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DE   KUNST VAN   HET VERGETEN 

Recent dook een bericht in de me- 

dia op dat onderzoek heeft uitgewe- 

zen dat we binnen enkele decennia 

geconfronteerd zullen worden met 

een gebrek aan geheugenruimte bij 

de opslag van digitale gegevens. Bij 

nadere beschouwing blijkt de ge- 

poneerde stelling iets genuanceer- 

der. De hoeveelheid digitale infor- 

matie groeit dermate snel dat wel 

voldoende hardware voorhanden 

is om alle vastgelegde gegevens op 

te slaan, maar dat het vrijwel on- 

mogelijk wordt om de data terug te 

vinden. Bij een aantal toepassingen 

is het niet belangrijk om informatie op te slaan, bijvoorbeeld voor 

communicatiemiddelen zoals e-mail, digitale telefonie of digitale 

TV. Dit soort informatie is meestal slechts gedurende korte tijd van 

betekenis en kan daarna zonder problemen worden gewist. Anders 

is het voor archiefstukken betreffende wetgeving,onderzoek of ge- 

schiedschrijving waarin belangrijke data zijn opgeslagen voor de 

toekomst. Een vergelijking met het menselijke brein dient zich aan. 

Ook onze hersenen kennen een limiet. Daarbij is de vraag essenti- 

eel hoeveel verleden we met ons mee willen slepen. Niet alles wat 

we meemaken wordt opgeslagen. Spam wordt zo snel mogelijk de- 

finitief verwijderd. De kunst is natuurlijk de relevante informatie te 

scheiden van de minder essentiële kennis.Teveel programma's en 

teveel geheugen zijn vaak een grote handicap. Binnen de Faculteit 

der Wijsbegeerte van de Rijksuniversiteit Groningen is de invloed 

van genetische technieken bestudeerd op onze beleving van en om- 

gang met tijd. Met DNA-technieken is het een fluitje van een cent 

om te bepalen of een foetus bepaalde erfelijke afwijkingen bezit. 

Maar moeten we dit inzicht (dit programma) willen hebben als de 

uitkomst alleen een wissel trekt op de nadagen van ons leven? Een 

ander voorbeeld is de wetgeving op het gebied van criminaliteits- 
bestrijding. Met DNA-onderzoek kunnen we moordzaken oplossen 

van dertig jaar geleden. Maar hoe relevant is dit vermogen (ook een 

programma) als het leidt tot het oprakelen van vergeten en verge- 

ven pijn? Zijn verjaringslimieten voor delicten onder andere niet 

juist bedoeld als een vorm van slachtofferhulp? De onderzoekers 

uit Groningen komen tot de conclusie dat dingen terecht voorbij en 

over gaan en dat dit zorgt voor meer innerlijke rust en psychische 

vrede. 

Nog belangrijker is de omgang met 

het geheugen. Een goed geheugen 

heeft alleen maar zin als het evoluti- 

onair voordeel oplevert. Voor een oli- 

fant lijkt het onthouden van drenk- 

plaatsen van levensbelang bij het 

zoeken naar water tijdens het droge 

seizoen. Maar hoe belangrijk is een 

goed geheugen voor de mens?Teveel 

opslag leidt tot stress, depressies en 

disfunctioneren.Te weinig gooit een 

mens keer op keer terug op energie- 

verslindend experimenteel gedrag. 

Een afgewogen gebruik van pro- 

gramma's en geheugencapaciteit 

wordt mijns inziens bepaald door intelligentie. En intelligentie kun 

je voor ongeveer 60% zelf ontwikkelen. In historische publicaties 

wordt,gerelateerd aan lichaamsomvang, steevast verband gelegd 

tussen intelligentie en hersengrootte.Zo heeft een olifant absoluut 

gezien het grootste brein, maar zijn de hersenen van de mens in ver- 

houdingtot de lichaamsomvanggroter. Recent onderzoekopde Uni- 

versiteiten van Edinburgh en Newcastle kegelt deze stelling echter 

rigoureus omver.Zowelhersengrootte als intelligentie zijn in alle on- 
derzoeken onvoldoende standaard gedefinieerd om vergelijkingen 

te kunnen trekken. Verse hersenen zijn groter dan geconserveerde 

exemplaren, hersenvolume is niet vergelijkbaar met schedelinhoud, 

de grootte van de hersenventrikels varieert en de leeftijd van de her- 

senen is medebepalend voor het volume. Intelligentie manifesteert 

zich volgens onderzoekers in causaal redeneren, door gedragsuitin- 

gen of in het doorgronden van complexiteit, om maar enkele van de 

gebruikte grootheden te noemen. 

De Canadese onderzoekster Sandra Witelson toonde in 2005 ech- 

ter aan dat hersengrootte bij vrouwen wel degelijk een maat is voor 

verbale intelligentie. Voor mannen is die relatie alleen aangetoond 

in combinatie met rechtshandigheid. Het mannenbrein is bij gelij- 
ke leeftijd gemiddeld ongeveer 10% groter. Dit leidt echter niet tot 

een verschil in intelligentie. Sterker nog, de onderzoekster vond dat 

mannen een groter hersenvolume nodig hebben om te komen tot 

gelijke verbale vermogens. Verrassend zijn deze conclusies natuur- 

lijk niet. Maar het is dus voor mannen die rust zoeken vooral oppas- 

sen geblazen voor vrouwen met grote hoofden. En dat is van die in- 

formatie dieje als man beter niet kunt vergeten. 

A.LENDERS 
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De keverfauna van een erosiegeul langs de Grensmaas 
(De Groeskens, Dilsen-Stokkem, België) 

Kevin Lambeets, Universiteit Cent, Vakgroep Biologie, Onderzoeksgroep Terrestrische Ecologie, Ledeganckstraat 35, B-gooo Cent 

Tim Struyve, Olsenesteenweg 2, B-8720 Oeselgem 

Kevers (Coleoptera) vormen de grootste orde van de insec- 

ten. Wereldwijd werden reeds meer dan 300.000 soor- 

ten beschreven, waarvan ongeveer 20.000 in Europa. In 

Nederland en België zijn zo'n 4.000 species gevonden 

(CHINERY, 1998). Loopkevers (Carabidae) vormen hierbinnen 

een bijzonder soortenrijke familie met op Europees grond- 

gebied naar schatting 3.000 soorten. In Nederland zijn 

tot op heden ongeveer 380 soorten waargenomen (TURIN, 

2000), de Rode lijst van Vlaanderen telt er 353 (DESENDER et 

al., 1995). Voornamelijk loopkevers worden binnen ecolo- 

gisch onderzoek aangewend, dikwijls met betrekking tot 

projecten in verband met natuurbehoud of-herstel (zie voor 

de Grensmaas bijvoorbeeld DESENDER et al. (1993) en VAN LOOY 

et al. (2005)). In De Groeskens, een gebied dat grenst aan 

het natuurgebied Kerkeweerd (Dilsen-Stokkem) in België, 

werd door N.V. De Scheepvaart, de vroegere Afdeling Maas 

en Al bert kanaal van de Vlaamse Gemeenschap, in 1999 een 

ondiepe geul aangelegd om het Maaswater bij hoogwa- 

ter te geleiden. Hiermee wordt getracht de stroming weg 

te houden van de winterdijk. Sinds de aanleg van de deze 

Grindplas 
Negenoord 

erosiegeul en de herinrichting van de omliggende stroom- 

da Igraslanden wordt de vegetatieontwikkeling, evenals de 

vestiging van nieuwe planten en dieren.door het Instituut 

voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) gevolgd in het kader 

van een monitoringsplan (VAN LOOY, 2005). In dit artikel 

wordt de aanwezige keverfauna van de erosiegeul binnen 

het natuurontwikkelingsgebied Kerkeweerd beschreven. 

Hierbij wordt de nadruk gelegd op de aanwezige loopkevers 

en hun ecologische voorkeuren. 

GEBIEDSBESCHRIJVING 

Het pilotproject'De Groeskens'maakt deel uit van het grootschali- 

ge natuurinrichtingsproject 'Levende Grensmaas'. De doelstellin- 

gen van dit project zijn het ontwikkelen van een natuurlijke grind- 

rivierbedding.het herstellen van het contact tussen de rivieren het 

winterbed en het realiseren van een groot aaneengesloten natuurlijk 

beheerd valleigebied (VAN LOOY, 2005).Tijdens het hoogwater van de 

laatste dagen van 1999 functioneerde de gegraven overstromings- 

geul voor het eerst.Terugschrijdende erosie zorgde ervoor dat deze 

geul zich diep in het landschap ging uitgraven. Dit fenomeen herhaal- 

de zich tijdens de overstromingen van 2000 en 2002. De oorspron- 

kelijke ondiepe geul is nu over meer dan de helft van haar lengte om- 

gevormd tot een diep.zich vertakkend geulenstelsel.Tengevolge van 

de overstromingen kon zich hier een pioniersvegetatie vestigen. De 

percelen die de geul omsluiten,zijnde voormalige akkers en vergra- 
ven terrein, ontwikkelden zich in de loop der jaren tot 

soortenrijke stroomdalgraslanden en ooibossen (VAN 

LOOY et al., 2002). Als beheersmaatregel worden deze per- 

celen integraal begraasd door zowel Gallowayrunderen 

als Konikpaarden. De Groeskens op zich is ongeveer zes 

ha groot en kan beschouwd worden als een deel van het 

natuurgebied Kerkeweerd.Ten noordoosten van Kerke- 

weerd ligt een oude grindplas (Negenoord), die eveneens 

deel uitmaakt van het natuurontwikkelingsgebied. 

De Groeskens is op te delen in drie zones [figuur 1]. In zo- 

ne 1 wordt door begrazing en periodieke overstroming 

FIGUUR1 

Situering op luchtfoto (jaar2000) van natuurterrein Kerkeweerd 
en pilotproject 'De Groeskens'. De geul is mooi te zien als de 

A       witgevlekte zone (open plekken als gevolg van zandafzetting en 

"        erosie) (bron: VAN LOOY, 2005). 

Zomerdijk 
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de vegetatie regelmatig teruggezet; ze ontwikkelt zich niet verder 

dan een vrij open grasland. Zone 2 omvat de erosiegeul; door het 

extreme karakter zijn enkel grindpioniers in staat zich hier vestigen 

[figuur 2]. Dit deel herbergt ook een erg specifieke spinnenfauna 

(LAMBEETS et a/., 2005). In zone 3 werden de hoger gelegen stroom- 

dalgraslanden de eerste ja ren nog gemaaid om opslag van populie- 

ren en Akkerdistel (Cirsium arvense) tegen te gaan. Sinds 2003 ne- 

men grassen en overige kruiden,bijvoorbeeld Gulden sleutelbloem 

(Primula veris), Beemdkroon (Knautia arvensis) en Veldsalie (Salvia 

pratensis) de overhand, waardoor distels geen kiemingskans meer 

krijgen. 

De hoogwatergeul zelf is te typeren als een verstoord ruderaal ter- 

rein met een open vegetatie en een extreem microklimaat als ge- 

FIGUUR2 

De erosiegeul binnen het pilotproject 

'De Croeskens 'in 2005. Let vooral op 

het stelselmatig dichtgroeien van 

de geul met typische grindpioniers 

zoals Maasra/cet (Sisymbrium austri- 

acumj, Reukloze kamille (Matricaria 

ma riti m u m) en Bezemkruiskruid 

(Senecio inaequidensj 

(foto: K. Lambeets). 

volg van het kale grind en het 

snelopwarmende zand (LAM- 

BEETS et al., 2006). In de zon wordt 

dit substraat snel opgewarmd, 

maar door straling van de bo- 

dem vindt ook een snelle afkoe- 

ling plaats (LOMMELEN, 2000). 

Enerzijds kan men een kever- 

fauna verwachten die een xero- 

thermofiel (warmte- en droog- 

teminnend) karakter vertoont, 

maar anderzijds gebonden is 

aan pionierssituaties. Daar- 

naast bieden de keien op zich schuil- en woongelegenheid aan ver- 

schillende grondbewonende predatoren, zoals loopkevers, kort- 

schildkevers (Staphylinidae) en wolfspinnen (Lycosidae). 

TYPERING VAN FLORA EN FAUNA 

Opvallend is de soortendiversiteit aan planten in dit gebied (PETERS 

et al., 2000; VAN LOOY, 2005). Het herbergt een totaal van 129 soorten, 

waaronder een aantal zeldzame van de stroomdalgraslanden van 

deMaas.zoalsGulden sleutelbloem,Knolsteenbreek (Saxifragagra- 

nulata), Gewone vogelmelk (Ornithogalum umbellatum)y\euad\- 

ge wikke (Vicia tetrasperma), Liggende klaver (Trifolium campestre) 

en Grasklokje (Campanula rotundifolia). Daarnaast koloniseerden 

ook Wondklaver (Anthyllis vulneraria), Blaassilene (Silene vulgaris) 

en Beemdkroon De Groeskens. Het optreden van overstromingen 

zorgde (en zorgt nog) telkens weer voor vernieuwde pioniersom- 

standigheden en aanvoer van zaden. Na een paarjaar nemen de 

graslandsoorten toe ten nadele vandepioniers-en ruigtesoorten. 

Binnen de overstromingsgeul zelf blijven de grindpioniers overheer- 

sen (PETERS et al., 2000). Verder komen er een aantal soorten voor 

die wijzen op verstoring, zoals Reukloze kamille (Matricaria mariti- 

mum), Bezemkruiskruid (Senecio inaequidens), Moerasdroogbloem 

(Cnaphalium uliginosum), Akkerdistel en Straatgras (Poa annua), 

met daarnaast soorten die compleet ongevoelig zijn voor versto- 

ring zoals Maasraket (Sisymbrium austriacum),Gewone steenraket 

FIGUUR3 

De Groene zandloopkever (Cici nde I a ca m pestrisj een soort die in de Rode lijst 

als "achteruitgaand" wordt getypeerd. Meestal wordt deze aangetroffen op 

onbegroeide bodems meteen losse bodemstructuur; ruderale plaatsen blijken 

dan ook een voorkeur te genieten (foto: K. Lambeets). 
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FICUUR4 

Activiteitsverdeling van Cicindela campestris 

en Bembidiontetracolum in de erosiegeul. 

Beide vertonen een voorkeurvoor min of meer 

verstoorde terreinen. De terugval in activit- 

eit tijdens de maand mei, als zichtbaar in de 

proportionele vangstaantallen, kan worden 

verklaard door het stelselmatig uitdrogen van 

de erosiegeul. Schuingedrukt zijn de effectieve 

vangstaantallen weergegeven. 
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{Sisymbrium officinale), Kleine leeuwen- 1( 

bek (Linaria minor) en Zwart tandzaad 

(Bidensfrondosa). 

De spinnenfauna binnen de erosiegeul 

is uitgebreid bestudeerd door LAMBEETS et 

al. (2005). Deze kan beschouwd worden 

als een eerder xerothermofiele spinnen- 

gemeenschap, kenmerkend voor min of meer verstoorde gebieden, 

gekarakteriseerd door open, snel opwarmende plekken en een vrij 

schrale begroeiing (LAMBEETS &Lambrechs, 2005).Typerende soorten 

zijn de Steenwolfspin (Pardosa agrestis),de Heidekrabspin {Xysticus 

acerbus) en de Kiezeldwergspin (Caviphantes saxetorum).\/ee\ van 

deze soorten werden eveneens aangetroffen op de grindbanken 

langs de Grensmaas (LAMBEETS ef o/., 2006; LEWYLLE, 2006). 

De afgekalfde randen van de erosiegeul herbergen ook een typi- 

sche fauna. Zo bieden de steile oevers woon- en nestgelegenheid 

aan graafwespen (Sphecidae), zandbijen (Andrenidae) en wolzwe- 

vers {Bombyliidae), alsook aan holenbroeders zoals de Oeverzwa- 

luw (Riparia riparia). 

METHODIEK 

Verspreid over de erosiegeul werden in 2004 tien bodemvallen met 

een doorsnede van 9,5 cm en gevuld met vier procent formolfixa- 

tief uitgezet in een opstelling van twee rijen van telkens vijf potten. 

De onderlinge afstand bedroeg 20 meter tussen de twee rijen en 

vier meter tussen de bodemvallen zelf. De bemonstering werd op 25 

maart 2004 aangevat. Een eerste lediging vond plaats op 5 april. Op 

30 april werd de inhoud van de bodemvallen een tweede maal ver- 

zameld, een derde keer op 3 juni en op 19 juli werden de bodemval- 

len een laatste keer geledigd en daarna verwijderd. In totaal werd 

gedurendeii7dagen constant bemonsterd. 

Achteraf werden de verschillende groepen uitgesorteerd, zijnde ke- 

vers, spinnen en een restfractie. Om ontbinding te voorkomen wer- 

den alle vangsten bewaard in een 70% ethanol oplossing. 

Determinatie van volwassen kevers vond plaats met behulp van een 

stereomicroscoop (WILD type M5), aan de hand van volgende na- 

slagwerken: BOEKEN et al. (2002), BENICK & LOHSE (1974), MOHR (1966), 

JEUNIAUX (1996) en BAUGNéE et al. (2000). 

FIGUUR5 

Carabus granulatus, de Kettingsschalenbijter, een goed herkenbare, algemene 

soort loopkever (Carabidae) die typisch voorkomt op vochtige plaatsen en in 

bossen. (fotoM.Jacobs). 

Cicindela campestris (L.) 

I Bembidion tetracolum (Say) 

5apr-3oapr 3oapr-3jun 

Bemonsteringsperiode 

3jun-igju 

RESULTATEN 

Algemeen 

In totaal werden 4.381 kevers, verdeeld over 152 soorten binnen 17 

families gevonden [tabel 1]. In vergelijking met de bemonsteringen 

van de nabijgelegen grindbanken langs de oevers van deGrensmaas 

ligt dit aantal vrij laag (zie onder andere voor loopkevers VANDEGE- 

HUCHTE(2006):105 soorten; LAMBEETS eto/. (in press):97 soorten). Eerst 

en vooral moet worden opgemerkt dat voorna meiijk bodemactieve 

arthropoden met bodemvallen worden gevangen; soorten die leven 

in holtes en spleten van het sediment zijn ondervertegenwoordigd 

(EYRE et al., 2001). De vangsten worden ook beïnvloed door zowel de 

structuur van het microhabitat (TOPPING & SUNDERLAND, 1992; LOMME- 

LEN,200O) als de populatiedichtheid en de soortspecifieke verbrei- 

dingscapaciteit (ANTVOGEL& BONN, 2001). Zo zullen gevleugelde of 

grotere soorten relatief langere afstanden pertijdseenheid kunnen 

overbruggen dan ongevleugelde of kleinere soorten (TURIN, 2000). 

Binnen het stroomgebied van de Grensmaas werd reeds aange- 

toond dat loopkevers goede bio-indicatoren vormen voor verande- 
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Familie Soort zsmrt- 
5apr 

5-30 
apr 

3oapr- 
3jun 

3jun- 
ïgjul 

Anthicidae Anthicusflavipes (Panz.) 0 0 2 0 

Byrrhidae Curimopsis paleata (Er.) 0 0 0 1 

Byrrhidae CytilussericeusfF.) 0 3 1 2 

Byrrhidae Lamprobyrrhulus nitidus (Schall) 17 48 42 25 
Byrrhidae Simplocaria semistriata (F.) 5 0 4 0 

Cantharidae Cantharis livida (L.) 4 0 0 0 
0 Cantharidae Rhagonychafulva (Scop.) 2 0 0 

Carabidae Acupalpus meridianus (L) 0 7 9 5 
Carabidae Agonum marginatum (L) 0 0 1 0 

Carabidae Agonum muelleri (Herbst) 6 16 9 15 
Carabidae Agonum sexpunctata (L) 0 1 0 0 
Carabidae Amaraaenea (De Ceer) 22 16 31 114 
Carabidae Amara aulica (Panzer) 1 3 5 4 
Carabidae Amara bifrons (Gyll.) 0 0 1 1 

Carabidae Amara consularis (Duft.) 0 0 0 1 

Carabidae Amarafameliaris (Duft.) 0 0 4 1 

Carabidae Amara montivaga (Sturm) 0 0 0 i 

Carabidae Amaraovata(E) 18 10 2 14 
Carabidae Amara similata (Gyll.) 2 1 1 3 
Carabidae Asaphidion curtum (Heyden) 1 0 1 0 

Carabidae Asaphidionftavipes (L) 4 1 0 2 

Carabidae Badister bullatus (Schrank.) 0 5 2 1 

Carabidae Badisterunipustulatus (Bonelli) 0 0 1 0 

Carabidae Bembidionfemoratum (Sturm) 38 73 12 53 
Carabidae Bembidion lampros (Herbst) 3 9 13 18 
Carabidae Bembidion obtusum (Serville) 0 5 0 0 

Carabidae Bembidion properans (Stephens) 8 13 33 83 
Carabidae Bembidion quadrimaculatum (L) 1 4 11 18 
Carabidae Bembidion tetracolum (Say) 74 231 22 18 
Carabidae Carabus granulatus (L.) 1 5 0 0 

Carabidae Carabus violaceus (L) 0 1 0 0 

Carabidae Chlaenius nitidulus (Schrank) 0 3 2 4 
Carabidae Chlaenius tibialis (DejJ 7 41 32 71 
Carabidae Cicindela campestris (L) 385 1049 3 0 

Carabidae Cicindela hybrida (L) 0 1 0 0 

Carabidae Clivina collaris (Herbst) 0 1 2 1 

Carabidae Clivinafossor(L) 1 4 0 3 
Carabidae Dyschirius angustatus (Ahrens) 0 0 0 1 

Carabidae Dyschirius globosus (Herbst) 0 0 0 1 

Carabidae Harpalus affinis (Schrank) 18 27 26 37 
Carabidae Harpalus attenuatus (Steph.) 0 0 0 1 

Carabidae Harpalus distinguendus (Duft.) 17 21 24 10 

Carabidae Harpalus latus (L) 0 0 1 5 
Carabidae Harpalus rubripes (Duft.) 0 2 0 7 
Carabidae Lionychus quadrillum (Duft.) 1 0 0 0 

5 Carabidae Microlestes maurus (Sturm) 0 0 1 

Carabidae Nebria brevicollis (F.) 0 0 2 0 

Carabidae Notiophilussubstriatus (Waterhousej 2 1 1 i 

Carabidae Panangeus cruxmajor (L.) 0 0 0 2 

Carabidae Parophonus maculicornis (Duft.) 0 0 1 3 
Carabidae Platynusalbipes(F.) 5 4 0 0 

Carabidae Platynus assimilis (Paykull) 8 8 1 5 
Carabidae Platynus dorsalis (Pontoppidan) 0 2 23 8 
Carabidae Poeciluscupreus(L) 0 154 24 55 
Carabidae Pseudophonus rufipes (De Ceer) 2 0 19 242 
Carabidae Pterostichus anthracinus (lil.) 1 15 0 0 

Carabidae Pterostichus madidus (F.) 1 0 4 8 
Carabidae Pterostichus niger(Scholier) 0 0 0 4 
Carabidae Pterostichus nigrita (Paykull) 1 2 3 0 

Carabidae Pterostichus strenuus (Panzer) 5 12 5 0 

Carabidae Pterostichus vernalis (Panzer) 0 4 0 6 
Carabidae Pterostichus melanarius (III.) 1 2 2 10 

Carabidae Stenolophus teutonus (Schrank) 0 0 0 2 

Carabidae Stomis pumicatus (Panzer) 0 0 5 3 
Carabidae Syntomus truncatellus (L) 0 0 0 1 

Carabidae Tachys bistriatus (Duft.) 10 2 3 8 
Carabidae Tachys micros (Ficher von Waldheim, 0 2 1 0 

Carabidae Trechus obtusus (Er.) 0 0 1 0 

Catopidae Ptomophagussubvillosus (Goeze) 0 0 1 0 

Chrysomelidae 

Chrysomelidae 
Chrysomelidae 

Chrysomelidae 

Chaetocnema hortensis (Geoffr.) 0 2 8 3 
Chrysomela staphylea (L) 1 0 0 0 

Crepidopteraferrugineum (Scop.) 0 0 1 0 

Halticaoleracea(L) 0 0 1 0 

Chrysomelidae Hippuriphilamodeeri(L) 0 1 0 0 

Chrysomelidae 
Chrysomelidae 

Longitarsus dorsalis (F.) 8 H 7 2 

Longitarsus ganglbauri (Hktr.) 8 0 0 1 

Familie Soort 25mrt- 
5 apr 

5-30 
apr 

30apr- 
3jun 

3jun- 
ïgjul 

Chrysomelidae Longitarsus luridus (Scop.) 4 12 2 0 

Chrysomelidae Longitarsus melanocephala (Deg.) 0 1 0 1 

Chrysomelidae Phyllotretaatra(E) 0 0 3 1 

Chrysomelidae 

Chrysomelidae 

Phyllotreta diademata (F.) 0 0 0 2 

Phyllotreta nemorum (L) 0 1 0 0 

Clambidae Clambus armadillo (De Geer) 0 1 0 0 

Coccidulidae Coccidula septempunctata (L.) 1 0 0 2 

Coccidulidae Hippodamia tredecimpunctata (L) 0 0 0 3 
Coccidulidae 
Coccidulidae 

Cryptophagidae 
Curculionidae 

Platynaspis luteorubra (Goeze) 0 0 1 4 
Scymnusfrontalis(E) 0 0 0 2 

Atomaria linearis (Steph.) 0 0 1 5 
Apionflavipes (Payk.) 0 0 1 0 

Curculionidae Apionvirens (Herbst) 0 1 0 1 

Curculionidae Barislepidii(Germ.) 1 2 0 1 

Curculionidae Ceutorhynchus litura (F.) 1 0 0 0 

Curculionidae 
Curculionidae 

Curculionidae 

Cidnorhinus quadrimaculatus (L) 0 0 1 0 

Grypus equiseti (Steph.) 1 0 0 0 

Gymnaethron tetrum (F.) 0 0 0 1 

Curculionidae 
Curculionidae 

Hypera pedestris (Payk.) 0 1 0 0 

Hypera postica (Gyll.) 1 2 3 3 
Curculionidae Hypera zoilus (Scop.) 9 12 1 0 

Curculionidae 

Curculionidae 

Curculionidae 

Phyllobius urticae (Deg,) 0 0 1 0 

Rhinoncusgramineus(F) 0 1 1 0 

Sitonaflavescens (Mrsh.) 7 20 17 9 
Curculionidae 
Curculionidae 
Curculionidae 
Curculionidae 

Curculionidae 

Sitonahispidulus(FJ 3° 42 16 9 
Sitona humeralis (Steph) 2 6 9 
Tanymecus palliatus (F.) 5 4 6 
Tychiusjunceus (Reich.) 0 0 1 

Tychiuspicirostris(F) 0 0 0 

Elateridae Adeloceramurina(L) 0 0 0 

Elateridae Agrioteslineatus(L) 0 0 1 

Elateridae Agriotes obscurus (L) 0 1 2 

Elateridae Pseudathous niger (L.) 0 0 0 

Elateridae Zorochrus dermestoides (Herbst) 1 3 23 55 
Hydrophilidae 
Liodidae 

Sphaeridium scaraboides (L) 0 0 1 0 

Liodespallens (Strm.) 0 0 0 3 
Nitidulidae Meligethes ovatus (Sturm) 0 1 0 0 

Phalacridae 
Scarabaeidae 
Scarabaeidae 

Olibrus corticalis (Panz.) 0 0 1 0 

Aphodius granarius (L.) 0 2 1 0 

Aphodius prodromus (Brahm) 4 6 0 0 

Scarabaeidae Onthophagusjoannae (Goljan) 1 0 0 0 

Scarabaeidae Onthophagussimilis (Scriba) 0 1 0 0 

Scarabaeidae Rhyssemusgermanus(L) 1 0 0 0 

Scarabaeidae Valgus hemipterus (L) 0 0 0 1 

Silphidae Necrophorus vespillo (L.) 1 0 0 0 

Silphidae Phosphugaatrata(L) 1 1 1 0 

Staphylinidae Aloconota gregaria (Er.) 2 1 0 0 

Staphylinidae Aleochara curtula (Goeze) 0 0 4 0 

Staphylinidae Amarocharaforticornis (Boisd) 0 0 1 0 

Staphylinidae Amischa analis (Grav.) 0 0 2 0 

Staphylinidae Bledius opacus (Block.) 4 6 10 1 

Staphylinidae Bryocharis analis (Payk.) 1 1 0 0 

Staphylinidae Callicerus rigidicornis (Er.) 2 0 0 0 

Staphylinidae Dinaraea angustula (Gyll.) 0 0 1 0 

Staphylinidae Drusilla canaliculata (F.) 0 1 0 0 

Staphylinidae Gabrius subnigritulus (Rtt.) 0 0 1 0 

Staphylinidae 
Staphylinidae 
Staphylinidae 
Staphylinidae 
Staphylinidae 

Ilyobates subopacus (Palm) 1 0 3 0 

Lathrobiumfulvipenne (Grav.) 3 8 1 7 
Mycetophorus ruficornis (Kr.) 0 1 0 0 

Ocypus melanarius (Heer) 5 2 0 3 
Ocypusolens(MülL) 0 0 0 1 

Staphylinidae Ontholestes murinus (L) 0 1 0 0 

Staphylinidae Oxytelus sculpturatus (Grav.) 0 2 0 0 

Staphylinidae Oxytelus tetracarinatus (Block) 0 0 1 0 

Staphylinidae Paederus litoralis (Grav.) 0 0 2 0 

Staphylinidae Philonthus varius (Gyllh.) 0 0 1 0 

Staphylinidae Ouedius molorchinus (Grav.) 0 0 0 1 

Staphylinidae 
Staphylinidae 

Staphylinidae 

Scopaeus cognatus (Rey) 0 0 2 0 

Stenusbiguttatus(L) 1 0 0 0 

Tachinus corticinus (Grav.) 3 2 0 0 

Staphylinidae Tachyporus chrysomelinus (L) i 0 0 0 

Staphylinidae Tachyporus nitidulus (F.) 1 2 7 4 
Staphylinidae TrogophloeuspusillusfGrav.) 0 1 0 0 

Staphylinidae Xantholinus linearis (01.) 1 2 1 0 

Staphylinidae Xantholinus longiventris (Heer) 17 17 10 6 
Staphylinidae Zyras limbatus (Payk.) 1 0 0 0 

Totaal 4381 individuen 803 1994 550 1034 
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TABEL1 

Soortenlijst en aantallen van kevers (ColeopteraJ In 2004 aangetroffen in de 

hoogwatergeul binnen het pilotproject 'De Croeskens'. 

ringen in zowel het lokale habitat als het gehele riviersysteem (VAN 

LooYef a/., 2005; LAMBEETS ef o/., in press). Aangezien het meestal bo- 

dembewoners betreft, zijn loopkevers goed vertegenwoordigd in 

de vangsten: 3.602 van de 4.381 gevangen kevers of ongeveer 82% 

van het totaal. Vanwege de makkelijke monitoring en de uitvoerige 

beschikbaarheid van data betreffende de biologie en ecologie van 

loopkevers, omvat de literatuur heel wat ecologische studies over 

hun bio-indicatieve waarde (DESENDER et al., 1995).Twaalf soorten 

zijn opgenomen op de Rode lijst van de zandloopkevers en loopke- 

vers van Vlaanderen (DESENDER et ai, 1995). 

Opmerkelijk is dat de Groene zandloopkever (Cicindela campestris) 

[figuur 3], met normaal gezien een optimaal voorkomen van april 

tot juni en een piek in mei (TURIN, 2000), tijdens deze inventarisa- 

tievrijwel volledig tijdens de maand mei verdwijnt [figuur 4]. In 

april werden 1.049 exemplaren aangetroffen en slechts drie in mei. 

Een mogelijke verklaring is de snelle groei van de pioniersvegeta- 

tie. Hierdoor worden open onbegroeide plaatsen met een losse 

bodemstructuur, die de geschikte habitat vormen voor deze soort 

(TURIN, 2000), snel omgevormd tot een ijle vegetatie met een vast 

substraat, zodat er minder beschutting aanwezig is. Waarschijnlijk 

vormen open ruderale plaatsen in de nabijheid een toevluchtsoord 

voor deze soort met goed ontwikkelde vliegspieren. Op nabijgele- 

gen grindbanken te Meeswijk werden tijdens een bemonstering in 

2005 in totaal vijf exemplaren aangetroffen (VANDEGEHUCHTE,20O6). 

Dezelfdeterugvalinmeigeldtook,maarminderextreem,voor6e/D- 

bidion tetracolum, een algemeen voorkomende soort die normaal 

gezien het vaakst tussen april en juni waargenomen wordt (TU- 

RIN, 2000). In april werden 231 exemplaren gevangen en slechts 22 

in mei [figuur 4]. Op grind banken langs de Grensmaas werd door 

VANDEGEHUCHTE (2006) hetzelfde patroon vastgesteld. Volgens TURIN 

(2000) heeft deze soort een voorkeur voor lichtvochtige terreinen 

binnen uiteenlopende biotopen, met een voorkeur voor kleigron- 

den. De stelselmatig dalende bodemvochtigheid van de erosiegeul 

ten gevolge van toenemende temperaturen 

tijdens de lentemaanden kan mogelijk dit 

patroon verklaren. 

Kenmerkende soorten loopkevers 

Een hoge grindbank vormt een snel opwar- 

mend en droog habitat.Toch werden een 

aantal vochtminnende soorten in relatief 

hoge aantallen gevonden. Het aangetroffen 

aantal individuen kan teruggevonden wor- 

FIGUUR6 

Een typische soort van open terreinen met snel 

opwarmend karakter is Ct\\aen\us tibialis. Het 

is een typische loopkever van oevers die veelvul- 

dig langs de Grensmaas wordt aangetroffen. 

Kenmerkend zijn donkere dijen en bleke schenen, 

wat deze soort onderscheidt van de nauwverwan- 

tesoortChlaenius nitidulus (foto-.S.Vervenne). 

den in tabel 1. Vochtminnende loopkevers waren het talrijkst: Tachys 

bistriatus, Chlaenius nitidulus, Chlaenius tibialis, Bembidion quadri- 

maculatus, Pterostichus anthracinus, Platynus albipes en Agonum 

marginatum. 

Carabus granulatus [figuur 5] is een loopkeversoort die normaal 

niet voorkomt op droge, zandige gronden of onbegroeide plaat- 

sen, maar eerder een voorkeur vertoont voor vochtige tot zelfs nat- 

te terreinen meteen dichtere begroeiing op kleiachtige grond (TU- 

RIN, 2000).Toch werd deze soort met zes exemplaren aangetroffen. 

Waarschijnlijk migreerde ze vanuit de omliggende graslanden of de 

nabijgelegen bermen van de zomerdijk (persoonlijke mededeling K. 

Lambeets). 

Stenolophus teutonus is zeer hygrofiel en wordt zelden op zand- of 

grindbodems aangetroffen (TURIN, 2000). Een mogelijke verklaring 

is de aanwezigheid van de Grensmaas op een tiental meters van 

de erosiegeul. Deze soort werd op de dicht begroeide grindbank te 

Meeswijk metdrieexemplarengevangen (VANDEGEHUCHTE,2006). 

Een aantal loopkeversoorten wordt doorTuRiN (2000) en BOEKEN et al. 

(2002) vermeld als typisch voor grindige substraten: Tachys micros, 

Lionychus quadrillum en Chlaenius tibialis. Aangezien open grind- 

bodems in België en Nederland vrijwel enkel kunstmatig aanwezig 

zijn met uitzondering van de Grensmaas, worden deze soorten ten- 

gevolge van gebrek aan geschikt habitat, alle teruggevonden op de 

Rode lijst van Vlaanderen (DESENDER et o/.,i995).C/j/oe/i/wst/fc/o/is [fi- 

guur 6] staat in deze Rode lijst als'onvoldoendegekend'vanwege 

de verwarring met Chlaenius nitidulus, maar deze soort is in Vlaan- 

deren zeker zeldzaam te noemen.Alledriede soorten blijken een 

uitgesproken voorkeur te hebben voor open terrein met een snel 

opwarmend karakter (TURIN, 2000). In tegenstelling tot de droog- 

teminnende Tachys micros, blijken zowel Lionychus quadrillum als 

Chlaeniustibialis een voorkeur te vertonen voor rivieroevers, vlak te- 

gen de waterlijn (LOMMELEN, 2000;TURIN, 2000). Dit wordt bevestigd 

door de grote vangstaantallen van alle drie deze soorten van grind- 

banken langs de Grensmaas (VANDEGEHUCHTE, 2006).Ook Microles- 

tes minutulus en Amara ovata (beide loopkevers) zijn soorten met 

een voorkeur voor zandige tot grindachtige terreinen (TURIN, 2000). 

Ze blijken een voorkeur te vertonen vooropen gronden en worden 

zelfs op ruderale terreinen aangetroffen. VANDEGEHUCHTE (2006) trof 
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beide soorten loopkevers aan op de grindbanken van de Grensmaas. 

Soorten typisch voor zandbodem bleken algemener voor te komen. 

Binnen de groep van de loopkevers werden Dyschirius angustatus, 

Amara bifrons, Syntomus truncatellus, Harpalus attenuatus en Har- 

palus distinguendus aangetroffen. 

De graslanden en ruigtes.in combinatie met een speciaal biotoopals 

de hoogwatergeul, zorgen voor een groot aantal warmte-en droog- 

teminnende soorten, met opnieuw veel loopkeversoorten met een 

Rode lijststatus in Vlaanderen (DESENDER et al., 1995): Amara consu- 

laris (zeldzaam), Amara montivaga (kwetsbaar),Amora bifrons,Mi- 

crolestes maurus (zeldzaam), Parophonus maculicornis (kwetsbaar). 

Ook loopkevers typisch voor spaarzaam begroeide terreinen zijn 

meestal in deze groep te vinden: Amara ovata, Harpalus attenuatus, 

Harpalus distinguendus en Microlestes maurus (TURIN, 2000). 

Een reden voor deze beperkte verspreiding is niet bekend. Een an- 

dere opmerkelijke waarneming betreft het Behaard lieveheers- 

beestje (Platynaspis luteorubra) [figuur 7]. Het is een vaak onder- 

schatte soort die plaatselijk algemeen kan voorkomen. Niettemin 

wordt het Behaard lieveheersbeestje vanwege zijn myrmecofiele 

en verborgen levenswijze vaak over het hoofd wordt gezien (BAUG- 

NéE et al., 2000). In Vlaanderen blijkt de soort nog enkel voor te ko- 

men in de Kempen en aan de Sint-Pietersberg, netten zuiden van de 

Grensmaas (ADRIAENS & MAES, 2004). 

De kmptor Zorochrus dermestoides wordt volgens JEUNIAUX (1996) 

enkel gevonden ten zuiden van Samber en Maas, en langs de Maas 

in Vlaanderen. Deze soort is typisch voor oevers van rivieren waar 

zeeën hoge densiteit kan bereiken, zo ook in dit geval met 82 exem- 

plaren. 

Enkele andere opmerkelijke soorten en zeldzaamheden 

De Aardvlo (Longitarsus dorsali) is een soort die zich hier op de rand 

van haar verspreidingsgebied bevindt. Ze komt hoofdzakelijk voor 

in Zuidwest-Europa met slechts één recente vondst in West-Duits- 

land (MOHR, 1966). Ook in Nederland is ze voor 1966 in slechts drie 

provincies gevonden (BRAKMAN,ig66).Toch zou ze in het Grensmaas- 

gebied vrij algemeen voorkomen (persoonlijke mededeling L.Cre- 

vecoeur). 

Anthicusflavipes is een snoerhalskever met een voorkeur voor droge 

zandige tot grindachtige terreinen (FREUDE et a/., 1969). Deze soort 
wordt zowel aangetroffen langs oevers van stromend water als aan 

de kust. 

Curimopsispaleata betreft een kleine soort pilkever met een meer 

langwerpig lichaam die voornamelijk wodt gevonden op zand-le- 

mige oevers (FREUDE et al., 1979). Er zijn slechts enkele sporadische 

meldingen bekend. 

De kortschildkever Callicerus rigidicornis was in Nederland voor 

1966 enkel bekend van de provincie Limburg. Volgens BENICK & LOH- 

SE (1974) is dit een zuidelijke soort die in Midden-Europa op de war- 

mere terreinen te vinden is. In Vlaanderen werd ze op verschillende 

plaatsen aangetroffen (persoonlijke mededeling"!".Struyve). 

Liodespallens.een soort truffelkever, is in Nederland enkel aange- 

troffen in de provincies Noord-Brabant en Limburg (BRAKMAN, 1966). 

BESLUIT 

Ondanks het slechts tijdelijk bestaan van de schaarsbegroeide en 

snel opwarmende omstandigheden van de erosiegeul blijken hier 

toch heel wat typische soorten kevers voorte komen. Vooral warm- 

te- en droogteminnende soorten zijn talrijk aanwezig. Dankzij de 

zeldzaamheid van het habitat en de ligging van de erosiegeul in een 

rivierlandschap onder natuurherstel, wordt een vrij hoog aantal 

zeldzaamheden aangetroffen. Dit wordt eveneens bevestigd door 

eerder onderzoek naar de aanwezige spinnenfauna van De Groes- 

kens(UMBEETseto/.,2005). 

De aanwezigheid van een groot aantal typische vochtminnende 

soorten kan mogelijk verklaard worden door de nabijheid van de 

Grensmaas en de oude Maasarm te Dilsen-Stokkem. Anderzijds va It 

de aanwezigheid van soorten die gebonden zijn aan een dichtere of 

ruigere begroeiing te verklaren door de omliggende stroomdal-en 

verruigde graslanden en ooibossen. 

Aa n de soorten behorende tot de onderorde va n de Polyphaga, of a I- 

les-etende kevers,die ongeveer 85% van alle kevers uitmaakt, werd 

in de soortbespreking minder aandacht besteed vanwege het ont- 

breken van voldoende literatuur over hun ecologische voorkeuren, 

levenswijze en zeldzaamheid in Nederland en België. Dit artikel le- 

vert een belangrijke bijdrage tot de kennis omtrent het voorkomen 

en de ecologische voorkeur van enkele weinig aangetroffen soor- 

ten. 

Sinds het laatste hoogwater van de Grensmaas in 2002 groeit de 

erosiegeul snel dicht [figuur 2]. Ongetwijfeld heeft dit drastische 

gevolgen voor de aanwezige fauna en in het bijzonder voor soorten 

met een voorkeur voor snel opwarmende.droge omstandigheden. 

Om het efemere pionierskarakter van de hoogwatergeul te behou- 

den dienen natuurlijke overstromingen te worden gehandhaafd 

(VAN LOOY et al., 2005; LAMBEETS et al., in press). Herstel van natuurlijke 

processenen herinrichting van de rivierbedding van de Grensmaas 

zullen hiertoe op langere termijn bijdragen. Recent werd de zomer- 

FICUUR7 

Het Behaard lieveheersbeestje (P\atynaspis\uteorubra) komt in Vlaanderen 

enkel nog lokaal voor in Limburg en Antwerpen. Tengevolge van de verborgen 

levenswijze worden slechts sporadisch exemplaren gevonden. Net ten zuiden 

van de Grensmaas (Sint-Pietersberg) blijkt het Behaard lieveheersbeestje nog 

regelmatig te worden aangetroffen (foto:M.Jacobs). 
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dijk te Kerkeweerd verlaagd, dit om natuurlijke processen als erosie 

en sedimentatie opnieuw ruimte te geven (persoonlijke medede- 

lingJ.Jacobs).Het natuurontwikkelingsproject'Levende Grensmaas' 

omvat alle nodige concepten en zal in de toekomst verder bijdragen 

tot het herstel en de uitbreiding van het rivierecosysteem en de ont- 

wikkeling van het omliggend alluviale landschap. 
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Summary 

THEANTROPODFAUNAOF AN EROSION 

CHANNELALONGTHE RIVERMEUSE (DE 

GROESKENS,DILSEN-STOKKEM, BELGIUM) 

Kerkeweerd is a nature reserve situated along 

the river Meuse in Flanders (Belgium). In addi- 

tion to alluvial grasslands and riparian for- 

est, it includes an erosion channel to divert 

excess river water into the area. In 2004, the 

arthropod fauna was sampled with the help 

of pitfalls from March till July. Within this 

short sampling campaign, 152 species of bee- 

tles [Coleoptera) were recorded, including 61 

species of carabid beetles, some of which are 

characteristic of alluvial grasslands or river 

banks. 

Thebeetlefaunacanbecharacterizedasxero- 

thermophilic, preferring regularly disturbed 

circumstances in open, sandy areas with a 

sparse vegetation cover. In addition, small 

numbers of beetles preferring more humid 

circumstances were captured. It is likely that 

these species migrated into the erosion chan- 

nel from the river banks or the marshy areas 

nearby. In general, conservation measures for 

the area should aim to prevent the erosion 

channel from becoming overgrown if regular 

inundation events fail to occur, or a valuable 

and rare fauna will eventually be lost. A large- 

scale habitat development project being 

implemented along the river Meuse will con- 

tribute to the future conservation of both the 

erosion channel and the river ecosystem as a 

whole. 
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Waarnemingen van piscivorie bij juveniele Roofblei 

B.J.A. Pollux, Afdeling Aquatische Oecologie en Milieu Biologie, Radboud Universiteit Nijmegen, Toernooiveld i, 6525 ED Nijmegen 

P.M.J. Pollux, Antoniuslaan 83,5921 KB Blerick 

leder jaar kunnen in het voorjaar grote aantallen vislar- 

ven worden waargenomen langs de oevers van de Maas. 

In Limburgse beken komen vislarven vaak voor in kleine 

schooltjes die bestaan uit één vissoort (POLLUX, 2001). Het is 

echter onduidelijk of de massale scholen die langs de Maas 

worden waargenomen bestaan uit larven van één enkele 

vissoort of dat deze scholen zijn samengesteld uit een mix 

van larven van verschillende soorten. 

IDENTIFICATIE 

De identificatie van vislarven is met het 'blote oog' niet mogelijk en 

dient te gebeuren met behulpvaneen binoculair. Vooral larven van 

karperachtigen (Cyprinidae) zijn moeilijk van elkaarte onderschei- 

den, zelfs met behulpvan de vele gepubliceerde determineersleu- 

tels (BRACKEN & KENNEDY, 1967; SPINDLER, 1988; Moou, 1989; URHO, 1996; 

GRIFT et o/., 1998; PINDER, 2001). Een zeer betrouwbare (maar ook tijd- 

rovende) alternatieve methode is om de larven te laten opgroeien in 

een aquarium en ze als juveniele vissen te determineren. 

SCHOLEN IN DE MAAS 

Om de samenstelling van de larvale visfauna in de Maas te onder- 

zoeken werden in mei 2006 ongeveer 200 vislarven met een schep- 

net gevangen langs de oevers van deze rivier ter hoogte van Blerick 

[figuun]. De larven werden overgebracht naar een groot koud water 

aquarium (120 x 60 x 50 cm) en dagelijks gevoed met zoöplankton 

dat werd verzameld in een overstromingspias gelegen op de oost- 

oever van de Maas bij Tegelen. Het bleek moeilijk om de vislarven in 

leven te houden en het merendeel overleed binnen enkele dagen. 

De overgebleven vislarven vertoonden echter een zeer snelle groei. 

Beginjuli werden de inmiddels juveniele vissen (variërend in lengte 

van twee tot vijf cm) weer teruggebracht naar de Maas. Deze groep 

bestond uit de volgende vissoorten: Brasem/Kolblei [Abramis spec; 

1 exemplaar), Alver (Alburnus alburnus; 1 exemplaar), Snoekbaars 

(Stizostedion lucioperca;3 exemplaren), Blankvoorn (Rutilus rutilus; 

7 exemplaren), Roofblei {Aspius aspius; 25 exemplaren) en ongeveer 

30 andere kleine karperachtigen die nog niet konden worden ge- 

ïdentificeerd. Het relatief grote aantal vissoorten, dat is waargeno- 

men in deze zeer kleine steekproef (slechts 67 van de vele miljoenen 

larven langs de Maas),duidt er in ieder geval op dat de grote scholen 

vislarven bestaan uiteen mix van meerdere vissoorten. 

FOERACEERCEDRAC VAN JUVENIELE ROOFBLEI 

Een bijkomend voordeel van het houden van vislarven in een aqua- 

rium is dat het gedrag van de larven enjuvenielen bestudeerd kan 

worden. Zo werd opmerkelijk fourageergedrag waargenomen bij 

juvenielen van de Roofblei [figuur 2]. Over het algemeen wordt aan- 

genomen dat jonge Roofblei zich de eerste maanden voedt met 

zeer klein plantaardig en dierlijk voedsel (phyto- en zoöplankton, in- 

sectenlarven, insecten en benthische organismen), en zich pas van- 

af een lengte van 20-30 cm gaat voeden met kleine vis (CROMBAGHS, 

2000; ANONYMUS, 2004). In het aquarium was echter ook een nestje 

van de Driedoornige stekelbaars {Gasterosteus aculeatus) aanwe- 

zig. Na het uitkomen van de eieren werd het nestje belaagd door ju- 

venielen van de Roofblei (circa 2 tot 3 cm).Telkens als het mannetje 

FICUURl 

De westoever van de Maas ter hoogte van Blerick. De foto 's laten het ondiepe, 

stenige habitat zien waar ieder voorjaar grote aantallen vislarven worden 

waargenomen (foto's: P Pollux). 
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FIGUUR2 

Eenjuveniele Roof blei (circa 7 cm) die in september 2006 in de 

Maas terboogte van Blerick werd gevangen (foto-.B. Pollux). 

van de Driedoornige stekelbaars (circa 4tot 5 cm) eenju- 

veniele Roofblei aan de ene kant van het nest wegjoeg, 

sloegen de overige juvenielen van de andere zijde toe. 

Ondanks de intensieve inspanningen van het mannetje 

van de Driedoornige stekelbaars werden op deze wijze 

alle larven (circa 100 stuks van 5 mm lang) binnen één 

tot twee dagen opgegeten. 

EFFECTEN OP INHEEMSE VISFAUN A 

De Roofblei is een uitheemse vissoort die de laatste ja- 

ren sterk in aantal toe lijkt te nemen (CROMBAGHS, 2000; GAETHOFS, 

2004). De opmerkelijke waarnemingen van predatie door pasgebo- 

ren Roofblei op larven van andere vissoorten roepen vragen op over 

de mogelijke negatieve invloed op inheemse vispopulaties in Ne- 

derland. De meeste inheemse vissoorten hebben bij hun geboor- 

te immers ook een Iengtevan4-6mm (POLLUX et al., 2006). GAETHOFS 

(2004) lijkt geen grote negatieve gevolgen te verwachten, omdat 

vele van de inheemse soorten zoals Kopvoorn (Leuciscus cephalus), 

Serpeling (Leuciscus leuciscus), Winde (Leuciscus idus), Alver, Blank- 

voorn en Sneep (Chondrostoma nasus) ook voorkomen binnen de 

grenzen van het natuurlijk verspreidingsgebied van de Roofblei. 

Echter, veel studies wijzen uit dat invasieve soorten vaak anders re- 

ageren,en een ware plaag kunnen vormen in gebieden die buiten 

hun oorspronkelijke verspreidingsgebied liggen (ADAMS & MAITLAND, 

1998; CAMBRAY, 2003; GOZLAN et al., 2005; POLLUX & KOROSI, 2006). Er is 

nog te weinig bekend over de biologie en ecologie van deze nieuwe 

vissoort in onze Nederlandse wateren, en het is daarom ook nog te 

vroeg om uitspraken te doen over mogelijke gevolgen (of het uitblij- 

ven daarvan) van de komst van deze toppredator voor de inheemse 

vispopulaties. 

Summary 

OBSERVATIONS ON PISCIVORY BY EARLY 

JUVENILE ASP 

The identification offish larvae is often very 

difficult. In this study we collected fish lar- 

vae from the river Meuse, raised them in a 

large aquarium and identified them as they 

reached the juvenile stage. This proved to 

be a very reliable, though also very time- 

consuming, method to identify the larvae. 

The method had the additional advantage 

of a I lowing the behaviour of fish larvae and 

juveniles to be studied. In this article we 

report observations on piscivorous forag- 

ing behaviour by early juvenile asp (Aspius 

aspius) on recently hatched larvae of the 

three-spined stickleback (Casterosteus 

aculeatus). 
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Evaluatie van een kwart eeuw schapenbegrazing op de 
Bemelerberg 
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Nadataandetraditioneleschapenbegrazingopde Bemeler- 

berg in de eerste helft van de vorige eeuw een einde kwam, 

verviltte de grasmat en namen houtige soorten toe. Dit leid- 

de tot een verliesvan de karakteristieke flora. In 1979 werd 

opnieuw schapenbegrazing ingevoerd. In de eerstejaren 

werd succesvol herstel van de oorspronkelijke vegetatie 

geconstateerd. In deze bijdrage wordt de ontwikkeling van 

vegetatie en bodem op de langere termijn beschreven aan 

de hand van veldgegevens uit 1977 en 2005. 

SCHRALE HELLINGGRASLANDEN 

De Bemelerberg is ongetwijfeld een van de bekendste schraalland- 

reservaten in Zuid-Limburg (HEIMANS,1939;HENNEKENS eta/.,i982;HiL- 

LEGERS,ig85). Dit terrein kwam al in 1938 in beheer bij Stichting het 
Limburgs Landschap en werd in 1942 aangekocht. Het vertoont een 

duidelijke bodemgradiënt. Bovenaan de helling ligt een dik pakket 
zuurengrindrijk materiaal (Maasafzetting). Naar beneden toe wigt 

deze afzetting langzaam uit over het kalkgesteente, dat op enkele 

plekken dagzoomt.Onderaan komen colluviale (verspoelde) afzet- 

tingen voor. De Bemelerberg biedt ook vandaag de dag nog ruimte 

aan het gehele bijbehorende scala van plantengemeenschappen. 

Bovenaan de helling bevinden zich kiezelkopgraslanden (THERO-AI- 

RION),gevolgd door heischrale graslanden (NARDO-GAUONSAXATIUS) op 

het dunne pakket van Maasafzetting op kalkgesteente. Waar het 

kalkgesteente dichtbij de oppervlakte komt, komen kalkgraslanden 

(MESOBROMION ERECTI) voor. Onderaan de helling, op de colluviale af- 

zettingen, zijn meer voedselrijke graslanden (ARRHENATHERION) aan- 

wezig en, in het bijzonder bij de ingangen van de mergelgroeven, ru- 

derale ruigten (ARCTION). 

Hoewel deze bodemgradiënt op verscheidene hellingen in Zuid- 

Limburg voorkomt, is de bijbehorende typische en soortenrijke hel- 

lingschraallandvegetatie zeer zeldzaam geworden: zowel in opper- 

vlakte als in kwaliteit zijn deze graslanden sterk afgenomen (WIL- 

LEMS, 1987; BOBBINK & WILLEMS, 1996; WEEDA et al., 2002). Dit geldt 
zowel voorde kalkgraslanden als, in nog hogere mate, voor de hei- 

schrale graslanden. Hiervoor zijn verschillende oorzaken aan te wij- 

zen. Sinds het begin van de 20e eeuw hebben enerzijds geavanceer- 

de landbouwmethoden ertoe geleid dat ook steeds steilere delen 

van de hellingen konden worden bewerkt. Anderzijds werd het tra- 

ditionele beheer met schaapskudden steeds minder rendabel, on- 

der andere door de introductie van kunstmesten de lage wolprijs, 

waardoor de van oorsprong gemeenschappelijke weidegronden 

veelal werden verlaten. 

OBN-ONDERZOEK 

In het kader van het Overlevingsplan Bos en Natuur (OBN) wordt 

in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur & Voedsel- 

kwaliteit sinds medio 2004 onderzoek verricht naar het functio- 
neren en het herstel van dergelijke hellingschraallandcomplexen 

in Zuid-Limburg (BOBBINK & WILLEMS, 2001; SMITS et al., 2006). Binnen 
dit OBN-project spelen de veranderingen die hebben plaatsgevon- 

den in de Zuid-Limburgse hellingschraallanden een belangrijke 

rol. Een van de vragen die in dit onderzoek centraal staat, is dan 

ook"Hoe zag goed ontwikkeld hellingschraallandervroegeruiten 

hoe is de huidige toestand ervan?". Vaak ontbreekt het hierbij aan 

historische gegevens, maar juist van de Bemelerberg zijn deze wel 

aanwezig. Zo is bekend uit herbariummateriaal en andere histo- 

rische bronnen (onder andere archief De Wever, Natuurhistorisch 

FIGUURl 

Rozenkransje (Antennaria ó\o\cdi), gefotografeerd in de Eifel. Van de laatste 

groeiplaats in Zuid-Limburg (de Kunderberg) is deze soort beginjaren '80 van 

de vorige eeuw verdwenen (foto: R. Bobbink). 
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FIGUUR2 

In Zuid-Limburg komt Herfstschroeforchis (Spiranthes spiralis] tegenwoordig 

alleen nog voorop de Berghofweide (foto: R. Knol). 

Museum Maastricht; DIEMONT & VAN DE VEN, 1953) dat tot halverwe- 

ge de vorige eeuw bijzondere soorten van heischraal grasland op 

de Bemelerberg voorkwamen. Er groeiden onder meer Valkruid 

(Arnica montana), Rozenkransje (Antennaria dioica) [figuur 1], Par- 

nassia {Parnassiapalustris) en Herfstschroeforchis [Spiranthesspi- 

ralis) [figuur 2]. Ook kalkgraslandsoorten als Driedistel (Carlina 

vulgaris), Ruige weegbree [Plantago media) en Duifkruid (Scabio- 

sa columbaria) zijn in vegetatieopnamen van Westhoff, Diemont 

en Meltzer uit de jaren veertig (1939-1944) vrijwel constant aan- 

wezig. Door Eppink en Louppen is in 1977 zowel de vegetatie als 

de bodem nauwkeurig onderzocht langs een transect over de ge- 

hele helling, dat de volledige bodemgradiënt omvatte (WERGERet 

al., 1983). Een dergelijke gedetailleerde beschrijving van de bodem 

en plantengroei van net vóór de herintroductievan schapen in de 

Zuid-Limburgse hellingschraallanden biedt een unieke kans voor 

vergelijkend onderzoek. Herhaling ervan kan inzicht verschaffen 

in de veranderingen die in de afgelopen achtentwintig jaar in ve- 

getatie en bodem hebben plaatsgevonden. 

TERREINBESCHRIJVING 

Het natuurreservaat Bemelerberg ligt ongeveer vijf km ten oosten 

van Maastricht, net ten noorden van het dorp Bemelen (gemeen- 

te Margraten, Zuid-Limburg). Momenteel is de oppervlakte van het 

schraal hellinggrasland ongeveer zeven ha. De Bemelerberg werd 

tot 1923 dooreen schaapskudde met herder beweid. In de jaren erna 

werd de helling steeds minder voor gemeenschappelijke beweiding 

gebruikt.Toen aan deze beheersvorm definitief een einde kwam, 

trad achtereenvolgens vervilting (dominantie van grassen), verrui- 

ging (toename van soorten die indicatief zijn voor meer voedselrijke 

omstandigheden) en tenslotte opslag met houtige soorten op.Ter- 

wijl eenfoto uit 1938 nog een open grasland-helling toont (BOBBINK& 

WILLEMS 1996), was in 1979 40% van het reservaat met bos, struweel 

of vrijstaande bomen bedekt (HILLEGERS, 1982).Tegelijkertijd nam de 

soortenrijkdom van de graslanden af (HILLEGERS, 1983). Sinds 1979 is 

opnieuw begrazing door schapen ingevoerd en zijn veel struiken en 

bomen gekapt. Dit leidde in het eerste decennium tot een herstel 

van de vegetatie (HENNEKENS et o/.,i982; HILLEGERS,1985; BOBBINK & WIL- 

LEMS, 1996), maar op de langere termijn lijkt deze positieve ontwik- 

kelingte stagneren. 

METHODE 

Met behulp van de locatiebeschrijving (EPPINK, 1980) [figuur 3] is het 

transect (61 m lang,i m breed) in juni 2005 opnieuw van boven naar 

beneden uitgelegd, waarbij de vegetatie van elke vierkante meter is 

beschreven met behulpvan de aangepaste Braun-Blanquet-schaal 

(BARKMAN et al., 1964). Doordat er in 2005 al schapenbegrazing on- 

deraan het transect had plaatsgevonden, konden de onderste tien 

meter van het transect niet adequaat worden bemonsterd. De ve- 

getatieopnamen zijn ingevoerd met behulpvan het computerpro- 

gramma Turboveg (HENNEKENS & SCHAMINéE, 2001) en geïdentificeerd 

met het programma Associa (VAN TONGEREN, 2000). Hierbij is geko- 

zen voorde standaardmethode, waarbij alle opnamen zijn verge- 

leken met de vegetatietabellen en indeling van het landelijke clas- 

sificatiesysteem van 'De Vegetatie van Nederland' (SCHAMINéE et al., 

1995;1996;1998;STORTELDER et o/.,i999). De opnamen zijn met behulp 

vanTwinspan (HILL, 1979) geclusterd. Voor elke vegetatie-eenheid is 

per soort getoetst op significante veranderingen tussen beide jaren 

met behulpvan de chi-kwadraat test. Om een beeld te krijgen van 

de eventuele veranderingen in structuur is tenslotte het percenta- 

ge kruiden, houtachtigen en grassen per opname berekend, waarbij 

Gevinde kortsteel (Brachypodiumpinnatum) apart is bekeken. 

Daarnaast is van elk derde proefvlak(i m2) in juli een bodemmon- 

ster (mengmonster van 0-10 cm) verzameld. De bodem is op de- 

zelfde wijze bemonsterd en geanalyseerd als in 1977 (EPPINK, 1980). 

Na drogen (48 uur bij 107 °C) is een extractie in demi-water en keu- 

kenzout (1N NaCI) uitgevoerd. Om inzicht te krijgen in de relatie 

FIGUUR3 

Jan Eppink tijdens 

veldwerk aan het 

transect in 1977. Te zien 

is de relatief gesloten 

grasmat met pollen 

Gevinde kortsteel 

(brachypodium pln- 

natumj. Veel karak- 

teristieke soorten zijn 

nog aanwezig, maar de 

structuur is al verslech- 

terd (foto:J. Louppen). & 
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Parameter Schaal en betekenis 

Zuurgraad i-g:zure bodems- basischeofkalkrijkebodems 
Voedselrijkdom    1-9: voedselarme bodems-voedselrijke bodems 

Licht i-g:schaduwplant- lichtplant 
Maaien 1-9: maai-intolerant- maaitolerant 

TABEL1 

De gebruikte Ellenberg indicatiewaarden en hun betekenis. Voorde parame- 

ters zuurgraad, voedselrijkdom en licht worden door Ellenberg ook x (= indiffe- 

rent) en ? (= onbekend volgens Ellenberg) onderscheiden. De hier gehanteerde 

Ellenbergwaarden voor maaien zijn gebaseerd op WAMELINK & RUNHAAR (2000). 

tussen vegetatie en bodem en in de plaatsgevonden veranderin- 

gen zijn bovendien indicatiewaarden van Ellenberg [tabel 1] in het 

onderzoek betrokken. Dit zijn indicatiewaarden per soort voor be- 

paalde parameters.die samenhangen met de eis die een plant aan 

zijn omgeving stelt (ELLENBERG et o/., 1992). Hiermee is per opname 

een gemiddelde Ellenbergwaarde berekend. Verschuivingen in de- 

ze waarden kunnen aanvullend inzicht verschaffen in achterlig- 

gende milieuveranderingen. 

RESULTATEN 

Vegetatie 

Gebaseerd op de resultaten van Associa (identificatie) en Twinspan 

(clustering) kunnen er in zowel in 1977 als in 2005 drie vegetatiety- 

pen worden onderscheiden: bovenaan kiezelkopgrasland, halver- 

wege heischraal grasland en onderaan kalkgrasland. In tabel 2 is 

in een synoptische tabel de vegetatiesamenstelling van dezeeen- 

1977 2005 

0%        50%       100%     0%        50%       100% 

TABEL 2 • 

Synoptische tabel van de opnamen uit beide jaren, ingedeeld in drie vegetatie- 

eenheden: TA = THERO-AIRION, NG = NARDO-CAUON enMB = MESOBROMION ERECTI. 

Voor elke soort is de presentie, alsmede de karakteristieke bedekking (in super- 

script) weergeven. Tussen haakjes is het aantal opnamen per kolom weergege- 

ven. De uitkomsten van de chi-kwadraat toets zijn in termen van significante 

veranderingen weergegeven per vegetatietype in de laatste drie kolommen 

(++ of--:p<0.01, + of-:p< O.05). 

Soorten die slechts in één van dezes kolommen voorkomen zonder signifi- 

cante trends (presentie-karakteristieke bedekking): igyy-TA:lep g-v, igjy-BB: 

Struikhei 13-2, Crote klaproos 13-ï en Zandraket 6-1; 7977-G/C: Donderkruid 22-1, 

Gewone melkdistelg-T, Akkervergeet-mij-nietje 4-T en Herderstasje4-i;20oy 

TA: Klimop 8-1 en Gewone braam ag. 8-1; 2005-68: Zandstruisgras 17-2, Vroege 

haver 8-3, Ratelaar 8-1,Beemdlangbloem8-i,Es 4-1,Zomereik4-i,Kropaar 

4-2, Knikkende distel4-2 en Zachte dravik4-v,200S-GK: Gewone esdoorn 7-1, 

Glanshaver 7-2; en Zachte haver 7-2. Fijn schapegras en Rood zwenkgras, maar 

ook Fioringras en Gewoon struisgras zijn wegens taxonomische determinatie- 

problemen samengevoegd. 

heden voor beide jaren weergegeven. In totaal laten 29 soorten in 

2005 een positieve ontwikkeling zien ten opzichte van 1977. Hierbij 

zijn drie verschillende typen veranderingen te onderscheiden. Som- 

mige soorten komen in dezelfde plantengemeenschap voor, maar 

met hogere presentie. Voorbeelden hiervan zijn Zilverhaver {Aim 

caryophyllea) en Gewone vleugeltjesbloem {Polygala vulgaris). Een 

aantal soorten heeft zich over het transect uitgebreid naar andere 

gemeenschappen. Voorbeelden hiervan zijn Goudhaver {Trisetum 

flavescens) en Geelhartje {Linum catharticum).Jen slotte zijn er soor- 

ten bijgekomen die een substantieel aandeel innemen. Voorbeel- 

den hiervan zijn Echtduizendguldenkruid(Centaw/7umeryfi7/-ea)en 

Veldzuring (Rumex acetosa). Van de 20 soorten die een afname la- 

ten zien in het transect, zijn de meeste in 2005 nog wel aanwezig, 

maar minderfrequent.Voorbeelden hiervan zijn Zandblauwtje {Ja- 

sione montana)en Knoopkruid (Centaureajacea). Daarnaastzijn en- 

kele soorten uit het transect verdwenen. Hiertoe behoren de typi- 

sche kalkgraslandsoorten Driedistel (Carlina vulgaris), Duifkruid en 

Ruige weegbree, waarnaar ook in de directe nabijheid van het tran- 

sect zonder succes is gezocht. Deze drie soorten komen overigens in 

andere delen van het reservaat nog wel voor. Op het niveau van de 

vegetatie-eenheden hebben weinig veranderingen plaatsgevon- 

den: de typen zijn als zodanig goed herkenbaar gebleven. Op soort- 

niveau is de algemene trend dat veel soorten zich verder over het 

transect hebben uitgebreid. 

In de bedekkingspercentages van kruiden, houtachtigen, grassen 

en Gevinde kortsteel per opname zijn geen duidelijke verschillen 

aanwezig tussen 1977 en 2005 [figuur 4]. Wel lijken er in 2005 meer 

houtachtigen voorte komen. Bij nadere bestudering gaat het hier 

vooral om Gewone brem (Cytisus scoparius). Opvallend is verder dat 

het aandeel Gevinde kortsteel tussen 1977 en 2005 nauwelijks is 

veranderd, hoewel deze soort bekend staat als zeer concurrentie- 

Grasachtigen 

Gevinde kortsteel 
(Brachypodium 
pinnatum) 

Kruiden 

Houtachtigen 

FIGUUR4 

Percentage grasachtigen, Gevinde kortsteel (Brachypodium pinnatumj, kruiden en houtachtigen in 

beide jaren. Voor elke meter van het transect (van bovenaan (i)naar beneden (61)) zijn de percentages 

(aandeel in %) van de afzonderlijke soorten verrekend tot een percentage per soortgroep, waarbij het 

totale bedekkingspercentage steeds op 100% is gesteld. 
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Vegetatietype 

Gemiddeld aantal soorten (s.d.) 

Gemiddeld Ellenbergwaarde maaien (s.d.) 

Gemiddeld Ellenbergwaarde licht (s.d.) 

A. Soorten die zijn toegenomen 

Zilverhaver 

Tandjesgras 

Betonie 

Gewoon reukgras 

Schermhavikskruid 

Brem 

Voorjaarszegge 

Grotetijm 

Ruige leeuwentand 

Geelhartje 

Goudhaver 

Knolboterbloem 

Roos species 

Kal kwal stro 

Gewone vleugeltjesbloem 

Gewone hoornbloem 

Veldzuring 

Bevertjes 

Gewoon biggenkruid 

Gewoneveldbies 

Rood/Fijn schapengras 

Echt duizendguldenkruid 

Wilde marjolein 

Kattendoorn 

Klein streepzaad 

Jacobskruiskruid 

Gewone margriet 

Timoteegras 

Eenstijlige meidoorn 

Aira caryophyllea 

Danthonia decumbens 

Stachys officinalis 

Anthoxanthum odoratum 

Hiemcium umbellatum 

Cytisus scoparius 

Carex caryophyllea 

Thymus pulegioides 

Leontodon hispidus 

Linumcatharticum 

Trisetumflavescens 

Ranunculus bulbosus 

Rosa species 

Galium pumilum 

Polygala vulgaris 

Cerastiumfontan. s. vulgare 

Rumex acetosa 

Briza media 

Hypochaeris radicata 

Luzula campestris 

Festuca rubra/ovina 

Centaurium erythraea 

Origanum vulgare 

Ononis spinosa 

Crepis capillaris 

Seneciojacobea 

Leucanthemum vulgare 

Phleum pratense 

Crataegus monogyna 

1977 
TA (22) 

8(2) 

5 
18 

H 
9 

68 

14 
100 

B. Soorten die zijn afgenomen 

Sint-Janskruid 

Zandblauwtje 

Schapenzuring 

Grasklokje 

Gewone rolklaver 

Egelantier 

Dauwbraam 

Knoopkruid 

Driedistel 

Muizenoor 

Duifkruid 

Koningskaars 

Ruige weegbree 

Smal fakkelgras 

Ruige scheef kelk 

Peen 

Veldbeemdgras 

Gewone zandmuur 

Hopklaver 

Sleedoorn 

Hypericum perforatum 

Jasione montana 

Rumex acetosella 

Campanula rotundifolia 

Lotus corniculatus 

Rosa rubiginosa 

Rubus caesius 

Centaureajacea 

Carlina vulgaris 

Hieracium pilosella 

Scabiosa columbaria 

Verbascum thapsus 

Plantago media 

Koeleria macrantha 

Arabis hirsuta s. hirsuta 

Daucus carota 

Poa pratensis 

Arenaria serpyllifolia 

Medicago lupulina 

Prunus spinosa 

68 ' 
100 5° 

100 88 

18   5 

18 

9 < 

C. Soorten die geen duidelijke trend laten zien 

Voorjaarsganzerik Potentilla verna 

Fioringras & Gewoon 

struisgras 

Gevinde kortsteel 

Geelwalstro 

Duizendblad 

Smalle weegbree 

Kleine bevernel 

Kleine pimpernel 

Paardenbloem 

Gewone agrimonie 

Slangenkruid 

Plat beemdgras 

Spaanseaak 

Agrostis stolonif. + capillaris 

Brachypodium pinnatum 

Galium verum 

Achillea millefolium 

Plantago lanceolata 

Pimpinella saxifraga 

Sanguisorba minor 

Taraxacum species 

Agrimonia eupatoria 

Echium vulgare 

Poa compressa 

Acercampestre 

NG (16) 

20(6) 

4.8(0,1) 

7.i(o.i) 

6 < 

ÏOO 9 

100 '2 

100 5 

75 2 

19 2 

56 2 

13 3 

MB (23) 

26(3) 

2005 
TA (13) 
12(2) 

13 
56 

19 

94 

38   2 

56  2 

94 20 

100  2 

100   3 

44 ' 
31 6 

69   4 

31    ' 
100 34 

31 ' 
6 ' 

44 , 

31 ' 

6 1 

13 2 

30 3 

13 ' 

9 ' 

91 ' 

78 3 

4 ' 

74 ' 

83 ' 

17 ' 

9   1 

61   ' 

100   4 

35   2 

17   5 

100  8 

100  8 

87 20 

87   1 

48   ' 

39   2 

70  2 

100  2 

100   4 

96 10 

100 5' 

872 

26'2 

96 •• 

NG (24)     MB (14) 

23(4) 24(2) 

5,1 (o.3) 
7.3(0,2) 

Sign.trends 

TA       NG MB 

172 7 
8   2 

50 

33  2 29 
8  2 

50 
8  2 

29 

38 

100 22 100 24 91   1 100   8 92 9 93 4 

96 43 ÏOO 5° ÏOO 32 92  " 1002? 100 57 

9   1 38    ' 44   ' 54 3 21   2 

50   2 52   ' 15   3 38 2 
79   2 

63   2 96   1 15   2 88  1 100  6 

81    1 96   ' 8   2 92  2 93   2 

44  2 100 '4 67 6 100 ,1 

65   ' 4   ' 43   2 

57   ' 8  2 

30   1 .2            21   2 

4  2             7  2 

MriHÉ 
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Transect (m): boven <  -> beneden 

FIGUUR5 
2005 
lq_7        De hoeveelheid calcium /Nafl) gemeten in het 

transect in 7977 en 2005. 

is waarschijnlijk veroorzaakt door depo- 

sitie van stikstof uit de lucht (VAN DAM, 

1990) en uitspoeling van nitraat uit op 

het plateau gelegen landbouwgronden. 

Fosfaat was halverwege (NARDO-CAUON) 

en onderaan het transect (MESOBROMION) 

hoger in 2005 [figuur 8]. 

Ten opzichte van de situatie in 1977, toen 

het grasland in de meest verruigde con- 

ditie verkeerde, zijn de bodemcondities 

in 2005 voedselrijker: zowel nitraat- als 

fosfaatgehaltes zijn hoger. 

krachtig wanneer het beheer van kalkgraslanden niet optimaal is 

(BOBBINK&WlLLEMS,ig84;199l). 

Bodem 

Chemische analyse van de bodemkenmerken laat een aantal op- 

merkelijke resultaten zien met grote verschillen tussen de afzon- 

derlijke gemeten bodemelementen. Zo bleek er tussen de twee on- 

derzoeksjaren geen duidelijk verschil te zijn voor de parameters cal- 

cium [figuur 5] en conductiviteit (geleidbaarheid; niet getoond). Het 

calciumgehalte loopt in beide jaren van minder dan 500 mg/kg dro- 

ge bodem min of meer geleidelijk op naar omstreeks 2000 mg/kg 

droge bodem in het transect. De conductiviteit is in beide jaren de 

eerste 36 m relatief stabiel (ronddeioouS/cm)en loopt vervolgens 

optot200uS/cm.Het kaliumgehaltewasin beide jaren zeer varia- 

bel over de verschillende meetpunten langs het transect (niet ge- 

toond). In 1977 bleef de pH(Na£|\ de eerste 36 m onder 4, waarna een 

snelle stijging volgde tot pH 6,5, waarna de pH rond de 6,5 varieerde. 

In 2005 verliep de pH veel geleidelijker van 4 tot 7,5. Bovendien was 

de pH in 2005 hoger [figuur 6]. Het nitraatgehalte (inclusief nitriet) 

in de bodem was veel hoger in 2005, waarbij de hoogste waarden 

bovenaan het transect werden gemeten [figuu^]. Deze verhoging 

0,5   3,5   6,5   9,5 12,5 15,5 18,5 21,5 24,5 27,5 30,5 33,5 36,5 39,5 42,5 45,! 

Transect (m): boven <•> beneden 

Ellenberg indicatiewaarden 

Voor de parameters zuurgraad, nutriëntenrijkdom, licht en maaien 

zijn gemiddelde Ellenbergwaarden berekend per opname. De indi- 

catie van de zuurgraad, gebaseerd op de soorten van de opnamen, 

volgt in beide jaren dezelfde trend als de gemeten pH van de bodem 

[figuur 6]. De Ellenbergwaarde voor nutriëntenrijkdom [figuur 7] is 

in 2005 significant hoger dan in 1977 en wijst, net als de gemeten ni- 

traat- en fosfaatgehalten in de bodem, op een toename aan nutri- 

ënten in de afgelopen 28 jaar die invloed heeft gehad op de samen- 

stelling van de vegetatie. De significante verhoging van de gemid- 

delde Ellenbergwaarden voor licht en maaien [tabel 2] zijn goed te 

verklaren aan de hand van het opnieuw instellen van beweidings- 

beheeren hangen veelal met elkaar samen: soorten die goed gedij- 

en bijeen maai-of graasbeheer, hebben logischerwijs ook veel zon- 

licht nodig. 

DISCUSSIE 

Alvorens de resultaten van deze transectstudie in een wat breder 

perspectief te plaatsen, kunnen nog enkele nuanceringen worden 

gemaakt. Het onderzochte transect betreft slechts een smalle gras- 

landstrook in het terrein en dit weer- 

spiegelt uiteraard nietdevolledigevaria- 

tie aan begroeiingen. Daarbij is de loca- 

tiekeuze in 1977 mogelijk bepaald door 

het feit dat juist hier nog de beste res- 

FIGUUR6 

Cemeten pH(Nacl) (zwarte lijn, vierkanten, 

linkery-asj en Ellenberg indicatiewaarde voor 

zuurgraad (stippellijn, driehoeken, rechtery-as) 

in het transect in 7977 en 2005. Van de laatste 

tien meters van het transect zijn in 200$ geen 

opnamen gemaakt, doordat er al schapenbe- 

grazing had plaatsgevonden. Hiervan kon dus 

ook geen Ellenbergwaarde worden berekend. 

De gemeten pH waarden in 200s zijn signifi- 

cant hoger dan in 7977(ANCOVA,p<o.o$). 

5 515 54,5 57,5 
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FIGUUR7 

Gemeten W-WO,/|yQ(-n (zwarte lijn, vierkanten, 

linkery-as) en Ellenbergwaarde voor nutriën- 

tenrijkdom (stippellijn, driehoeken, rechter 

y-as) in het transect in 1977 en 2005. De laatste 

drie punten van nutrientenrijkdom in 200$ 

ontbreken, omdat hier in 2005 geen opnamen 

zijn gemaakt [ziefiguur 6], Beide data zijn 

significant hoger in 2005 (resp. ANOVA en 

ANCOVA,p<o,05). 

tanten grasland voorkwamen, met an- 

dere woorden dat andere delen van het 

grasland op de helling in ernstigere ma- 

te verruigd en vervilt waren. Vanuit een 

beheersevaluatie bezien is de vraag dan 

gerechtvaardigd of het transect repre- 

sentatief was voor de toestand van de 

gehele helling in 1977. Verder is de wederinvoer van de schapenbe- 

weiding vooral ook van betekenis geweest voor de pionierbegroei- 

ingen op de rotsrichels en de ruderale kalkvegetatie aan de voet van 

de mergelgroeven (HILLEGERS, 1983). De open en warmteminnende 

gemeenschappen op de kalkrotsen hebben rechtsreeks geprofi- 

teerd van het kappen en verwijderen van bomen en struiken. 

De resultaten van deze vergelijkende studie laten zien dat een 

kwart eeuw na het opnieuw invoeren van schapenbegrazing geen 

volledig herstel van het hellingschraalland heeft plaatsgevon- 

den. Deze stagnatie in herstel komt overeen met bevindingen uit 

vergelijkbare studies. In 2003 is in het nabijgelegen reservaat het 

Hoefijzer (een terrein met dezelfde gradiënt en hetzelfde beheer) 

een floristische en vegetatiekundige evaluatie uitgevoerd (WIL- 

LEMS & BROUNS, 2005).Ook in deze studie bleek dat 24jaar natuur- 

beheer nauwelijks gevolgen had gehad voor het areaal heischraal 

grasland en kalkgrasland in het terrein. Hoewel de soortendicht- 

heid licht wastoegenomen.bleekdit nauwelijks nieuwgevestigde 

soorten te betreffen. Daarnaast worden sinds 1984 zes permanen- 

te proefvlakken in het kalkgrasland van de Bemelerberg gevolgd. 

Ook hier heeft tot op heden opvallend weinig herstel van de vege- 

tatie plaatsgevonden (persoonlijke mededeling Bobbink; BOBBINK 

& WILLEMS, 1996). Vestiging van nieuwe 

soorten blijkt een groot probleem. Aan- 

gezien de Bemelerberg inmiddels reeds 

lange tijd in beheer is als natuurreser- 

vaat, lijkt de lokale zaadvoorraad wei- 

nig perspectieven te bieden. Ook elders 

heeft herstel van de biodiversiteit uit      v 
op 2,5 

de lokale zaadvoorraad slechts beperkt      ° 

succes opgeleverd (BOBBINK & WILLEMS,      °? 2,o 

1993; WILLEMS & BIK, 1998). De mogelijk-      • 

heden voor dispersie van soorten van-      ~5 ''5 
O 
Q_ 

°- I.O 

••N-N03i977 
••N-NO32005 

nutriënten 2005 
v*r--nutriënten 1977 

A•±-•A- 

•4 

O   v 

4.0 

3.5 

J,o 

FIGUUR8 

De P-PC>4/NaQ\gemeten in het transect in 

'977 f 2005. De waarden van P-PO4 in 200s 

zijn significant hoger dan die in ïgyy (ANOVA, 

P<o,o$). 

o,5 

0,0 

0,5   3,5   6.5   9.5 12,5 15.5 18,5 21,5 ^4.5 27,5 30,5 33,5 36.5 39.5 42,5 45.5 48,5 5L5 54.5 57,5 

Transect (m) boven <   -> beneden 

P-PO41977 

•-P-PO42005 

uit andere hellingschraallandreservaten zijn hoogstwaarschijn- 

lijk beperkt. Zelfs tussen het Hoefijzer en de Bemelerberg, die 

slechts enkele honderden meters uit elkaar liggen en door dezelf- 

de kudden schapen worden bezocht, bleek dispersie van soorten 

een probleem (WILLEMS & BROUNS, 2005). Bovendien zijn vrijwel alle 

verdwenen soorten van de Bemelerberg zelf ook in de nabije om- 

geving al lang niet meer aanwezig. Voor deze soorten is zaadver- 

spreiding (en mogelijk vestiging) zeker een belangrijke beperken- 

de factor. Om te kijken of de abiotische omstandigheden (al) ge- 

schikt zijn voor kieming en vestiging van karakteristieke soorten 

zullen daarom in het kader van het eerder genoemde OBN-onder- 

zoekkiemings- en vestigingsexperimenten worden uitgevoerd. 

CONCLUSIE 

In deze studie is een vergelijking tussen de vegetatie en bodem net 

voor de herintroductie van schapenbegrazing en na 26 jaar scha- 

penbegrazing uitgevoerd. Vergelijking van de vegetatie in beide ja- 

ren laat zien dat dezelfde vegetatie-eenheden (kiezelkopgrasland, 

heischrale grasland en kalkgrasland) na een kwart eeuw nog steeds 

0,5   3,5   6,5   9,5 12,5 15,5  18,5 21,5  24,5 27,5 30,5 33,5 36,5 39,5 42,5 45,5 48,5 51,5  54,5 57,5 

transect (m) boven <   -> beneden 
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goed herkenbaar aanwezig zijn, maar dat zich op het niveau van de 

afzonderlijke plantensoorten enkele duidelijke veranderingen heb- 

ben voorgedaan. Diverse soorten die al bij de herintroductie van de 

schapenbeweiding voorkwamen, hebben zich over het terrein we- 

ten te verspreiden, maar er zijn vrijwel geen nieuwe soorten bijge- 

komen. Een aantal soorten is in aantal zelfs achteruitgegaan. Hoe- 

wel de structuur van de vegetatie ten opzichte van 1977 is verbeterd, 

duiden zowel de gemeten bodemparameters als de voor de aanwe- 

zige soorten afgeleide Ellenberg indicatiewaarden,op een toename 

van de nutriëntenbeschikbaarheid. Deze verhoging is waarschijnlijk 

veroorzaakt door depositie van stikstof uit de lucht en door uitspoe- 

ling van nutriënten uit op het plateau gelegen landbouwgronden 

(HILLEGERS,1984;BOBBINK& WILLEMS, 2001). Deze toename zal op een of 

andere manier moeten worden gecompenseerd om achteruitgang 

van de ka ra kterstieke vegetatie blijvend te voorkomen. 
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Summary 

EVALUATION OF 26 YEARS OF SHEEP 

GRAZING ON THE BEMELERBERG HILL 

This article evaluates the long-term effects 

of sheep grazing forthe purpose of restoring 

species-rich grasslands on the Bemelerberg 

hill nature reserve, located a few kilome- 

tres east of the town of Maastricht, whose 

former management had been abandoned. 

Traditional land use, i.e. grazing by sheep, 

ceased in the first half of the twentieth cen- 

tury. After a long period of abandonment, 

grazing with sheep was re-introduced in 

1979.The development of the vegetation and 

soil chemistry was quantified along an alti- 

tudinal gradient in 2005,allowinga compari- 

son with similar measurements in ig77,just 

before the reintroduction of sheep grazing. 

The same vegetation types (Thero-Airion, 

Nardo-Galion saxatilis and Mesobromion 

erecti) were identified in both years, but sev- 

eral changes hadtaken place attheplantspe- 

cies level. Species that were already present 

in 1977 had spread across the vegetation gra- 

dient, though no new species were found in 

2005. Some characteristic chalk grassland 

species even decreased in number.Soil analy- 

sis demonstrated that available nitrate and 

phosphate had significantly increased, as 

was also indicated by increased Ellenberg 

indicator values.This change was probably 

caused by increased nitrogen deposition and 

leaching from agricultural fields further 

uphill.To prevent a decline of the character- 

istic vegetation.the increase in nutrients will 

have to be compensated.The establishment 

of new species remains a big problem: no 

species had re-emerged from the local seed 

bank, while dispersal opportunities from 

other reserves are limited as the species are 

not present in the surrounding area. 
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BOEKBESPREKINGEN 

WINDMEE.STROOM TEGEN 
100 jaar Natuurmonumenten 

MAAS, FRITS., 2006. F. Maas, 's-Grave- 

land. Rijk geïllustreerd, gebonden, 
240 pagina's. ISBN 90 70099 44 6. 

Prijs • 29,95. Verkrijgbaar in de boek- 
handel. 

Een jubileum van een vereniging is 
niet zomaar iets, laat staan als het 
om het 100-jarig jubileum gaat. 

Vereniging Natuurmonumenten 
heefteen langewegafgelegd;opge- 
richt in 1906 door de illustere Jac P. 
Thijsse groeide het, na een aarze- 
lende start, uit tot een multinational 
van natuurbescherming met bijna 
één miljoen leden. 

Een boek is nog altijd een geëigende 

weg om een 100-jarig bestaan te 
bekronen. Maar hoe pak je zoiets 
aan? Inviteer je dan een gastschrij- 
ver die van buitenaf zijn visie op de 
organisatie geeft, met het risico dat 

je een te afstandelijk boek krijgt, 
of kies je een man of vrouw met 
jarenlange ervaring binnen de orga- 
nisatie, zodat de kans bestaat dat 
het niet onderscheidend genoeg 
wordt? Natuurmonumenten heeft 
voor de laatste optie gekozen. Frits 
Maas werkte tussen 1974 en 2000 

voor de vereniging en kan daardoor 
de aangewezen persoon zijn om 
een dergelijk boek te schrijven. Al 
lezende wordt het mij snel duide- 

lijk dat Maas geen groot schrijver is, 
zijn stijl is kort en bondig en verdient 
geen schoonheidsprijs. Nu zou je 
daartegen in kunnen brengen dat 
Maas schrijft voor 900.000 potenti- 
ële lezers en die willen een vlot boek, 

maar zoiets hoeft toch nietten koste 

te gaan van de schoonheid van de 

Nederlandse taal. Bij mij trad soms 
zelfs leesmoeheid op, ondanks het 
boeiende onderwerp. 
De opzet van het boek is zo, dat een 
deel de zakelijke kant, het reilen en 
zeilen van de organisatie behan- 

delt en een ander deel de natuur- 
lijke kant, de flora en fauna van de 
natuurgebieden in ogenschouw 
neemt. De hoofdstukken over beide 
zijden van de medaille wisselen 
elkaar af. Dit is een uitstekende keus, 
omdat de lezer hierdoor na het zake- 

lijke aspect (hoewel dat ook boeiend 

is) heerlijk kan ontspannen met een 
natuurgebied van zijn of haar keus. 
Het zakelijke deel geeft een goede 
impressie van wat er door al diejaren 
heen aan de organisatorische kant is 
komen kijken. Ook de uitvoerende 

kant wordt hier belicht, zoals het 
aankopen van nieuwe natuurgebie- 
den; want zonder natuurgebieden 
geen natuurbeheer. Hieruit blijkt dat 
Vereniging Natuurmonumenten, 
zoals de titel aangeeft, niet altijd 
het tij mee heeft gehad, maar kon 
bogen op een loyale aanhang die 

letterlijk keer op keer een extra 
duit in het zakje wilde doen. De 
natuurliefhebber is vanzelfspre- 
kend het meest geïnteresseerd in de 
hoofdstukken waarin de trots van 
Natuurmonumenten.de natuurge- 
bieden zelf, grondig worden belicht. 

Het is een prima dwarsdoorsnede 
van het rijke bezit van de vereniging 
geworden. Jammer is wel dat kost- 
bare ruimte verloren is gegaan, door 
een zuiver zakelijke aangelegenheid 
als de aankoop van een natuurge- 

bied ook hier nog eens op te nemen. 

Te vaak vormt de beschrijving van 
een rijk natuurgebied de sluitpost. 
Ondanks het feit dat alle aspecten 
die met een grote organisatie als 

Vereniging Natuurmonumenten te 

maken hebben, behandeld worden, 
voelt dit boek toch als een gemiste 
kans. Zou er niet meer diepgang zijn 
bereikt als jong en oud met een ste- 
vige band met de vereniging, onder- 

vraagd waren? Ecologen en terrein- 

beheerders aan het woord waren 

gelaten over persoonlijke velderva- 
ringen in relatie tot de kennis van het 
natuurgebied en daar tegenover de 
ervaringen te plaatsen van de men- 
sen die Natuurmonumenten mede 
groot gemaakt hebben, de leden, 

bezoekers van de terreinen met hun 
spontane kijk op de natuur. 

ROE i STEVERINK 

HERKEN PADDEMANDERS EN 
SLANGEDISSEN. DAAR KIKKER 

JE VAN OP 
Determinatie van amfibieën en 
reptielen in de Benelux 

RUDY WILLOCKX, 2004. Uitgave 
van Hyla, amfibieën- en reptielen- 

werkgroep Natuurpunt, Turnhout 
(België). 78 pagina's. Prijs: • 13,50. 
Te koop bij Natuurpuntwinkel (tel. 
oo32-(o)i4 472956; e-mail: winkel@ 
natuurpunt.be) of in de boekhandel. 

v*ti i. * h . t . • a * * * * * * * 
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paddemanders 

en slangedissen 

Daar kikker je van op 

Ratfy rtM/ort, 
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Determinatie van amfibieën en reptielen in de Benelux 

Toen ik het boekje voor het eerst 

zag en doorbladerde, werd ik erg 
enthousiast. Een leuke titel, handig 

uitgevoerd met ringband en zeer 
stevig papieren mooi geïllustreerd. 
De titel en ook de heldere no-non- 

sensetaal die gehanteerd wordt bij 

de beschrijving van de soorten, doen 

denken dat het boekje in de eerste 
plaats bedoeld is voor jonge men- 
sen. Het gedeelte waarin de verschil- 

lende soorten behandeld worden, 

zou inderdaad wel liefde voor amfi- 
bieën en reptielen kunnen opwek- 
ken. De tekeningen ogen mooi en je 
kunt er de dieren goed mee herken- 
nen. De belangrijkste kenmerken 
worden duidelijk getoond en de 

bijbehorende tekst geeft de nodige 

uitleg. Groot nadeel is wel dat de 
dieren niet in hun natuurlijk milieu 
en vaak ook niet in natuurlijke hou- 
dingen werden afgebeeld. En de 
kwaakblaas van die Rugstreeppad 
is wel erg indrukwekkend. Erg posi- 

tief is wel dat ook de eieren en larven 

behandeld worden, zodat je een 
beeld krijgt van de hele levenscyclus. 
Mijn oorspronkelijke enthousiasme 
over de opzet van het boekje werd 
bruusk getemperd toen ik de inlei- 
dende teksten ging lezen. Lieve help, 

moet dat nu echt? Met geweeklaag 

over de zwaktes in de wettelijke 
bescherming.de bedreigingen en de 
dodelijke V's (verdroging, vermes- 
tingen dergelijke meer), wordt geen 
liefde voor natuur aangekweekt bij 
eenentwintigste-eeuwse jongeren. 
En dan de dringende boodschap om 
vooral je vondsten geheim te hou- 
den! Een positieve boodschap van 
"kijk eens welke mooie, bijzondere 
beesten je hier nog kunt vinden",zou 

volgens mij veel beter 
geweest zijn dan de 

kreten uit de jaren '70. 

Eerst liefde en enthou- 
siasme bijbrengen, de 
zorg komt dan later 
wel. Een aanrader? 
Eigenlijk niet en dan 
vooral omdat vorm en 

toon helemaal niet met 
elkaar overeenkomen. 

MARTINE LEJEUNE 

BEKNOPTE MOSFLORA VAN 
NEDERLAND EN BELGIË 

HENK SIEBEL & HEINJO DURING, 

2006. KNNV uitgeverij, Utrecht. Met 
medewerking van André Sotiaux 
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en Herman Stieperaere voor de 
verspreiding van soorten in België. 

Afbeeldingen van onder andere 
J.Landwehr, M.Aptroot-Teeuwen, 
A.Pagh.A.C.BoumanenA.v.d.Pluijm. 

ISBN 90 5011 207 2. Prijs • 49,95. 
Verkrijgbaar in de boekhandel of via 
internetpagina www.knnvuïtgeve- 

rij.nl. 

Beknopte 
Mosflora 

Nederland 
en België 

De Beknopte Mosflora van Neder- 
land en België is een volledig nieuwe 
bewerking en uitbreiding van de 

Beknopte flora van Nederlandse 
Blad- en Levermossen van Wim 

Margadant en Heinjo During (1982). 
Sinds het verschijnen van die flora 
is onze kennis van de mosflora 
enorm toegenomen, mede dankzij 
de actieve inzet van de leden van 
de Bryologische en Lichenologische 

Werkgroep van de KNNV en het 
verschijnen van de uitgebreide 
flora's van Touw & Rubers (1989) 
over Bladmossen, van Gradstein 
& Van Melick (1996) over Lever- 
en Hauwmossen en van Bouman 
(2002) over Veen mossen. Net als bij 
hogere vaatplanten het geval is, zijn 

er ook bij mossen veranderingen 
opgetreden in de verspreiding en 
talrijkheid van veel soorten onder 
meer als gevolg van een duidelijke 
vermindering in de mate van lucht- 
verontreiniging, verdergaande ver- 

droging en vermesting en ook het 

veranderende klimaat. 
In dezeflora worden niet alleen de uit 
Nederland bekende mossen behan- 
deld, maar ook dankzij de bijdragen 
van Herman Stieperaere en André 
Sotiaux.ook de mossen van België. 
Een groot winstpunt zijn de tussen 
de tabellen ingevoegde uitstekende 

habitustekeningen en detailteke- 
ningen met betrekking tot celstruc- 

tuur, blad- en sporenvormen. In deze 
flora zijn 745 verschillende mossoor- 
ten en 18 variëteiten uit Nederland 

en België opgenomen, alsmede 

14 extra soorten die uit de directe 
omgeving te verwachten zijn. Per 

mossoort wordt op een beknopte 
manier informatie verschaft over de 

determinatiekenmerken, substraat 
en habitat. Extra is de informatie per 
soort over levensstrategie en plan- 
tensociologische positie. Deze toe- 
gevoegde informatie is van belang 

bij het bestuderen van de ecologie 

van mossen. In dat verband is in het 
algemeen gedeelte van deze flora 
daarom ook een hoofdstukje over 
plantengemeenschappen opgeno- 
men.Verdervindt men in het alge- 
meen gedeelte hoofdstukjes over 

morfologie inclusief een verklaring 
van de gebruikte termen, het her- 
kennen, verzamelen en bewaren 

van mossen, levensstrategieën, ver- 
spreiding en frequentie (met Rode 
lijstsoorten), naamgeving en taxo- 
nomieën literatuur. 

Het leeuwenaandeel van dit boek 

wordt ingenomen door qua opmaak 

overzichtelijk ogende determina- 
tiesleutels afgewisseld met 587 illu- 
straties van mossen. Handig tijdens 
het determineren zijn de terug ver- 
wijzingen bij de geslachten en soor- 

ten. Zo kan men gemakkelijk in de 
sleutels terugvinden, waar belang- 
rijke uitsplitsingen naar geslachten 
en soorten plaatsvinden en men 
zonodig kan besluiten om aldaarte 
herstarten. 
Deze nieuwe, grondig gereviseerde 

mosflora, waarvan delen van de 

bijgewerkte determinatiesleu- 
tels kritisch zijn bekeken en getest 
door leden van de Bryologische en 
Lichenologische werkgroep, is een 
waardevolle aanwinst op al die 
mooie Nederlandstalige boeken 
over mossen die reeds zijn versche- 
nen. Zowel voor de beginner als 

voor de gevorderde bryoloog is deze 
Beknopte Mosflora onmisbaar! 

JAN HERMANS 

INHEEMSE BOMEN EN 
STRUIKEN IN NEDERLAND EN 
VLAANDEREN 
Herkenning verspreiding, ge- 
schiedenis en gebruik 

MAES, B. (RED.), 2006. Boom, 
Amsterdam. 376 pagina's, 19x24cm, 
rijk geïllustreerd, in kleur. ISBN 90 85 
06176 8. Prijs • 34,50. Verkrijgbaar in 
boekhandel. 

De eerste vraag die mij bij het lezen 
van de titel van dit boek opkomt, is: 

"wat wordt in dit geval bedoeld met 

Inheemse bomen * 
en struiken* * 

in Nederland en Vlaanderen 
hfrfcmninfl. mpid,^. ipuhintmi. 

inheems?". De tweede is:"hoe her- 
ken jetussen die meerdan driedui- 

zend exoten de circa 110 inheemse 
soorten?". Voor de eerste vraag 
wordt verwezen naar het tijdstip 
waaropdeeerste wetenschappelijke 
flora's aan het begin van de negen- 

tiende eeuw uitkwamen. Maar het 

boek lezende wordt al snel duidelijk 
dat het vooral gaat om autochtone 
bomen en struiken. Het verschil zit 
hem erin dat het in dit geval gaat om 
populaties van soorten die hier na de 
ijstijd op eigen kracht zijn gekomen 

en zich hebben gevestigd. Om deze 
populaties te kunnen vinden, moet 
niet alleen naar kenmerken van 
bomen en struiken gekeken worden, 
maar ook naar de kenmerken en 
ouderdom van de groeiplaats. Een 
goed voorbeeld van hoe moeilijk dit 
is, volgt onder meer uit het versprei- 

dingsbeeld van de Beuk. De versprei- 
ding van autochtoon materiaal van 
deze soort komt op heel wat minder 
groeiplaatsen voor, dan je op voor- 
hand zou verwachten. Het behoud 
van deze populaties is van belang, 
omdat op deze manier het genen- 

materiaal van populaties die goed 
zijn aangepast aan de hier heersen- 
de omstandigheden, vaak beter dan 
cultivars, behouden blijft. Als bron 
voor autochtoon materiaal blijken 
naast oude boskernen, ook oude 
landschapselementen van belang. 

Vaak is hierin van oudsher oorspron- 

kelijk materiaal uit de omgeving zelf 
gebruikt. Een belangrijke bron voor 
het opsporen van autochtone strui- 
ken vormen dan ook oude topogra- 
fische kaarten.Tot zover deze korte 
impressie van de wetenswaardighe- 
den die in het eerstedeel van dit boek 
aan bod komen. Dit zeertoeganke- 
lijk geschreven eerste deel, dat uit 
pakweg80 bladzijden beslaat,geeft 
een goed beeld van het onderwerp, 
alleen de beschrijving van bronge- 
bieden in Nederland en België aan 

de hand van landschaptypen komt 

erwat bekaaid van af. 
In het tweede deel ligt de nadruk op 

herkenningvan desoorten. Gelukkig 
wordt ook veel aandacht besteed 

aan de herkenning van verwande 
cultuurvariëteiten die ook in vaak 
het wild worden aangetroffen. Het 

boek geeft hiermee dus antwoord 
op mijn tweede vraag. Omdat het 

echter ondoenlijk is alle uitheemse 

soorten te behandelen, is het voor 

determinatie wel noodzakelijk te 
bepalen of sprake is spontane ves- 
tiging of autochtoon materiaal. 
Dat is niet in alle gevallen en voor 
alle geslachten even eenvoudig. En 

dat vervolgens voor het geslacht 
wilg in de determinatietabel alleen 
inheemse soorten zijn opgenomen, 
wordt de auteurs dan ook vergeven. 
Naast de beschrijvingen van de 
soorten per geslacht, wordt verder 
aandacht besteed aan de groei- 
plaats, verspreiding, archeobotanie, 

geschiedenis, beheeren behoud van 
de beschreven soorten. Deze teksten 
bieden veel boeiende informatie en 
het wordt meteen duidelijk waarom 
hiensjaar intensief (veld)onderzoek 
aan ten grondslag ligt. Voor veel 
soorten is ook een verspreidings- 
kaartje opgenomen. Waarom die 

voor sommige soorten ontbreekt 
is onduidelijk. Bij veel families is 
een tabel omgenomen waarmee 
de inheemse soorten, en vaak ook 
enkele veelvoorkomende cultuur- 

varianten, van elkaar kunnen wor- 

den onderscheiden. De tabellen zijn 

soms moeilijk te lezen en bevatten 
niet altijd even eenvoudig te onder- 
scheiden kenmerken. De tekst biedt 
hiervoor gelukkig vaak aanvullende 
informatie. De tabel bij de wilgenfa- 

milie is als voorbeeld wél prettig in 
gebruik. Niet onvermeld mag blijven 
dat in het tweede deel uitvoerig op 
de wilde rozen wordt ingegaan. Ook 
hierbij vormt een tabel een hulp- 
middel bij het uit elkaar houden van 
de vele soorten. 
Het boek maakt een enorme hoe- 

veelheid interessant en zinvolle 

informatie op een prima leesbare 
manier toegankelijk, met naast 
veel achtergrondinformatie, dus 
ook veel praktische informatie. Het 
doet daarbij een goede poging om 
het determineren van inheemse 

struiken en bomen eenvoudiger 
te maken, en is een aanrader voor 

iedereen die bewust met inheemse 
soorten aan de slag wil, zowel voor 

(natuur)beheer als voor determina- 
tie. 

CUIDO VERSCHOOR 
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ONDER   DE   AANDACHT 

ALGEMENE LEDENVERGADERING OP 
26 APRIL 2007 

Het bestuur roept alle leden van het Na- 

tuurhistorisch Genootschap op tot het bij- 

wonen van dejaarlijkse algemene ledenver- 

gadering. Dit jaar wordt deze bijeenkomst 

gehouden op 26 april 2007 om 20.00 uur in 

het Gemeenschapshuis, Watermolenstraat 

1 te Oostrum. De bijeenkomst vindt plaats 

voorafgaand aan een activiteit van de Kring 

Ven ray. 

De agenda voor de algemene ledenvergade- 

ring is als volgt: 

1. Opening en mededelingen 

2. Verslagvorige vergaderingvan 31 maart 

2006 

Het verslag is gepubliceerd in het Natuur- 

historisch Maandblad van juli 2006. Een 

exemplaar wordt deze avond aan belang- 

stellenden uitgereikt. 

3. Jaarverslag en jaarrekening 2006 

Het jaarverslag en de jaarrekening over het 

afgelopen jaar worden ter goedkeuring aan 

de algemene vergadering voorgelegd. Le- 

den die de stukken voor de vergadering wil- 

len ontvangen kunnen deze opvragen bij 

het kantoor van het NHGL. Hier liggen de 

stukken ookter inzage. 

4. Benoeming bestuursleden 

Volgens het rooster treden de bestuursle- 

den A.Ovaa, F. Coolen.D. Frissen en R.Pahl- 

platzaf.Alle aftredende leden hebben aan- 

gegeven zich herkiesbaarte stellen. Er wordt 

voorgesteld deze personen opnieuw aan te 

stellen vooreen periode van drie jaar. Verder 

hebben M. Baars en H.Tolkamp zich verkies- 

baar gesteld. Uit het nieuwe bestuur zal een 

voorzitter gekozen worden. 

5. Rondvraag 

HERSTEL LEEFGEBIEDEN VROED- 
MEESTERPAD EN GEELBUIKVUURPAD 

De stichting Instandhouding Kleine Land- 

schapselementen in Limburg (IKL) heeft elf 

poelenen leefgebieden voor de Vroed mees- 

terpad (Alytesobstetricans)en Geelbuikvuur- 

pad (Bombina variegata) hersteld. De aan- 

legen het herstel van de kikkerpoelen vindt 

plaats op terreinen van Natuurmonumen- 

ten. Het gaat om leefgebieden in Valkenburg 

(Gerendal en de Schaelsberg), de Berghof- 

weideinWijlre,Overgeul in Mechelenen de 

Noorbeemden in Noorbeek. 

Beide dieren komen nog maar op een klein 

aantal plaatsen in het Heuvelland voor. De 

Geelbuikvuurpad is het sterkst bedreigd. 

Voor de Geelbuikvuurpad is het essentieel 

daterweinigofgeenbegroeiinginhetvoort- 

plantingswater voorkomt. De Vroedmeester- 

pad stelt minder hoge eisen aan zijn voort- 

plantingswater. Dit kan variëren van diepe 

koele bronpoelen tot ondiepe poelen met 

weinig begroeiing. Voor beide paddensoor- 

ten is het belangrijk dat er schuilplekken als 

takstapels of stenenhopen in de onmiddellij- 

ke omgeving voorkomen. 

WANDELENDOOR 
HOOGSTAMBOOMGAARDEN 

De bloesem van de Limburgse hoogstam- 

boomgaarden staan op zondag 22 april cen- 

traal tijdens 10 wandeltochten in Zuid-Lim- 

burg. De tochten langs en door de mooiste 

boomgaarden van Zuid-Limburg worden ge- 

organiseerd door gidsen van het IVNen me- 

dewerkers van de stichting Instandhouding 

Kleine Landschapselementen in Limburg 

(IKL). Alle wandelingen startten om 14.00 

uur. Voor meer informatie: stichting IKL,tel. 

0475-3864300fwww.ikl-limburg.nl. 

De boomgaardtochten kunnen ook op eigen 

gelegenheid worden gelopen. Dat kan aan 

de hand van de elf wandel- en twee fietstoch- 

ten die beschreven staan in het boekje Hoog- 

stamroutes(prijs•6,oo,verkrijgbaarbijde 

Limburgse VVV-kantoren, boekhandels en de 

stichting IKL). 

BINNENWERK   BUITENWERK 
OP DE WEBSITE WWW.NHCL.ML IS DE 

MEEST ACTUELE AGENDA TE RAADPLEGEN 

ZONDAG 1 APRIL organiseert de 

Plantenstudiegroep een excur- 

sie naar de voorjaarsflora langs de 
Hohnbach (B) onder leiding van Carl 
Felix (tel. 043-3617546). Vertrek om 
10.00 uur vanaf NS-station Maas- 
tricht (oostelijke ingang) of om 11.00 
uur op de parkeerplaats Casinowei- 
herteKelmis. 

DINSDAG 3 APRIL is er een vergade- 
ring van het Dagelijks Bestuur in het 
GroenHuis te Roermond. 

DINSDAG 3 APRIL verzorgt de Mos- 

senstudiegroepeen practicummid- 

dag in het IVN-gebouwte Ransdaal. 
Aanmelding bij Paul Spreuwenberg 
(tel. 045-5310661). 

WOENSDAG 4 APRIL organiseert de 
Vlinderstudiegroepeen bijeenkomst 
in het Natuurhistorisch Museum te 
Maastricht.Aanvang20.00 uur. 

ZATERDAG 7 APRIL organiseert de 

Herpetologische Studiegroep een 
grensoverschrijdende excursie naar 
Vijverbroek (B). Vertrek om 10.00 uur 
vanaf de kerk van Ittervoort. 

MAANDAG 9 APRIL organiseert de 

Plantenstudiegroep een wandeling 
in Modave(B) onder leiding van Pier- 

re Thomas (tel. 045-5353708, e-mail: 
pierre.thomas@home.nl) en Wil 

Willems.Vertrekom 9.00 uur NS-sta- 
tion Maastricht (oostelijke ingang). 

DINSDAG 10 APRIL verzorgt de Mos- 

senstudiegroepeen practicummid- 
dag in het IVN-gebouwte Ransdaal. 
Aanmelding bij Paul Spreuwenberg 
(tel.045-5310661). 

ZATERDAG 14 APRIL organiseert de 
Plantenstudiegroep een narcissen- 
wandeling langs de Olef (D) onder 
leiding van Johan den Boer (tel. 043- 
3625011, e-mail: planten@mistletoe. 

net). Vertrek om 9.30 uur NS-station 

Maastricht (oostelijke ingang) of om 
10.30 uur Hotel-restaurant Perlenau 

te Höfen. 

ZONDAG 15 APRIL organiseert Kring 
Heerlen een voorjaarswandeling 
in het Bunderbos onder leidingvan 
Pierre Thomas. Vertrek om 8.30 uur 
op de kleine parkeerplaats achter 
het NS-station aan de Spoorsingel te 
Heerlen (schuin tegenover het Spor- 
thotel) of om 9.15 uur vanaf de par- 
keerplaats bij kasteel Elsloo. 

ZONDAG 15 APRIL organiseert de 
Werkgroep Meinweg een werkdag 
op het natuurgebied de Driestruik. 
De werkdag begint om 9.00 uuren 

duurt tot 13.00 uur. Er zal vogelkers 
worden verwijderd. Informatie en 
aanmelden bij Wouter Jansen (tel. 
0475-326798). 

ZONDAG 15 APRI! organiseert de 

Plantenstudiegroep een excursie 
naar de voorjaarsflora in het Bun- 
derbos (i.s.m. Kring Heerlen) onder 
leiding van Pierre Thomas en Paul 
Spreuwenberg (tel. 045-5310661, e- 
mail: pspreuwenberg@ncrvnet.nl). 

Vertrek om 8.30 uur op de parkeer- 
strook langs de Spoorsingel te Heer- 
len of om 9.15 uurvanaf de parkeer- 
plaats bij Kasteel Elsloo. 

organiseert de 
Fotostudiegroep om 20.00 uur in 

het GroenHuis te Roermond een bij- 

eenkomst met als thema'Limburgs 
voorjaar'. U kunt voor deze avond 
maximaal vijf foto's meebrengen. 
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DONDERDAG 19 APRIL wordt het Pe- 
riodiek Overleg gehouden in het 

GroenHuis te Roermond. Aanvang 
20.00 uur. 

DINSDAG 24 APRIL organiseert de 
Plantenstudiegroepeen streepex- 
cursie in Bosschenhuizen/Simpel- 
veld (km-hok 195-316) onder leiding 

van Jan Egelmeers (tel.043-6042655, 
e-mail: egel meersi@home.nl). Ver- 
trek 10.00 uur NS-station Maas- 

tricht (oostelijke ingang) of om 10.30 
uur vanaf kerk te Simpelveld. 

DONDERDAG 26 APRii is er een Al- 

gemene Ledenvergadering bij kring 
Venray. Aanvang 20.00 uur in het 
Gemeentschapshuis.Watermolen- 
straatiteOostrum. 

DONDERDAG 26 APRIL verzorgen 
Riek en Jan Kersten voor de kring 

Venray een lezing over spinnen. De 

bijeenkomst vindt plaats in het ge- 
meenschapshuis D'n Oesterham, 

Watermolenstraat 1 in Oostrum. 

ZATERDAG 28 APRIL organiseert de 
Plantenstudiegroepeen wandeling 
in het beekdal bij My-Ferrieres (B) on- 
der leiding van Joris van Alphen (tel. 
0412-642469, e-mail: familievanal- 

phen@home.nl). Vertrek 8.30 uur 

NS-station Maastricht (oostelijke in- 
gang), om 9.30 uur op camping Dieu- 

part (nabij Delhaize) of om 10.00 uur 
bij de kerk van My-Ferrières. 

DINSDAG 1 MEI verzorgt de Mos- 
senstudiegroepeen practicummid- 
dag in het IVN-gebouwteRansdaal. 
Aanmelding bij Paul Spreuwenberg 
(tel.045-5310661). 

WOENSDAG 2 MEI organiseert de 

Vlinderstudiegroepeen bijeenkomst 
in het Natuurhistorisch Museum te 
Maast richt. Aanvang 20.00 uur. 
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De Natuurbank Limburg is een jonge stichting die zich bezighoudt met het 

verzamelen, beheren en verspreiden van veldbiologische waarnemings- 

gegevens van de natuur in Limburg. De NatuurBank is opgericht door het 

Natuurhistorisch Cenootschap in Limburg en gevestigd in het GroenHuis 

in Roermond. De stichting beoogt een actieve bijdrage te leveren aan het 

ontwikkelen van natuurbeleid, natuurbescherming en veldbiologisch on- 

derzoek op provinciaal niveau. Daarbij maken wij gebruik van moderne 

en professionele informatie- en communicatietechnieken. In toenemende 

mate combineren wij gegevenslevering met het geven van ondersteuning en advies op het gebied van na- 

tuurbeleid. Op korte termijn is er een vacature voorde volgendefunctie: 

Adviseur flora- en faunabeleid (m/v) 
(24 uur per week) 

Hij/zij adviseert inhoudelijk aangaande de flora- en fau- vraagbaak met betrekking tot soortenbeheer en bijbeho- 

nawet in relatie tot ecologie, groenbeheer, natuurbeheer rende wetgeving. De betreffende medewerker is een deel 

en ruimtelijke ordening. Is in staat quick-scans ten aanzien van de tijd gedetacheerd bij een externe partner, 

van natuurwaarden uit te voeren en te beoordelen. Hij/ Wij zoeken enthousiaste mensen met een opleiding op 

zij maakt daarbij gebruik van de NatuurBank en dient als HBO-niveau of gelijkwaardig. 

NATUURHISTORISCH GENOOTSCHAP IN LIMBURG 

Het Natuurhistorisch Cenootschap is een provinciale vrijwilligersvereniging met als kerntaak natuuron- 

derzoek in de provincie Limburg. De vereniging kent een kleine professionele kantoororganisatie welke be- 

doeld is om de activiteiten van het Genootschap te ondersteunen, te begeleiden en uit te voeren. Er is een 

vacature voorde volgendefunctie: 

Bureauassistent (m/v) 
(16 uur per week) 

Debureauassistent(e)assisteertenondersteuntdebureau-     archivering en kopieerwerkzaamheden. Daarnaast zal de 

manager in de dagelijkse gang van zaken. De assistent(e) 

zal zich onder andere bezighouden met telefoonbeant- 

woording, postafhandeling, registratie uitleenmateria- 

len, voorbereiding vergaderingen, website ondersteuning, 

medewerker worden ingezet voor redactionele werkzaam- 

heden van het Natuurhistorisch Maandblad. 

De functie vereist een actieve en klantvriendelijke instel- 

lingen een accurate werkhouding. 

Voor informatie over beide functies kuntu contact opnemen met Henk Heijligers, 

bureaumanager Natuurhistorisch Cenootschap in Limburg, tel. 0475-386470/06-50597115. 

Sollicitaties (met CV) kunt u voori4 april 2007 opsturen naar NatuurBank Limburg, 

Codsweerderstraat 2,6041CH Roermond, tel. 0475-386470 of mailen naar: h.heijligers@nhgl.nl 

De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op woensdagmiddag 25 en donderdagmiddag 26 april. 
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105     DE KEVERFAUNA VAN EEN EROSIEGEUL LANGS DE GRENSMAAS (DE GROESKENS, 

DILSEN-STOKKEM, BELGIë) 

K. Lam beets & T. Struyve 

In De Groeskens is in 1999 een ondiepe geul aangelegd om het Maaswater bij hoogwater 

te geleiden. Dankzij de zeldzaamheid van het hierdoor gevormde habitat, is er een hoog 

aantal zeldzame soorten kevers waargenomen. Vooral warmte- en droogteminnende 

soorten zijn talrijk aanwezig. Sinds het laatste hoogwater van de Maas in 2002 groeit de 

erosiegeul echter snel dicht. Herstel van natuurlijke processen in de Grensmaas zullen 

bijdragen aan het behoud van de voor de keversoorten zo belangrijke pioniersituaties. 

I 
112     WAARNEMINCENVANPISCIVORIEBIJJUVENIELEROOFBLEI 

B.&P. Pollux 

DeRoofbleiiseen uitheemse vissoort die de laatste jaren sterk in aantal toeneemt. Op- I 

merkelijke waarnemingen va npredatie door pasgeboren Roof blei op larven van andere 

vissoorten roepen vragen op over de mogelijke negatieve invloed op inheemse vispopu- 

laties in Nederland. Het is echter nog te vroeg om hierover uitspraken te doen. 

114     EVALUATIE VAN EEN KWART EEUW SCHAPENBECRAZINC OP DE BEMELERBERG 

N. Smits, R. BobbinkJ. Willems &J. Schaminée 

In 1979 werd, na enkele decennia van afwezigheid, opnieuw schapenbegrazing op de 

Bemelerberg ingevoerd. Uit een vergelijking van veldgegevens uit 1977 en 2005 blijkt 

dat diverse plantensoorten die al bij de herintroductie van de schapenbeweiding voor- 

kwamen, zich over het terrein hebben verspreid, maar dat er vrijwel geen nieuwe soor- 

ten zijn bijgekomen. Een aantal soorten is zelfs in aantal achteruitgegaan. Hoewel de 

structuur van de vegetatie ten opzichte van 1977 is verbeterd, duiden de bodemparame- 

ters op een toename van de nutriëntenbeschikbaarheid. 
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