
se schrijvers in op vooral de praktische kan
ten van het natuurbeheer. In Hoofdstuk 2 
komen achtereenvolgens de diverse half-
natuurlijke biotopen oon de orde die in 
Vlaanderen voorkomen, elk uiteraard met 
zijn specifieke problemen wat betreft het be
heer. Omdat het beheren van Beken en ri
vieren. Moerassen en open water. Graslan
den, ruigten en zomen. Heiden, Duinen en 
Bossen ook in Nederland zijn oon te treffen 
en de problematiek van hun beheer voor 
heel West-Europa geldt, kon ook de uit Ne
derland afkomstige lezer heel wat informatie 
krijgen over het beheer van dezelfde bioto
pen in zijn eigen omgeving. Hoofdstuk 3 be

handelt het thema vrijwilligerswerk dat in 
België meer dan in Nederland wordt toege
past. Afgezien van de hierboven genoemde 
thema's behandelt het boek tevens, moor 
dan via diverse "intermezzo's", heel bij
zondere onderwerpen zoals het beheer van 
libellen in moerassen en waterpartijen, ont
grondingen en "natuurbouw", zaadbanken 
in de bodem en zeer uitvoerig de betekenis 
van de extensieve beweiding met diverse 
grote grazers, een onderwerp dat op dit 
moment binnen het gehele natuurbeheer in 
het centrum van de belangstelling staat. 
Door de variatie van de behandelde the
ma's, de indrukwekkende lijst van literatuur
verwijzingen, de mooie en heldere sche
ma's, figuren en - niet te vergeten - prach
tige foto's in kleur is dit boek niet zomaar 
een handboek voor de natuurbeheerder, 
maar ook een leerrijk "kijk-en-leesboek" 
voor de in het natuurbeheer geïnteresseerde 
leek. 

Van harte aanbevolen speciaal voor de ko
mende winteravonden bij de warme kachel, 
een lekkere pijp en een goed glas wijn. 

H. HILLEGERS 

GROEIVORMEN VAN PLANTEN 

J.J. BARKMAN, 1990 . Wetenschappelijke 
Mededelingen van de Koninklijke Neder
landse Natuurhistorische Vereniging, nr. 
196. Te bestellen bij de Uitgeverij van de 
KNNV, Isidorusweg 21, 5624 KD Eindho
ven door overmaken van f 15,50 + i 3,50 
(verzendkosten) op giro 130.28 ten name 
van de bovenvermelde uitgeverij. 

De deeltjes van de serie "Wetenschappelij
ke Mededelingen vorv de KNNV", behoe
ven in ons Maandblad nauwelijks meer 
geïntroduceerd te worden. Het zijn, alge
meen gesproken, korte, bondige, meest 
weinig luxueus uitgegeven en dus goedko
pe boekjes en behandelen gespecialiseerde 
onderwerpen uit de veldbiologie. Nr. 196 
van de onlangs overleden prof. Jan Bark
man is daar een goed voorbeeld van. Het 
boekje behandelt het thema groeivormen bij 
planten, typen van planten met dezelfde 
globale architektuur en hetzelfde morfologi
sche hoofdpatroon. De deense plantenoe-
coloog Rounkiaer heeft in het begin van de
ze eeuw een systeem van naamgeving voor 
allerlei typen van groeivormen ontworpen. 
Barkman heeft dit systeem nader uitgewerkt 
en voorzien van nieuwe nomen die afgeleid 
zijn van de genusnaam van een bekende en 
typische vertegenwoordiger van die groei
vorm, voorzien van het postfix "-ide". Deze 
nieuwe terminologie komt vooral ten goede 
aan onderzoek naar de struktuur van vege
taties. 

H. HILLEGERS 



B E R G B E E L D 
£EN ONDERZOEK NAAR RELATIES TUSSEN KUNST EN LANDSCHAP 
Ruim drie jaar geleden is de Jan van Eyck Akodenfiie te Maastricht onder de naam BERG BEELD een (praktijk)onder-
zoek begonnen naar de relaties tussen kunst en landschap in onze tijd. 
Hierbij staat het woord BERG voor Sint-Pietersberg - met inbegrip van alle andere Limburgse "bergen" - en het 
woord BEELD voor de verbeelding van de kunstenaar. 

EEN VERKENNING VAN HET LIMBURGSE PLATEAÜLANDSCHAP 

Een uniek samengaan van kunst en natuun/zetenschap maakte het mogeliik 
om het terrein van aktie - het door de Maas en haar zijrivieren doorsneden 
plateau van zowel Belgisch als Nederlands Zuid-Limburg - op een deskun
dige wijze te verkennen en te beschrijven. 
Deze veldverkenning, verricht door wetenschappers van het Natuurhisto
risch Genootschap in Limburg en het Geologisch Bureau van de Rijksgeolo-
gische Dienst te HeeHen resulteerde in overleg met de Jan van Eyck Akade
mie in de keuze van een zestigtal lokaties, elk met een unieke kombinatie 
van voor het Limburgse plateaulandschap kenmerkende eigenschappen op 
het gebied van de archeologie, fauna, flora, geologie, geomortologie, 
hydrologie, het natuurbeheer en de geschiedenis van kuituur en natuur. 
Het resultaat van die veldverkenning is neergelegd in deze publikatie. Dit 
"lokatieboek" bevat met foto's geïllustreerde korte, heldere beschriivingen 
van alle geselekteerde lokaties. 
De auteurs zijn C. Blok (inleiding), kunstkritikus, dr. H. van Amerom en 
PJ. Felder, geologen, drs. B. Graatsma en drs. H. Hillegers (hoofdauteur), » ^ ^ ^ ^ ^ 

Deze publikatie, die vergezeld gaat van een veelkleurige brochure en die Si^^^l 
zowel het totale projekt BERG BEELD inleidt alsook alle lokaties beschrijft, H ^ H ^ H 
is een unieke gids geworden en daarmee een "must" voor allen die in het fl^^^^l 
Limburgse plateaulandschap zijn geïnteresseerd. H^^^^l 
De publikalie, die uitgegeven wordt door de Jan van Eyck Al!.ademie in sa- |^^^^H 
menwerking met het Nofuurhistorisch Genootschap in timburg en het Geolo- j^^^^^f 
gisch ßureou von de Rl/ksgeo/ogische Dienst te Heerlen, omvat / 3Ó pagina's ^̂ ^̂ ^̂ 1̂ 
teicst, hrmaot A4, / 20 zwart/wit foto's, een panoramische kleurenfoto 
(oms)agj en een speciaal hiervoor getekende kaart waarop alle lokaties zijn ^ ^ ^ ^ ^ H 
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PROJEKTVOORSTELLEN 

Van de bijna honderd kunstenaars die op de oproep tot deelname (decem
ber 1988) aan de door de Jon van Eyck Akademie te organiseren mani
festatie BERG BEELD reageerden, werd een aantal op grond van hun reak
tie, dokumentotie en otelierbezoek tezamen met enkele rechtstreeks door de 
organisatoren benaderde kunstenaars, uitgenodigd om deel te nemen aan 
het proiekt BERG BEELD. Deze kunstenaars, elf in totaal (Anne Ausloos, 
Douwe Jan Bakker, Seakle Bos, Johan Cornelissen, Juan Geuer, Non Hoo-
ver, Toine Horvers, Hans Leutscher, Adriaan Nette, Egied Simons en Jeroen 
van Westen), hebben naar aanleiding van een informatiepakket - het hier
boven aangekondigde "lokatieboek" - en enkele oriëntatietochten door 
het terrein van aktie onder leiding van de gidsen Sjeuf Felder, Bart Graatsma 
en Henk Hillegers, een jof meer) lokatie(s) gekozen en een projektvoorstel 
hiervoor gedaan. 
Over die voorstellen handelt deze publikatie. Dit "projektenboek" - het 
verslag van een eerste fase - bevat de beschrijvingen (in de meeste geval
len door de betrokken kunstenaars zelf) van deze voorstellen voor projekten 
in en/of met het Zuidlimburgse landschap. 
De auteurs zijn C. Blok, kunstkritikus, Johan Deumens, galeriehouder en de 
elf kunstenaars. 

Dit "projektenboek" is aan ai diegenen aan te bevelen die ook geïnteres
seerd zijn in en nieuwsgierig naar datgene wat nu juist de betrokken kunste
naars met de veelheid aan (natuur- en kultuurhistorische) informatie over het 
plateaulandschap van beide Limburgen, zoals opgenomen in het hierboven 
aangekondigde "lokatieboek", hebben gedaan. 

De publikatie, die uitgegeven wordt door de Jan van Eyck Akademie, omvat 
40 pagina's tekst, hrmaot A4, diverse afbeeldingen (foto's en tekeningen) 
alsmede een koort van het terrein van aktie. 

BERG 
BEELD 

Beide publikaties zijn (afzonderlijk of tezamen) te bestellen door het overmaken van het juiste bedrag (zie hieronder) op postgiro 429851 t.n.v. Publicatie
bureau Naiuurhistorisch Genootschap, Groenstraat 106, 6074 EL Melick: 1) de publikatie "BERG BEELD: een verkenning van het Limburgse plateauland
schap door het overmaken van f 22,50 (voor leden) of f 28,— (voor niet-leden) onder vermelding van "Berg Beeld"; 2) )de publikatie "PROJEKT
VOORSTELLEN" door het overmaken van f 7,50 (voor leden en niet-leden) onder vermelding van "Projekten". 
Bij de aanschaf van een of beide publikoties ontvangt men een exemplaar van de speciale "Berg Beeld "-brochure gratis. 
Beide publikaties zijn ook te koop in het Natuurhistorisch Museum Maastricht. 



AKTIVITEITEN VAN HET N A T U U R H I S T O R I S C H GENOOTSCHAP IN LIMBURG 

Aankondigingen voor deze rubriek dienen uiterliik de 15e van de maand voorafgaande aan 
die waarin de oktiviteiten plaatsvinden schriftelijk bij de redaktie te zijn aangemeld. 
DONDERDAG 3 JANUARI is de eerste bijeenkomst in 1991 van Kring Maastricht. Tijdens 
deze bijeenkomst zal prof. dr. J.P.M. Geraedts (die als hoogleraar genetica verbonden is 
aan de Rijksuniversiteit Limburg) een voordracht houden naar aanleiding van de door het 
Natuurhistorisch Museum Maastricht georganiseerde expositie 'Mier en slang'. 
De tentoonstelling en de voordracht gaan in op de vraagstukken rond het begrip evolutie, 
zoals die in de eerste helft van deze eeuw leefden. Directe aanleiding tot de tentoonstelling 
vormt de correspondentie die de jezuïet Wosmann en de gereformeerde hoogleraar Buyten-
dijk over dit onderwerp voerden. 
Aan het eind van de 20e eeuw is de genetica van de mens in staat verklaringen te bieden 
vooreen aantal problemen woarWasmonn en zijn tijdgenoten zo mee geworsteld hebben. 
Dit betreft met name het inzicht in de menselijke verscheidenheid die de basis kan zijn voor 
natuurlijke selectie en daarmee voor evolutie. Verschillen met andere diersoorten kunnen 
worden gebruikt voor de constructie van phylogenetische stambomen. 
Dit wil niet zeggen dat daarmee alle discussiepunten uit de weg geruimd zijn. Integendeel 
zelfs. Dit zal worden toegelicht aan de hand van een drietal door Wasmann bestudeerde 
onderwerpen: tooi, intelligentie en epigenetische erfelijkheid. 
Deze bijeenkomst in het Natuurhistorisch Museum Maastricht begint om 20 uur. Of het mo
gelijk is na afloop de tentoonstelling 'Mier en Slang' (die nog tot 1 7 januari te bezichtigen 
is in de bitliotheek van de Rijksuniversiteit Limburg aan de Bonnefantenstraat) was bij het ter 
perse gaan van dit nummer van het Maandblad nog niet bekend. 
WOENSDAG 9 JANUARI is er weer een bijeenkomst waarop leden van de Plontenstudie
groep en andere belangstellenden gegevens invoeren in de centrale computer van het Ge
nootschap. Voor het feitelijke werk zijn vier terminals beschikbaar waar telkens twee perso
nen tegelijk aan kunnen werken. Bovendien moeten er voorbereidende (controlerende) 
werkzaamheden worden verricht. Ook belangstellenden in het voor en in samenwerking met 
het Genootschap ontwikkelde programma INVENTAR zijn deze avond welkom: er kon een 
goede indruk verkregen worden van de wijze waarop natuurhistorische gegevens van ge
heel verschillende aard (naast planten ook vogels, zoogdieren, insekten, amfibieën en rep
tielen) op een bijzonder gebruiksvriendelijke wijze kunnen worden ingevoerd in geautomati
seerde databestanden. 
WOENSDAG 9 JANUARI komt ook de Vlinderstudiegroep bijeen voor haar maandelijkse 
bijeenkomst in het Natuurhistorisch Museum Maastricht. Er wordt dan aandacht besteed aan 
het geslacht Colias; leden worden verzocht materiaal mee te nemen. Leden en belangstel
lenden zijn welkom vanaf 20 uur. 
MAANDAG 14 JANUARI is Kring Heerlen weer te gast bij het Geologisch Bureau aan de 
Voskuilenweg 131 te Heerlen. No een korte inleiding door de heer H. van Amerom volgt 
een vertoning van de videoband 'Ons land 70 miljoen jaar geleden'. No de pauze verzorgt 
de heer Van Amerom een rondleiding door het Geologisch Museum, waar uiteraard vooral 
aandacht besteed wordt aan de gesteenten en fossielen uit de besproken periode. 
WOENSDAG 23 JANUARI komen leden die geïnteresseerd zijn in planten (de Plantenstu-
diegroep plus overige belangstellenden) weer bijeen in het Natuurhistorisch Museum 
Maastricht. Tijdens deze bijeenkomst zullen Chris Rövenkamp en Dick den Boer (beiden ver
bonden aan de Stichting voor Toegepaste Landschapsecologie) een uiteenzetting geven 
over de vegetaties van en het beheersplan voor de Sint Pietersberg. Na de pauze zal Jan 
Cortenraad een toelichting geven over de verschillende soorten Ganzevoeten en Meides. 
No zijn inleiding is er gelegenheid de verschillende soorten aan de hand van herbariumma
teriaal nader te bestuderen. De bijeenkomst begint om 20 uur. 

DONDERDAG 7 FEBRUARI komen leden uit de omgeving van Maastricht ('Kring Maas
tricht') weer bijeen in het Natuurhistorisch Museum Maastricht aan het De Bosquetplein. De 
avond wordt in aansluiting op de succesvolle avonden in november en december weer door 
de leden zelf vervuld: mededelingen, demonstraties, dia's, naturalio. Er zal o.a. een video
band over de Relmuis worden vertoond. Leden die meer dan een half uur denken te gebrui
ken worden verzocht van te voren kontakt op te nemen met de heer D. Th. de Graaf, 
tel. 043-293068/64 (overdag). De bijeenkomst begint om 20 uur en wordt rond 22.30 uur 
afgesloten. 
MAANDAG 25 FEBRUARI verzorgt de heer P. Spreuwenberg voor Kring Heerlen een voor
dracht over vogeltrek. Hoewel vogeltrek de mensheid al eeuwen fascineert, is er pas de 
laatste eeuw wat meer inzicht gekomen in het hoe en waarom van de vogeltrek. De heer 
Spreuwenberg zal o.a. ingaan op het ontstaan van de trek, verschillende typen trek 
(gestuwde trek en breed front), de afstonden die worden afgelegd en de wijze waarop 
nacht- en dagtrekkers zich oriënteren. De bijeenkomst wordt gehouden in de zoal van de 
Nederlands Hervormde kerk aan de ds. Jongeneelstroat 1 te Heerien (zij-ingang aan het 
Tempsplein) en begint om 20 uur. 
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