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VOLLEDIG 

Het is een zomers zon- 

nige dag en ik zit onder 

een boom te lezen en 

tussendoor voor me uit 

te staren over een kilo- 

metersbreed rietland 

dat zeer, zeer geleide- 

lijk overgaat in een heel 

groot meer. Zomer, zon, 

natuurgenieten. 

Daarnet keek ik even 

langs de stam omhoog 

(waarom?) om ineens 

een stuk schors te zien 

bewegen. Schors be- 

weegt niet, zelfs met 

mijn verhitte zomerher- 

senen kan ik dat beden- 

ken. Even weer over het 

rietland uitkijken,flink 

met mijn ogen knipperen en weer naar die schors turen. Dat stuk 

schors blijkt een kop te hebben. Het wordt steeds gekker, maar een 

Draaihals is natuurlijk ook een gek beest. Zo muisstil en onzichtbaar 

opgaan in de boomstam waar hij insecten zoekt! Beter kijken lever- 
de overigens twee Draaihalzen op, in diezelfde boom, een jong en 

mama of papa. 

Van de boom naar het boek en dan weer over het rietland. Het is bij- 

na eindeloos zoals het pas tegen de horizon, in een heiige strook, 

overgaat in het meer. Bruine kiekendieven vliegen af en aan; hun 

vluchten worden begeleid door het zware krassen van Raven en 

door het geklepper van de Ooievaar die een nest met vliegvlugge 

jongen heeft in de boerderij naast me. Er zitten Paapjes, Kleine ka- 

rekieten en Rietzangers in schandalige dichtheden, maar ook het 

hele snorrende gedoe met Snor en Krekelzangeren op de koop toe 

ook nog Baardmannetjes. En dat allemaal praktisch vanuit mijn luie 
stoel onderde boom met de Draaihalzen. 
Het water trekt, ik wil zien wat er gebeurt in die enigszins wazige 

oplichtende strook aan de horizon. Dus sta ik met enige moeite op 

uit mijn luie stoel en wandel naar de oever. Onderweg zie ik eland- 

sporen en werk ik op de zenuwen van een Vos die net een Muskusrat 

verschalkt heeft. Aan de rand van het meer sta ik abrupt stil en houd 

mijn adem in.Want hier,tussen meeren land,ontvouwt zich een 

sprookje, dat de wonderbare overgang van water naar droge grond 

vertelt. Het heet'verlanding'in het Nederlands, maar dit lelijke, zo 

typische woord doet grondig afbreuk aan al het moois dat hier te 

zien is. Het begint met Mattenbies.die met zijn hoge, ijle stengels de 

wateroppervlakte breekt. Het zonlicht speelt met de stengels en het 

wateren samen met de zich in het water weerkaatsende spannende 

wolkenhemels levert dat wonderlijke lichteffecten op, een sprookje 

waardig. In het water staat wat fonteinkruid, maar het is me daar te 

nat om uit te zoeken wat dat allemaal is. 

Veel leuker vind ik de Zwanenbloem die hier uitbundig staat te 

bloeien, met Pijlkruid 

ertussen, en Grote bo- 

terbloem en Kalmoes 

en Gele plomp. Op een 

meer beschut plaatsje 

ligt een tapijt bloeiende 

Kikkerbeet mooi te zijn 

en alsof het zo moet zijn 

springen er constant 

Poelkikkers op en van 

de blaadjes. Meer Zwa- 

nenbloem en Kikker- 

beet dan ik in mijn hele 

leven al gezien heb. Je 

kunt hier blijven rond- 

kijken, en steeds nieu- 

we dingen zien. Drijf- 

tillen bijvoorbeeld en 

drijftillen. Eenieder die 

denkt dat er niets zo erg 

op een drijftil lijkt als een andere drijftil, heeft het finaal mis. Er zijn 

drijftillen met'moeras'-bloemen zoals Moeraswederik,-andoorn, 

-walstro,-vergeet-me-niet, nog wat mooie schermbloemen zoals 

Grote en Kleine watereppe en Melkeppe, Watermunt, Kattenstaart, 

Wolfspoot en noem maar op. Er zijn ook drijftil-achtige structuren 
met slangenhuidjes. Beverburchten groot en klein-want daar gaat 

het natuurlijk om -blijken dé place-to-be te zijn voor vervellende 

ringslangen. Dat is weer eens wat anders dan plantjes kijken. 

Ondertussen ben ik van de oever weg gekuierd en langzaamaan 

gaat het rietland er anders uitzien. Er verschijnen struiken zoals 

Grauwe wilg en Zwarte els en sluiers van Bitterzoet en Haagwinde. 

Het gaat verder. Ik zie veenmossen verschijnen en Tormentil, Moe- 

rasviooltje en Veenpluis en ook nog een paar zeggensoorten die niet 

direct typische rietlandsoorten zijn. De meest wonderlijke verande- 

ring voltrekt zich uiteindelijk heel snel. Ineens sta ik in een moeras- 

bos, een broekbos eigenlijk met heel veel Zachte berk,ook nog Zwar- 
te els en Sporkenhout met in de ondergroei een wonderlijk mengsel 

van Riet, Veenbes, Blauwe en Rode bosbessen, Ronde zonnedauw, 

veenmossen en Lavendelheide. 

Ik wandel terug naar mijn stoel onder de boom met de Draaihalzen. 

Mijmerend. Wat een belevenis om die hele overgang zo te kunnen 

meemaken! Zo volledig heb ik het nog nooit gezien. Hoezo, volledig? 

Hoe kom ik bij dat woord? Het voert meterug naarWilde Planten, 

deel twee, waarVictorWesthoff net dit verlandingsproces beschrijft, 

ook als een sprookje dat in Nederland (en Vlaanderen) nog moeilijk 

te beleven valt. Blijkbaar ga ik onwillekeurig dit paradijs meten aan 
Lage Landen normen. En dat wil ik eigenlijk niet. Vlaanderen en Ne- 

derland zijn niet de norm, wij hebben niet te oordelen over het al 

dan niet 'optimaal' of'volledig' zijn van levensgemeenschappen el- 

ders in Europa. Laten we er maar gewoon'volledig'van genieten. 

M. LEJEUNE 



NATUURHISTORISCH MAANDBLAD SEPTEMBER 2006 JAARGANG 95 | 9 197 

De libellen van het Roerdal 
DEEL I,JUFFERS (ZYCOPTERA) 

R.P.C. Geraeds, Bergstraat 70, 6131AW Sittard 

V.A. van Schaik, St. Luciaweg 20,607$ EK Herkenbosch 

Na de systematische inventarisatie van amfibieën in 1997 

(GERAEDS & VAN SCHAIK, 1999; 2001) zijn in de jaren 2000 tot 

en met 2005 de libellen in het Roerdal geïnventariseerd. 

De reden hiervoor was tweeledig. Ten eerste bleken ver- 

spreidingsgegevens over libellen in het Roerdal onvolledig 

en versnipperd. Een systematische libelleninventarisatie 

van het gehele Roerdal heeft nooit eerder plaatsgevon- 

den. Ten tweede herbergt de Roer enkele populaties van 

in Nederland zeldzame en zeer zeldzame libellensoorten 

waarvan de verspreiding in 2000 nog niet goed bekend 

was. Dit heeft geresulteerd in een inventarisatie van libel- 

len bij 80 stilstaande oppervlaktewateren in het Roerdal, 

de Roer en de mondingen van haar zijbeken. In totaal zijn 

tijdens deze inventarisatie 40 soorten libellen waargeno- 

men, waarmee het Roerdal tot de soorten rijkste libellen- 

gebieden van Nederland behoort. De resultaten van dit 

onderzoek worden in een tweetal artikelen besproken. In 

dit eerste artikel wordt het onderzoeksgebied, de onder- 

zoeksmethode en het voorkomen van de juffers (ZYCOPTERA) 

besproken. Een tweede artikel behandelt het voorkomen 

van de echte libellen (ANISOPTERA), waarbij tevens de waarde 

van het Roerdal voor libellen wordt toegelicht. 

30-, 

HET ROERDAL 

De Roer heeft haar oorsprong in de Hoge Venen in België, van 

waaruit ze via Duitsland naar Nederland stroomt. Bij Vlodrop 

komt het riviertje Nederland binnen. Vervolgens stroomt ze via 

Herkenbosch, Melick en Sint Odiliënberg naar Roermond waar ze 

in de Maas uitmondt. De Roer stroomt over een lengte van circa 

21,5 kilometer op Nederlands grondgebied en heeft hier een verval 

van ongeveer vijf meter. Het bodemsubstraat van de Roer bestaat 

voornamelijk uit zand, grind en klei. In morfologisch opzicht ver- 

keert het Nederlandse deel van de Roer nog in een relatief natuur- 

lijke staat. Zij meandert voor het grootste deel vrij door het land- 

schap. Dit komt onder andere tot uiting in de vorm van steilran- 

den.stroomkommen,grind- en zandbanken en slibafzettingen. 

Het dal van de Roer is vrij breed en scherp begrensd en kent hoofd- 

zakelijkeen agrarisch gebruik.De hogergelegen(dekzand)gronden 

worden in hoofdzaak als akker gebruikt. De lager gelegen gron- 

den bestaan voornamelijk uit zware en lichte zavel en worden als 

wei-en hooiland gebruikt. Rivierbegeleidende bossen ontbreken 

in het Roerdal. Opgaande beplantingen bestaan voornamelijk uit 
populierenbosjes. Daarnaast liggen verspreid door het Roerdal 

houtwallen, singels en moerasbosjes.Opgaande beplantingen ko- 

men voornamelijk voor op het traject Vlodrop-Sint Odiliënberg. 

Stroomafwaarts van Sint Odiliënberg heeft het Roerdal een meer 

open karakter. 

Voortplantingswateren van libellen in het Roerdal worden in vier 

typen ingedeeld: rivier, beken, voormalige meanders en poelen/af- 

gedamde sloten. De stromende wateren bestaan uit de Roer en de 

hierin uitmondende beken. De Roer wordt op grond van breedte, 

diepte en morfologie als een kleine rivier gekarakteriseerd. Beken 
die in de Roer uitmonden zijn de Mühlenbach, Lappegrentlossing, 

Koebroekbeek, Rode Beek, Bosbeek, Holsterbeek,Melicker Leigraaf 
en deSluizerbeek. De stilstaande wateren bestaan uit voormalige 

Roermeanders en poelen. Het grootste deel van de 80 onderzoch- 

te wateren betreft voormalige meanders 

van de Roer, in totaal 48. De overige 32 stil- 

staande wateren zijn poelen en afgedam- 

de sloten (WATERSCHAP ROER EN OVERMAAS & 

ZUIVERINGSCHAP LIMBURG, 1996; GERAEDS & VAN 

SCHAIK, 1999). Deze wateren variëren sterk 

in oppervlak. Enkele zijn zeer sterk verland 

en bevatten geen, of slechts tijdelijk open 

water. De grootste wateren hebben een op- 

pervlakte van ruim 10.000 m2(onderande- 

101-250        251-500       501-1000    1001-5000  5001-10000 

Oppervlakte in m2 

FIGUUR1 

Het wateroppervlak van de onderzochte stilstaan- 

de wateren (n = 80). 
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Aantal 
stilstaande 
wateren 

Roer Beken Aantal 
poelhokken 

Voortplanting Rode Lijst Voorkomen 

Weidebeekjuffer (Calopteryx splendens) 41 ja ja 166 ja TNB zeer algemeen 
Gewone pantserjuffer (testes sponsa) 7 nee nee 7 ja TNB zeldzaam 
Tengere pantserjuffer (Lestes virens) 2 nee nee 2 waarschijnlijk KW zeer zeldzaam 
Houtpantserjuffer {Lestes viridis) 35 ja ja 46 ja TNB algemeen 
Bruine winterjuffer (Sympecmafusca) 7 nee nee 7 waarschijnlijk BE zeldzaam 
Kanaaljuffer (Cercion lindenii) 15 ja nee 57 ja TNB zeer algemeen 

Azuurwaterjuffer (Coenagrion puella) 66 ja ja 95 ja TNB zeer algemeen 
Variabele waterjuffer (Coenagrion pulchellum) 6 nee nee 10 waarschijnlijk TNB zeldzaam 
Grote roodoogjuffer (Erythromma najas) 40 ja nee 47 ja TNB algemeen 
Kleine roodoogjuffer (Erythromma viridulum) 29 ja nee 33 ja TNB algemeen 
Vuurjuffer (Pyrrhosoma nymphula) 48 ja ja 65 ja TNB zeeralgemeen 
Watersnuffel (Enallagma cyathigerum) 8 ja nee il waarschijnlijk TNB zeldzaam 
Lantaarntje (Ischnura elegans) 72 ja ja 118 ja TNB zeer algemeen 

Koraaljuffer (Ceriagrion tenellum) 1 nee nee 1 nee TNB zeer zeldzaam 

Blauwe breedscheenjuffer (Platycnemis pennipes) 21 ja ja 93 ja zeer algemeen 

TABEL1 

Overzicht van het voorkomen en de status van de verschillende soorten juffers in het Roerdal. Rode lijst, TNB: thans niet bedreigd; KW: kwetsbaar; BE: bedreigd. 

re de wateren 44 en 72). Het merendeel van de wateren heeft ech- 

tereen beduidend kleineroppervlak [figuuri]. 

ONDERZOEK 

Het onderzoeksgebied beslaat het gehele Nederlandse stroom- 

gebied (winterbed) van de Roer voor zover dit niet door stedelijk 

FIGUUR2 

Globale begrenzing van het onderzoeksgebied en ligging van de oppervlaktewateren. In blauw zijn de 

onderzochte wateren weergegeven. De rood weergegeven wateren zijn door omstandigheden niet gein 

ventariseerd. 

gebied loopt. Dit komt neer op het gebied vanaf de Duits-Neder- 

landse grens in Vlodrop tot aan de afsplitsing van de Roer met de 

Hambeek in Roermond. Binnen dit gebied zijn zoveel mogelijk op- 

pervlaktewateren geïnventariseerd. In het stedelijk gebied zijn al- 

leen de Roeren de Ham beek geïnventariseerd. Van de zijbeken van 

de Roer zijn alleen de mondingsgebieden in dit onderzoek betrok- 

ken. Van de in totaal 91 bekende stilstaande oppervlaktewateren 

zijn er om verschillende redenen elf buiten beschouwing gelaten. 

Voor de ligging van de wateren en de be- 

grenzing van het onderzoeksgebied wordt 
verwezen naarfiguur2. 

Het merendeel van de libellen is zonder ze 

te vangen, op zicht gedetermineerd. Moei- 

lijk van elkaar te onderscheiden soorten 

zijn met het libellennet gevangen en na de- 

terminatie weer vrij gelaten. De Roer is zo- 

wel vanaf de oevers als vanuit het water en 

per boot geïnventariseerd. Daarnaast zijn 

bij vrijwel alle wateren larvenhuidjes (exu- 

viae) verzameld. De determinatie hiervan 

is thuis uitgevoerd met behulp van een ste- 

reomicroscoop, vergroti ng 30X. 
De inventarisaties van de oppervlaktewa- 

teren zijn vrij willekeurig uitgevoerd. Het 

aantal bezoeken in de onderzoeksperiode 

varieert per water van vijf tot enkele tien- 

tallen. Omdat een aantal wateren slechts 

enkele malen is bezocht en omdat niet alle 

oppervlaktewateren in het onderzoek zijn 

betrokken is de inventarisatie zeker niet 

volledig. Wel is een goed gefundeerd en 

compleet beeld van de libellenfauna van 

het Roerdal verkregen. De kans dat er bin- 

nen de onderzoeksperiode nog populaties 

van onontdekte soorten in het Roerdal aan- 

wezig zijn achten wij bijzonder klein. Wel 

kunnen soorten zijn gemist waarvan zwer- 

vende dieren in het Roerdal terecht zijn ge- 

komen. Zo zijn er binnen de onderzoekspe- 
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riode via de digitale Libellen nieuwsbrief Nederland 

van de Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie 

waarnemingen van de Zuidelijke keizerlibel (Anaxpar- 

thenope) en de Zuidelijke glazenmaker (Aeshna affi- 

nis) uit het Roerdal gemeld. Het voorliggende artikel 

en de nog te verschijnen bespreking van de echte libel- 

len zijn echter uitsluitend gebaseerd op eigen waar- 

nemingen.Omdat de waarnemingen van beide soor- 

ten nooit door de auteurs kon worden bevestigd, zijn 

deze verder buiten beschouwing gelaten. Vóór de on- 

derzoeksperiode (in 1997) zijn twee Bandheidelibellen 

(Sympetrum pedemontanum) langs de Holsterbeek in 

het Roerdal waargenomen (EDELAAR, 1997). Deze soort 

is daarna echter nooit meer in het Roerdal gezien zodat 

het waarschijnlijk zwervende dieren betreft. Ook deze 

soort wordt verder buiten beschouwing gelaten. 

RESULTATEN JUFFERS 

Gedurende de zesjarige inventarisatie zijn vijftien 

soorten juffers in het Roerdal waargenomen. Hiervan 

komen er zes zeer algemeen voor. Ze zijn in meer dan 

50 poelhokken (hokken van 200 bij 200 meter) aan- 

getroffen. Drie soorten zijn algemeen en in 16 tot 50 

poelhokken waargenomen. Alle algemene en zeer algemene soor- 

ten planten zich met zekerheid in het Roerdal voort. Vier soorten 

zijn zeldzaam (zes tot vijftien poelhokken) en twee juffers zijn zeer 
zeldzaam (minder dan zes poelhokken). Slechts van één van de 
zeldzame en zeer zeldzame soorten juffers is voortplanting in het 

Roerdal aangetoond. Van vier andere soorten is het waarschijnlijk 

dat ze zich hier voortplanten, omdat voortplantingsgedrag is ge- 

constateerd en/of omdat ze gedurende opeenvolgende jaren bij 

dezelfde wateren zijn waargenomen. Een overzicht van de aange- 

troffen soorten staat in tabel 1. 

Zeer algemene soorten 

De Weidebeekjuffer (Calopteryx splendens) [figuur 3] is de meest 

verspreid voorkomende juffer in het Roerdal. Deze soort is in 166 

poelhokken en 43 oppervlaktewateren aangetroffen (de mondin- 
genvan de zijbeken van de Roer zijn als één water beschouwd). Hoe- 

wel de soort regelmatig bij stilstaande oppervlaktewateren is waar- 

genomen, is voortplanting a Neen in de Roer aangetoond. De Blauwe 

breedscheenjuffer (Platycnemispennipes) en de Kanaaljuffer (Cer- 

cion lindenii) worden voornamelijk langs de Roer waargenomen. In 

tegenstelling tot de Weidebeekjuffer planten deze twee soorten 

zich zowel in de Roer als in verschillende stilstaande wateren voort. 

Van de Blauwe breedscheenjuffer is het bekend dat tandems tijdens 

het afzetten van de eieren vaak samenscholen (aggregatie). Dit ver- 

schijnsel is in het Roerdal niet waargenomen. 

Het Lantaarntje (Ischnura elegans),de Azuurwaterjuffer (Coenagrion 

puella) en de Vuurjuffer (Pyrrhosoma nymphula) worden voorname- 

lijk bij stilstaande wateren waargenomen. Ze worden ook veelvuldig 
in lage dichtheden buiten de directe omgeving van het water langs 

houtwallen,bosjesen ruige bermvegetaties aangetroffen. Daarnaast 

worden ze ook langs de Roer zelf gezien. Met name het Lantaarntje 

wordt hier vaak waargenomen. Van deze soort zijn regelmatig eiaf- 

zettende vrouwtjes langs de Roer gezien. De eiafzet is geconstateerd 

in pollen Aarvederkruid (Myriophyllum spicatum) en sterrenkroos 

FIGUUR3 

Mannetje Weidebeekjuffer (Calopteryx splendensj bij watery, 2 augustus 200$. De 

Weidebeekjuffer is de meest algemene juffer in het Roerdal (foto: R. Geraeds). 

(Callitriche spec). Slechts eenmaal is een larvenhuidjevan het Lan- 

taarntje langsde Roer gevonden.Van de Azuurwaterjuffer en de Vuur- 

juffer is nooit eiafzet in de Roer gesignaleerd. Van de laatste soort is 

wel eenmaal een larvenhuidje langs de Roer gevonden. 

Algemene soorten 

De Houtpantserjuffer (Lestes viridis) wordt op een groot aantal 

plaatsen verspreid in het Roerdal aangetroffen. Hierbij gaat het zo- 

wel om stilstaande als stromende wateren. Larvenhuidjes zijn uit- 

sluitend bij stilstaande wateren verza meld. Houtpantserjuffers zet- 

ten eieren af in de bast van bomen en struiken inde oeverzone. Spo- 

ren van eiafzet zijn waarneembaar als galvormige zwellingen in de 

bast. Deze zijn in wilgen (Salix spec), Zwarte els (Alnus glutinosa) en 

Gewone es (Fraxinus excelsior) gevonden. Ze komen voor in bomen 

en struiken langs stilstaande wateren, maar ook langs de Roer. 

Van de twee soorten roodoogjuffers is de Grote roodoogjuffer 

(Erythromma najas) iets algemener dan de Kleine roodoogjuf- 

fer (Erythromma viridulum). Beide soorten worden zowel bij stil- 

staande als stromende wateren gezien. Voortplanting is alleen bij 

stagnant water aangetoond. Hier worden ook de hoogste dichthe- 

den bereikt bij wateren met goed ontwikkelde drijfbladvegetaties 

en ondergedoken watervegetaties. Deze vegetaties zijn noodza- 

kelijk voor het afzetten van de eieren. Voortplantingsgedrag langs 

de Roer is nooit waargenomen. 

Zeldzame soorten 
De Bruine winterjuffer (Sympecmafusca) is in het najaar van 2002 

voor het eerst in het Roerdal aangetroffen. Vervolgens is de soort 

op diverse plaatsen gezien waarbij in een drietal poelen (water 30, 

48 en 54) eiafzettende tandems zijn waargenomen. In totaal is de 

soort gedurende de onderzoeksperiode bij zeven wateren in even- 

zoveel poelhokken gesignaleerd. De Gewone pantserjuffer (Lestes 

sponsa) is eveneens bij zeven wateren, in zeven poelhokken waar- 

genomen. Larvenhuidjes zijn slechts eenmalig in het Roerdal ge- 
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FICUUR4 

Water 26, augustus 2001. Bij de grotere voormalige Roermeanders met een goed ontwikkelde drijfbladvegetatie is de 

Grote roodoogjuffer (Erythromma najasj de meest karakteristiekejuffer (foto: R.Ceraeds). 

vonden (in water 49). Op een aantal locaties wordt de soort jaar- 

lijks bij dezelfde wateren waargenomen waardoor het aanneme- 

lijk is dat de soort ook hier tot voortplanting komt. 

Hetzelfde geldt voor de Variabele waterjuffer (Coenagrion pulchel- 

lum) en de Watersnuffel (Enallagma cyathigerum), hoewel van deze 

soorten nooit larvenhuidjeszijn gevonden. De Variabele waterjuf- 

fer wordt vrijwel jaarlijks inde Muytert waargenomen (in de omge- 

ving van de wateren 27 tot en met 31) waar de soort zich waarschijn- 

lijk ook voortplant. De Watersnuffel wordt voor het eerst in 2001 in 
het Roerdal gezien, in de Muytert.Vanaf dat moment wordt de soort 

jaarlijks in de Melicker Ohé aangetroffen (in de omgeving van de 

wateren 47 en 48). Naast het voorkomen op deze vaste locaties wor- 

den beide soorten incidenteel verspreid in het Roerdal gezien. De 

waargenomen aantallen individuen zijn altijd laag. 

Zeer zeldzame soorten 
De Tengere pantserjuffer {Lestes virens) en de Koraaljuffer {Ceriag- 
rion tenellum) zijn pas recent in het Roerdal waargenomen. De Ten- 

gere pantserjuffer is in 2004 voor het eerst in het Roerdal gezien bij 

twee naast elkaar gelegen poelen (water 48 en 49) en langs de Roer 

ten westen van de kern Melick. In 2005 zijn wederom enkele indi- 

viduen bij de twee poelen gezien. Hier zijn in beide jaren tandems 

en eiafzettende dieren gezien waardoor het waarschijnlijk is dat de 

soort zich hier heeft voortgeplant. 

De Koraaljuffer tenslotte is de zeldzaamste juffer in het Roerdal. 

Van deze soort zijn in 2005 twee mannetjes bij een voormalige 

Roermeander in de Melicker Ohé gezien (water 53). 

DISCUSSIE 

Zeer algemene soorten 
De soorten die in het Roerdal zeer algemeen voorkomen, komen 

met uitzondering van de Kanaaljuffer op landelijk en provinciaal 

niveau algemeen tot zeer alge- 

meen voor (HERMANS et al., 2004; 

NEDERLANDSE VERENIGING VOOR LI- 

BELLENSTUDIE, 2002). De Weide- 

beekjuffer wordt in het Roer- 

dal in zeer hoge dichtheden 

aangetroffen. Deze soort kan 

op daadwerkelijk iedere strek- 

kende meter langs de Roer wor- 

den waargenomen. De soort 

heeft een voorkeur voor kleine- 

re, onbeschaduwde, zuurstof- 

rijke, stromende wateren met 

structuurrijke oevervegetaties. 

Ondanks de voorkeur voor klei- 

nere stromende wateren is de 

Roerblijkbaareen bijzonder ge- 

schikt leefgebied. De Roer ligt in 
circa 135 poelhokken terwijl alle 

stilstaande wateren bij elkaar 

circa 90 poelhokken beslaan. 

Omdat de hele Roer geschikt 

leefgebied is, wordt de Weide- 

beekjuffer in het hoogste aan- 

tal poelhokken aangetroffen. 

Evenals de Weidebeekjuffer worden de Blauwe breedscheenjuffer 

en de Kanaaljuffer hoofdzakelijk langs de Roer waargenomen waar 

ze ook tot voortplanting komen. De Blauwe breedscheenjuffer heeft 

een voorkeur voor langzaam stromende, zuurstof rijke beken, sloten 

en kanalen maar wordt ook aangetroffen in zuurstofrijke stilstaan- 

de wateren. In Groot-Brittannië,Scandinavië en Nederland komt de 

soort vooral bij stromend water voor.terwijl deze in de rest van Euro- 

pa juist vooral bij stilstaand water wordt aangetroffen. Daar wordt 

hij een karakteristieke soort genoemd van dode rivierarmen (DIN- 

GEMANSE, 2002). Dit beeld komt gedeeltelijk overeen met de situa- 

tie in het Roerdal. De soort wordt met name langs de Roer gezien 

maar is ook regelmatig bij de grote voormalige Roermeanders aan 

te treffen. Bij de meanders met een goed ontwikkelde water- en oe- 

vervegetatie wordt de Blauwe breedscheenjuffer in hoge dichthe- 

den aangetroffen en worden ook larvenhuidjes gevonden. Bij kleine 

oppervlaktewateren wordt de soort slechts sporadisch en altijd in 

lage dichtheden waargenomen, ook als deze een gevarieerde vege- 
tatie bezitten. De soort lijkt dan ook een grotere binding te hebben 

met het de oppervlakte van het water, dan met de samenstelling en 

structuur van de water-en oevervegetatie. 

De situatie van de Kanaaljuffer is vergelijkbaar met die van de 

Blauwe breedscheenjuffer, met dit verschil dat deze minder al- 

gemeen en talrijk in het Roerdal wordt aangetroffen. De Kanaal- 

juffer is in Nederland vrij zeldzaam.Tot voor kort was de versprei- 

dingvrijwel beperkt tot Limburg en oostelijk Noord-Brabant.Te- 

genwoordig wordt de soort echter op steeds meer plaatsen in het 

oosten van Nederland aangetroffen (VAN EIJK & KETELAAR, 2005). 

Dat de Kanaaljuffer terrein wint, is ook in het Roerdal waarneem- 

baar. In 2000 leverden enkele gerichte zoektochten geen waar- 

nemingen op.Tegenwoordig wordt de Kanaaljuffer vrijwel over- 

al langs de Roer gezien. Ook in andere delen van Limburg lijkt de 

soort zich duidelijk uit te breiden. De Kanaaljuffer heeft een voor- 

keur voor zuurstofrijke, langzaam stromende of stilstaande wate- 

ren met goed ontwikkelde watervegetaties (HERMANS, 2002). On- 
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danks dat de stroomsnelheden 

relatief hoog kunnen zijn wordt 

de soort voornamelijk langs de 

Roer zelf gezien. Door de mor- 

fologische diversiteit van de 

Roer zijn er ook veel langzaam 

stromende trajecten aanwezig 

waardoordesoort plaatselijk in 

hoge dichtheden kan worden 

aangetroffen (GERAEDS, 2003). 
De stilstaande wateren waar 

de Kanaaljuffer in het Roerdal 

wordt aangetroffen zijn vrij di- 

vers. Ze hebben gemeen dat ze 

een goed ontwikkelde onder- 

gedoken watervegetatie be- 

vatten die in hoofdzaak bestaat 

uit Aarvederkruid, Brede wa- 

terpest (Elodea canadensis) en 

Grof hoornblad (Ceratophyl- 

lum demersum). Deze onder- 

gedoken waterplanten zorgen 

voor een goede zuurstofhuis- 

houding in het water wat es- 

sentieel is voor de larven van de 

soort. Bij enkele grotere voormalige Roermeanders wordt de Ka- 

naaljuffer in hoge dichtheden aangetroffen (onder andere water 

9). Het valt op dat de soort vrijwel altijd boven het water wordt ge- 

zien, waarnemingen in de oeverzones zijn zeer zeldzaam. 
Het La ntaarntje.de Azuurwaterjuffer en de Vuurjuffer zijn de meest 

algemene soorten bij de stilstaande wateren. Het Lantaarntje is de 

algemeenste juffer van Nederland en wordt ook in het Roerdal vrij- 

wel overal aangetroffen.Ten aanzien van het voortplantingswater 

is de soort weinig kieskeurig. Larvenhuidjes worden zowel bij kleine 
poelen gevonden als bij grote voormalige Roermeanders. Ondanks 

jaarlijkse eiafzet in de Roer is hier slechts eenmaal een larvenhuidje 

gevonden. Mogelijk kunnen de larven zich vanwege de hoge dyna- 

miek in de winterperiode niet of nauwelijks in de Roer handhaven. 

Het larvenhuidje is dan ook bij Roermond gevonden. Hier is de Roer 

gestuwd waardoor de stroomsnelheid laag is. 

Ten opzichte van het Lantaarntje komt de Azuurwaterjuffer iets 

minder algemeen bij de stilstaande oppervlaktewateren voor [ta- 

bel 1]. Ook deze soort wordt verspreid door het gehele Roerdal aan- 

getroffen. Larvenhuidjes zijn eveneens bij zowel kleine als grote 

wateren gevonden. Ook langs de Roer zelf wordt de Azuurjuffer 

regelmatig waargenomen. Hier is echter nooit voortplanting of 

voortplantingsgedrag waargenomen. 
De Vuurjuffer wordt verspreid in het Roerdal waargenomen; de 

dichtheden zijn echter nergens hoog te noemen. Deze soort heeft 

een lichte voorkeur voor beschaduwde wateren (HERMANS & HOEF- 

NAGEL, 2002). Deze voorkeur lijkt ook in het Roerdal waarneembaar. 

Op het relatief open traject Sint Odiliënberg-Roermond wordt de 

Vuurjuffer duidelijk minder verspreid aangetroffen dan op het 

meer besloten traject stroomopwaarts van Sint Odiliënberg.Op 

dit traject wordt de Vuurjuffer zeer talrijk waargenomen bij de 

Muytert, bij Paarlo en zuidoostelijk van Vlodrop, allemaal gebie- 

den met een hoog aandeel aan opgaande beplantingen. Hoewel 

de Vuurjuffer weinig langs de Roer wordt gezien, is in 2003 een lar- 
venhuidje langs de oever van de Roer in de Muytert gevonden. 

FIGUUR5 

In Mannagras (Glycena f \u\tans) eiafzettende tandem van de Bruine winterjuffer (Sympecma fusca), water48,4 mei 

2003 (foto: R. Ceraeds). 

Algemene soorten 

De verspreiding van de Houtpantserjuffer in het Roerdal komt om 

vergelijkbare redenen overeen met de verspreiding van de Vuur- 

juffer. De Houtpantserjuffer heeft niet zozeer een voorkeur voor 
beschaduwde wateren maar is voor de voortplanting afhankelijk 

van bomen en struiken. De eitjes worden inof onder de schors van 

houtige gewassen afgezet. Nadat de eitjes uitkomen laten de lar- 

ven zich in het water vallen. Evenals de Vuurjuffer wordt de Hout- 

pantserjuffer verspreid door het Roerdal, maar nergens in hoge 

dichtheden waargenomen. Mogelijk dat de imago's vaak over het 

hoofd gezien worden omdat ze vaak ver van het water en hoog in 

bomen en struiken verblijven (STERNBERG, 1999). De eiafzet in strui- 

ken en bomen langs de Roer is geen opvallend gegeven. In Midden- 

en Zuid-Europa plant de soort zich namelijk bij voorkeur in lang- 

zaam stromende wateren voort (VAN BERv.net al., 2002). Omdat 

nooit larvenhuidjes langs de Roer zijn gevonden is het onduidelijk 

of de soort hier daadwerkelijk tot voortplanting komt. De perio- 

diekzeer hoge stroomsnelheden in de winter vormen hier moge- 

lijkeen belemmering voor. 

De verspreiding van de Grote roodoogjuffer is in het Roerdal verge- 

lijkbaar met die van de Kleine roodoogjuffer. De Grote roodoogjuf- 

fer heeft een voorkeur voor wateren met drijfbladvegetaties. Deze 

soort wordt dan ook in alle wateren aangetroffen met vegetaties 

van Gele plomp (Nupharlutea) en Witte waterlelie (Nymphaeaal- 

ba).\n deze vegetaties worden de eieren afgezet en vormen ze het 

larvenhabitat (VAN DER WEIDE, 2002a). In het Roerdal zijn dergelij- 

ke vegetaties beperkt tot de grote voormalige Roermeanders [fi- 

guur^. In dergelijke wateren is de Grote roodoogjufferde meest 

karakteristieke soort. De soort wordt het meest aangetroffen bij 

vegetaties van Gele plomp. Omdat de Witte waterlelie minder al- 

gemeen is in het Roerdal, is het niet duidelijk of de soort hier een 

duidelijke voorkeur voor heeft. 

De Kleine roodoogjuffer prefereert juist wateren met goed ont- 

wikkelde ondergedoken watervegetaties. Evenals bij de Grote 
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FIGUUR6 

Water 80,13 september 2002. De Gewone pantserjuffer (Lestessponsa) wordt in het Roerdal vrijwel uit 

sluitend bij kleine voormalige Roermeanders en poelen aangetroffen (foto: R. Ceraeds). 

roodoogjuffer worden hier de eieren afgezet en vormen ze het ha- 

bitatvan de larven (VAN DERWEIDE, 2002b). Ondergedoken waterve- 

getaties komen zowel in enkele grote voormalige Roermeanders 
(onder andere water 9) als in kleine poelen (bijvoorbeeld water 47) 

voor. In dergelijke wateren komt de soort in hoge dichtheden voor. 

Ook wordt de soort waargenomen bij wateren die bedekt zijn met 

algenflap en kroos (onder andere water 54), de dichtheden zijn 

hier echter beduidend lager. Op plaatsen waar drijfbladvegeta- 

ties naast dichte velden met ondergedoken watervegetaties voor- 

komen, worden beide soorten in hoge dichtheden naast elkaar 

aangetroffen (bijvoorbeeld water 26 en 44). Van de beide soorten Voedselarme wateren zijn in het Roerdal niet aanwezigen zand- 

roodoogjuffersis nooit voortplantingsgedrag langs de Roer waar- gronden komen slechts beperkt voor. Om deze reden is het niet 

genomen,ondanks dat beide soorten hier vaak worden gezien. De verwonderlijk dat de Watersnuffel slechts weinig in het Roerdal 

relatief hoge stroomsnelheid en de afwezigheid van uitgebreide     wordt waargenomen. De soort wordt zowel bij de grote voorma- 

zet in dode bladeren van Liesgras (Clyceha 

maxima) en op Mannagras [figuur 5]. Ge- 

slaagde voortplanting is nog niet aange- 

toond. Omdat de soort echter bij een aan- 

tal wateren jaarlijks wordt waargenomen 

is het zeer waarschijnlijk dat dit wel plaats- 

vindt. De zeldzaamheid in het Roerdal is 

waarschijnlijk te wijten aan de voedsel- 

rijkdom van het water. Ook landelijk wordt 

de soort bij voedselrijke wateren slechts 

in lage aantallen aangetroffen (WASSCHER, 

2002). 

De Gewone pantserjuffer behoort in het 

Roerdal weliswaartot de zeldzaamheden, 

op provinciaal en landelijk niveau is het een 

algemene soort. De verspreiding concen- 

treert zich op de zandgronden. De voorkeur 

gaat uit naar ondiepe, af en toe droogval- 

lende, stilstaande wateren met een brede 

vegetatiezone (KOESE, 2002). Langs de Roer 

worden voornamelijk lichte en zware zavel- 

gronden aangetroffen en het grootste deel 

van de poelen en voormalige meanders zijn 

relatief diep en houden permanent wa- 

ter. Dit is waarschijnlijk de verklaring voor 

de beperkte verspreiding. Overeenkomstig de biotoopvoorkeur 

wordt de soort in het Roerdal voornamelijk bij enkele kleine poe- 

len aangetroffen. Slechts één van de zeven vindplaatsen betreft 

een grotere voormalige Roermeander. Hier is de soort slechts een- 

maliggezien. 

De situatie van de Watersnuffel is vergelijkbaar met die van de 

Gewone pantserjuffer. Ook deze soort komt in Nederland zeer 

algemeen voor op de zandgronden. Bij voedselarme (verzuur- 

de) vennen worden Watersnuffels vaak in zeer hoge dichtheden 

aangetroffen. Op de Meinweg is het de meest algemene juffer. 

lige meanders als kleine poelen aangetroffen. 

Ook de Variabele waterjuffer is in Nederland zeer algemeen. Het 

zwaartepunt van de verspreiding ligt echter in de klei-en laagveen- 
gebieden zodat de soort in Limburg dan ook minder algemeen is. 

De Variabele waterjuffer wordt aangetroffen bij matig voedselrij- 

ke tot zeer voedselrijke stilstaande wateren met goed ontwikkel- 

ondergedoken vegetaties die het wateroppervlak bereiken vor- 

men hier mogelijk de reden voor. 

Zeldzame soorten 
De Bruine winterjuffer wordt in Nederland voornamelijk bij ven- 

nen op de hoge zandgronden aangetroffen. Grotere aantallen van 

deze soort zijn tot beginjaren '90 van de vorige eeuw alleen ge- de water-en oevervegetaties. In tegenstelling tot de vorige twee 

zien bij matig voedselarm water (WASSCHER, 2002). In het Roerdal soorten vindt de Variabele waterjuffer zijn optimum in laagveen- 

wordt de Bruine winterjuffer bij voedselrijke tot zeer voedselrijke moerassen (DE GROOT, 2002). Deze soort wordt in het Roerdal wei- 

wateren aangetroffen. De waargenomen dichtheden zijn overal nig waargenomen. Op een aantal plaatsen worden vrijwel jaarlijks 

laag,één tot zeven dieren. De soort is alleen bij poelen en kleine Variabelewaterjuffersgezlen waardoorhetwaarschijnlijkisdat er 

voormalige Roermeanders waargenomen. Zes van deze wateren ook voortplanting plaatsvindt, 

hebben gemeen dat ze een rijk gestructureerde watervegetatie 

hebben die bestaat uit Mannagras (Clyceriafluitans), Brede water- Zeer zeldzame soorten 

pest, Grof hoornblad, sterrenkroos en diverse soorten fonteinkrui- De Tengere pantserjuffer en de Koraaljuffer worden in Nederland 

den. Het zevende water is een recent uitgediepte meander (water voornamelijk bij vennen in heidegebieden aangetroffen. Beide soor- 

54) waarin nog vrijwel geen watervegetatie aanwezig is.Toch zijn ten worden in Limburg voornamelijk bij voedselarme, zure wateren 

hier in 2005 twee eiafzettende tandems waargenomen. De eieren aangetroffen. Dat deze soorten in het Roerdal zeer zeldzaam zijn 

werden afgezet in een dode stengel van Grote lisdodde (Typha la- is dan ook niet verwonderlijk. De waargenomen dieren zijn waar- 

tifolia) en op algenflap. Bij de overige wateren werden eieren afge- schijnlijk zwervers uit het Meinweggebied.Van deTengere pantser- 
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juffers zijn echter eiafzettende dieren gezien en de soort is in twee 

opeenvolgende jaren bij hetzelfde water waargenomen. Het lijkt 

dan ook dat de soort zich hier heeft voortgeplant. Ondanks dat de 

kans klein is, moet permanente vestiging van deze soort in het Roer- 

dal mogelijk worden geacht. 
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Summary 

DRAGON FLIES IN TH E VALLEY OF TH E RIVER 

ROER 

Part l,damselflies {ZYCOPTERA) 

Between 2000 and 2005, the valley of the 

river Roer was surveyed for the presence of 

dragonflies.The results of this survey are pre- 

sented in two articles.This is the first article, 

describing the study area and presenting the 

results regardingdamselflies(ZYGOPTERA). 

The Dutch part of the river Roer is a meander- 

ing stream with a lengthof 21 km, its valley 

including 91 stagnant water bodies.The six- 

year dragonfly survey covered the river and 

80 of these stagnant waters. A total of 15 spe- 

cies of damselfly were found in the area. Very 

common species included Banded Jewelwing 

(Calopteryxsplendens), White-legged dam- 

selfly (Platycnemispennipes), Cercion linde- 

nii,AzureBluet(Coenag/7'o/ipue//a),Common 

B\uet\p (Ischnuraelegans) and Spring Redtail 

(Pyrrhosoma nymphula). Banded Jewelwing 

bred only in flowing water, while White-leg- 

ged damselfly and Cercion lindenii bred in 

flowingand still waters.The other very com- 

mon damselfly species bred in still waters. 

Common species included Green Emerald 

damselfly [testes viridis), Red-eyed dam- 

selfly (Erythromma najas) and Erythromma 
viridulum. Although Red-eyed damselfly 

and Erythromma viridulum were frequent- 

ly observed along the river, all three species 

bred only in still waters. 

Rare species in the Roer valley included Sym- 

pecma fusca, Emerald Damselfly (testes 

sponsa), Variable Damselfly (Coenagrion 

pulchellum) and Common Blue Damselfly 

(Enallagma cyathigerum); they were on- 

ly observed along still waters. Although a 

breeding site was found only for the Emer- 

ald Damselfly, breeding by the other three 

rare species is likely because they were ob- 
served at the same location in different 

years, or their mating and oviposition be- 

haviour was observed. 

Lestes virens and Small Red Damselfly (Ce- 

riagrion tenellum) were very rare. Lestes vi- 

rens was observed at three locations, being 

seen at the same two ponds in 2004 and 

2005. During theseyears, mating and ovipo- 

sition behaviour were observed.The Small 

Red Damselfly was seen only once during 

the survey period;two males were found by 

a former meander of the river Roer. 
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Van dotterbloemgrasland naardotterbloemgrasland 

VIJFENTWINTIG JAAR BEHEER VAN EEN PERCEEL IN DE VALLEI VAN DE ZWARTE BEEK TE KOERSEL 

Martine Lejeune, Andreas Vesaliuslaan 8,8-3500 Hasselt 

In het voorjaar van 1979 was er reden tot feestvieren in 

Koersel (België).Toen werd het eerste perceel in de vallei van 

de Zwarte Beek aangekocht door wat toen nog de Belgische 

Natuur- en Vogelreservaten heette (nu Natuurpunt). Die 

aankoop van zegge en schrijve een halve hectare betekende 

echt een doorbraak en was het begin van de uitbouw van 

wat nu het grootste beekdalreservaat van Vlaanderen is. De 

Zwarte Beek is zo'n 27 km lang; ze ontspringt op de grens 

tussen Hechtel en Helchteren en mondt in Zelem uit in de 

Demer. Praktisch langs de hele lengte van de beek strekt 

zich nu in totaal zo'n 1400 ha reservaat uit. De tijden zijn 

veranderd, maar het Eerste Aangekochte Perceel blijft iets 

bijzonders. 

HET PERCEEL 

Het Eerste Aangekochte Perceel [figuur i en 2] is ongeveer 200 

m lang en gemiddeld 25 m breed, lang en smal dus. Het wordt in 

het zuiden begrensd door de Oude Beek die, ondanks haar naam, 

niets anders is dan een gegraven afwateringssloot. Niet meer on- 

derhouden, opgestuwd, met hier en daar een boom erin en volge- 

groeid met Slangenwortel(Co//apo/ustm), is deze beek veranderd 

in een echt Calla-lint [figuur 3]. In het noorden grenst het perceel 

aan de Zwarte Beek. Ook deze Zwarte Beek is geen echt natuurlijke 

beek, hoe'natuurlijk'ze er ook uitziet. Ze stroomt helemaal niet in 
het diepste gedeelte van de vallei, maar is zoals veel Kempense be- 

ken, eigenlijk een gegraven sloot net aan de voet van het plateau 

(BURNY,I999). 

In de vegetatie van het perceel zijn een aantal dwarsbanden zicht- 

baar, die overeenkomen met vroegere turfkuilen. Hier werd vroe- 

ger namelijk turf gewonnen als brandstof. 

In de vallei is een (laag)veenpakket aanwe- 

zig dat op sommige plaatsen tot zes meter 

dik kan zijn. De turfkuilen werden dwars op 

het perceel aangelegd, er werd zoveel mo- 

FICUURl 

Ligging van de vallei van de Zwarte Beek in 

Vlaanderen (a). Gedeelte van de middenloop van 

de Zwarte Beek, met de Oude Beek (b) en de ligging 

van het Eerste Aangekochte Perceel (c). 

gelijkturf uitgehaald,waarna de putten werden opgevuld met al- 

lerhande materiaal, maar in beginsel met zand uit de rand van het 
plateau. Op die manier kon het perceel later weer als hooiland ge- 

bruikt worden (BURNY, 1999). Plaatsen waar je nu door de blubzakt, 

zijn vroegere turfkuilen die slecht of onvolledig werden aangevuld. 

Plekken waar je wel goed kunt staan, komen overeen met de dijkjes 

die tussen de turfkuilen bleven bestaan of met zeer goed opgevul- 
de putten. 

Sinds de aankoop in 1979 wordt het perceel elk jaar op het einde van 

het groeiseizoen gemaaid, met afvoer van het strooisel. 

EERSTE VRAAG 

Twintig jaar geleden werd van een aantal percelen in de vallei van 

de Zwarte Beek een vegetatiekaart gemaakt aan de hand van een 

groot aantal opnames. Een van die percelen was het Eerste Aange- 

kochte Perceel. 

De opnames dateren van 1985,toen het maaibeheer zo'n vijfjaar 

oud was. Uit tabel 1 blijkt dat het gaat om een vegetatie die zich 

vooral in de Dotterbloemgrasland (CALTHiON)-sfeer situeert. Sinds- 

dien zijn daar geen opnames meer gemaakt. De vraag was of na 25 

jaar maaien het Dotterbloemgrasland in stand wordt gehouden, of 

dat er veranderingen optreden richting... ja, richting wat? Verbond 

van Zwarte zegge (CARICION NIGRAE)? 

DE OPNAMES 

Om deze vraag te beantwoorden werden door de deelnemers aan 

een excursie van de Plantensociologische Kring Nederland (PKN) 

op 1 juni 2005 °P dat ene perceel een aantal opnames opnieuw ge- 

maakt. 
De opnames liggen op een raai.die ongeveer in het midden van het 

perceel loopt. Omdat het 20 jaar geleden niet de bedoeling waste 

starten met een langdurige monitoring, maar wel het maken van 

een vegetatiekaart,zijn de opnames van toen niet exact ingemeten. 

© 

Eerste 
Aangekochte 
Perceel  •= 

Zwarte Beek 

knuppelpad 

Oude Beek 
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FIGUUR2 

Het Eerste Aangekochte Perceel. Foto genomen vanaf de Zwarte Beek in de 

richting van de Oude Beek (foto: Martine Lejeune). 

FIGUUR3 

De Oude Beek is veranderd in een echte Calla-lint (foto: Martine Lejeune). 

Er werd geprobeerd de opnames van 2005 zoveel mogelijk te laten 

overeenstemmen met de oude, maar dat is zeker niet overal gelukt. 

Hierdoor kan enkel een vrij globale vergelijking gemaakt worden. 

Ook omdat de grootte van de opnames in de twee jaren verschilt (6 

m2 in 1985 en 9 m2 in 2005), is het één op één vergelijken ervan niet 

mogelijk. In tabel 1 staan ze wel telkens naast elkaar. 

RESULTATEN 

Uit tabel i blijkt dat er eigenlijk weinig veranderd is in het Eerste 

Aangekochte Perceel. Ook een analyse met het programma Associa 

bevestigt dat. Dichtst bij de Oude Beek [tabel 1,opnames 1,2 en i'en 

in mindere mate 2'] was de vegetatie niet echt boeiend te noemen 

en dat is ze nog steeds niet. De rompgemeenschap van Gestreepte 

witbol en Echte koekoeksbloem [RG HOLCUS LANATUS-LYCHNIS FLOS-CU- 

CULI (MOLINIETALIA)] en de rompgemeenschap van Pitrus [RG JUNCUS 

EFFUSUS (MOLINIETALIA)] brengen gewoonlijk weinig enthousiasme te- 

weeg bij botanici. 

Verder wordt het perceel nog steeds ingenomen door vegetaties die 

tot de Dotterbloemgraslanden kunnen gerekend worden [tabel 1, 

opnames 7,7', 8,8', 9,9', 10,11,11']. Het gaat hierom een soortenrijk 

en mooi ontwikkeld voorbeeld van de Veldrus-associatie (CREPIDO- 

JUNCETUM ACUTIFLORIJ met Dotterbloem (Caltha palustris), Pinkster- 

bloem (Cardaminepratem/s), Wilde bertram (Achillea ptarmica),Ka- 

le jonker (Cirisum palustre), Ruw walstro (Galium uliginosum), Echte 

koekoeksbloem (Lychnisflos-cuculi), Bosbies (Scirpus sylvaticus) en 

bij na overal Veld rus (Juncus acutiflorus). 

Alleen dichter bij de Zwarte Beek [tabel 1, grosso modo opnames 

14,14', 15,15'] komen er overgangen naar kleine zeggenvegetaties 

voor, maar dat was 20 jaar geleden ook al het geval. Hier staan dui- 

delijk meer Zompzegge (Carexcurta), Sterzegge (Carexechinata) 

en veenmossen (Sphagnum spec.) dan in de rest van het perceel. 

Een interessante soort in dit opzicht is de Draadrus (Juncus fHifor- 

mis), die zich in het perceel lijkt uitte breiden, hoewel dit uit tabel 

1 niet zo direct blijkt. De soort is zeldzaam in Vlaanderen (DE BECKER, 

2006) waar ze hoofdzakelijk in de Kempen voorkomt. Ook in Bel- 

gisch Limburg (BERTEN, 1993) is ze zeldzaam, maar in de vallei van 

de Zwarte Beek is de Draad rus wel hieren daar te vinden (LEJEUNE 

& BuRNY,ig82). In Noord-Brabant is ze beperkt tot de Dommelvallei 

(WEEDAef al., 1994). In de Nederlandse Oecologische Flora (WEEDA 

et al., 1994) staat een aantal soorten dat vaak samen met Draad- 

rus voorkomt; dat rijtje komt mooi overeen met de soorten in het 

Eerste Aangekochte Perceel. Op het Plateau desTailles in de Belgi- 

sche Ardennen wordt Draadrus beschouwd als een soort van het 

verbond van Zwarte zegge (CARICION NIGRAE). Maar, zeggen de on- 

derzoekers ginds, ze bereikt in het Dotterbloemgrasland wel een 

secundair optimum (DE SLOOVER& LEBRUN, 1976). Een mooi grens- 

geval dus. 

Het perceel is, net als de hele va Hei, wel natter geworden door de 

opstuwing van de Oude Beek en door het niet meer onderhouden 

van de greppels tussen de percelen. Soorten als Zwarte zegge (Carex 

nigra), Egelboterbloem (Ranunculusflammula) en Moerasvergeet- 

me-nietje (Myosotis scorpioides) komen nu in hogere bedekkingen 

voor dan vroeger. Snavelzegge (Carex rosfrata) [figuur 4] staat er nu 

wel, maar werd in 1985 niet gevonden. 

Blijkbaar is dit alles tot nu niet voldoende om een dotterbloemgras- 

land dat onder maaibeheer staat fundamenteel plantensociolo- 

FIGUUR4 

Snavelzegge (Carexrostrata) (foto: Martine Lejeune). 
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Tabel nummer                       i       i'       2       2'      7       7'      8       8'      9      9'      10      11      11'     14     1, 

Jaar                                 1985 2005 1985 2005 1985 2005 1985 2005 1985 2005 1985 1985 2005 1985 20 

Maand                              juli   juni   juli   juni   juli   juni   juli   juni   juli   juni   juli    juli   juni   juli   ju 

Dag                                   212121212133131 

Oppervlakte (m2)                  99696969696696c 

Totale bedekking (%)            85     85     90    100    90     95     95     95     95     95     80     80     85     95     8 

Hoogte max                         70              70     60    100   100   100    60     80     60     70     80              60 

NB: 51° 05'                                    23,8"          24,6"          25,5"          26,2"          26,8"                   27,0"           27 

EL:05°ig'                                    04,5"          04,2"          03,7"          03,5"          03,4"                   03,3"          03 

1' 

ni 

5 

7" 

2" 

15        15' 

1985   2005 

juli   juni 

3       1 

6       9 

98     98 

70     40 

28,8" 

02,7" 

Achillea ptarmica                   2 
Aqrostis canina                      5 

2 

7 
• 2 

t 

2 2 

5 
2 

2 9 • • 
Wilde bertram 

Agrostiscapillaris Hi HHH 

•1 HHHH 

HH Gewoon struisgras 

Agrostisstolonifera               5 HH 7 HH 4 f 7 HH Fioringras 

Ajuga reptans HH HH 2 Kruipend zenegroen 

Alnusglutinosa HH HH t 1 Zwarteels 

Angelica sylvestris                 2 3 2 • '• 2 2 Gewone engelwortel 

Anthoxanthumodoratum HH 1 6 3 HH 4 3 HH c Gewoon reukgras 

Caltha palustris 1 2 HH 5 Dotterbloem 

Cardamine pratensis HH 3 HH • 
2 2 3 Pinksterbloem 

Carex acuta HHHI • HHHH 
Scherpe zegge 

Carexcurta HH . HH Hi |^HH 3 Jffê 6       ^ompzegge 

Carexdisticha                   HH • 
. Tweerijigezegge 

Carex echinata Hl 5 2        Sterzegge 

Carexnigra                       HH HH HH 3 Hl HH 3 2 4 2 ' 6 6        Zwarte zegge 

Carex ovalis 2 HH HH 1 2 Hazenzegge 

Carex rostrata HH HH 3 3 . Snavelzegge 

Cerastiumfontanum              2 2 2 3 ! m Gewone en Glanzende hoombloem 

Chamerion angustifolium HH Wilgenroosje 
Cirsium palustre                     8 2 2 2 3 HH • 2 mi BH Kalejonker 

Dryopteris carthusiana 2 Smalle stekelvaren 

Epilobium species HH 2 2 2 basterdwederik 
Epilobium tetragonum m 2 HH Kantige basterdwederik s.l. 

Equisetumfluviatile               3 HH 3 HH 7 6 i I 3 HH 4 HH 3 • HH Holpijp 

Eriophorum angustifolium HH 3 Veenpluis 

Festuca pratensis • HH 3HK HH Beemdlangbloem 

Festuca rubra HH 4 HH 1 6 4 HH . Roodzwenkgrass.s. 

Filipendula ulmaria HH 2 2 - HH 3 3 3 Moerasspirea 

Galium palustre                     2 HH . HH 2 3 4 2 HH 1 2 3 mn ; Moeraswalstro 

Galium uliginosum • ; 3 HH • HH HH Ruwwalstro 

Glyceriafluitans 1 HH 4 2 3 apwa 
• 
. HH Mannagras 

Glyceria notata 2 HM Stomp vlotgras 

Holcus lanatus                       8 i 4 3 HH 3 HH f HH : 3 HH 3 Gestreepte witbol 

Holcus mollis HH Gladde witbol 

Irispseudacorus Gele lis 

Juncusacutiflorus                  2 2 HH 4 HH 3 HH HH " r 6 HH 6       veldrus 
Juncus conglomerate 
Juncus effusus < 

2 

4 
HH HH 

1• 
HH 
HH 3 ! HH 

3 
Biezenknoppen 

2        Pitrus 

Juncusfiliformis 3 
HHHH 

HH HH 5 HH 3 4 3 2        Draadrus 

Lotus pedunculatus 3 HH 5 « 6 HH '• 6 3 HH 6 3 HH 8       Moerasrolklaver 

Lychnisflos-cuculi 1 HH 2 HHH HH HH 2 2 3 tchte koekoeksbloem 

Lycopus europaeus HH 2 HH 2 1 Wolfs poot 

Lysimachia vulgaris                2 3 HH 7 HH 3 HH HH HH 2 HH HH Grote wederik 

Lythrum salicaria HH HH HH 1 HH Grote kattenstaart 

Mentha aquatica HH HH HH HH 1 HH Watermunt 

Menyanthes trifoliata HH 2 1 Waterdrieblad 
Molinia caerulea WÊtm ••1 HH 1 HH •n HH Pijpenstrootje 

Myosotis scorpioides HH 3 m 4 • Moerasvergeet-mij-nietje 

Persicaria hydropiper              2 2 HH m HHHH 
Waterpeper 

Poa pratensis HH •1 2 HH Veld beemdgras 

Poa trivialis                          3 : 4 HH 5 HH : HH 3 HHj Ruw beemdgras 

Potentilla palustris HH HH 1        Wateraardbei 

Quercusrobur                        1 1 1        Zomereik zl 

Ranunculusacris . 
• 

ïcnerpe ooterDioem 

Ranunculusflammula 1 > 1 HH Egelboterbloem 

Ranunculus repens                 5 HH 3 3 3 HH 3 HH Kruipende boterbloem 

Rorippa amphibia HH Gele waterkers 

Rubus species                       1 HH •Hj braam jl 

Rumexacetosa                     3 HH 2 2 HH 2 HH 2 HHH HH Veldzuring 

Scirpus sylvaticus 
Sparqanium erectum 

7 
3 

HH 
3 

2 

3 
HH 5 HH 

HH 2 
HH Bosbies 

Grote en Blonde egelskop 

Sphagnum species HHHH. HH HHHH HH >       veenmos 
Stellar ia aquatica 1 HH Watermuur 

Stellaria graminea HH HH HH Grasmuur 

Stellaria palustris                  1 HH Zeegroene muur 

Stellaria uliginosa HH HH HH HH Moerasmuur 

Typha latifolia ••• B^^B 
1 Grote lisdodde 

Urticadioica HH ••• • Grote brandnetel 

Valeriana officinalis 5 3 2 Echte valeriaan 

Veronica scutellata , Schildereprijs 
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gisch te wijzigen. Hiermee is het antwoord op de eerste vraag ge- 

geven: na 25 jaar maaien wordt hier dotterbloemgrasland in stand 

gehouden. 

NIEUWE VRAAG 

Zoals zo vaak in de vegetatiekunde, levert dit antwoord meteen 

een andere vraag op. De vallei wordt namelijk wel degelijk natter. 

Dit is duidelijk te zien aan een aantal percelen die net iets meer 

stroomopwaarts liggen. De vegetatie die daar te bewonderen va It, 

doet bijna prehistorisch aan met massa's Holpijp (Equisetumfluvia- 

tile), Waterzuring (Rumex hydrolapathum), Dotterbloem, Water- 

drieblad (Menyanthes trifoliata), nog meer Slangenwortel, Melk- 

eppe (Peucedanum palustris), Bosbies (Scirpus sylvaticus) en de no- 

dige grote wilgen (Salix spec). Een 'leuke' zomp, waar je echt niet 

kunt staan. Met deze vegetatie zitten we op de overgang tussen 

rietlanden en kleine zeggengemeenschappen. Dit is een interes- 

sante ontwikkeling, omdat het net deze begroeiing, van rietland 

en zeggen, is die het metersdikke veenpakket van de vallei vormt 

(persoonlijke mededeling Allemeersch). Dit kan dus wel zo'n beet- 

je gezien worden als de oorspronkelijke vegetatie hier, in de zin van 

'oervegetatie'. Waarom zien we dan ook niet een overgang naar 

een (veel) nattere begroeiing in het Eerste Aangekochte Perceel? 

ANTWOORD 

Het antwoord hierop is te vinden in de meer recente geschiedenis van 

dit stuk van de vallei en dan meer bepaald in wat er met de Oude Beek 

gebeurd is. 

De Oude Beek 

De Oude Beek blijkt op zich vrij oud te zijn. Ze staat al op de Ferraris- 

kaart (rond 1777) en dateert dus minstens van detweede helft van 

de i8e eeuw.Toendertijd lag haar oorsprong echter een stuk meer 

stroomafwaarts in de vallei dan nu, wat inde praktijk betekent dat 

ze nog niet langs het Eerste Aangekochte Perceel liep. Pas in 1977 

werd de Oude Beek langer gemaakt en kreeg ze haar huidige loop; 

het meest oostelijke bereik ervan ligt nu enkele honderden meters 

stroomopwaarts van het Eerste Aangekochte Perceel. 

Enkele jaren later, in 1984, dus net voor de eerste reeks opnames ge- 

maakt zijn, werd de Oude Beek flink uitgediept (persoonlijke mede- 

deling Willy Vanlook;ScHOPS,i996),op sommige plaatsen tot 140 cm. 

Ditgebeurdeomdelandbouwersdietoennogactief waren indevallei 

niet in de kou te laten staan. Dit had een zeer negatief effect op de ve- 

getatie van de reservaatpercelen. Er trad verdroging op en a Is gevolg 

daarvan ook verruiging. In het Eerste Aangekochte Perceel ging 

vooral/V\oerasstruisgras(/4grost/scor)/>7oJ dichte matten vormen die 

de hele begroeiing verstikten en deed vervilten. Jammer genoeg be- 

staan er uit deze periode geen vegetatieopnames. Inde nattere per- 

•^ TABELl 

Vegetatietabel van het Eerste Aangekochte Perceel in 7985 en 200$. 

Bedekking volgens de getransformeerde schaal van Braun-Blanquet (VAN 

DER MAAREL, 1979), waarbij; staat voor zeldzaam en oplopend 9 staat voor 
dominant. 

FIGUUR5 

Het knuppelpad in de richting van de Oude Beek. Duidelijk zichtbaar is de 

uitbreiding van de moerasvegetatie in stroomafwaartse richting (rechts op de 

foto) (foto Martine Lejeune). 

celen iets meer stroomopwaarts verdrongen brandnetels en distels 

de kleine zeggenvegetaties. 

Herstel 
Intussen werd het natuurreservaat steeds omvang- en belangrijker 

en imggo was er langs de'bovenloop', het meest recente gedeelte 

van de Oude Beek, veel meer reservaatsgebied dan boerenland. In dat 

gedeelte, waar nu de natte begroeiing met Holpijp.Slangenwortel en 

Waterzuring te vinden is, werd begonnen met het ongedaan maken 

van de uitdieping. Imggi werden door een groep vrijwilligers overeen 

afstand van 200 m tien dammen aangelegd met oevermateriaal (al- 

lerhande zoden en aarde) om het waterpeil tot op een hoogte van on- 

geveertien cm onder het maaiveld te brengen.Ook werd er veen in de 

beek gegooid. Het resultaat was er praktisch onmiddellijk en het wa- 
terpeil steegzienderogen tot het gewenste niveau;ook in dezijgrach- 

ten kwam meer waterte staan (SCHOPS, 1996). Een paarjaar later was 

het al duidelijk dat de brandnetels en bramen plaats maakten voor 

Rietgras (Phalaris arundinacea) en Riet (Phragmites australis) ennuis 

daardushet'oude'zeggen-rietland teruggekeerd. 

Gezien dit succes, lag het voor de hand om ook in het meer stroomaf- 

waartse deel de Oude Beek op te stuwen en ondieper te maken. Dit 

gebeurde in 1998. Hoewel de Oude Beek nog steeds een drainerende 

FICUUR6 
Drainagegreppel waar deze uitmondt in de Zwarte Beek (foto: Martine Lejeune). 
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werking heeft (MERTENS&MEIRE20OI; VAN DAELEet0/.,2ooi), hernam de 

vegetatie in het Eerste Aangekochte Perceel; ze werd weer natter en 

Dotterbloemgrasland-achtiger (persoonlijke mededeling Willy Van- 

look). We bevinden ons dus eigenlijk ineen restauratiefase waarbij 

een vroegere toestand, zeg maar die van 1985, nu ongeveer hersteld 

is. De echte vernatting, de echte evolutie zou dus nu kunnen starten. 

Figuur 5 toont dat dit ook staat te gebeuren. Vanaf het knuppelpad, 

dat zich drie percelen stroomopwaarts van het Eerste Aangekochte 

perceel bevindt.dringt het moeras het aanliggende perceel in. De al- 

gemene grondwaterstroming in de vallei verloopt in de lengterich- 

ting stroomafwaarts; bovendien bevindt het grondwater zich in het 

Eerste Aangekochte en aangrenzende percelen op of net onder het 

maaivlak(VAN DAELE et al., 2001). Er is dus geen reden om te denken 

dat het proces van vernatting zich niet zal verderzetten in stroomaf- 

waartse richting en dus ook in het perceel dat ons hier interesseert. 

Toch is er nog iets anders dat mogelijk zal gaan meespelen. Figuur 6 

laat een drainagegreppel zien die vanuit het Eerste Aangekochte Per- 

ceel in de Zwarte Beek uitmondt. Het perceel in kwestie loost's win- 

ters dus water in de Zwarte Beek. Bij navraag (persoonlijke medede- 

NngWillyVanlook) bleek dat deze greppel sindsde winter 2004-2005 

actief wordt opengehouden en bijgewerkt, precies om het maaien 

mogelijk te maken. Dit is dus net wat nodig is om dotterbloemgras- 

landen te behouden. Deze zijn immers niet enkel afhankelijk van 

menselijk ingrijpen onderde vorm van maaien, maar hebben ook een 

goede zuurstofvoorziening in de bodem nodig (SCHAMINéE et o/.,i9g6). 

Oppervlakkige afvoer van water zorgt hiervoor. 

CONCLUSIE EN NOC MEER VRAGEN 

We hebben hier dus te doen met een zich geleidelijk aan herstellend 

Dotterbloemgrasland dat langzaamaan overgaat in een Zwarte zeg- 

ge-vegetatie én met een beheer dat dit eerste type grasland in stand 

houdt. 

Het is niet zo dat hier na 25 jaar maaien en ondanks vernatting, nog 

steeds Dotterbloemgrasland aanwezig is. Hoe lang zal het nu duren 

vooraleer dit Dotterbloemgrasland verdwijnt ten voordele van nat- 

tere gemeenschappen? Waarbij we dus weer uitkomen bij de eerste 

vraag. Waarop het antwoord over nog eens 20 jaar misschien gege- 

ven zal kunnen worden. 

DANKWOORD 

Met dank aan de deelnemers aan de PKN-excursie op ïjuni 2005. Na- 

tuurlijk gaat ook dank uit naar Willy Vanlook voor het geven van essen- 

tiële informatie en ook omdat zonder hem de Zwarte Beek nu geen na- 

tuurgebied zou zijn. 

Summary 

RECOVERYOFACALTHION VEGETATION 

TheZwarte Beek valley nature reserve features 

one of the most important lowland valley eco- 

systems in Flanders (Belgium). The Zwarte 

Beek itself is a brook of a type characteristic of 

theCampineregion,andhasalengthof27km. 

Twenty-five years ago.thefirst parcel of what 

is now a 1400 ha reserve was acquired by a 

nature conservation society. In 1985, a vegeta- 

tion map of part of the reserve was prepared, 

based on a large numberof vegetation relevés. 

Oneof the parcels had been mown on a yearly 

basis sincei979,and this management regime 

has been continued up to now. In June 2005, a 

number of relevées were recorded in this par- 

cel by the participantsofa phytosociological 

excursion.Asthenewsurvey did not reproduce 

the 1985 relevésexactlyonly a global compari- 

son is possible.Table 1 shows that most of the 

relevés belongtotheCalthion palustris.Only 

near the Zwarte Beek was a transition to a 

Caricion nigrae vegetation observed. In gen- 

eral terms, the vegetation in this parcel had 

changed little between 1985 and 2005. 

As the whole of the valley is now being man- 

aged with the aim of restoring the original 

hydrological situation, which means that the 

valley is getting wetter, this result was rather 

unexpected. It can nevertheless be explained 

by the local management of this part of the 

valley over the last 30 years. In 1982, a drain- 

age ditch near the first parcel, called Oude 

Beek, was deepened, which caused severe 

desiccation in most parts of the nature 

reserve.The relevés situated next to the Oude 

Beek (numbers 1 and 2) reflect this. In the 

1990s, the Oude Beek was gradually filled in 

again, allowing the vegetation in the nature 

reserve parcels to recover.The present situa- 

tion is thus the result of a process of drainage 

followed by restoration and a management 

regime involving mowing. It will be interest- 

ing to observe whether the restoration proc- 

ess continues, with the vegetation reflecting 

the wetter conditions in the valley as a whole. 
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OpmarsvandeGouden sprinkhaan in Limburg 
J.H.B. Boeren, Hoofdstraat 56,6061 CE Posterholt 

De Gouden sprinkhaan (Chrysochraon dispar) is in 

Nederland een vrij zeldzame veldsprinkhaan. In Limburg 

konden tot 1990 vier leefgebieden worden onderscheiden: 

Mein weg, Schinveld, Echt-Susteren en het Zuid-Limburgse 

grensgebied (KLEUKERS et aL^ggj; VAN BUCCENUM, 1990). De 

soort komt hier vooral voor in vochtige gebieden, zoals 

randen van heidevelden, vochtige graslanden, maar ook 

in droog bos. Vanaf 2000 breidt de soort zich opeens sterk 

uit. Vooral in het Maasdal en in Zuid-Limburg worden veel 

nieuwe vindplaatsen ontdekt. Deze dieren bevinden zich 

veelal in het buitendijkse gebied langs de Maas. In dit 

artikel wordt ingegaan op de uitbreiding van de Gouden 

sprinkhaan en welke mogelijkheden de soort heeft om zich 

verderte kunnen uitbreiden. 

HERKENNING 

Gouden sprinkhanen zijn te herkennen aan de vrijwel rechte zijkie- 

len op het halsschild, het ontbreken van voorhoofdgroefjes en het 

puntige achterlijfsuiteinde bij mannetjes [figuur ia]. Het vrouwtje 

lijkt op het vrouwtje van de Krasser (Chorthippusparallelus), maar 

bij de Gouden Sprinkhaan is de onderzijde van de achterdij rood 

gekleurd. Vrouwtjes Gouden sprinkhaan hebben een bruine kleur 

soms met een gouden glans [figuur ib]. Het is voornamelijk een bra- 

chyptere soort.de voorvleugels zijn bij beide seksen gereduceerd. 

Bij het mannetje reiken ze niet tot aan de achterlijfspunt. Bij het 

vrouwtje zijn de voorvleugels nog korter en raken elkaar net boven- 

op de rug. De achtervleugels zijn bij beide seksen tot kleine restjes 

gereduceerd.Soms komen er macroptere, langvleugelige,exempla- 

ren voor. Hierbij reikt de voorvleugel tot over de achterknieën en is 

de achtervleugel even lang als de voorvleugel [figuur 2] (KLEUKERS et 

al., 1997). 

TWEE MANIEREN VAN VERSPREIDING 

Hoewel de Gouden sprinkhaan in de meeste jaren een brachypte- 

re soort is, kunnen in goede jaren zich macroptere, langvleugelige 

dieren ontwikkelen die wel kunnen vliegen. Langvleugelige dieren 

ontstaan veelal onder goede omstandigheden bij hoge dichtheden. 

Dit is ook een bekend verschijnsel bij de Europese treksprinkhaan 

(Locusta migratoria). Maaopterie lijkt een functie te hebben bij het 

voorkomen van overbevolking. Bij langvleugelige dieren isdeeipro- 

ductie lager en vertraagd en bovendien kunnen ze betervliegen en 

zijn meer geneigd een gebied te verlaten (KLEUKERS et a/,1997). De ver- 

spreiding via macroptere dieren kan zeer effectief zijn (HOCHKIRCH, 

1996); dieren kunnen naar geschikte plaatsen vliegen. Dit kan ge- 

beuren door uitte vliegen in kleine zwermen (GRUNITZ, 1992). Lang- 

vleugelige dieren kunnen dus van belang zijn voorde verspreiding 

van de soort (KLEUKERS et al., 1997). Maar Gouden sprinkhanen kun- 

FICUURl 

Mannetjes (a) van de Gouden sprinkhaan (Chrysochraon dispar) zijn te herkennen aan de het spitse achterlijfsuiteinde, vrouwtjes (b) zijn te 

herkennen aan de rode onderzijde van de achterdij (foto's: Jan Boeren). 
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FIGUUR2 

Een langvleugelig mannetje (a) (foto: Rene Krekels) en een langvleugelig vrouwtje (b) (foto:Jan Boeren). 

nen zich ook verspreiden door het afzetten van eieren in dood hout 

of stengels. Dit hout wordt bij hoog water met de stroming meege- 

nomen en op plekken stroomafwaarts spoelt het weer aan. HOCH- 

KIRCH (1996) spreekt het vermoeden uit dat dood hout,door het voor- 

komen van de Gouden sprinkhaan in rivier- en beekdalen, een be- 

langrijke manier is om zich te verspreiden. 

BESCHERMING EN STATUS 

De Gouden sprinkhaan is in Nederland opgenomen in de voorge- 

stelde Rode Lijst als kwetsbaar (ODé, 1997). In België staat hij niet op 

de Rode Lijst (DECLEERera/.,200o),en in Nordrhein-Westfalen is de 

soort bed reigd (VOLPERS et al., 1999). 

METHODE 

Voor dit artikel is gebruik gemaakt van het gezamenlijke sprink- 

hanenarchief van EIS-Nederland en het Natuurhistorisch Genoot- 

schap in Limburg. Dit archief bevat meer dan 400 waarnemingen 

tussen 1906 en 2005. Verder is er nog gebruikt gemaakt van een op- 

roep op Insectinfolimburgop 8 december 2004. Dit is een e-mail- 

groep waarop berichten geplaatst kunnen worden over insecten in 

Limburg. Dit leverde specifieke informatie op over een aantal vonds- 

ten in het Maasdal. De gegevens over inundaties in het Maasdal zijn 

afkomstig van Rijkswaterstaat, Meetkundige Dienst, afdelingGAE. 

Gegevens over België heb ik ontvangen van Kris Decleer en Hendrik 

Devriese. 

de grond te vinden. Zijn leefwijze is hieraan aangepast. Eieren wor- 

den afgezet in het merg van gebroken stengels. Zij hebben hiervoor 

een voorkeur voor soorten als engelwortel (Angelica spec), russen 

(Vu/icusspec.),en lisdodde(7yp/7aspec)enook braam {Rubus spec). 

Tevens worden eieren afgezet in dood hout (HOCHKIRCH, 1996). Ge- 

bieden met een wisselende vochttoestand hebben de voorkeur, 

maar de Gouden sprinkhaan verdraagt ook tijdelijke overstromin- 

gen. Hierdoor is hij vooral te vinden in vochtige, ruige weilanden 

en slootkanten. In hoogvenen is hij veelal aan de randen te vinden 

waar bramen of dode berken {Betuia spec) groeien. Daarnaast komt 

de Gouden sprinkhaan voor in drogere terreinen, zoals heide, open 

bossen en bosranden. 

In Limburg bestaat het biotoop uit vochtige ruigte met Pitrus (Jun- 

cus effusus), Pijpenstrootje (Molinea caerulea) of zeggensoorten 

(Corexspec). In Echt werd een populatie ontdekt op een open plek in 

een droog bos (VAN BuGGENUM.iggo). De laatste jaren worden waar- 

nemingen verricht in buitendijkse natuurontwikkelingsterreinen in 

het rivierengebied zoals bij de Hochter Bampd in België (KLEUKERS et 

al., 1997). 

VERSPREIDING IN LIMBURG 

Tot 1980 

De eerste waarneming van de Gouden sprinkhaan in Limburg werd 

gedaan bij Plasmolen [figuur 3]. Hier werd imgoóaande voet van 

de Sint-Jansberg een vrouwtje gevangen. De soort is hier nu ver- 

dwenen (KLEUKERSetal., 1997).Daarnaastwasdesoortalleen bekend 

van de Meinwegen uit Schinveld (KLEUKERS et al., 1997; VAN BUGGENUM, 

1990). 

RUIGE GRAS- EN KRUI DENVEGETATIES 

De Gouden sprinkhaan is een indicatorsoort van ruige gras- en 

kruidenvegetaties. De soort is net als het Gewoon spitskopje (Co- 

nocephalus dorsalis) sterk verticaal georiënteerd en is bijna niet op 

1980-1990 

Van 1980 tot 1990 vond er rondom de Meinweg een uitbreiding van 

het aantal kilometerhokken met Gouden sprinkhanen plaats (VAN 

BuGGENUM.iggo), waarschijnlijk heeft ditte maken met een waarne- 

merseffect. In de Gemeente Echt-Susteren werd in deze periode de 
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tot 1990 tot 2005 

FIGUUR3 

De verspreiding van de Gouden sprinkhaan (Chrysochraon disparj in Limburg. Rode vierkantjes geven de waarnemingen aan in de afgelopen periode, de open 

vierkantjes betreffen waarnemingen van de periodes daarvoor. De blauwe rondjes betreffen de waarnemingen van langvleugelige exemplaren. 

Gouden sprinkhaan in meerdere nieuwe kilometerhokken ontdekt. 

In 1989 werden hierop vijf nieuwe locaties Gouden sprinkhanen 

aangetroffen (VAN BuGGENUM,iggo).Ook rondom Schinveld werd de 

soort nog steeds aangetroffen. Opvallend was een melding aan de 

westkant van de Maas uit de Heelderpeel (KLEUKERS et al., 1997).Tot 

op de dag van vandaag is de Gouden sprinkhaan ten westen van de 

Maas een zeer zeldzame verschijning. 

1990-2000 

Er vond vooral een sterke uitbreiding plaats in de Gemeente Echt- 

Susteren rondom het Haeselaarsbroek in noordelijke richting. De 

uitbreiding rondom de Meinweg gaat gestaag verder. Het lijkt erop 
dat het leefgebied van de Meinweg en het Haeselaarsbroek lang- 

zaam naar elkaar toe groeien. Daarnaast werden dieren gevonden 

ten noorden van de Meinweg. In het Blankwater bij Swalmen wer- 

den in een pas ingericht natuurontwikkelingsproject enkele exem- 

plaren aangetroffen in een groot veld met Pitrus. Gouden sprinkha- 

nen werden in deze periode voor het eerst uit Zuid-Limburg gemeld. 

Exemplaren werden vooral aangetroffen in het Belgisch-Neder- 

landsegrensgebied nabij Epen. 

in het Geuldal op steeds meer plekken de Gouden sprinkhaan aan- 

getroffen. De eerste dieren werden hier in 1995 aangetroffen in de 

buurt van Epen. Nu zit de soort in het hele gebied tussen het Vijle- 

nerbos en het Onderste bos. Meer stroomopwaarts vinden we de 

Gouden sprinkhaan in Stokhem nabij WiJlre.Opde Piepert bij Wijlre 

wordt de Gouden sprinkhaan in vergelijking met de andere gebie- 

den in een droog gebied aangetroffen. Het betreft hier een kalkgras- 

land dat een keer perjaar inde nazomer wordt gehooid. Dit in tegen- 

stelling tot veel vochtige terreinen waar het beheer vaak bestaat uit 

extensieve begrazing. Verderop stroomafwaarts vinden we grote 

aantallen aan de oostkant van Valkenburg rondom de visvijver. Hier 

werd door de auteur op 28 juli 2004 een langvleugelig vrouwtje [fi- 

guur 2b] aangetroffen. Een langvleugelig mannetje werd door Dick 

Groenendijk in 2004 in de groeve't Rooth gezien, daarnaast trof 

hij dieren aan in de Meertensgroeve. Buiten het Geuldal werden in 

2004 Gouden sprinkhanen aangetroffen in Slenaken en in Noor- 

beek. In Noorbeek werden door de auteur enkele mannetjes aan- 

getroffen op een extensief grasland. In de buurt van de vindplaats 

waren behalve Akkerdistel {Cirsium arvense) geen houtige stengel- 

delen aanwezig. 

2000-heden 

Zuid-Limburg 

De grootste uitbreiding vond echter plaats vanaf 2000. Vooral in 

Zuid-Limburg tekent zich deze uitbreiding duidelijk af. Zo werden 

Maasdal 

De grootste uitbreiding vindt plaats in het Maasdal. Hier worden 

opeens in bijna 20 kilometerhokken Gouden sprinkhanen aange- 

troffen. Het grootste aaneengesloten gebied met Gouden sprink- 
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Datum Plaats Amersfoort- 
coördinaten 

Waarnemer Geslacht Aantal 

29augustusi9o Brunssummerheide 197 326 K.Linnartz vr 

igjulii944 Schinveld 196 331 C.Willemse vr 

20 maart 1962 Brunssummerheide 197 326 K.Linnartz vr 
3 augustus 1995 Wittem 193 308 W.Jansen mn 

1997 Kampterrein bij 
Brunssummerheide 197 326 B.Achterkamp mn 

3oapril20oo Euverem 189 312 D.Groenendijk mn onb 

30JUÜ2002 Paarlo 199 351 D.Groenendijk mn 

14 augustus 2002 Weitje Onderste Bos 190 308 J.Hermans mn 

27juni2003 Roermond 199 355 I.Raemakers mn 

6JUN2003 Stokhem, Braakliggend 
terrein 190 316 K.Goudsmits mn 

12JUM2003 Epen.Gulpen-Wittem 191 308 W.Jansen mn 

12JUN2003 Epen.Gulpen-Wittem 192 310 W.Jansen mn 

12JUÜ2003 Epen.Gulpen-Wittem 192 308 W.Jansen mn 

28 juli 2004 Valkenburg 187 318 J. Boeren vr 

31 juli 2004 Groeve't Rooth 182 316 D.Groenendijk mn onb 

hanen is de Eijsder Beemden en omgeving. De soort is hier ontdekt 

door Wouter Jansen (LAMBRECHTS, 2002). Nu is de soort in bijna ie- 

der kilometerhok tussen Maastricht en Eijsden aan te treffen. Hij 

bevindt zich ook in het aan te leggen bedrijventerrein Maastricht- 

-<•?• 

Koeweide 

Grevenbicht 

Hochterbambd 

Boscherhof 

Eijsderbeemden 

niet geïnundeerd in 2003 

H geïnundeerd in 2003 

FIGUUR4 

Geïnundeerde gebieden in 200s en de verspreiding van de Gouden sprinkhaan 

(ChrysochraondisparJ in het Maasdal (bron: Rijkswaterstaat, Meetkundige 

Dienst en archief EIS-Nederland). 

TABEL1 

Waarnemingen van langvleugelige exemplaren 

van de Gouden sprinkhaan (thrysochraon dispar,). 

Eijsden. Echter in het compensatieplan dat 

hiervoor is opgesteld is alleen rekening ge- 

houden met de Das (Melis melis) (VERENIGING 

DAS EN BOOM, 2003). In het compensatieplan 

zijn wel ruigtes ingepland, die zeker zullen 

voldoen voor de niet beschermde Gouden 

sprinkhaan. 

Stroomafwaarts had Paul van Hoof in 2001 

in Boscherhof op het Schiereiland zes man- 

netjes, in Urmond twee mannetjes, in Koe- 

weide 15 mannetjes en in Grevenbicht bui- 

ten Elba minimaal tien mannetjes. Het 

aantal Gouden sprinkhanen in Elba is niet 

bekend. Daarnaast is de Gouden sprink- 

haan aangetroffen in de Brandt in Stevensweert en de Isabelle- 

greend in Ooi, Roermond (archief EIS Nederland). Opvallend is dat 

de laatste jaren vooral nieuwe plekken bevolkt worden, die langs 

rivieren zoals de Maas of snelstromende beken zoals Geul of Ge- 

leenbeek liggen. Oude waarnemingen op de Meinweg, in Echt- 

Susteren of Schinveld betreffen veelal waarnemingen buiten ri- 
vierdalen. 

Oude leefgebied 

In de oude leefgebieden van het Haeselaarsbroek.de Meinweg en 

Schinveld vindt ook een uitbreiding van het aantal kilometerhok- 

ken plaats, maarzeker niet zo spectaculair als in het Maasdal of in 

Zuid-Limburg. Op de Meinweg is de Gouden sprinkhaan in 2006 tij- 

dens enkele zoektochten door de auteur naar Moerassprinkhaan 

(Stethophyma grossum) vooral aan de voet van de Kombergen en in 

de Crayhofweide massaal aanwezig. In de velden met Pijpenstro- 

tje is het nu de algemeenste sprinkhanensoort. 

ONTWIKKELINGEN IN BELGIË EN DUITSLAND 

België 
De allereerste waarneming in België dateert uit 1942.Tegen het 
beginvan de jaren tachtig van de vorige eeuw, toen het sprinkha- 

nenonderzoek in België op gang kwam, was de soort al zeer alge- 

meen ten zuiden van Sam beren Maas, maar nog zeer lokaal ten 

noorden hiervan. Daar wordt ze nu op steeds meer plaatsen aan- 

getroffen. Ook zijn er een aantal nieuwe recente waarnemingen 
uit gebieden waar er vroeger nog geen waren, maar het is alles- 

zins niet spectaculair. Nieuwe gegevens zijn afkomstig uit Voeren 

en Maasmechelen (Mechelse Heide). Er zijn nog geen berichten 

van massale uitbreiding langs de Maas. Een gebrek aan geschik- 

te terreinen in het Belgische Maasdal kan hierbij ook een rol spe- 

len (mondelijke mededeling Hendrik Devriese en Kris Decleer). 

Duitsland 

In het aan Limburg grenzende Nordrhein-Westfalen komt de soort 

eilandsgewijs voor. Het zwaartepunt ligt langs de Rijn, in de Voor- 

Eifel en in het Swalm-Nettedal tot aan de Self kant. Langs de Weser 

is de soort van maar weinig leefgebieden bekend en het betreft 
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veelal verouderde gegevens (VOLPERS , 2003). De Gouden sprink- 

haan staat als bedreigde soort op de Rode Lijst van Nordrhein- 

Westfalen. 

LANCVLEUCELICE EXEMPLAREN IN LIMBURG 

Opvallend is de toename van het aantal langvleugelige dieren dat 

na 2000 is gevonden, vier langvleugelige exemplaren van voor 

2000 en elf exemplaren na 2000 [tabel 1]. Pas na 2000 werden lang- 

vleugelige mannetjes ontdekt.Ten tijde van de atlas Sprinkhanen 

en Krekels van Nederland (KLEUKERS efa/., 1997) waren er uit Neder- 

land nog geen langvleugelige mannetjes bekend en slechts drie 

langvleugelige vrouwtjes, waarvan twee uit Limburg. Na 2000 is er 

één langvleugelig vrouwtje waargenomen door de auteur op 28 ju- 

li 2004 in Valkenburg. Dit vrouwtje zat tussen honderden Gouden 

sprinkhanen ineen ruigtevan voornamelijk Grote brandnetel (Urti- 

cadioica). Ondanks de enorme toename in het Maasdal is het opval- 

lend dat er hier nog geen langvleugelige dieren zijn ontdekt. 

HYPOTHESE 

In het Maasdal en langs de Geul zijn geen macroptere dieren aange- 

troffen. Het is mogelijk dat deze populaties wellicht niet afkomstig 

zijn van macroptere dieren, maar van eieren die in dood hout gelegd 

zijn en aanspoelen op geschikte plaatsen.Zo blijkt dat bijna alle plek- 

ken die in het Maasdal bevolkt zijn,de laatstejaren zijn geïnundeerd 

[figuur4].Dit zou de enorme ontwikkeling in het Maasdal kunnen 

verklaren. Ook de start van de kolonisatie in het uiterstezuiden.de 

omgeving Eijsden-Maastricht, kan hierop duiden. Deze uitbreiding 

wordt echter aan de Belgische kant niet opgemerkt. Het ontbreken 

van geschikte terreinen in het Belgische Maasdal (persoonlijke me- 

dedeling Kris Decleer) kan hier natuurlijk een rol bij spelen. 

Macroptere dieren zijn vooral gevonden op en rond de oude vind- 

plaatsen. Wel licht worden de dichtheden hier steeds hoger en wordt 

hierdoor macropterie bevorderd. Onderzoek gericht op de versprei- 

ding van de Gouden sprinkhaan zou een antwoord kunnen geven op 

bovenstaande vermoedens. 
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Summary 

LARGE GOLD GRASSHOPPER INCREASING 

IN LIMBURG 

Until the year 2000, the Large gold grass- 

hopper (Chrysochraon dispar) was a rare spe- 

cies in the province of Limburg, with popu- 

lations in only four areas. Since the start of 

the new century, however, the number of 

populations has rapidly increased,especial- 

ly in the valley of the river Meuse and in the 

southern part of Limburg.The species is able 

to expand its distribution area by means 

of macroptere specimens (animals with 

larger wings, which can fly), or by specimens 

originating from eggs laid in pieces of dead 

wood that are washed ashore into suitable 

areas when the river Meuse floods.The arti- 

cle hypothesises that the new specimens in 

the valley of the river Meuse originated from 

eggs that were washed ashore.This hypoth- 

esis is supported by the fact that no macrop- 

tere animals were found in the Meuse val- 

ley, whereas several macroptere specimens 

were found in the areas with older popula- 

tions. Macroptere specimens often arise as 

population densities grow. 
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ONDER   DE  AANDACHT 

INVOEREN MET DE NATUURBANK 

Ken je de NatuurBank Limburg nog? Het is 

de on-line digitale databank met veldwaar- 

nemingen van het Natuurhistorisch Ce- 

nootschap. Stap voor stap wordt deze Na- 

tuurBank completer. Completer wat betreft 

het beeld van de verspreiding van desoor- 

ten in Limburg (al 1.300.000 waarnemin- 

gen), maar ook in de mogelijkheden voorde 

waarnemer. Pen juli is de NatuurBank uit- 

gebreid met een universele invoermodule. 

Universeel, omdat met deze module alle 

waarnemingen eenvoudig en door elkaar 

zijn in te voeren. Door elkaar betekent dat 

de waarnemingen niet uitgesplitst hoeven 

te worden in planten, vogels of libellen. Een 

voorbeeld: een Konijn en een Dagpauwoog 

die op dezelfde plek zijn gezien, kunnen in 

hetzelfde scherm worden ingevoerd. Een Le- 

vendbarende hagedis op een andere plek? 
Dat kan nog steeds in hetzelfde scherm. Ver- 

schil in plaats,datum,soortgroep:geen pro- 
bleem. 

De nieuwe module biedt meer faciliteiten: 

coördinaten opzoeken is niet nodig.Doorde 

exacte plaats op de topografische kaart in 

het scherm aan te klikken,worden de coördi- 

naten automatisch ingevuld. Wil je een serie 

waarnemingen invoeren? Geen probleem, 

coördinaten, datum, locatie, enzovoorts, 

worden automatisch overgenomen van het 

vorige record, totdat iets anders wordt in- 

getypt.Van de belangrijkste soortgroepen 

zijn de namen voorgeprogrammeerd. Hebje 

een voorkeur voor de Nederlandse boven La- 

tijnse namen.Of gebruikje liever de officiële 

nummercode's of de achtcijferige shortco- 

des voor libellen of sprinkhanen? Het maakt 

niet uit. Verder kent de module een groot 
aantal automatischefoutcorrectiesen snuf- 

jes om de invoersnelheid op te voeren. 

De volgorde van de invoervelden op het 

waarnemingsformulier was per soortgroep 

verschillend. Erg verwarrend als je meerdere 

soortgroepen tegelijk inventariseert. In de 

nieuwe module is de volgorde uiteraard ge- 

standaardiseerd en op onze nieuwe waar- 

nemingsformulieren is de volgorde gelijk 

aan de invoermodule (download de nieuwe 

formulieren van onze website: www.nhgl. 

nl). Uiteraard is er inhoudelijk niets veran- 
derd. Alle codes en invoervelden zijn hetzelf- 

de gebleven,alleen de volgorde is anders. 

Nieuwsgierig geworden? Probeer onze in- 

voermodule snel uit. Je moet uiteraard 

een inlogcode voor de NatuurBank aan- 

vragen. Geen code, maar wel lid van het 

NHGL? Vraag er dan een per e-mail aan: 

kantoor@nhgl.nl. 

ReinierAkkermans, 

voorzitter Stichting NatuurBank Limburg 

INVENTARISATIEWEEKEND 
ZOOGDIEREN 

Vanaf vrijdagavond 6 tot en met zondag- 

middag 8 oktober 2006 organiseert de 

Zoogdierenwerkgroep haar inventarisatie- 

weekend. Dit jaar wordt het zuidelijk deel 

van de gemeente Weert bezocht. We verblij- 
ven in een accommodatie in Stramproy.Glo- 

baal zal het gebied ten westen van de lijn 

Weert - Stramproy bezocht worden. Inte- 
ressante gebieden daarin zijn deTungeler- 

wallen.de Laurabossen.Wijffelterbroeken 

de IJzeren man. Natuurlijk wordt ook buiten 

de natuurgebieden geïnventariseerd om de 

nodige witte hokken te vullen. Daarbij wor- 

den net als vorig jaar weer vele live-traps 

uitgezet om muizen te vangen. We probe- 

ren tijdens één weekend in alle kilometer- 

hokken van het inventarisatiegebied vallen 

uit te zetten. Het controleren van de vallen 

loopt als een rode draad door het week- 

end. Daarnaast staan ook lezingen en work- 

shops gepland. Zo geeft Annemarie van Die- 

penbeek een lezing over diersporen gevolgd 

door een excursie.Maurice La Haye zal uitleg 
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geven bij het braakbalpluizen. Ook zullen 

we's avonds de nog aanwezige vleermuizen 

opsporen met behulp van de batdetector. 

Natuurlijk worden in het veld niet alleen de 

zoogdierwaarnemingen genoteerd, maar 

zoals gebruikelijk alle soorten! 

De kosten voor het weekend bedragen voor 

personen tot en met 25 jaar • 15,00 en voor 

overigen • 25,00. De bedragen zijn inclu- 

sief overnachtingen, lunch en ontbijt. Na 

opgave ontvangt u een mailing met ver- 

dere informatie. Opgave en informatie via 

zoogdieren@nhgl.nl of via Henk van Kuijk 

(tel. 0475-386451) of Johannes Regelink (tel. 

06-55738510). 

INVENTARISATIEMIDDELEN TE LEEN 
BIJNHGL 

Het Natuurhistorisch Genootschap heeft 

een aantal inventarisatiemiddelen beschik- 

baar, welke door leden (tijdelijk) geleend 

kunnen worden bij ondersteuning van ac- 

tiviteiten of voor eigen inventarisatiedoel- 

einden. U kunt daar- 

bij denken aan GPS, 

batdetector, her- 

petonetten, zoog- 

diervallen of atlas- 

sen van Limburg, 

maar ook laptop 

en beamer zijn be- 

schikbaar voor le- 

denactiviteiten. Een 

totale lijst van leen- 

spullen is te vinden 

op de website van 

het NHGL: www. 

nhgl.nl. Natuurlijk 

kunt u de lijst ook opvragen op kantoor via 

kantoor@nhgl.nl ofvia tel. 0475-386470. 

NATIONALE NACHTVLINDERNACHT 

Op zaterdag 23 september 2006 kunt u op 

vele locaties in het land kennismaken met 

de wereld van nachtvlinders: de 2e nationa- 

le Nachtvlindernacht. Onder andere op de 

Beegderheide bij Heel en in Oud Valkenburg 

worden speciale nachtvlinderexcursies ge- 

organiseerd waarbij felle lampen, lakens en 

zoete lokstoffen gebruikt worden om de- 

ze nachtelijke vliegers zichtbaarte maken. 

Voor meer informatie kunt u de website van 

de Vlinderstichting raadplegen: www.vlin- 

derstichting.nl/nachtvlindernacht of con- 

tact opnemen met de Vlinderstichting (tel. 

0317-467346). 

BINNENWERK   BUITENWERK 

OP DE WEBSITE WWW.NHGL.NL IS DE 

MEEST ACTUELE AGENDA TE RAADPLEGEN 

TEMBER organiseert 

de Plantenstudiegroep e en excursie 

naar het Fagne Malchamps (België). 

Fer Bemelmans (tel. 045-5750662) 

vertrekt om 9.00 uur vanaf het car- 

poolplaats aan het eind van de au- 

toweg N-281 tussen Heerlen en Ba- 

neheide, langs de weg tussen Ba- 

neheide en Simpelveld, vlakbij het 

bungalowpark Simpelveld. 

PTEMBEF organiseert 

Kring Heerlen een excursie naar de 

Brunssummerheide. De excursie 
staat in het teken van de bloeiende 
heide. Olaf Op den Kamp vertrekt 
om 10.00 uur vanaf de parkeer- 
plaats nabij de wegafzetting ter 

hoogte van de Heikop (langs de Toe- 

ristenweg over de Brunssummer- 
heide). 

'TEMBER houdt Kring 
Venlo een excursie naar de Raven- 
vennen. Deze excursie onder leiding 

van de faunastudiegroep van Kring 

Venlo vertrekt om 9.00 uur vanaf 
NS-station Venlo. 

DINSDAGS SEPTEMBER is er een ver- 

gaderingvan het Dagelijks Bestuur 
in hetCroenHuiste Roermond. 

verzorgt de 
Mossenstudiegroep een practicum- 

middag in het IVN-gebouwteRans- 
daal. Aanmelding bij Paul Spreu- 

wenberg (tel. 045-5310661). 

organi- 
seert de Vlinderstudiegroep een bij- 
eenkomst in het Natuurhistorisch 
Museum te Maastricht. Aanvang 
20.00 uur. 

JONDÉRDAG 7 SEPTEMBER Verzorgt 
Kring Maastricht een bijeenkomst 
in het Natuurhistorisch Museum 
Maastricht. Aanvang 20.00 uur. 

>TEMBER houdt de Stu- 
diegroep Onderaardse Kalksteen- 

groeven haar ledenavond. De bij- 
eenkomst wordt gehouden in het 
Natuurhistorisch Museum Maas- 
tricht.Aanvang^.30 uur. 

ERDAG 9 SEPTEMBER verzorgt de 
Plantenstudiegroep een excursie 

naar zinkterreinen nabij Chenée 

en Chaudfontaine (België). Pierre 
Grooten (tel. 045-5753032, pgroot- 
enhetnet.nl) vertrekt om 9.00 uur 
vanaf het NS-station Maastricht 

(oostelijke ingang, Meerssener- 

weg). 

SEPTEMBER organi- 
seert Kring Heerlen haar jaarlijkse 
varia-avond. Op deze avond kan ie- 
dereen zijn vondsten met anderen 
delen, ook kunnen er dia's getoond 

worden. De bijeenkomst wordt ge- 

houden in de zaal van de Stichting 
BotanischeTuin Kerkrade.St Huber- 
tuslaan74teTerwinselen(Kerkrade- 
West).Aanvang20.oouur. 

verzorgt de 

Mossenstudiegroep een practicum- 
middag in het IVN-gebouwteRans- 

daal. Aanmelding bij Paul Spreu- 
wenberg (tel. 045-5310661). 

DONDERDAG 14 SEPTEMBER is er een 
vergaderingvan het Algemeen Be- 

stuur in het GroenHuis te Roer- 

mond. 

'TEMBER organiseert 
de Herpetologische Studiegroep 
Limburg een lezing over de migratie 
van de Levendbarende hagedis. Henk 

Strijbosch zal tijdens deze avond in- 

gaan op het trekgedrag van dit rep- 
tiel. De lezing wordt gehouden in het 
GroenHuis, Godsweerderstraat 2 te 
Roermond. Aanvang 20.00 uur. 

houdt de 

Plantenstudiegroep een Herfst- 
stijllooswandeling op domein 
Nieuwenhoven (België). Bert 
op den Camp (tel. 043-3622808, 
bodcamp@home.nl) vertrekt om 
9.00 uur vanaf NS-station Maas- 
tricht (oostelijke ingang, Meersse- 

nerweg). 

DINSDAG 19SEPTEMBER verzorgt de 
Mossenstudiegroep een practicum- 
middag in het IVN-gebouwte Rans- 
daal. Aanmelding bij Paul Spreu- 
wenberg (tel. 045-5310661). 

houdt de 
Fotostudiegroep een bijeenkomst 
met als thema: buitenlandse na- 
tuur. De bijeenkomst vindt plaats in 
het GroenHuis, Godsweerderstraat 
2 te Roermond. Aanvang 20.00 uur. 

organiseert 
de Mollusken Studiegroep Lim- 
burg een excursie naar de omge- 
ving van Geysteren. Start om 10.30 
uurvanaf het NS-station Oostrum. 
Aanmelden bij Stef Keulen (tel.045- 

4053602, s.keulen@consunet.nl). 

ZONDAG 24 SEPTEMBER trekt de Plan- 
tenstudiegroep de Duitsegrensover 
omdezinkfloravandeBreinigerberg 
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te bezoeken. Johan den Boer (tel. 
043-3625011, psg@mistletoe.net) 

start om 10.00 uur vanaf NS-sta- 

tion Maastricht (oostelijke ingang, 

Meerssenerweg) en bevindt zich om 
10.30 uur op de parkeerplaats Bo- 
choltz nabij Shell-station langs de 
autoweg Heerlen-Aken. 

verzorgt de 

Mossenstudiegroep een practicum- 
middag in het IVN-gebouwte Rans- 
daal. Aanmelding bij Paul Spreu- 
wenberg (tel. 045-5310661). 

TEMBEK houdt 

Kring Venray haar traditionele 
jaarlijkse varia-avond. De bijeen- 

komst vindt plaats in het Gemeen- 
schapshuis, Watermolenstraat 1 te 

Oostrum. Aanvang 20.00 uur. 

DAHiOKTORF verzorgt de Plan- 
tenstudiegroepeen excursievoor ad- 
ventieven langs de maasoevers. Rian 
Wolfs (tel. 043-4092946) vertrekt 
om 10.00 uur met excursiegangers 

vanaf NS-station Maastricht (ooste- 
lijke ingang,Meerssenerweg). 

organiseert 
Kring Heerlen onder leiding van 
Henk Henczyk een paddestoelen- 

excursie door het Stammenderbos. 

Vertrek is om 10.00 uur vanaf NS- 
station Spaubeek. 

is er een verga- 
deringvan het Dagelijks Bestuur in 
het GroenHuis te Roermond. 

verzorgt de 
Mossenstudiegroep een practicum- 
middag in het IVN-gebouw te Rans- 

daal. Aanmelding bij Paul Spreu- 
wenberg (tel. 045-5310661). 

organiseert 
de Vlinderstudiegroep een bijeen- 
komst in het Natuurhistorisch Mu- 
seum te Maastricht. Aanvang 20.00 
uur. 

verzorgt 

Kring Maastricht een bijeenkomst 
in het Natuurhistorisch Museum 
Maastricht. Aanvang20.oo uur. 
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ON   MAASTRICHT   MOSASAURS 

Op 4 oktober 2006 verschijnt een nieuwe 

publicatie in de reeks Publicaties bij het Na- 

tuurhistorisch Cenootschap:'On Maastricht 

Mosasaurus'. 

Mosasauriërs waren zeereptielen, nauw 

verwant aan hagedissen en slangen. Zo'n 95 

miljoenjaargeleden kregen hun voorouders, 

aanvankelijk echte landrotten, het steeds 

beter naar hun zin in het water, en binnen 

een paar miljoen jaar tijd pasten ze zich aan 

aan een volledig aquatisch bestaan.Tijdens 

de laatste 25 miljoen jaar van het Krijttijd- 

perk zien we bij de evolutie van de mosasau- 

riërs de ontwikkeling van een brede verza- 

meling aanpassingen, aanpassingen die ze 

in staat stelden om een heel breed palet aan 

niches is het ecosysteem van de Krijtzee in te 

nemen.Tegen het eind van het Krijt hadden 

de mosasauriërs zich wereldwijd gevestigd 

als top-vleeseters in de zee. 

Anne Schulp is als collectiebeheerder van 
fossiele gewervelden verbonden aan het 

Natuurhistorisch Museum Maastricht. Hier 

houdt hij zich onder meer bezig met prepa- 

ratie, beschrijving, tentoonstel ling en cura- 

tie van nieuwe mosasaurusfossielen, in het 

bijzonder de nieuwe mosasauriër Progna- 

thodon saturator (beter bekend onder zijn 

bijnaam'Bèr'), en een nieuw kaakfragment- 

je Carinodens belgicus. 

Op 3 oktober 2006 verdedigd Anne Schulp 

zijn proefschrift,dat in de serie'Publicaties 

van het Natuurhistorisch Genootschap in 
Limburg', zal verschijnen. 

Dit proefschrift is een verzameling van we- 

tenschappelijke artikelen die eerder in vak- 

tijdschriften zijn verschenen, maar bevat 

daarnaast een tweetal originele bijdragen. 

Deze 140 pagina's tellende publicatie is ge- 

heel opgesteld in de Engelse taal, maar be- 

vat een nederlandstalige inleiding en sa- 

menvatting. 

On Maastricht Mosasaurs 
Anne S. Schulp 

BESTELLEN'ON MAASTRICHT MOSASAURUS' 

U kunt dit proefschrift bestellen door • 15,00 (niet-leden NHGL:• 18,00) over te maken 

opgironummer429851 (buitenlandse betalingen: BIC: PSTBNL21 en IBAN: 

NL 80 PSTB 0000 429851) van het publicatiebureau Natuurhistorisch Genootschap te 

Melick onder vermelding van 'On Maastricht Mosasaurus'. Vermeld tevens bij de om- 

schrijving uw adres, postcode en woonplaats. 

AFHALEN 

Het proefschrift kan na telefonische bestelling (0475-386470) worden afgehaald op het 
kantoor van het Natuurhistorisch Genootschap in het GroenHuis.Godsweerderstraat 2, 

6041GH Roermond. U bespaart dan •3,00 aan verzend-en administratiekosten. 

Het proefschrift is tijdens openingstijden ook verkrijgbaar bij het Natuurhistorisch Mu- 

seum Maastricht aan het Bosquetplein 7. 

De publicatie is verkrijgbaar vanaf 4 oktober 2006, bestelde exemplaren zullen medio 

oktober worden verzonden. 



INHOUDSOPGAVE 

pag197     DE LIBELLEN VAN HET ROERDAL 

Deel i.juffers (Zygoptera) 

R. Geraeds & V. van Schaik 

Omdat een systematische libelleninventarisatie van het gehele Roerdal nooit eerder 

heeft plaatsgevondenen het gebied enkele populaties van zeer zeldzame libellensoor- 

tenherbergt.zijn in de jaren 2000 tot en met 2005 de libellen in het Roerdal geïnventari- 

seerd. In totaal zijn 40 soorten libellen waargenomen, waarmee het Roerdal tot desoor- 

tenrijkste libellengebieden van Nederland behoort. In dit eerste artikel wordt het voor- 

komen van dejuffers besproken. 

204     VAN DOTTERBLOEMGRASLAND NAAR DOTTERBLOEMGRASLAND 

Vijfentwintig jaar beheer van een perceel in de vallei van de Zwarte beek te Koersel 

A/l. Lejeune 

In 1979 werd het eerste perceel in de vallei van de Zwarte Beek in Koersel (België) aange- 

kocht door wat nu Natuurpunt heet. Deze aankoop van ongeveer een halve hectare be- 

tekende het begin van de uitbouw van wat nu het grootste beekdal reservaat van Vlaan- 

deren is. Praktisch langs de hele lengte van de beek strekt zich nu in totaal zo'n 1400 ha 

groot natuurreservaat uit. Vegetatieopnames uit de beginperiode zijn recent herhaald. 

Hieruit iets blijkt iets bijzonders: het perceel bevindt zich nu in een restauratiefase waar- 

bij de toestand uit de beginperiode ongeveer is hersteld. 
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J. Boeren 

Van de Gouden sprinkhaan konden tot 1990 nog maar vier leefgebieden in Limburg 

worden onderscheiden. Vanaf 2000 breidt de soort zich echter opeens sterk uit. Vooral 

in het Maasdal en in Zuid-Limburg worden veel nieuwe vindplaatsen ontdekt. Deze die- 

ren bevinden zich veelal in het buitendijkse gebied langs de Maas. Mogelijk speelt hier- 

bij de inundatie van gebieden langs de Maas een rol. 
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