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DOORGEBROKEN 

In de laatste nieuwsbrief 

van het waterschap Roeren 

Overmaas is de doorbraak 

van een Roermeander bij 

Vlodrop voorpaginanieuws. 

De doorbraak vond ongeveer 

half maart plaats tijdens een 

periode van tamelijk hoog 

water. Het verslag vermeldt 

dat de boer die achter de 

Roermeander woont deze 

unieke gebeurtenis al in fe- 

bruari had zien aankomen 

en het waterschap dan ook 

al ineen vroeg stadiumtipte. 

Hij spreekt van een natuurlij- 

ke oeverdoorbraak die maar eens in een mensenleven plaatsvindt. 

Over dat laatste va Ittetwisten.zekerals je een historisch referentie- 

beeld voor ogen hebt. Maar hij heeft gelijk, in het gereguleerde Ne- 

derlandse buitengebied kun je in dit geval best spreken van een uni- 

cum. Het water werkt hierbij als een enzym, dat stukjes landschap 

opknipt en eilandjes maakt waarop mensen weinig vat meer heb- 

ben. Het volmaakte eindproduct van een natuurlijk proces. 

Het doet een beetje denken aan speeksel. Net als vrij stromend wa- 

ter ook een vloeistof om zuinig op te zijn. Je weet immers maar nooit 

of je in je leven voldoende aangemaakt krijgt om opeen efficiënte 

manier al je voedsel te verteren. Afhankelijk van de persoon wor- 

den perdagdooreen zestal speekselklieren al gauwenkele liters van 

dit kostbare vocht geproduceerd. Gewoonlijk wordt al dit speeksel 

100% hergebruikt, maar niet bij de moderne rondbuikige epicurist, 

bij wie het water vaak letterlijk uit de mond loopt. 

Deze bovenmatige Pavlov-reactie is een typisch voorbeeld van een 

uit de hand gelopen klassieke conditionering en hoort daarmee 

thuis bij de talrijke andere verslavingen waaraan de mens meer en 

meer wordt blootgesteld, zoals alcoholgebruik, roken en seks. In dat 
rijtje past ook een groeiend asociaal burgerschap, wat misschien wel 

het beste geïllustreerd kan worden aan de hand van het voetbal. 

Menig huisgezin kent de tirannie van de zondagavond, waar om 

zeven uur 's avonds deTV het programma bepaalt en met de echte 

liefhebbers tot half negen geen menselijk contact mogelijk is. Met 

het bord op schoot.de vette hap balancerend tussen mond en vloer- 

kleed, sluit de supporter zich opeen autistische manier volledig af 

van de buiten-en binnenwereld. Normaal gesproken leutert Hum- 

berto dan de tijd vol met allerlei verwikkelingen in de sport des va- 

derlands en worden beel- 

den getoond van Neerlands 

meest populaire spelletje. 

Beelden die eindeloos her- 

haald worden om aan te 

tonen dat de bal wel dege- 

lijk over de lijn was. Beelden 

van de doorgebroken speler 

die door de verdediger on- 

deruit wordt geschopt met 

als conclusie dat de gele ei- 

genlijk een rode kaart had 

moeten zijn. Beelden die 

de trainers furieus maken 

en scheidsrechters tot hon- 

denlullen en kankerlijders 

doen verworden, uitspraken die ze overigens vooral aan supporters 

overlaten, dit ter verhoging van de sfeer op en rond het veld. Beel- 

den met onnavolgbaar analytisch orakel van Johan,Youri, Willem of 

Louis, kortom om op het onderwerp terug te komen, gezever van de 

bovenste plank. 

Speeksel blijft echter onontbeerlijk voor de inwendige mens en veel 

voetballers zijn dus echt onverstandig bezig als ze menen het gras 

of de tegenstander met dit kostbare vocht te moeten bevruchten. 

Maar goed voetballers zijn in dat opzicht niet te vergelijken met 

mensen, maar sluiten aan bij het gedrag van vicuna's, alpaca's en 

guanaco's, kortweg de groep van de schaapskamelen of lama's. Het 

spuuggedrag van lama's is bekend en de reden daarvoor ook. Bij ver- 

meend gevaar spuwt de lama in de richtingvan zijn tegenstander. 

Het verrast en verschrikt belagers en geeft het dier vaak de gelegen- 

heid om te ontsnappen. Het uitgespuwde vocht bevat vaak ook half- 

verteerd voedsel uit de maag, wat de effectiviteit van het gedrag in 

feite alleen nog maar versterkt. Het spuwen bij voetballers gebeurt 

naar mijn weten niet om belagers af te schudden of tegenstanders 

uit te schakelen, maar ongetwijfeld moet het in hun ogen weleen 
erg imponerend effect veroorzaken. 

De rivier die een stuk land doorbreekt krijgt groen, een verdediger 

die een doorgebroken speler neerlegt rood. Zo hoort het ook. En het 

is maargoed dat hetaf en toe flink regent. De kans op het doorbre- 

ken van meanders wordt daarmee alleen maar groteren ook een 

kleine bui draagt al bij tot een frisse natuur, al was het alleen maar 

om het (voetbal)gras schoon te spoelen. 

A. LENDERS 
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Bladkevers van de Sint-Pietersberg 

Ron Beenen,MartinusNijhoffhove 51,3437 ZP Nieuwegein 

Over de floristische en faunistische rijkdom van de Sint- 

Pietersberg is veel bekend. Maar dat geldt zeker niet voor 

alle groepen van organismen. Van veel insecten wordt een 

grote verscheidenheid weliswaar verondersteld, maar is 

dat nog nooit aangetoond. Dit artikel draagt bij aan het ver- 

groten van onze kennisvan één van deze insectengroepen. 

De fytofage bladkeverfamilie (Coleoptera: Chrysomelidae) 

is gedurende een meerjarige inventarisatie van de Sint- 

Pietersberg onderzocht en de resultaten worden hier gepre- 

senteerd 

INLEIDING 

De Sint-Pietersberg is zowel voor planten als voor dieren een bijzon- 

dere plek. Dankzij de grote variatie aan bodemtypenen het eeuwen- 

lange extensieve beweidingsbeheer ontwikkelde zich hier een voor 

!ENCI-bos 
Kannerhei 

.Duivelsgrot 
sPopelmondedal 
Klaproosakker 

^Observant 
^Maasbos • 
Caesterweide 

Nederlandse begrippen buitengewone flora en fauna (HILLEGERS, 

1993). In het bekende boek'De Sint-Pietersberg'dat in 1983 met een 

aanvullend deel verscheen worden van verschillende diergroepen 

bijzonderheden gemeld (VAN SCHAïK et al., 1983). In de hoofdstukken 

over kevers worden bijzondere soorten opgesomd, maar een over- 

zicht van alle keversoorten van de Sint-Pietersberg is er niet. Van en- 

kele keverfamilies is wel veel bekend. Het onderzoek met potval- 

len dat de Rijksuniversiteit Utrecht in de jaren 1970 tot en met 1982 

uitgevoerd heeft, geeft een goed beeld van de soortenrijkdom aan 
loopkevers van de Sint-Pietersberg (VAN ETTEN & BRUNSTINC, 1983). In 

1983 en 1984 heeft het Natuurhistorisch Museum Maastricht dat 

potvallenonderzoek gecontinueerd. POOT (1989) geeft een overzicht 

van de tussen april 1983 en augustus 19840P de Sint-Pietersberg ge- 

vonden kevers. Dat betrof 324 soorten.Opgemerkt moet worden dat 

met potvallen alleen de bodembewonende soorten goed bemon- 

sterd worden. Soorten die op planten leven, zoals bladkevers, week- 

schildkeversen lieveheersbeestjes, worden slechts bij uitzondering 

in potvallen gevonden. Om inzicht te krijgen inéén van die niet-bo- 

dembewondende soortengroepen is in 2001 gestart met een inven- 

tariserend onderzoek van bladkevers van de Sint-Pietersberg. 

BLADKEVERS 

De familie van de bladkevers is bijzonder soortenrijk. Er zijn wereld- 

wijd zo'n 37.000 soorten beschreven en mogelijk is er een even groot 
aantal nog niet beschreven soorten (JOUVET & VERMA, 2002). Bladke- 

vers vertegenwoordigen daarmee een belangrijk deel van de biodi- 

versiteit. In Nederland komen ruim 300 soorten voor. De larven en 

de kevers voeden zich met een grote verscheidenheid aan planten, 

waaronder mossen, paardenstaarten.eenzaadlobbigen, maar voor- 

al met tweezaadlobbigen. Veelal zijn de verschillende keversoorten 

gebonden aan een enkele plantensoort of plantengenus. Het is ech- 

ter geenszins zo dat, als deze planten(genera) in een gebied voorko- 
men de er van levende keversoorten ook aanwezig zijn. Daar kun- 

nen eigenschappen van het habitat, maar ook beheer invloed op 

hebben (BEENEN,1999; 2002). Daarnaast is de samenhang tussen ge- 

schikte leefgebieden van belang, vooral voor soorten met een slecht 

verspreidingsvermogen. 

Bladkevers kunnen beschouwd worden als goede bio-indicatoren, 

maar niet voor alle categorieën. MCGEOCH (2007) verdeelt bio-indi- 

catoren in drie categorieën, namelijk: 

- milieu-indicatoren, die voorspelbaar reageren op milieuverande- 

ringen, bijvoorbeeld de pH van de bodem of deconcentratie van 

zware metalen; 

FIGUURl 

Topografische kaart van de Sint-Pietersberg, met de belangrijkste toponiemen. 

De rode lijn geeft de grens van het onderzochte gebied weer (© Topografische 

Dienst,Emmen). 
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FIGUUR2 

Loof zeef (REUTER, 

1908). 

- ecologische indicatoren, die voorspelbaar reageren op verande- 

ringen in de leefomgeving, bijvoorbeeld biotoopverandering of 

verandering van het klimaat; 

- biodiversiteitsindicatoren,die veranderingen inde biodiversiteit 

signaleren. 

Het is onbekend of veranderingen in de bladkeverfauna van een be- 

paald gebied een signaal vormen voor veranderingen in de totale 

biodiversiteit. Het is zeker dat bladkevers geen goede milieu-indica- 

toren zijn zoals door MCGEOCH (2007) bedoeld wordt. Als ecologische 

indicator zijn bladkevers echter bijzonder goed bruikbaar. In dit ar- 

tikel zal die indicatieve waarde voor de aspecten beheer en ecologi- 

sche samenhang dan ook benut worden. 

Nederlandse bladkevers zijn goed te determineren met bijvoor- 

beeld de tabellen uitdeserie"DieKaferMitteleuropas"(MoHR,ig66; 

DöBERL, 1994; KIPPENBERG, 1994) of met het boek van WARCHAIOWSKI 

(2003). 

HET ONDERZOEKSGEBIED 

Het onderzoeksgebied omvat alle delen van de Sint-Pietersberg die 

in eigendom zijn bij de Vereniging Natuurmonumenten en daar- 

naast ook de Observant en de ENCI-groeve. De begrenzing van het 

onderzoeksgebied staat weergegeven in figuur i. Hierop zijn ook de 

bela ngrijkste in de tekst genoemde toponiemen weergegeven. 

METHODIEK 

Van januari 2001 tot en met december 2006 is tijdens 44 terreinbe- 

zoeken, die varieerden in tijdsduur en verzamelintensiteit van en- 

kele uren tot een gehele dag, met verschillende methodieken naar 

bladkevers gezocht. Gedurende de jaren 2004 en 2005 kon op basis 

van een vergunning van ENCI bv onbeperkt in de groeve geïnventa- 

riseerd worden. In 2007 zijn nog enkele bezoeken aan de Sint-Pie- 

tersberg gebracht, vooral om gericht te zoeken naar enkele ontbre- 

kende soorten. Die zijn in 2007 niet gevonden en ook zijn er in dat 

jaar geen soorten waargenomen die niet tijdens de jaren ervoor al 

waren gevonden. Dit artikel heeft daarom uitsluitend betrekkingop 

de periode 2001 tot met 2006. 

De terreinbezoeken hebben in alle seizoenen plaatsgevonden. In 

de wintermaanden zijn de kevers vooral gezocht in strooisel (bla- 

deren, hooiresten, rot hout e.d.), waarbij het strooisel met behulp 

van een loofzeef [figuur 2] grof uitgezeefd werd en na thuiskomst 

verder werd uitgezocht. Tijdens de seizoenen waarin de kevers ac- 

tief zijn, zijn planten nauwkeurig afgezocht of is de vegetatie met 

behulpvan een net'afgesleept'. Bladkevers die op bomen en strui- 

ken leven zijn verzameld door stevig tegen takken te kloppen terwijl 

een scherm onder de takken gehouden werd om de gevallen kevers 

inop te vangen. 

ANDERE BRONNEN 

Gepoogd is om een lijst samen te stellen van alle bladkeversoorten 

die ooit op de Sint-Pietersberg zijn aangetroffen. Hiertoe is in de eer- 

ste plaats de databank van de ElS-werkgroep Ch rysomelidaegeraad- 

pleegd. Daarnaast is zoveel mogelijk gezocht naar gepubliceerde 

bladkeverwaarnemingen. Een andere belangrijke bron vormde de 

Naamlijst van de Nederlandse kevers met annotaties van Everts die 

aanwezig is in de bibliotheek van de Nederlandse Entomologische 

Vereniging. De beroemde Nederlandse keverkenner Edouard Everts 

(1849-1932) hield bij waar bijzondere soorten gevonden waren. Alle 

bladkeversoorten waarbij in genoemde naamlijsf'St-Pieter" of "St- 

Pietersberg" vermeld werd, zijn toegevoegd aan de totaallijst van 

bladkevers van de Sint-Pietersberg.Ten slotte mocht de informa- 

tie over bladkevers die diverse onderzoekers (zie dankwoord) op de 

Sint-Pietersberg verzamelden ook voor dit artikel gebruikt worden. 

BIJZONDERE SOORTEN EN BIOTOPEN 

In totaal zijn tijdens de inventarisatie in de jaren 2001 tot en met 

2006 95 soorten bladkevers aangetroffen. Het totaal aantal soor- 

ten dat bekend is van de Sint-Pietersberg bedraagt 119 [tabel 1]. De 

oudste vondsten waarvan verzamelde exemplaren gezien werden, 

betreffen Timarcha goettingensis en Oomorphus concolor uit juni 

1907, beide verzameld door MacGillavry. Dit zijn echter niet de oud- 

ste meldingen. LEESBERG (1882) maakt melding van de vondsten van 

Podagricafuscipes en Longitarsus niger, die dus vóór 1882 al bekend 

moeten zijn van de Sint-Pietersberg. Een soort die in het verleden 

wel gemeld is van de Sint-Pietersberg maar niet is opgenomen in 

tabel 1 is Longitarsus aeneicollis. WAAGE (1938) noemt deze soort (als 

L.suturalis) als één van de soorten die alleen van de Sint-Pietersberg 

bekend is en verder nergens in Nederland gevonden wordt. EVERTS 

(1922) meldt deze soort echter ook van andere plekken in Zuid-Lim- 

burg (Maastricht, Bunde en Valkenburg). Helaas blijken al deze mel- 

dingen gebaseerd op onjuist gedetermineerde dieren (VAN TONGE- 

REN, 1967). Deze soort is niet in Nederland aangetroffen. 

Recent zijn dus 95 bladkeversoorten op de Sint-Pietersberg aange- 
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Wetenschappelijke naam Laatste melding Wetenschappelijke naam Laatste melding 
Donacia vulgaris 2001 tot en met 2006 Aphthona atrocoelulea Vóóri932 (annotaties Everts) 

Oulema duftschmidi 2001 tot en met 2006 Aphthona euphorbiae 2001 tot en met 2006 
Oulema gallaeciana 2001 tot en met 2006 Aphthona lutescens 2001 tot en met 2006 

Oulema melanopus 2001 tot en met 2006 Longitarsus aeruginosus 2001 tot en met 2006 

Crioceris asparagi 2001 tot en met 2006 Longitarsus anchusae 2001 tot en met 2006 

Crioceris duodecimpuncatus 2001 tot en met 2006 Longitarsus atricillus 2001 tot en met 2006 

Labidostomis longimana 2001 tot en met 2006 Longitarsus ballotae 2001 tot en met 2006 

Smaragdina affinis 2001 tot en met 2006 Longitarsus dorsalis 2001 tot en met 2006 

Cryptocephalus aureolus 2001 tot en met 2006 Longitarsus gracilis 2001 tot en met 2006 

Cryptocephalusfulvus 2001 tot en met 2006 Longitarsus kutscherae 2001 tot en met 2006 

Cryptocephalus moraei 2001 tot en met 2006 Longitarsus luridus 2001 tot en met 2006 

Cryptocephalus ocellatus 2001 tot en met 2006 Longitarsus melanocephalus 2001 tot en met 2006 

Cryptocephalus pygmaeus 2001 tot en met 2006 Longitarsus niger Vóón882 (LEESBERG, 1882) 

Cryptocephalus vittatus 2001 tot en met 2006 Longitarsus nigrofasciatus Vóór 1932 (annotaties Everts) 

Oomorphus concolor 2001 tot en met 2006 Longitarsus ochroleucus 2001 tot en met 2006 

Bromius obscurus 2001 tot en met 2006 Longitarsus parvulus 2001 tot en met 2006 

Leptinotarsa decemlineata 2001 tot en met 2006 Longitarsus pellucidus 2001 tot en met 2006 

Chrysolina cerealis ±1900 Longitarsus pratensis 2001 tot en met 2006 

Chrysolinafastuosa 2001 tot en met 2006 Longitarsus rubiginosus 2001 tot en met 2006 

ChrysolinaJvliginosa Vóór 1932 (annotaties Everts) Longitarsus succineus 2001 tot en met 2006 

Chrysolina geminata 1893 Longitarsus suturellus 2001 tot en met 2006 

Chrysolina haemoptera 2001 tot en met 2006 Longitarsus tabidus 2001 tot en met 2006 

Chrysolina hyperici 2001 tot en met 2006 Altica lythri 2001 tot en met 2006 

Chrysolina marginata ±1900 Altica oleracea 2001 tot en met 2006 

Chrysolina oricalcia 1976 Neocrepidoderaferruginea 2001 tot en met 2006 

Chrysolina polita 2001 tot en met 2006 Neocrepidodera transversa 2001 tot en met 2006 

Chrysolina sanguinolenta 1984 Crepidodera aurata 2001 tot en met 2006 

Chrysolina staphylea 2001 tot en met 2006 Crepidodera aurea 2001 tot en met 2006 

Chrysolina sturmi 1974 Crepidodera fulvicornis 2001 tot en met 2006 

Chrysolina varians 2001 tot en met 2006 Crepidodera plutus 2001 tot en met 2006 

Colaphus sophiae 

Castrophysa polygon! 
1949 (MARÉCHAi.,1951) Epitrix pubescens 2001 tot en met 2006 

2001 tot en met 2006 Podagricafuscicornis 2001 tot en met 2006 

Castrophysa viridula 2001 tot en met 2006 Podagricafuscipes VÓÓn882(LE£SBERG,l882) 

Phaedon armoraciae 2001 tot en met 2006 Mantura rustica 1967 

Prasocurisjunci 2001 tot en met 2006 Chaetocnema concinna 2001 tot en met 2006 

Phratora vulgatissima 2001 tot en met 2006 Chaetocnema arida 2001 tot en met 2006 

Timarcha goettingensis 2001 tot en met 2006 Chaetocnema aridula 2001 tot en met 2006 

Timarcha tenebricosa 1974 Chaetocnema hortensis 2001 tot en met 2006 

Galerucella nymphaeae 2001 tot en met 2006 Chaetocnema laevicollis 2001 tot en met 2006 

Pyrrhalta viburni 2001 tot en met 2006 Chaetocnema mannerheimi Vóóri932 (annotaties Everts) 

Xanthogaleruca luteola 

Caleruca pomonae 

Vóón884 (LEESBERG, 1884) Sphaeroderma rubidum 2001 tot en met 2006 

2001 tot en met 2006 Sphaeroderma testaceum 2001 tot en met 2006 

Galeruca tanaceti 2001 tot en met 2006 Apteropeda orbiculata 1988 

Lochmaea crataegi 1926 Psylliodes affinis 2001 tot en met 2006 

Luperusluperus 2001 tot en met 2006 Psylliodes attenuatus Vóór 1932 (annotaties Everts) 

Luperusflavipes 1950 Psylliodes chalcomerus 2001 tot en met 2006 

Agelastica alni 2001 tot en met 2006 Psylliodes chrysocephalus 2001 tot en met 2006 

Sermylassa halensis 2001 tot en met 2006 Psylliodes cupreus 2001 tot en met 2006 

Phyllotreta astrachanica 2001 tot en met 2006 Psylliodes dulcamarae 2001 tot en met 2006 

Phyllotreta atra 2001 tot en met 2006 Psylliodes luteolus 1908 

Phyllotreta consobrina 2001 tot en met 2006 Psylliodes napi 2001 tot en met 2006 

Phyllotreta cruciferae 2001 tot en met 2006 Psylliodes picinus Vóóri932 (annotaties Everts) 

Phyllotreta nemorum 2001 tot en met 2006 Cassida denticollis 2001 tot en met 2006 

Phyllotreta nigripes 2001 tot en met 2006 Cassidaflaveola 1951 

Phyllotreta punctulata 2001 tot en met 2006 Cassida hemisphaerica 2001 tot en met 2006 

Phyllotreta och ripes 2001 tot en met 2006 Cassida nebulosa ±1900 

Phyllotreta striolata 2001 tot en met 2006 Cassida rubiginosa 2001 tot en met 2006 

Phyllotreta tetrastigma 2001 tot en met 2006 Cassida stigmatica 2001 tot en met 2006 

Phyllotreta undulata 2001 tot en met 2006 Cassida vibex 2001 tot en met 2006 

Phyllotreta vittula 2001 tot en met 2006 

TABEL1 

Lijst met bladkeversoorten die bekend zijn van de Sint-Pietersberg. In de tabel staat aangegeven van wanneer de laatste melding van de Sint-Pietersberg stamt. 

Bij soorten waarvan melding wordt gemaakt in de geannoteerde naamlijst van Everts staat: "vóór 1932 (annotaties Everts)". 



n6 MEI 2008 JAARGANG 97 | 5 NATUURHISTORISCH MAANDBLAD 

troffen. Dat is erg veel. Het onderzochte gebied heeft een oppervlak- 

te die globaal overeenkomt met die van de omgeving van de Piepert 

te Eys en het Dal van de Strijthagerbeek, gebieden die eerder inten- 

sief op bladkevers onderzocht zijn (BEENEN, 1996; 2001) en waar res- 
pectievelijk 52 en 63 soorten werden aangetroffen. Het aantal soor- 

ten dat sinds 2000 op de Sint-Pietersberg gevonden is, is ook hoog in 

vergelijking met de totaallijst van dit gebied. Bijna 80% van de soor- 

ten waarvan bekend is dat ze ooit op de Sint-Pietersberg zijn waar- 

genomen, is in de jaren 2001 tot en met 2006 aangetoond. Hieruit 

kan echter niet geconcludeerd worden dat er weinig veranderd is. 

Het is duidelijk dat ruim 20% van de soorten niet is aangetroffen en 

het is ook duidelijk dat er door nieuwe biotopen, leefgebied is ont- 

staan voor soorten die voorheen met zekerheid niet op de Sint-Pie- 

tersberg voorkwamen. Op die veranderingen zal hieronder per bio- 

toopworden ingegaan. 

Akkers komen binnen het reservaat op een drietal plaatsen voor. Op 

het plateau (Spiegelklokjesakker).aande westkant ter hoogte van 

café Den Dolhaart (Korenbloemakker) en in het Popelmondedal 

(Klaproosakker). Er zijn slechts weinig bijzondere akkersoorten ge- 

vonden. Hier werden vooral aardvlooien van het genus Phyllotreta 

gevonden die leven van kruisbloemigen. Phyllotreta vittula is op de 

Sint-Pietersberg algemeen. Deze soort is van diverse plaatsen uit het 

zuiden en midden van Nederland gemeld, maar dat betreft geïso- 

leerde vondsten. Het is een polyfage soort die zich ontwikkelt op di- 

verse soorten uit de plantenfamilies Kruisbloemigen (Brassicaceae), 

Grassen (Pooceoe),CypergrassenfCyperaceoe) en somsopComposie- 

FIGUUR3 

Cryptocephalusaureolus (foto.-Fra/ifc/Cö/i/er). 

ten (Asteraceae) en Ganzevoeten (Chenopodiaceae) (DOGUET,I994). 

Een bijzondere schildpadtor die in de Korenbloemakker werd aan- 

getroffen is Cassida vibexdie leeft van diverse Composieten. Aan de 

randen van het studiegebied komen meer akkers voor. Bijvoorbeeld 

bij Oude Pruis waar in 20040P aardappel de Coloradokever (Leptino- 

tarsadecemlineata) massaal aangetroffen werd, en aan de oostkant 

bij de Sebastianenweg waar in 2006 in een aspergeveld twee soor- 

ten aspergehaantjes massaal voorkwamen. Beide soorten komen 

ook op'verwaaide'aspergeplanten elders op de berg voor.Zo worden 

ieder jaar in de groeve Duchateau wel enkele aspergeplanten gezien 

waarmee het Blauw aspergehaantje (Crioceris asparagi) zich voedt. 

Akkersoorten die recent niet meer zijn aangetroffen zijn de Mosterd- 

tor (Colaphussophiae) en de Bietenschildpadtor (Cassida nebulosa). 

Onderde bladkevers bevinden zich slechts weinig indicatoren voor 

gesloten bosbiotopen; bladkeversoorten van bossen zijn veelal 

soorten die leven op de planten van bosranden en kapvlakten (Cox, 

2007). Bij de inventarisatie van de bladkevers van de omgeving van 

de Piepert te Eijs werd ook al aangegeven dat het juist andere or- 

ganismengroepen (bijvoorbeeld loopkevers) zijn die de waarde van 

bosbiotopen bepalen (BEENEN, 1996).Toch zijn er enkele bladkevers 

die karakteristiek zijn voor oude bossen. Eén daarvan is Oomorphus 

concolor,een kleine bolvormige kever die niet in staat is te vliegen. 

Het slechte dispersievermogen is een eigenschap van veel karakte- 

ristieke bossoorten, bijvoorbeeld ook van bossoorten onder de loop- 

kevers (TURIN, 2000). Oomorphus concolor leeft van Klimop (Hedera 

helix) dat groeit in oude bossen. Vanwege het uiterst beperkte ver- 

spreidingsvermogen van deze kever is de kans op herkolonisatie na 

lokaal verdwijnen gering. Dat betekent dat het Maasbos en omge- 

ving als bosbiotoop zo weinig mogelijk doorsneden moet worden. 

Indien nieuwe bossen aansluitend op oude bossen worden aan- 

gelegd kunnen slechte verspreiders onder de bossoorten dergelij- 

ke nieuwe bossen 'stapje voor stapje' koloniseren. Zo is Oomorphus 

concolor'm het bos op de Observant gevonden op enkele honder- 

den meters van het oude Maasbos. Hoewel Klimop als ondergroei in 

bossen absoluut niet zeldzaam is, is de van Klimop levende Oomor- 

phus concolor dat wel. Interessant in deze samenhang is het voor- 

komen van Klimopbremraap (Orobanche hederae) in het bos aan de 

oosthelling van de Sint-Pietersberg (GRAATSMA,198S). Een andere ka- 
rakteristieke keversoort voor oude bossen uit de familie Tenebrioni- 

dae,Platydema violaceum, werd door Huub Paulissen in het Caes- 

terbos gevonden. VAN ETTEN& BRUNSTING (1983) melden nog karakte- 

ristieke loopkevers vooroude bossen van het Maasbos, waaronder 

Abaxparallelus. Dit zijn allemaal soorten die de bijzondere waarde 
van de oude bossen op de oosthelling van de Sint-Pietersberg aan- 

geven. 

In bosranden en ruigtebegroeiing leeft Longitarsus aeruginosus 

die op Koninginnekruid (Eupatorium cannabinum) voorkomt. Op- 

merkelijk was de vondst van de Centauriekever (Galeruca pomo- 

nae) op diverse plaatsen in het bloemrijke grasland op het plateau. 

Deze vroeger wijdverbreide soort was recent nog maar van enkele 

FIGUUR4 

Cryptocephalus pygmaeus (foto: Frank Kohier). 
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FIGUUR5 

De Toortsaardvlo (longitarsus tabidusj (foto: Frank Kohier). 

plaatsen in Zuid-Limburg bekend (BEENEN,iggo).Er is wellicht een 

kleine populatie van deze soort onopgemerkt gebleven die zich re- 

cent sterk heeft uitgebreid. Op de mogelijke rol hierbij van bewei- 

ding met schapen ga ik verderop nog in. Interessant is de vondst van 

de loopkever Lebia cruxminorin hetzelfde gebied. Deze soort is in 

Nederland vrijwel beperkt tot Zuid-Limburg (TURIN, 2000). Het is 

waarschijnlijk dat de larven van Lebia cruxminor, net als de larven 

van Lebia chlorocephala, als ectoparasiet leven van de volgroeide 

larve en pop van verschillende bladkeversoorten (LiNDROTi-1,1954).TU- 

RIN (2000) noemt Chrysolina hyperici, Chrysolina varians en vooral 

Caleruca tanaceW, maar een relatie met Caleruca pomonae is op de 

Sint-Pietersberg aannemelijk. 

Ook het Nederlandse stukje van de Caesterweide bevat een ge- 

varieerde graslandfauna. Helaas werd Chrysolina sturmi hier niet 

meer teruggevonden. Van deze soort werd in 1974 één exemplaar 

in deze weide gezien. Het is aannemelijk dat deze soort in het uit- 

gestrekte Belgische deel van dit grasland nog steeds aanwezig is, 

omdat het extensieve beheer van begrazing met Witblauwe Belgi- 

sche runderen in de tussenliggende periode niet gewijzigd is. Een 

dergelijk constant extensiefgraslandbeheer komt in Nederland bij- 

na nergens meer voor en verdient vanwege de daaraan gebonden 

(bladkever)fauna voortzetting. 

Op de kalkgraslanden leven onder meer de volgende zeldzame soor- 

ten: Labidostomis longimana, Cryptocephalus aureolus [figuur 3], 

Cryptocephaluspygmaeus [figuur4j.de Grote hertshooigoudhaan 

(Chrysolina hyperici), Timarcha goettingensis en de Ballote-aardvlo 

[Longitarsus ballotae). De Toortsaardvlo (Longitarsus tabidus) [fi- 

guur 5] is een soort die vooral voorkomt op Koningskaars (Verbas- 

cum thapsus) en Stalkaars (Verbascum densiflorum), en wordt op de 

Sint-Pietersberg meestal op verstoorde plekjes gevonden. 

Kleine poelen in de vorm van drinkplassen zullen er ongetwijfeld op 

de Sint-Pietersberg ook in het verleden geweest zijn. HILLECERS (1993) 

meidteen grote veedrinkpoel als karakteristiek element voor elke 

hoeve op de Sint-Pietersberg. Deze poelen zullen veelal met regen- 

water gevulde kuilen meteen bodem van leem zijn die tijdens dro- 

ge perioden weinig of geen water bevatten. Op het Belgische deel 

ligt een grote veedrinkpoel vlak voor boerderij Caester. In deze poel 

kwam Slijkgroen (Limosella aquatica) voor (ANONYMOUS, 1953) het- 

geen wijst op een wisselende waterstand. Voor de aanwezigheid 

van poelen ver van de boerderijen heb ik geen directe aanwijzingen, 

maar tegenwoordig liggen op het Nederlandse deel van de Sint-Pie- 

tersberg enkele recent aangelegde poelen, bijvoorbeeld bij het EN- 

Cl-bos en vlak voor de Duivelsgrot. Bij deze kleine poelen zijn slechts 

algemene bladkeversoorten van vochtige plaatsen waargenomen. 

De grote waterpartijen die in de groeve gelegen zijn vormen een 

nieuw biotoop. Dergelijke grote waterlichamen kwamen hier vroe- 

ger niet voor. De bladkeversoorten die hier gevonden werden, zijn 

vrijwel allemaal soorten die zich recent in het gebied gevestigd heb- 

ben. Een karakteristieke soort voor kwelmilieus is Prasocurisjunci, 

die leeft op Beekpunge (Veronica beccabunga). Beekpunge komt op 

diverse plaatsen in de groeve veel voor. Verder is hier Donacia vul- 

garis gevonden die op lisdodde(Typhaspeo) leeft, welke hier veel- 

vuldig voorkomt. In de visvijver leeft op de uitgezette waterlelies 

(Nymphaea spec.) het Waterleliehaantje (Calerucella nymphaeae), 

ook een soort die voordat er als het gevolg van mergelwinning grote 

plassen ontstonden, in dit gebied niet voorkwam. 

De dagbouwgroeve [figuur 6] is een zeer bijzonder gebied. De wa- 

teren zijn hiervoor al behandeld. Naast deze wateren zijn vooral de 

jonge struwelen, de kruidenbegroeiing en de vrijwel onbegroei- 

de delen met mergelbrokken en vuurstenen van belang. Dat laat- 

ste vormt een heel bijzonder biotoop dat waarschijnlijk van ouds- 

her in de Maasdal helling van de Sint-Pietersberg voorkwam. Hier 

werd voor het eerst in Nederland de Hoefbladaardvlo (Longitarsus 

gracilis) gevonden. Deze soort leeft hierop Klein hoef blad (Tussilago 

farfara) dat tussen vuursteenbrokken onder aan steile mergelwan- 

den groeit (BEENEN et al., 2006). Deze biotoop is vergelijkbaar met 

vindplaatsen van deze soort in het aan Limburg grenzende deel van 

Duitsland. 

De meest voorkomende aardvlo op de Sint-Pietersberg isdeVlas- 

aardvlo (Longitarsusparvulus). Deze soort komt nu nog massaal 

voor op vlas in akkers, bijvoorbeeld in België. Op de Sint-Pietersberg 

wordt echter geen vlas verbouwd, maar leeft deze soort op het veel 

voorkomende Geelhartje (Linum catharticum). Hoewel de kevers 

ook wel andere planten aanvreten, leven de larven uitsluitend van 

de wortels va n/inum-soorten. 

WINNAARS EN VERLIEZERS 

Van de soorten die recent niet meer aangetroffen zijn op de Sint- 

Pietersberg, blijken vier soorten, in de periode vóór 1900, drie soor- 

ten rond 1900, negen soorten in de eerste helft van de 20e eeuw en 

acht soorten in de tweede helft van de 2oe eeuw voor het laatst op 

de Sint-Pietersberg gezien. De soorten die het langst niet meer zijn 

waargenomen zijn warmteminnende soorten van droge schrale 

graslanden zoals Chrysolinafuliginosa, Chrysolinageminata, Lon- 

gitarsus nigeren Podagricafuscipes.Bïj de soorten die nog tot ver in 

de tweede helft van de 20e eeuw zijn waargenomen, zitten enke- 

le soorten van vochtige plaatsen zoals vochtige bosranden bijvoor- 

beeld Cassidaflaveola en de Reuzenhaan (Timarcha tenebricosa). 

Het verdwijnen van karakteristieke soorten van warme droge bio- 

topen komt overeen met het steeds verder dichtgegroeid raken van 

de laatste kalkgraslanden. Dat sinds het herstellen van die kalkgras- 

landen soorten van vochtige bosranden verdwenen zijn, lijkt voor 

de hand te liggen in verband met het terugdringen van bosten gun- 

ste van het herstel van graslanden, maar omdat er geen tekort aan 

bosachtige biotopen op de Sint-Pietersberg lijkt te zijn is de oorzaak 
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FiGuuR6 

De dagbouwgroeve van de ENCI met een grote variatie aan 

biotopen is leefgebied van een grote verscheidenheid aan blad- 

kevers (foto: Ron Beenen). 

ze soort werd aangetroffen. Hier staan enkele Malrove- 

planten (Marrubium vulgare), naast Stinkende ballote 

(Ballota nigra),een waardplant van deze bladkever.Mal- 

rove heeft zich dankzij de schapenbegrazing uitgebreid 

opdeze plaats. 

Van de soorten die nog steeds aanwezig zijn is een deel 

in hoge mate kenmerkend voor droge schrale graslan- 

den zoals Cryptocephalus aureolus en Timarchagoettin- 

gensis. Een enkele soort,Oomorphus concolor is kenmer- 

kend voor oude bossen. 

wellicht een andere. Op de Observant en directe omgeving, op de 

westhelling en plaatselijk op het noordelijke deel van de berg zijn 

nog veel bosschages en struwelen. Het is waarschijn lijk dat de sa- 

menhang tussen deze biotopen tegenwoordig zo gering is dat her- 

kolonisatie na lokaal uitsterven bijzonder lastig is. 

Naast soorten die verdwenen zijn, is het aannemelijk dat er ook 

soorten de Sint-Pietersberg recent gekoloniseerd hebben. Zoals 

hierboven al aangegeven zijn vrijwel alle bladkeversoorten van pias- 

oevers recente aanwinsten voor de Sint-Pietersberg. Deze soorten 

waren bekend van de omgeving van Maastricht en het Maasdal en 

hebben de nieuwe leefgebieden gekoloniseerd. Daarnaast zijn er 

enkele soorten die hun areaal recent hebben uitgebreid: de Hoef- 

bladaardvlo en de Ballote-aardvlo. De eerste is reeds besproken. De 

Ballote-aardvlo is in 2001 voor het eerst in Nederland gevonden in 

het Popelmondedal vlak bij de ingang van de Duivelsgrot [figuur 7]. 

Gedurende het onderzoek is dit de enige plaats geweest waar de- 

SAMENHANC 

De Sint-Pietersberg ligt als een eiland tussen Maasdal en Jekerdal en 

wordt aa n de noordzijde begrensd door de stad Maastricht en aan de 

zuidzijde door het Albertkanaal. Hoewel het Maasdal een belangrijke 

verbindingszone vormt voor soorten uit vergelijkbare maar meer zui- 

delijk gelegen biotopen, is het Albertkanaal een barrière omdat daar- 

mee de westflank van het Maasdal hinderlijk onderbroken wordt. Een 

maatregel die de effecten van deze onderbreking voor graslandsoor- 

ten wellicht zou kunnen verzachten is het laten begrazenvan het Ne- 

derlandse en Belgische deel van de Sint-Pietersberg door dezelfde 

kudde schapen, zoals door MOORS & SCHUPPERT (1992) is voorgesteld. 

Een soort die daarvan wellicht profiteert is de Centauriekever. Deze 

kever heeft een gering verbreidingsvermogen, maar wordt mogelijk 

'geholpen'door de schapen die ingezet worden voor de begrazing. FI- 

SCHER et al. (1996) geven aan dat naast plantenzaden ook 

sommige ongewervelde diersoorten door schapen ver- 

sleept worden. Het verslepen van sprinkhanen door scha- 

pen in kalkgraslanden wordt beschreven doorWARKUset 

al. (1997) en het verslepen van slakken door DöRGE et al. 

(1999). Bij de Centauriekever is versleping mogelijk in het 

eistadium. Eipakketten van Co/eruco-soorten worden in 

de nazomer en de herfst door de vrouwtjes vastgekit aan 

plantenstengels, waarop ze ook overwinteren [figuur 8], 

Indien schapen gedurende de herfst en winter terreinen 

waar de Centauriekever leeft begrazen dan is het niet 

denkbeeldig dat eieren van deze keversoort, met de sten- 

gels waar ze aan vast zitten, in de haren van de schapen 

terechtkomen. Wie mergellandschapen wel eens van na- 

bij heeft bekeken weet dat er veel plantenresten in de 

vacht zitten. Met het verweiden van de schapen bestaat 

de mogelijkheid dat stengels met eieren andere graslan- 

den bereiken. Indien de schapen zowel het Nederlandse 

als Belgische deel van de Sint-Pietersberg begrazen dan is 

uitwisselingtussen populaties in beide gebieden moge- 

FIGUUR7 

Popelmondedal met Duivelsgrot, de eerste vindplaats van 

LongitarsusbaUotae in Nederland (foto: Ron Beenen). 
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FIGUUR8 

Eieren van Ca leruca tanaceti vastgekleefd aan een stengel. De eieren 

overwinteren en pas in het voorjaar verschijnen de larven 

(foto: Ron Beenen). 

lijken maakt de geïsoleerde populaties van planten-en diersoorten 

op het Nederlandse deel van de berg minder kwetsbaar. 

De beheersvisie voor de Sint-Pietersberg (GILISSEN, 2001) gaat uitge- 

breid in op het verbeteren van de samenhang tussen de verschillen- 

de graslanden op het Nederlandse deel van de Sint-Pietersberg. Dat 

is, in combinatie met het herstel en uitbreiden van deze graslanden, 

een goede zaak. Een visie op de samenhang tussen de verschillen- 

de bosopstanden krijgt echter minder aandacht. Zo wordt het bos- 

je tussen Popelmondedal en Kannerheide grotendeels gerooid om 

daarmee een betere verbindingte realiseren tussen beidegrasland- 

gebieden.Ook worden op grote schaal kalkgraslanden ontdaan van 

bomen omdaf'bomen en struwelen, boven de anderhalve meter, 

niet thuis horen in kalkgraslanden" (GILISSEN, 2001). Over het "thuis 

horen" kun je twisten; het gaat hier immers over een beheerskeuze. 

Maar een soort als Luperus luperus leeft als adult op verschillende 

loofbomen, terwijl de larve zich voedt met graswortels. Dit is een 

soort met een zuidelijke verspreiding die op de Sint-Pietersberg uit- 

sluitend in het Popelmondedal werd aangetroffen. De hier aanwe- 

zige graslanden volledig ontdoen van bomen is desastreus voor de- 

ze keversoort en waarschijnlijk voor meer soorten met een verge- 

lijkbare levensloop (zie BEENEN,1999). 

Het gebied tussen Kannerhei en Popelmondedal is de laatste plaats 

waar de Reuzenhaan is waargenomen. Deze soort heeft een slecht 

verspreidingsvermogen en leeft in bosranden met walstro {Galium 
spec). Indien er van deze soort nog een restpopulatie aanwezig zou 

zijn dan kan deze alleen duurzaam voortbestaan indien de resteren- 

de houtopstanden verbonden worden met bosranden elders in het 

gebied. Overigens, zelfs als het al te laat zou zijn voor de Reuzenhaan 

dan is het aannemelijk dat hetzelfde geldt voor een deel van de overi- 

ge bosrandsoorten en blijft het bevorderen of instandhouden van de 

samenhangtussen bosranden noodzakelijk. 

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

Op een aquarel van Van Gulpen wordt de oostflank van de Sint-Pie- 

tersberg weergegeven zoals die er omstreeks het midden van de ige 

eeuw moet hebben uitgezien [figuur 9]. Het eerste wat opvalt bij 

het aanschouwen van deze afbeelding is dat de'berg'toen nog rela- 

tiefongeschonden was. Juist in dit deel bevindt zich op dit moment 

de ingangvan de ENCI-groeve.Vervolgens va It opdat in die tijd de 

oostflank van de Sint-Pietersberg veel landschappelijke variatie ver- 

toonde. Het lijkt erop dat er naast stukjes bos en struweel ook veel 

stukken met lage begroeiing zijn en zelfs delen met kale krijtwan- 

den. Voor een deel wordt dit veroorzaakt door de steile rotsen die 

kennelijk al eeuwen zowaren getuige de beschrijving door Faujas 

Saint Fond uit i799:"Hier is de hoogte zoo steil als een muur en ver- 

toont horizontale laagen van een zeer fijn, wit, wat krijtachtig zand, 

afgewisseld met laagen,die ook horizontaal zijn, van zwart getepel- 

deen als getakte kei (silex), ..."(PASTEUR, 1802). Maar misschien werd 

in die tijd ook lokaal mergel in dagbouw gewonnen voor plaatselijk 

gebruik. Mogelijk dat deze grote landschappelijke verscheidenheid, 

juist aan de Maaskant van de Sint-Pietersberg bijgedragen heeft 

aan de grote rijkdom van planten en dieren die beschreven is van het 

einde van de ige eeuw. 

Uit het onderzoek van 2001 tot en met 2006 is gebleken dat de 
huidige waarde van de Sint-Pietersberg nog bijzonder groot is. De 

waarden zijn verdeeld over het gebied. Dat zal echter niet altijd zo 

geweest zijn. DE GRAAF et al. (1983) geven voorde gehele Sint-Pieters- 

berg de botanisch interessante delen weer. Het valt opdat op het 

Nederlandse deel van de berg slechts weinig interessante plaatsen 

aanwezig zijn. Deze plaatsen zijn wellicht ook in de periode tussen 

1938 en 1983 de belangrijke plaatsen voor bladkevers geweest. Het 

zijn waarschijnlijk de refugia geweest van waaruit de verschillende 

soorten na de aanpassing van het beheer andere delen wederom 

gekoloniseerd hebben. Voor enkele soorten is dat echter te laat ge- 

bleken. Uit tabel 1 blijkt dat er gedurende de twintigste eeuw diver- 

se soorten niet meer zijn aangetroffen en mogelijk verdwenen zijn. 

Daarnaast blijkt uit de tekst dat er ook soorten recent zijn aange- 

troffen, deels als het gevolg van areaaluitbreiding, deels omdat er 

geheel nieuwe biotopen zijn ontstaan. 

KRUYNTJENS (1998) noemt de Sint-Pietersberg een heel bijzonder na- 

tuurgebied ondermeer vanwege het voorkomen van meer dan 

400 soorten kevers. Het is niet helemaal duidelijk waar dit aantal 

op gebaseerd is. De bekende Maastrichtse keververzamelaar Piet 
Poot noemt 324 soorten kevers die hij determineerde uit een enor- 

me collectie die verzameld was met behulp van potvallen die gedu- 

rende de periode april 1983 tot en met augustus 1984 op verschil- 

lende plekken op de Sint-Pietersberg waren ingegraven (PooT,ig8g). 

In potvallen worden voornamelijk bodembewonende keversoorten 

verzameld. De soorten die op planten leven worden zelden waarge- 

nomen in potvalmonsters. Het is dan ook niet verwonderlijk dat on- 

der de 324 door Poot genoemde soorten maar zeven soorten blad- 

kevers zaten. 

Uit de sinds 2000 uitgevoerde inventarisatie en het bronnenonder- 
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zoek is nu bekend dat er op de Sint-Pietersberg,tussen het einde van 

de ige eeuw en nu, minstens 119 soorten bladkevers zijn gezien. Dat 

is ongeveer éénderde van de in Nederland waargenomen bladke- 
versoorten. Indien een aandeel van éénderde van de Nederlandse 

soorten ook voor andere keverfamilies zou gelden dan zouden erop 

de Sint-Pietersberg in totaal ongeveer 1.300 keversoorten (éénder- 

de van de ongeveer 4.000 in Nederland waargenomen keversoor- 

ten) tussen het einde van de ige eeuw en nu waar te nemen zijn ge- 

weest. Hierbij moet aangemerkt worden dat het onwaarschijnlijk 

is dat die soorten ooit op één moment allemaal aanwezig zijn ge- 

weest. Het oordeel van Kruyntjens over de bijzonderheid van dit ge- 

bied is dus zonder meerterecht; het genoemde aantal keversoorten 

echter veel te laag ingeschat. 

VAN WINDEN et al. (2004) beschrijven een bronnen-landschapscena- 

rio voor afwerking van de groeve van de ENG na het staken van de 
mergelwinning.Zezijn groot voorstander van dit scenario waarbij 

uitredend en afstromend water in combinatie met begrazing een 

bijzonder landschap zullen op leveren. Aan dit scenario zouden vol- 

gens de auteurs geen serieuze nadelen kleven. In grote lijnen is dat 

ook voor het behoud en versterken van de bijzondere bladkeverfau- 

na van de groeve terecht, maar enkele kanttekeningen zijn daarbij 

wel te maken. De meest karakteristieke soort van de groeve is de 

Hoefbladaardvlo. Voor deze soort is een heel ander beheer noodza- 

kelijk: het instandhouden van een warme pionierbegroeiing. Dat zal 

door middel van begrazing nauwelijks gerealiseerd kunnen worden. 

Bij intensieve begrazing zal de vegetatie inderdaad kort zijn, maar 
wordt het Klein hoefblad ook gegeten. Daarmee ontneem je de 

Hoefbladaardvlo z'n voedsel. Bij extensieve begrazing zal ervan de- 
ze pion iersituatie weinig overblijven. Actief ingrijpen, bijvoorbeeld 

door het periodiek diep omploegen van een strook grond onder- 

langsde krijtwanden.zou een oplossing kunnen bieden. Op ande- 

re plaatsen in onze regio wordt zo'n dynamisch milieu veroorzaakt 

door neervallende steenbrokken. Behoudt van dynamiek op ruime 

schaal is essentieel om een duurzame populatie van deze soort te 

behouden. Inmiddels worden ook voor andere diergroepen extra 

maatregelen voorgesteld.VAN DEN BROEK &TïLMANS (2004) stellen ook 

aanvullende maatregelen voor om bepaalde amfibieën duurzaam 

te kunnen behouden in niet meer in bedrijf zijnde mergelgroeven. 

Overigens is behoud en ontwikkeling van pionierbegroeiing op 

rotsbodem één van de kernopgaven van het Natura 2000-gebied 

Sint-Pietersberg (MINISTERIE VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT, 

2006) en dat zal dus ongetwijfeld een plek krijgen in het nog op te 

stellen beheerplan in het kader van de Natuurbeschermingswet. 

FIGUUR9 

Aquarel van de oostflank van de Sint- 

Pietersberg omstreeks het midden 

van de ige eeuw geschilderd door Ph. 

van Gulpen (TIMMERS, 1978). 

In de groeve komen ook enke- 

le warmteminnende soorten 

voor. Deze zijn gebaat bij het 

voldoende open houden van de 

vegetatie. Hoge bomengroei zal 

de zoninstraling beperken en 

ontneemt daarmee één van de 

voorwaarden voor deze soorten. 

Met name het meest noordelijk 

stuk van de Oehoevallei biedt momenteel geschikte levensomstan- 

digheden voor deze soorten en het verdient aanbeveling om juist 

deze plaats, die mogelijk door de beschutte ligging en de zuidelijke 

expositie één van de warmste plaatsen in ons land is, gedeeltelijk 

vrij te houden van hoge begroeiing. Dat wil echter geenszins zeg- 

gen dat er geen bomen aanwezig mogen zijn. Voor een deel van de- 

ze soorten zijn bomen immers essentieel. Smaragdina affinis leeft 

als adult van diverse loofboomsoorten en ontwikkelt zich als larve 

in de strooisellaag. Indien er gekozen wordt voor een begrazings- 

beheer, zoals in het bronnen-landschapscenario beschreven wordt, 

stel ik voor om het in noordelijke deel van de Oehoevallei de exten- 

sieve begrazing intensief te volgen en eventueel aanvullend maai- 

of hakbeheertoete passen. 

TENSLOTTE 

In de jaren 1949 tot en met 1952 is vanuit het Rijksmuseum voor 

Natuurlijke Historie (Leiden) intensief geïnventariseerd op en in 

de Sint-Pietersberg omdat men vast wilde leggen welke soorten 

planten en dieren er voorkwamen voordat er veranderingen zou- 

den optreden als het gevolg van het afgraven van een groot deel van 

de'berg'(BRONGERSMA, 1958). Over diverse van de geïnventariseerde 

groepen is kort na deze inventarisatie gerapporteerd, maar een an- 

der deel van het verzamelde materiaal is slechts gedeeltelijk uitge- 

werkt. Van de bladkevers bijvoorbeeld is nog steeds een aanzienlijk 
deel als niet gedetermineerd materiaal opgeslagen in het depot van 

het huidige museum Naturalis. Omdat er waarschijnlijk van geen 

enkel Natura 2000-gebied in Europa zo'n referentie bestaat ver- 

dient het aanbeveling om al het ongedetermineerde materiaal te 

bewerken en daarmee een unieke referentie beschikbaarte krijgen. 

DANKWOORD 

Van de volgende personen kreeg ik informatie over bladkevers van de 

Sint-Pietersberg, waarvoor ik ze bijzonder erkentelijk ben: Theodoor 

Heijermans, Frank van Nunen, Huub Paulissen, Oscar Vorst, Jan Wie- 

ringa en Jaap Winkelman. Vereniging Natuurmonumenten en ENCI bv, 

Maastricht (Heidelberg Cementgroep) verleenden toestemming voor 

het doen van onderzoek op hun terreinen. Frank Kohier (Bornheim) was 

zo vriendelijke enkele foto 's van bladkevers beschikbaar te stellen. 
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Summary 

LEAFBEETLESOFTHESINT-PIETERSBERG 

AREA NEAR MAASTRICHT 

Between 2001 and 2006,a survey of the leaf 

beetles (Coleoptera, Chrysomelidae) was 

made on Sint-Pietersberg,anarea between 

the rivers Meuse and Jeker near the town 

of Maastricht (NL).The area comprises a 

considerable variety of habitats, including 

chalk grasslands.old woods and an open-pit 

marlstone quarry with some large ponds. 

The survey recorded a total of 95 leaf beetle 

species, which is nearly 80% of the species 

ever recorded in this area. Changes in the 

leaf beetle fauna are discussed and recom- 

mendations for the management regime 

are presented. 
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Vondst van twee larven van de Gewone bronlibel in de Swalm 

R.P.C. Geraeds, Bergstraat 70,6131 AWSittard 

Op 29 september 2007 is de Nederlandse bovenloop van 

de Swalm geïnventariseerd door enkele leden van de 

Vissenstudiegroep van het Natuurhistorisch Genootschap. 

Omdat in 2006 het voorkomen van de zeldzame Gaffellibel 

(Op/»'ogompfjuscec/7/'a)indeSwalmisvastgesteld(VANScHAiK 

& GERAEDS, 2007) is tijdens deze inventarisatie ook plaatselijk 

het bodemsubstraat bemonsterd op larven van libellen. Op 

één van de bemonsterde locaties is op deze maniereen larve 

van de Gewone bronlibel (Cordulegaster boltonii) gevangen. 

Vanwege de bijzonderheid van deze vangst is de Swalm op 5 

oktober 2007 opnieuw bezocht om nadere informatie over 

de vindplaats in te winnen. Hierbij is het bodemsubstraat 

opnieuw met het steeknet bemonsterd en is een tweede 

larve van de soort gevangen [figuur 1]. 

Grensmaas bij Elsloo (GuBBELS,i9g8).ln 2002 is langs het Rüscher- 

beekje bij Schinveld een eiafzettend vrouwtje waargenomen (REUM- 

KENS & HERMANS, 2007). Naast imago's is twee keer een larvenhuidje 

van de soort gevonden buiten de bekende leefgebieden. In 1995 is 

een larvenhuidje gevonden bij een stilstaande plas langs de Maas 

bij Grevenbicht (CALLE et al.,2007). Een tweede huidje is in 2005 langs 

de Roer bij Roermond gevonden (GERAEDS & VAN SCHAIK,2005). Het be- 

treft allemaal eenmalige waarnemingen, populaties zijn op geen 

van deze locaties aangetoond. Het gaat hierbij dan ook vrijwel zeker 

om zwervende dieren of om larven die in perioden van hoogwater 

op drift zijn geraakt en buiten het oorspronkelijke leefgebied zijn 

gemetamorfoseerd. 

Er zijn echter ook nieuwe populaties van de Gewone bronlibel ont- 

dekt. In 2002 is de soort in Noord-Brabant ontdekt langs de Esper- 

loop bij Bakel (TERMAAT & GROENENDIJK, 2005) en bij De Plateaux bij 

Bergeyk (KALKMAN & KOESE, 2006). In 2006 is een larve van de soort 

gevangen in de Aalsbeek/Molenbeek bij Belfeld (KALKMAN & KOESE, 

2006). Aangezien in deze omgeving tot in de tweede helft van de ja- 

ren zestig van de vorige eeuw dieren werden waargenomen is het 

waarschijnlijk dat de soort hier nooit is verdwenen (KALKMAN & KOE- 

SE, 2006). In de Meinweg is in 2006 een derde deelpopulatie ontdekt 

langs de Venbeek (GERAEDS, 2007). 

HET VOORKOMEN IN NEDERLAND 

Lange tijd waren de populaties in het Meinweggebied en in het 

Haeselaarbroek de enige resterende leefgebieden van de Gewone 

bronlibel in Nederland.Vanaf dejaren negentigvan de vorige eeuw 

wordt de soort echter ook met enige regelmaat buiten de beken- 

de leefgebieden waargenomen. Zo zijn in 1996 en 1998 imago's 

gezien langs respectievelijk de Geleenbeek (HERMANS, 2002) en de 

DE VONDSTEN IN DE SWALM 

De larven van de Gewone bronlibel zijn aangetroffen in de Neder- 

landse bovenloop van de Swalm, tegen de grens met Duitsland 

[figuur 2].Ter plaatse van de vindplaats is de beek circa vijf meter 

breed en onbeschaduwd. De oeverzone is begroeid met Rietgras 

(Phalaris arundinacea). Beide larven zijn gevangen in een zandbank, 

circa een halve meter uit de 

(rechter)oever. Het substraat op 

de eerste vindplaats bestaat in 

hoofdzaak uit zand. Daarnaast 

zijn hier veel boombladeren, 

kleine takjes en detritus aanwe- 

zig. De watervegetatie bestaat 

uit Kleineegelskop [Sparganium 

emersum). De larve is op circa 40 

cm diepte gevangen, de stroom- 

snelheid ter plaatse was circa 10 

cm per seconde. Op de tweede 

vindplaats is geen watervege- 

FICUUR1 

De twee larven van de Gewone 

bron//be/(Cordulegaster boltoniij 

die in de Swalm zijn gevangen (foto: 

R. Geraeds). 
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FIGUUR2 

Vindplaats van de larven van de Gewone bronlibel 

(Cordulegaster boltoniij in de Swalm nabij de 

Duitse grens (foto: R. Ceraeds). 

tatie aanwezig. Het substraat bestaat uit 

zand, grind en detritus. Dit dier is op circa 50 

cm diepte aangetroffen. De stroomsnelheid 

ter plaatse was circa 25 cm per seconde.Ten 

aanzien van de diepte en stroomsnelheid 

moet worden opgemerkt dat de Swalm tij- 

dens de inventarisaties een relatief hoge af- 

voer had. Onder normale omstandigheden 

is de waterdiepte en stroomsnelheid op de- 

ze locatie lager. 

Naast de larven van de Gewone bronlibel 

zijn op deze locatie alleen larven van de Wei- 
debeekjuffer [Calopteryx splendens) gevan- 

gen. Stroomafwaarts van de vindplaats zijn 

tijdens de inventarisatie door de Vissenstudiegroep ook nog larven 

van de Beekrombout (Gomphus vulgatissimus) en de Blauwe gla- 

zenmaker (Aeshna cyanea) in de Swalm aangetroffen. 

DISCUSSIE 

Rest de vraag wat de betekenis is van de vangst van deze larven in de 

Swalm. In Nederland worden Gewone bronlibellen in bronbeekjes 

of beschaduwde bovenlopen van ongestoorde laaglandbeken aan- 
getroffen. Deze beken zijn een halve tot één meter breed, hebben 

een goede waterkwaliteit en worden door kwel gevoed. Het bodem- 

substraat bestaat uit een afwisseling van zand, kiezel en slib (HER- 

MANS,2002). Duidelijk is dat de Swalm niet als een optimaal leefge- 

bied voor deze soort kan worden beschouwd. Dat hier een populatie 

aanwezig is, is dan ook niet waarschijnlijk. Het ligt het meest voor 

de hand dat de dieren hier door larvale drift terecht zijn gekomen. 

Omdat tussen de vindplaatsen de Duitse grens geen zij beken aan- 

wezigzijn,moeten de larven dus uit Duitsland afkomstigzijn. Of po- 

pulaties inde bovenloop van de Swalm of in haar zijbeken aanwezig 

zijn is onduidelijk. In de jaren zestig van de vorige eeuw is de soort 

drie keer in het Swalmdal waargenomen (schriftelijke mededeling 

Norbert Menke).Twee meldingen zijn afkomstig van een klein zij- 

stroompje van de Swalm. De derde waarneming is waarschijnlijk 

langs de Swalm zelf gedaan. De vindplaatsen liggen opéén tot an- 

derhalve kilometer afstand van de Nederlandse grens.Tijdens de 

grootschalige libelleninventarisatie van onder andere het Duitse 

Swalmdal in de periode 1980-1985 en in 1988, is de soort alleen in 

het Meinweggebied aangetroffen (JöDicKEef ai, 1989).Tenslotte is 

in 2000 een imago gezien bij een vennetje ten zuiden van Kame- 

rickshof (schriftelijke mededeling Norbert Menke). Deze vindplaats 

ligt circa 300 m van de Nederlandse grens en slechts 500 m van de 

Nederlandse vindplaats. De vondst van de larven in de Nederlandse 

Swalm maken duidelijk dat er zeer waarschijnlijk een populatie in 

het Duitse Swalmdal aanwezig is, ondanks dat hiervoor eenduidige 
aanwijzingen ontbreken. 

De leeftijd van de larven kan verdere aanwijzingen geven omtrent 

de aanwezigheid van een populatie. De larvale fase van de Gewone 

bronlibel duurt in Midden-Europa in de regel vier tot vijf jaar. Wan- 

neer dieren met een verschillende leeftijd in een gebied aangetrof- 

fen worden, ligt het voor de hand dat er een populatie aanwezig is. 

De larven doorlopen 13 (of mogelijk 14) ontwikkelingsstadia waarbij 

ze uiteindelijk een lengte van 37 tot 46 mm kunnen bereiken (PFUHL, 

1994; HEIDEMANN & SEIDENBUSH, 2002). Omdat de ontwikkelingsduur 

van de larven sterk afhankelijk is van het voedselaanbod en de wa- 

tertemperatuur, kan de leeftijd niet worden afgeleid van het stadi- 

um waarin de dieren zich bevinden. Ook blijkt in de praktijk de leef- 

tijd van de larven niet te kunnen worden afgelezen aan de lengte 

van de dieren (PFUHL, 1994). Het ontwikkelingsstadium van de lar- 
ven kan worden bepaald door het meten van de breedte van de kop 

op het breedste punt, achter de ogen. Hieruit blijkt dat de gevangen 

exemplaren zich in het negende en twaalfde ontwikkelingsstadium 

bevinden. Uit onderzoek aan de ontwikkelingscyclus blijkt vervol- 

gens dat de larven in theorie even oud kunnen zijn, ondanks dat het 

tweede dier ongeveer dubbel zo groot is (15,4 tegenover 31,0 mm) 

(PFUHL, 1994). Het is daarom zelfs mogelijk dat de dieren afkomstig 
zijn van een eenmalige reproductiepoging waardoor er onvoldoen- 

de bewijs is voor een populatie in de Duitse bovenloop van de Swalm 

of een van haar zijbeken. 

Indien dit laatste echter wel het geval is, en larven van hieruit met 

enige regelmaat in Nederland terechtkomen, kan dit op termijn tot 

kolonisatie van het Nederlandse stroomgebied van de Swalm lei- 

den. De vondsten van larvenhuidjes bij een stilstaande plas in het 

Maasdal en langs de Roer tonen aan dat de soort in staat is om ook 

onderongunstigeomstandigheden het larvenstadiumtevoltooien 

en uit te sluipen (CALLE et o/.,2007; GERAEDS & VAN SCHAIK, 2005). Zij- 

beken zoals de Eppenbeeken deTeutebeek lijken meer geschikt als 

voortplantingsbiotoop. Wanneer de Gewone bronlibel op deze loca- 

ties tot voortplanting zou kunnen komen, kan dit tot permanente 

vestiging van de soort in het Swalmdal leiden. 
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Summary 

TWO LARVAE OFTHE GOLDEN-RINGED 

DRAGONFLY FOUND INTHE SWALM BROOK 

During a survey of the Swalm brook by the 

fish study group of the Natuurhistorisch 

Genootschap on 29 September 2007, 

a larva of the Golden-ringed dragonfly 

(Cordulegaster boltonii) was caught, near 

the German border. Since this species is very 

rare in the Netherlands, the site was visited 

again on 5 October 2007,and a second larva 

was found at this location. Until recentlythe 

populations of the Golden-ringed dragonfly 

in the Meinweg and Haeseraalbroek nature 

reserves were the only known populations 

in the Netherlands, but the species has fre- 

quently been spotted at other locations 

since the end of the previous century. Also, 

two new breeding sites have been found in 

the province of Limburg, viz. the Aalsbeek/ 

Molenbeek and Venbeek brooks. Since the 

Dutch part of the Swalm brook does not 

appeartobean ideal breeding waterforthe 

Golden-ringed dragonfly, it is not likely that 

this brook actually hosts a population.The 

larvae probably reached the Dutch part of 

the Swalm by larval drift from the upstream 

German part or from one of its tributaries. 

It is thus possible that the Golden-ringed 

dragonfly may some day colonise smaller 

streams like the Eppenbeek and Teutebeek 

brooks in the Swalm valley. 
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MEDEDELING 

Infectie van een Boomkikker 
door de Paddengoudvlieg 

DePaddengoudvlieg(Auc/7/abu/omVora),ook 

wel (Groene) Paddenvlieg genoemd, is een 

bekende parasiet van de Gewone pad {Bufo 

bufo). De vlieg is wijd verspreid over Noord- 

Amerika en Europa en infecteert vooral am- 

fibieën uit de geslachten Bufo, Hyla, Rana en 

Salamandra (SPIELER, 1990). In Europa worden 

de larven van de Paddengoudvlieg vooral 

aangetroffen op de Gewone pad, waarbij de 

mortaliteit van geïnfecteerde dieren nage- 

noegioo% bedraagt (ZAVADIL,1997). 

Incidenteel worden ook de Rugstreeppad 

{Bufo calamita), de Groene pad (Bufo viridis), 

deHeikikker(/?anaon/ato),de Bruine kikker 

(Rana temporaria), de Bastaardkikker (Ra- 

na klepton esculenta), de Vroedmeesterpad 

(Alytes obstetricans), de Knoflookpad (Pe- 

lobatesfuscus),de Boomkikker (Hyla arbo- 

rea) en de Vuursalamander (Salamandra sa- 

lamandra) als gastheer genoemd (NEUMANN 

& MEYER, 1994). Hoewel deze soorten keer 

op keer worden geciteerd, is wat ons betreft 

van de Boomkikker geen concreet geval in 

de literatuurteachterhalen.Alleen MEISTER- 

FIGUURl 

Met Paddengoudvlieg 

(lucilia bufoni- 

vo ra) geïnfecteerde 

Boomkikker (Hyla 

arboreaj uitdeDoort 

(fotod. Vandewall). 

HANS & HEUSSER (1970) volgden een infectie bij 

verschillende soorten amfibieën. De Boom- 

kikker overleefde als enige de infectie, waar- 

schijnlijk doordat de eieren of de maden van 

de vlieg door de kikkers gemakkelijk met de 

poten konden worden afgeveegd. De amfi- 

bieën met een gladde huid lijken in dit ver- 

band in het voordeel ten opzichte van de pad- 

den. 

De Paddengoudvlieg is obligaat parasitisch. 

Ze legt haar eieren normalerwijzeop de voor- 

zijde van de rug van de gastheer, vlak achter 

of tussen de ogen, liefst zo dicht mogelijk bij 

de neus. Zodra de maden zijn uitgeslopen, 

kruipen ze direct naarde neusopening waar 

ze zich in eerste instantie voeden met het 

daar aanwezige slijmvlies. Later tasten ze, 

zelfs door het botweefsel heen.ookogenen 

hersenen aan, wat in dat stadium vrijwel al- 

tijd leidt tot de dood. Slechts in zeldzame ge- 

vallen is geconstateerd dat de padden van 

deze madenziekte of myiasis herstellen (JAN- 

ZEN.1993). 

Deze eerste melding van een infectie bijeen 

Boomkikker in de vrije natuur is afkomstig 

van de Doort, een natuurgebied ten zuiden 
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van Echt. Jan Vandewall en Willem Vergoos- 

sen liepen daar op 13 augustus 2007 tussen 

14.00 en 16.30 uur in het kader van een meer- 

jarige amfibieënmonitoring hun vaste route. 

In totaal werden die dag 20 adulte Boomkik- 

kers en i86juvenielenopde braamstruwe- 

len geteld. Veel van dejuveniele dieren wa- 

ren net gemetamorfoseerd en hadden een 

lengte van minder dan 10 mm. Daartussen 

werd één juvenieldieropgemerkt,waarvan 

de neus vol zat met maden [figuur 1]. Het dier 

werd uiteraard gefotografeerd, maar niet 

verder gevolgd. Het is dan ook niet met zeker- 

heid te zeggen of de infectie tot een vol led ige 

metamorfose en daarmee succesvolle voort- 

planting van de Paddengoudvlieg heeft ge- 

leid. Normalerwijze eten de larven de gehe- 

le gastheer op, waarna ze zich verpoppen in 

de vochtige bodem. Gezien de vergevorderd e 

infectie lijkt een dergelijk vervolg echter voor 

de hand liggend. 

Dankwoord 

De auteurs danken Willem Vergoossen voor 

het beschikbaar stellen van de nodige gege- 

vens van de Boomkikkermonitoring. 

A.J.W. Lenders &J. Vandewall 
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BOEKBESPREKINGEN 
ELF LANDSCHAPPEN IN 
LIMBURG 

BOGAERTS, R., J. VAN DEN BROEK, C. 
GOMMERS & J. STEVENS, 2006. Johan 
van den Broek, Hasselt. ISBN 90 
74605 26 5. 428 pagina's. 21,6 bij 

25,8 cm, gebonden, full colour. Prijs 
•47,50 (inclusief porto).Te verkrij- 
gen via Meijs NatuurBoeken (www. 
meijsnatuurboeken.com) of door 
overmaking van het bedrag op 
rekeningnummer 000-0400447- 
31 (IBAN BE04 0000 4004 4731, 

BIC BPOTBEBi) van het Provinciaal 

Natuurcentrum, Het Groene Huis, 
Domein Bokrijk, 3600 Genk onder 
vermeldingvan'Elf landschappen in 
Limburg'. 

m 
•         LANDSCHAPPEN 

IN LIMBUKG 

•-.-•-- 1  

In dit fotoboek van Belgisch Limburg, 
of zoals het persbericht vermeldt 

'coffeetablebook', worden de voor- 
naamste landschaps- en natuur- 
waarden samengevat en bijzondere 
Limburgse planten- en diersoorten 
aangestipt. 

Het gaat hier om de elf Limburgse 
Grote Landschappelijke Eenheden 
(GLE). Dit zijn vanwege hun typische 

gemeenschappelijke landschaps- 

kenmerken door het provinciebe- 

stuurvan België aangewezen gebie- 

den (vergelijkbaar met de nationale 
landschappen in Nederland). 
Het is een fotoboek met weinig tekst 
en veel foto's. Elk hoofdstuk laat 
foto's zien van één GLE en bevat een 
korte inleidende tekst. Fotoboeken 

moeten uitnodigen om te blade- 
ren en vooral om te genieten. Er is 
natuurlijk prachtig beeldmateriaal 
gebruikt van de typische Belgische 
landschappen en van een aantal 
planten en dieren. Toch vallen een 
aantal landschapsfoto's tegen. Het 
lijkt of hier dia's zijn gebruikt die 

slecht zijn ingescand. Verder zijn een 
aantal diersoorten onscherp afge- 
beeld, zoals het Gentiaanblauwtje 
en de jonge Wulpen. En dat hoort 
natuurlijk niet in een fraai vorm- 
gegeven fotoboek. Van een aantal 
planten en dieren zijn de namen 

toegevoegd in de foto, echter bij een 
aantal soorten ontbreekt de naam 
en dient de lezer maarte gissen om 
welke soort het gaat. 

Om inspiratie op te doen om de land- 
schappen te bezoeken, kan het boek 
een aardige indruk opleveren, als een 

echt fotoboek kan het mij helaas niet 
bekoren. 

H. HEIJUGERS 

WILDE KONIJNEN 

MARIJKE DREES, HELEEN GODDIJN, SIM 

BROEKHUIZEN, JASJA DEKKER & DICK KLEES, 

2007. KNNV Uitgeverij, Zeist. 96 
pagina's. ISBN 978 90 5011 2628. Prijs 
• 19,95 (leden KNNV/NHGL• 17,95). 
Verkrijgbaar bij de KNNV Uitgeverij 

(www.knnvuitgeverij.nl) of in de 

boekhandel. 

Een van de bekendste zoogdieren in 
Nederland is het Konijn, maar bete- 
kent dit dat er veel over het Konijn 
bekend is? Ja en nee. Er is in de laat- 

ste dertig jaar veel onderzoek aan 

dit dier verricht. Onderzoek, dat in 
het boek"Wilde Konijnen"vooreen 

breed publiek beschikbaar wordt 
gemaakt. De opzet van het boek is 
zodanig luchtig,dat je geen bioloog 

hoeft te zijn om het te snappen. De 
vele foto's, illustraties en persoonlij- 
keontboezemingen van de auteurs 
over hun ervaringen met Konijnen 
maken het boek uiterst begrijpelijk. 

Toch worden moeilijke processen en 
tabellen niet geschuwd. 
Het eerste hoofdstuk handelt 

over de herkomst van het Konijn. 

Meegekomen als levend voer in 
de vroege Middeleeuwen, gefokt 
in waranden van duinmeijers en 
ten slotte een algemeen voorko- 
mende diersoort: dat is in het kort 
de geschiedenis van de opmars van 
het Konijn in Nederland. Vervolgens 

geven de auteurs een blik in het 
leven van het Konijn. Konijn kunnen 
bijna 360 graden rond kijken, maar 
hun kleurenzien is beperkt. Ze zien 
geen rood, maar ze zien wel scherp 
in het donker, zodat Konijnen ook 

's nachts veilig kunnen foerageren. 

Het zijn sociale dieren, die in groe- 

pen rond een dominant mannetje 

en vrouwtje leven. 

Dat Konijnen holbewoners zijn, zal 
voor iedereen een open deur zijn. 
Ook de jongen worden ondergronds 
geboren, soms in de burcht, maar 
soms in een losse doodlopende gang, 

wentel genaamd.Wist u dat het moe- 
derdier de jongen slechts een maal 
per dag bezoekt en datdejongen dan 
in vijf minuten worden gezoogd. Na 
zo'n drie weken komen de jongen 
bovengronds. Daar loert het gevaar: 
predatie en ziekten. 
Konijnen worden bedreigd door 

twee belangrijke ziekten,die allebei 

een Konijnpopulatie kunnen deci- 
meren: het aloude bekende myxo- 
matoseende nieuwe minder opval- 

lende VHS. Deze laatste ziekte heeft 
de laatste tien jaar op veel plaatsen 
de Konijnpopulatie gereduceerd, 
waardoor het Konijn tegenwoordig 
in grote delen van Nederland zeld- 
zaam is geworden. De eertijds grote 
populaties in de duinen zijn vrijwel 
verdwenen, hoewel de soort ook 
daar weer opkrabbelt. Kortom "Wilde 
Konijnen" staat boordevol informa- 

tie. In het boek komt ook de contro- 

verse tussen Hazen en Konijn aan 
bod. Waar Hazen zitten, zitten geen 
Konijnen en andersom is de stelling. 
Klopt dit? Wilt u het weten, zoek het 
op in "Wilde Konijnen". Wat eten 
Konijnen zoal en wie eten er allemaal 

Konijn? In het Konijnenboek staat het 
beschreven. 
Iemand die het boek "Wilde 
Konijnen" leest, weet daarna veel 
over deze interessante soort. Maar 
is het beeld ook compleet? Als je in 
de duinen woont zeer zeker, maar 

de Limburgse situatie wijkt behoor- 

lijk af van het duinleven. Hier leven 
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Konijnen niet alleen in het buiten- 

gebied, maar juist ook in het stads- 
groen. Verder stamt veel kennisvan 
de auteurs uit de jaren '80 en '90 van 
de vorige eeuw. Op zich zelf is dat 
niet zo erg, zo snel gaat de evolutie 

nu ook weer niet. Wat wel jammer 
is, dat je geen beeld krijgt waar het 
Konijn nu staat. Is het terecht dat de 
soort op de Rode lijst staat? Leven ze 
ook in het westen van Nederland in 
de stad? Eigenlijk had het boek best 
tien jaareerder geschreven kunnen 

en mogen worden, want behalve het 

onderzoek van Jasja Dekker staat 

er weinig over de ontwikkelingen 
van de laatste tien jaar in het boek. 

Desondanks is"Wilde Konijnen"een 
aanrader. Gemakkelijk leesbaar en 
vol toegankelijke informatie over 

een van de leukste zoogdieren van 
Nederland, maar dat laatste is mis- 
schien mijn vooringenomenheid. 

REINIER AKKERMANS 

LIKONAJAARBOEK2006 

Limburgse Koepel voor Natuurstudie, 
2007. Provinciaal Natuurcentrum, 
Het Groene Huis, Domein Bokrijk, 
Genk. 95 pagina's. ISSN 0778-8495. 
Prijs • 10,-. Meer informatie via liko- 
na@limburg.be. 

LIKONA 
Jaarboek 2006 

N°.i6 

Voor de zestiende keer heeft LIKONA 
opnieuw een zeer gevarieerd jaar- 

boek uit weten te brengen. De opzet 
is in grote lijnen dezelfde gebleven. 
De vormgeving heeft echter met de 
ingang van het nieuwe (vierde) lus- 
trum een kleine verandering onder- 

gaan. De kaft heeft daarbij een iets 
modernere uitstraling gekregen. 
Zoals we gewend zijn van de laat- 
ste jaren is het fotowerk weer uit- 
stekend verzorgd en maakt de twee- 

koloms tekstindeling de artikelen 

overzichtelijk. Een punt van kritiek 
is echter de gekozen lettergrootte. 
Was deze ook in de voorafgaande 
aflevering al niet te groot, in deze 
nieuwe uitgave is gekozen voor een 
nog kleiner lettertype, wat de lees- 

baarheid, zeker voor de wat oudere 

natuurliefhebber, niet ten goede 
komt. 
De bijdragen zijn zeer gevarieerd, 
waardoor iedere lezer wel een 
onderwerp naar zijn gading vindt. 
Er wordt ingegaan op de natuur-en 

cultuurhistorische waarden van de 
onderaardse kalksteengroeven van 
Vechtmaal en het belang van het 
behoud daarvan. Datzelfde geldt 
voor het tweede artikel dat gewijd 
is aan het natuurreservaat van de 
Mangelbeekvallei. 

Er zijn een drietal floristische artike- 
len opgenomen. In het eerste wordt 
ingegaan op de veranderingen in de 
korstmossenflora van de provincie 
Limburg. In een tweede wordt aan- 
dacht besteed aan de Jeneverbesdie 
in Limburg een kwijnend bestaan 
lijdt en mogelijk het jaar 2025 

niet meer haalt. In tegenstelling 
daarmee schijnt de zinkflora het 
plaatselijk op vervuilde gronden in 
het noorden van de provincie niet 
slecht te doen. 

De ongewervelden zijn vertegen- 

woordigd met een kort artikel over 
enkele zeldzame soorten kevers 
die leven op dood hout. Dit artikel 
wordt gevolgd door een opvallende 
bijdrage over een visseninventari- 
satie in vloeiweiden en aanvoerslo- 

ten die een verrassend groot aantal 
(ook zeldzame) soorten laat zien. 
Datzelfde geldt voor de reptielen- 
fauna langs een voormalig spoor- 
traject bij Lanaken. Hier werden 
Levendbarende hagedis, Hazelworm 

en Muurhagedis waargenomen, 
zij het dat de laatste soort alleen 
in Nederland werd aangetroffen 
en ter plekke nog net niet in België 
voorkomt. De artikelenreeks wordt 
afgesloten meteen bijdrage over de 

Middelste bonte specht. De 'Mibo' 

lijkt net als in Nederlands Limburg 

ook in Belgisch Limburg aan een 

sterke opmars bezig te zijn. 
Ook nu weer worden de artikelen 
gevolgd door een becommentar- 
ieerd literatuuroverzicht, dat mij 
overigens meer aanspreekt dan 
de daarop volgende verslagen van 
de werkgroepen. Maar dat heeft 
waarschijnlijk te maken met een 
persoonlijke belangstelling. Al met 
al is het zestiendejaarboek weer een 
aanrader voor iedere natuurliefheb- 
ber die over de grens wil kijken. De 

lezer zal daarbij constateren dat de 

bedreigingen en hoogtepunten in 
de natuur aan weerszijden van de 
grens echt niet zoveel anders zijn. 

TON LENDERS 

RECENT  VERSCHENEN 
PETERS, B.W.E., E. KATER & G.W.GEERLINC, 

2006. Cyclisch beheer in uiterwaar- 
den. Natuur en veiligheid in de prak- 

tijk. 
Centrum voorWateren Samenleving, 
Radboud Universiteit.Nijmegen (206 
pp.). ISBN 90 81058614. Prijs • 29.95, 
inclusief verzendkosten. Bestellen 
kan via de internetpagina www. 
cyclischbeheer.nl. Op deze pagina 

kan het boek ook worden opgehaald 
alspdf-bestand. 

M 

Cycliscli beheer 
in uiterwaarden 

Bossen zorgen voor extra weerstand 
in de uiterwaarden en zandafzettin- 
gen verkleinen de ruimte voor het 
water. Zolang de rivier niet struc- 
tureel meer ruimte wordt gegeven, 
stelt dit rivier- en natuurbeheerders 
voor een dilemma, immers ze ver- 

hogen de waterstanden. Cyclisch 

Beheer is een nieuw beheerconcept 
dat aansluit bij natuurlijke ver- 

jongingsprocessen langs rivieren. 

Zonder de pretentie processen volle- 
dig te kunnen vervangen, biedt het 
nieuwe kansen voor natuurontwik- 
keling en hoogwaterbescherming. 

Het handboek geeft inzicht in de 
maatregelen die ingezet kunnen 
worden voor de handhaving van 
hoogwaternormen in bestaande 
natuurgebieden in de uiterwaar- 
den. Verder geeft het uitleg over de 
momenten waarop cyclisch beheer 
kan worden toegepast, het gebruik 
van geo-informatie daarbij en de rol 

communicatie. 

HEULICER5, H.W.G., 2007. Monitoring 
vleermuisvoorziening en rijksweg 
73. Eindrapport 2003-2006. 
Stichting Natuurprojectenbureau 

De Lierelei, Roermond (19 pp.). In 
opdracht van Rijkswaterstaat, 

directie Limburg, Maastricht. 
Meer informatie over dit rapport 
is te verkrijgen bij de Stichting 
Natuurprojectenbureau'De Lierelei', 
e-mail: lierelei@nhgl.org of bij het 

kantoorvan het NHGLin Roermond. 

Monitoring 

vteermuisvoorróningen 

RIJKSWEG   73 

Dit eindrapport vormt de afsluiting 
van het onderzoeksproject 'Moni- 
toring Vleermuisvoorzieningen 
Rijksweg 73, 2002-2006'. Doel van 
het onderzoek is om duidelijkheid 

te krijgen over het gebruik van twee 

winterverblijven voor vleermui- 

zen langs de Rijksweg 73 in Horst 
en Grubbenvorst. In de bestaande 
verblijven zijn extra voorzieningen 
aangebracht om meer geschikte 
schuilmogelijkheden te maken door 

middel van patioblokken, houten 
constructies en vleermuiskasten. 
Deze zijn aangebracht in 2002/2003 

nadat er geen vleermuizen meer 
werden aangetroffen in de winter- 
verblijven. De verblijven zijn daarna 
zowel in de winterperiode als inde 

zomerperiode onderzocht. Daarbij 

zijn niet alleen de vleermuizen 
geteld, maar ook temperatuur en 

vochtgehalte. Beide verblijven blij- 

ken alleen in de winterperiode te 
worden gebruikt door de Gewone 
grootoorvleermuis, van één tot 
maximaal zes exemplaren per loca- 
tie. De dieren maken vooral gebruik 
van de bij de bouw aangebrachte 

richels in het plafond, de nissen in 

de stenen muren en de houten con- 
structies. Van de patioblokken en 
vleermuiskasten werd geen gebruik 
gemaakt. 

Wie zijn rapport, boek, etc. opge- 

nomen wil zien in deze rubriek, kan 

een literatuurverwijzing met korte 
inhoudsbeschrijving en bestelwijze 
opsturen naar de redactie o.v.v. 'recent 
verschenen'. De publicaties moeten 
betrekking hebben op voor Limburg 
relevante onderwerpen. 

De meeste in deze rubriek bespro- 
ken rapporten kunnen worden 
ingezien op het kantoor van het 
Natuurhistorisch Genootschap in 
Limburg (tel. 0475 -386470). 

GUIDO VERSCHOOR 
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ONDER   DE  AANDACHT 

INVENTARISATIEMIDDELENTE LEEN 

Het Natuurhistorisch Genootschap in Lim- 

burg heeft een aantal inventarisatiemidde- 

len beschikbaar, welke door leden (tijdelijk) 

geleend kunnen worden bij ondersteuning 

van activiteiten of voor eigen inventarisa- 

tiedoeleinden. 

U kunt daarbij denken aan GPS, batdetec- 

tors, herpetonetten,zoogdiervallen of at- 

lassen van Limburg, maar ook laptop en 

beamer zijn beschikbaar voor ledenactivi- 

teiten. Een totale lijst van leenspullen is te 

vinden op de internetpagina van het NHGL: 

www.nhgl.nl. Natuurlijk kunt u de lijst ook 

opvragen op kantoor van het genootschap 

(tel. 0475-386470, e-mail: kantoor@nhgl.nl). 

VERZENDING NATUURHISTORISCH 
MAANDBLAD 

U bent van ons gewend om het Natuurhisto- 

risch Maandblad te ontvangen ineen papie- 

ren wikkel. Vanaf april wordt het maandblad 

verzonden in een plastic omslag. Het verpak- 

kingsmateriaal is van polyethyleen en vol- 

doet aan het milieukeur. Het gebruik van de 

papieren wikkel leverde regelmatig klachten 

op, doordat wel een wikkel werd ontvangen, 

maar geen maandblad. Daarnaast was het 

verpakken van het maandblad in de papie- 

ren wikkel tijdrovend. Wij hopen dat u begrip 

heeft voor deze manier van verpakken. Voor 

vragen kunt u contact open met het Natuur- 

historisch Genootschap: 

Godsweerderstraat 2, 

6041GH Roermond, 

tel. 0475-386470; e-mail: kantoor@nhgl.nl. 

SCHOLEKSTERS 
GEZOCHT 

HetSOVONVogelonder- 

zoek Nederland heeft 

2008 uitgeroepen tot 

jaar van de Scholekster. 

De Scholekster is een 

soort waarmee het al ja- 

ren niet goed gaat. Via 

verschillende deelpro- 

jecten wordt getracht 

een beter beeld te krij- 

gen van de aantallen, 

verspreiding en broed- 

biologie van deze op- 

vallende vogelsoort. Via de internetpagina 

www.jaarvandescholekster.nl kunt u kijken 

op welke manier u een bijdrage kunt leve- 

ren. Zo worden mensen gezocht die de ver- 

spreidingvan de Scholekster willen vastleg- 

gen. Dit kan door losse waarnemingen door 

te geven of door onderzoek naar weidevo- 

gels in het algemeen. 

VLINDERSTICHTING 25 JAAR: 
FOTOWEDSTRIJD 

Dit jaar bestaat De Vlinderstichting 25 jaar. 

De Vlinderstichting zet zich in voor het be- 

schermen van vlinders en libellen. In het ka- 

der van het jubileum wordt een fotowed- 

strijd georganiseerd.Veel natuurliefhebbers 

fotograferen,en het vastleggen van vlinders 

en libellen is altijd weer een (in)spannende 

bezigheid. Er zijn vijf thema's, namelijk: 

- bezigevlinders, 

- libellen in hun omgeving, 

- vlinders, libellen en de mens, 

- leefgebieden van vlinders en libellen, 

- libellen en vlindersoverdegrens. 

In het najaar van 2008 zullen de prijswin- 

nende foto's op diverse plekken in het land 

worden tentoongesteld. De foto's kunnen 

tot 31 augustus 2008 digitaal worden inge- 

stuurd. 

Meer informatie treft u aan op de internet- 

pagina: www.vlinderstichting.nl/jubileum. 

BOEKENMARKT 

Tijdens de Genootschapsdag van zaterdag 

28 februari 2009 zal evenals voorgaande ja- 

ren een tweedehands boekenmarkt worden 

georganiseerd. Leden die boeken, tijdschrif- 

ten of rapporten af willen staan, kunnen 

contact opnemen met het kantoor van het 

Natuurhistorisch Genootschap in Limburg. 

Het onderwerp van de boeken moet betrek- 

king hebben op natuuren milieu. 

BINNENWERK   BUITENWERK 

OP DE INTERNETPAGINA WWW.NHGL.NL 

IS DE MEEST ACTUELE AGENDA TE RAAD- 

PLEGEN 

verzorgt Kring 
Maastricht om 20.00 uur een bijeen- 
komst in het Natuurhistorisch Mu- 
seum Maastricht. 

inventariseert de 
Vissenwerkgroep de Schellekens- 
beek. Aanvang 10.00 uur. Verplichte 
opgavevia vissen@nhgl.nl. 

organiseert de Pad- 

destoelenstudiegroep een excursie 

naar het Schaelsbergbosch in Val- 

kenburg. Vertrek om 10.00 uur vanaf 

de parkeerplaats nabij de"Kluis". 

lenhoek. Vertrek om 10.30 uur bij de 

kerk van Molenhoek. 

organiseert de Vlin- RDAG 15 MEI verzorgt Kring 
derstudiegroep om 20.00 uur een Maastricht om 20.00 uur een insec- 
bijeenkomstinhetNatuurhistorisch tenlezing in het Natuurhistorisch 
Museum Maastricht. Museum Maastricht. 

organiseert de Studie- 
groep Onderaardse Kalksteengroe- 
ven om 19.30 uur een ledenavond 
in het Natuurhistorisch Museum 
Maastricht. 

organiseert de Mol- 

lusken Studiegroep Limburg een 
excursie in de omgeving van Mo- 

ERDAGis-v organiseert Kring 
Heerlen een Nachtegalenexcursie 

langs de Worm onder leiding van 
Olaf Op den Kamp. Vertrek om 20.00 

uur vanaf de kerk aan de Meuser- 
straat in Haanrade (Kerkrade). 

DONDERDAG 15 M   houdt de Plan- 
tenstudiegroepeen streepexcursie 

in Heel. Vertrek om 10 uur bij de kerk 

van Heel. Opgave bij Eduard Blink 

(tel. 043-4081796) of Ka rel Brussee 
(tel. 043-4592978; kj.brussee@com- 
paqnet.nl). De excursie duurt tot cir- 
ca 13 uur. 

organiseert de Pad- 
destoelenstudiegroep een excursie 
naar De Molt/Kruisberg, Eperheide. 
Vertrek om 10.00 uur vanaf de kerk 
inSlenaken. 

ZATERDAG 17/wf organiseert de Her- 

petologische Studiegroep onder 

leidingvan Denis Frissen een excur- 

sie naar de Meertensgroeve met als 
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thema Zuid-Limburgse padden. Ver- 
trek om 10.00 uur vanaf de kerk in 
BergenTerblijt. 

ZONDAG 18 MEI organiseert Kring 
Heerlen een Zangvogelexcursie over 

de Teverenheide (D) onder leiding 
van Paul Spreuwenberg. Vertrek om 

7.30 uur vanaf de kerk van Abdissen- 
bosch. 

verzorgt de Mol- 
lusken Studiegroep Limburg een 
werkavond bij John Hannen. Aan- 

vang 20.00 uur. Verplichte opgave 
via mollusken@nhgl.nl. 

houdt de Plan- 
tenstudiegroep een streepexcur- 

sie in Landgraaf. Vertrek om 10 uur 
vanaf de wijk "Aan de slagboom" op 
de hoek Melcherstraat-Leenstraat. 
Opgave bij Eduard Blink (tel. 043- 
4081796) of Karel Brussee (tel. 043- 
4592978; kj.brussee@compaqnet. 

nl). De excursie duurt tot circa 13 uur. 

ZATERDAG 31 MEI organiseert Kring 
Heerlen een excursie naarde Doort 
bij Echt onder leiding van Olaf Op 

den Kamp. Vertrek om g.oouurvan- 

af de parkeerplaats langs het spoor 
aan de Spoorsingel tussen de Groe- 

ne boord en het politiebureau Heer- 
len. 

ZATERDAG 3»MEI organiseert de Mol- 
lusken Studiegroep Limburg een ex- 
cursie in de omgeving vanMilsbeek. 
Vertrek om 10.30 uur bij de kerk van 

Gennep. 

organiseert de 
Vlinderstudiegroep om 20.00 uur 
een bijeenkomst in het Natuurhisto- 

risch Museum Maastricht. 

G 5JUN> organiseert Kring 
Maastricht een excursie naarde La- 

ge Fronten en de spoorlijn naar La- 
naken. Vertrek om 19.00 uur bij de 
parkeerplaats onder aan de Ca ber- 
gerweg te Maastricht. 

VRIJDAG 6 T/M ZONDAG 8 JUNI organi- 
seert het NHGL het Genootschaps- 
weekend met als thema: "Holle we- 
gen in Zuid-Limburg". Meer informa- 
tie in het Natuurhistorisch Maand- 
blad en opwww.nhgl.nl. 
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INVENTARISATIEWEEKEND    2008 

HOLLE  WEGEN, WEGBERMEN   EN   GRAFTEN 

Van vrijdag 6 tot en met zondag 8juni 2008 zal het achtste inventa- 

risatieweekend worden georganiseerd in Eys,gelegen in Zuid-Lim- 

burg. 

Tijdens het weekend zal, zoals aangegeven tijdens de Genoot- 

schapsdag, de focus gericht zijn op holle wegen, wegbermen en 

graften. Deze kleinschalige landschapselementen zijn rondom Eys 

volop te vinden op loopafstand van onze comfortabele verblijf- 

plaats het Eyserhof te Eys. 

Op een steenworp afstand, iets ten zuiden van Eys, liggen de Wahl- 

willer Graven. Dit is een oud kleinschalig cultuurlandschap met 

kalkgraslanden, graften, holle wegen en struwelen op de noordelij- 

ke helling van de Sinselbeek. 

Eveneens op loopafstand ligt het waterwingebied Piepert in het 

beekdal van de Eyserbeek. Het hoger gelegen Eyserbosch is even- 

eens een bezoek waard. Hier liggen nabij de spoorbaan mooie ta- 

luds met kalkgraslanden, waar verschillende zeldzame insecten en 

planten kunnen worden aangetroffen. 

Ten oosten van Eys ligt het Landgoed Goedenraad, ook gelegen in 

het dal van de Eyserbeek, en wat verderop het Platte Bosch, Groeve 

Sweieren het Imstenraderbos. 
Landgoed Goedenraad heeft weilanden langs de beek en bossen 

met oude beuken op de helling. Het Imstenraderbos kenmerkt zich 

eveneensdooreenzeeroudbeukenbestand. 

Daarnaast liggen, ten noorden van Eys, nog veel meer interessan- 

te gebieden.Te denken valt dan aan de Rensberg.de Vrakelberg.de 

Klingeleberg.PutbergenKeverberg. 

Tijdens het weekend zal in het kader van de nogte verschijnen atlas- 

sen van libellen, en sprinkhanen uitgebreid veldonderzoek van deze 

soortgroepen plaatsvinden. Maar daarnaast zal ook aandacht uit- 

gaan naar soortgroepen als dag- en nachtvlinders, vogels, amfibie- 

en,reptielen,mollusken en planten. 

OPGAVE 
Opgave of het aanvragen van informatie is mogelijk bij: 

Natuurhistorisch Genootschap, 

Godsweerderstraat 2, 

6041GH Roermond, 

tel. 0475-386470 

e-mail: kantoor@nhgl.nl. 

De kosten voor het gehele verblijf bedragen • 35,00. Dit is inclusief 
overnachtingen en de maaltijden op zaterdag en zondag. 
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113       BLADKEVERS VAN DE SlNT-PlETERSBERC 

R. Beenen 

In 2001 is gestart met een inventariserend onderzoek van bladkevers van de Sint-Pie- 

tersberg. Eveneens is een lijst samengesteld van alle bladkeversoorten die ooit op de 

Sint-Pietersberg zijn aangetroffen. Hieruit komt naar voren dat op de Sint-Pietersberg 

tussen het einde van de ige eeuw en nu, minstens 119 soorten bladkevers zijn gezien. Dat 

is ongeveer éénderde van de in Nederland waargenomen bladkeversoorten.Ook nu nog 

is de waarde van de Sint-Pietersberg voor bladkevers bijzonder groot. 

122     VONDST VAN TWEE LARVEN VAN DE GEWONE BRONLIBEL IN DE SWALM 

R. Ceraeds 

In 2007 zijn in de bovenloop van het Nederlandse deel van de Swalm twee larven van de 

Gewone bronlibel gevangen. Duidelijk is dat de Swalm niet als een optimaal leefgebied 

voor deze soort kan worden beschouwd. Dat hier een populatie aanwezig is, is dan ook 

niet waarschijnlijk. Het ligt het meest voor de hand dat de dieren hierdoor larvale drift 

terecht zijn gekomen. Desondanks wordt kolonisatie van het Nederlandse stroomge- 

bied van de Swalm niet uitgesloten. 
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Infectie van een Boomkikker door de Paddengoudvlieg 
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