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IX.FAUNISTISCHE ASPECTEN
A. INLEIDING
Ten einde deverschillende facettenvande nationale
faunistischebetekenis vanMergelland endeuiteenlopende aspectenvandeproblematiek vanhet terreinbeheervanverschillende kanten tebelichten, worden
indithoofdstuk bewust eenaantal zeeruiteenlopende
groepenvan zowel gewervelde alsongewervelde dieren
besproken.
De afzonderlijkegroepenwordenopverschillende wijze
behandeld, afhankelijk van deaard en de volledigheid
van debeschikbare gegevens envan de informatieve
betekenis van die groepen.De zoogdieren,amfibieën
enreptielenworden soortsgewijs aan deorde gesteld,
demolluskenworden groepsgewijs besproken enbijde
vogelswordt ineerste instantieuitgegaan vanverschillende biotooptypen.Bij elkworden pergroep of
soort,voor zover diemet zijnverspreiding aan ZuidLimburgbijzondere betekenis verleent, deoecologie,
het voorkomen en recente veranderingen daarin,debedreiging enhetbeheeraangesneden.Van de insekten
tenslotte wordenvier groepen besproken om enige
aspekten te illustreren diebijde evaluatie vanfaunistische (inventarisatie-)gegevens een rol spelen.

Niet bij elkeparagraaf is denoodzaak tot verder
onderzoek expliciet vermeld. Het zalna lezing echter
duidelijk zijn,datverdieping van onzekennis zeer
gewenst isvooralmet betrekking tot deoecologie van
debesproken soorten, de functionele positie die deze
indebetreffende levensgemeenschap vervullen,hun
voorkomen enveranderingen daarin, de indicatieve
betekenisvanhunvoorkomenvoorhetnatuurbeheer, en
met betrekking tot evaluatie-of waarderingstechnieken
terverwerkingvan dergelijke informatie.
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B. LANDZOOGDIEREN
1.Algemeen
Uitgaande vanVanWijngaarden etal. (1971)telt de
thans inNederland inheemse zoogdierfauna 54soorten.
Het landelijk voorkomen isalsvolgt verdeeld:
Inhetgeheleland,inclusiefZuid-Limburg,
minofmeeralgemeen

29

InNederlanduitsluitendbuitenZuid-Limburg
voorkomend

2

RecentuitZuid-Limburgverdwenen,eldersin
Nederlandnogvoorkomend

2

Alleenindezuidelijkehelftvanhetland,
inclusiefZuid-Limburg
InZuid-Limburgbetrekkelijkalgemeen,elders
(zeer)zeldzaam
(Vrijwel)uitsluitend inZuid-Limburg,+frequent

4
9(7)

Uitsluitend inZuid-Limburg,incidenteel

1

Uitsluitend inZuid-Limburg,recentverdwenen

1 (5)

(metquestieuzestatus:edelhert,incidenteel
inZuid-Limburg,elderssemi-natuurlijk

1)

Voormeer dan éénkwart van deNederlandse zoogdierfauna
is Zuid-Limburg dusvanbijzondere betekenis; andersom
isoverigNederland als geheel tenopzichte van ZuidLimburg ditvoor slechts ééndertiende van de inheemse
zoogdierfauna.

2. Insecteneters
Nederland herbergt zeven soorten insecteneters.Mol,
egel envier spitsmuizesoorten komen vrijwel doorhet
gehele landverspreid voor, inclusief Zuid-Limburg. Het
voorkomen van de zevende soort,develdspitsmuis, is
daarentegen beperkt enoverigens onbevredigend bekend.
Totnu toe zijn demeeste vondsten van deze soort bekend
uitMidden-Limburg en Zeeuws-Vlaanderen (bronnen:Van
Wijngaarden et al. 1971;Van denBrink 1968).
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Develdspitsmuisheeftzichwaarschijnlijkgeologisch
zeerrecent,wellicht zelfsinhistorische tijdvanuit
hetOosteninEuropauitgebreid.Desoortprefereert
kreupelhout,struikgewas,bosranden,tuinene.d.,in
hetalgemeengoedgedekt,droogterrein.
Naderegegevensoverdestandeneventuelebedreigingen
ontbreken,almoetaangenomenwordendatbepaaldeaspectenvandemoderneland-enbosbouwvannegatieveinvloed
kunnenzijn(gebruikinsecticiden,herbicidebespuiting
vanbosranden,verwijderingoftegengaanvanspontane
opslagvanstruikenenbomen).Debeperkteverspreiding
fr-

vandesoortinNederlandenzijnplaatselijkvrijalgemeenvoorkomeninZuid-Limburgdoenditlaatstegebied
metbetrekkingtotdeinsectenetersvanbijzonderebetekeniszijn.Diebetekenisistebestendigendoorhet
specifiekebiotoop instandtehoudenendegenoemde
negatieveinvloedendaaruitteweren.
3.

Vleermuizen

3.1

Algemeen
Inonslandkomenzeventiensoortenvleermuizenvoor,
waarvanzestienookinZuid-Limburg (94%)- Allesoorten
gaandelaatstejareninaantalachteruit.Dezeachteruitgangverlooptdusdanig,datvoordemeestesoorten
eenexactegetalsmatigemomentopnamevanhunpopulatieomvangnietmogelijkis.
Degroteendekleinehoefijzerneuszijnwaarschijnlijkop
enkeleexemplarennauitonslandverdwenen;tijdensde
laatstgehoudenwintertelling (december1976)werdennog
slechtsenkeleslapendinZuid-Limburgsekalksteengroeven
aangetroffen.Demopsvleermuis isvermoedelijk intussen
reedsgeheeluitonslandverdwenen.
Degenoemdegetallenkunnenderhalvevervangenworden
doorzestien(>veertien),respectievelijkvijftien
(>dertien).
Vandiezestienoverwinterennegensoorten(56%)uitsluitend inZuid-Limburg,inondergrondsekalksteengroevenendeelsookwelinkasteel-enijskelders,kazemattene.d.Vandeoverigesoortenoverwinterenerzes
ookvooreenbelangrijk deelinZuid-Limburg (37%);de
meesteindeeerdergenoemdeplaatsendochookwelop
kerkzolders,opverschillendeplaatseninanderegebouwen
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en inholle bomen,terwijl de rosse vleermuis inhoofdzaak inholle bomen overwintert.
De ruige dwergvleermuis is de enige soort,waarvan tot
nu toeniet bekend isdat deze inZuid-Limburgvoorkomt.
De stand van deze soort isechter zeeronvoldoende bekend.

Zuid-Limburg isderhalve chiropterologisch van zeer
bijzondere betekenis.Die status dankt dit gebied voor
alles aan deaanwezigheid van talrijke,uitgestrekte
ondergrondse kalksteengroeven. Hetwel-en-wee van deze
groeven enhun afzonderlijkebetekenis worden apartbehandeld (zie Ondergrondsekalksteengroeven).
Hierna zullen eerst deafzonderlijke soortenkortbesprokenworden.Daarnawordt ingegaan op debedreigingen en
het beheer inhet algemeen.

Het voorgaande ennavolgende isontleend aanarchiefgegevensvanhetRIN,VanWijngaarden etal (1971)>
Van denBrink (1968), IJsseling& Scheygrond (1950).
3.2

Afzonderlijke soorten
Grote hoefijzerneus
In ons land alleenbekend vanwinterwaarnemingen inkalksteengroeven in zuidwestelijk Zuid-Limburg. Thans uiterst
zeldzaam envoorons land alsvrijwel verloren tebeschouwen.

Kleine hoefijzerneus
Overwintert diep inkalksteengroeven in Zuid-Limburg.
"Anno 1950"beschouwd als een "gewone" soort die in vrijwel alle groevenwerd gevonden, sindsdien snel achteruitgegaan en thans zeer zeldzaam. Ook 'szomershoofdzakelijk
beperkt tot Zuid-Limburg; boomgaarden schijnen alsfoerageergebied teworden gebruikt;mogelijk isdeachteruitgang (mede)tewijten aanhet intensieve gebruik van
chemische bestrijdingsmiddelen (slaapplaatsenin gewelven,
dicht bij de ingang ingrotten,gebouwen); kraamkolonies
waren in 1961 bekend uit dekastelen Mheer,TerWorm
(bijHeerlen)enNeercanne (bijMaastricht).
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Baardvleermuis (snorvleermuis,kleinevleermuis)
OverwintertinveleZuid-Limburgsegroevenenookin
kasteelkelders,ijskelders,oudefortene.d.aldaar,
'sZomersmeestalslapendopkerkzolders,inholle
bomene.d.Desoortkomtvoorindebebosteomgeving
vanwater,voornamelijk inZuid-Limburgeninhetmidden
vanhetland.In1961warenslechtstweekraamkamers
bekend:Scheulder, gem. Wijlre (kerktoren)enBreukelen
(achterluikenvankasteelNijenrode).
Brandt'svleermuis
*'
*

Dezenauweverwantvandevoorgaande soort(misschien
eenondersoortdaarvan,inelkgevalslechtsaangebitskenmerkendaarvanteonderscheiden),isinNederlandalleen
uitZuid-Limburgbekend (groeven).Verderegegevens
ontbreken.
Franjestaart
Komt 'szomersbijvoorkeurvoorinbosachtigestreken
enboomgaarden (waarnemingenuitdeomgevingvanVoorst
enoostelijkNoord-Brabant).WinterwaarnemingenvoornamelijkuitUtrechtenZuid-Limburg.Desoortoverwintert
inkleineaantalleninijskelders,groeven,fortene.d.
inZuid-Limburg; 'szomersslaapthijinhollebomenen
gebouwen.
Ingekorvenvleermuis (wimpervleermuis)
Dezesoortkomtvoorindeomgevingvangeboomte,voornamelijk inZuid-enMidden-Limburg.Hijoverwintertin
kleineaantallendiepinkalksteengroeven inZuid-Limburg
enslaapt 'szomersinboomholten,achterboomschors
e.d.
Vatervleermuis
Leeftinbossenenboomgaarden,meestnietvervanstilstaandeenlangzaam stromendewaterenwaarbovenhijmeestaljaagt.Komt 'szomersvoorinFrieslandenUtrecht,
waarhijoverdagrustinhollebomen,gebouwen,muurspletene.d.Kraamkamers zijnbekenduitTietjerksteradeel(kerkzoldersteOudkerk,inmiddelsverlaten),Idaard
(kerkzolder)enGroenekan (holleboom).
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Overwintert ingroeven inZuid-Limburg, en inkasteelen ijskelders enforten inhetmidden vanhet land.

Meervleermuis
Demeervleermuis komt 'szomersvoor inwaterrijke gebiedenmet bosschages,ondermeer inNoord-Holland enFriesland, en slaapt danmeest inholle bomen,soms ingebouwen.
De soort overwintert inkalksteengroeven in Zuid-Limburg,
België enhet aangrenzend deelvanWest-Duitsland. Kraamkamerswarenvoorheen bekend vankerkzolders inGroningen,
Friesland enNoord-Holland; thans (tengevolgevanrestauratiewerkzaamheden enandere oorzaken)alleennog op enkele
plaatsen inFriesland.

Vale vleermuis (grotevale vleermuis)
Een zeldzame soort,die vooral inbebouwde contreienvoorkomt ten zuidenvan de lijnMarkelo-Naarden. 'sZomers
verblijft hijoverdagop zolders,ingewelven en ingroeven.
Hijoverwintert inZuid-Limburgse kalksteengroeven en in
sterk afnemende aantallen inkelders enforten;ook de
zomerwaarnemingenlopen sterk terug.Van devierbekende
(entweemogelijke)kraamkamers resteert alleen (nog?)
die teRheden.

Langoorvleermuis (Bechsteins vleermuis)
Soort vangrotten,boomgaarden,bossen enparken,waarvan
inons land alleen enkele overwinterende exemplaren worden
waargenomen inkalksteengroeven inwestelijk Zuid-Limburg
(jekerdal, St.Pietersberg, oostelijke Maasdalhelling,
Valkenburg), 'sZomers verblijft het dier,blijkenswaarnemingen inhetbuitenland, overdag inhollebomen.

Dwergvleermuis
InNederland wellicht eenvan de algemenere soorten. Door
het moeilijke onderscheid inhet veldmet devolgende soort
is deverspreiding onvoldoende bekend. De soort komt veel
voornabijwoningen,maar ook "buiten" (langsbosranden en
op openplekken inhetbos,inboomgaarden). Zomerkwartier:
ingebouwen (muurspleten, spouwen,achterhet behang,
onder daken e.d s ), holle bomen,onderklimop en achter
boomschors; winterkwartier: ingebouwen,holle bomen e t c ,
somsaan de ingangvangrotten engroeven.

IX.7
Ruige dwergvl-eermuis (Nathusius' vleermuis)
Niet uit Limburgbekend, zie echter devoorgaande soort.

Laatvlieger (bruine vleermuis)
Komt voor in steden en dorpen,parklandschappen ennabij
bosranden. InNederland eenvan demeest algemene soorten;
waarnemingen ervan zijnvrijweluit het gehele land
bekend.Verblijft 'swinters inholle bomen,gewelven,
kazematten, schuren,kerken, zelden ingroeven; 'szomers
slaapthijoverdag ingebouwen (zolders),muurspleten,
ookholle bomen;kraamkamers opkerkzolders (Groningen,
«

Friesland, Overijssel,Achterhoek, Zuid-Holland, ZeeuwsVlaanderen, Zuid-Limburg).

Rosse vleermuis (vroegvlieger)
Deze soort prefereert bossen enparken enkomt afgezien
vanvrijwel boomlozegebieden vrijwel overal inons land
voor,alneemt het aantal af.Hij slaapt 'szomers en
'swinters voornamelijk inholle bomen, somsook in
houtenbouwsels ennestkastjes.Deze "boomvleermuis"
is echterminder talrijk dan de inventarisaties doenvermoeden, omdat vele vindplaatsen betrekking hebben op
bomen die inmiddels zijngekapt.

Mopsvleermuis (dwarsoorvleermuis)
Vroeger eengeregelde, zijhet weinig talrijke overwinterende vleermuis inenkele Zuid-Limburgse kalksteengroeven dicht bij de ingang. Tot voorkortnogbekend
vanNeercanne, thansvermoedelijk uit ons land verdwenen.
De soort jaagt overigens inbosachtige contreien, parken
enboomgaarden, enhuist 'szomers overdag inhuizen
(muurspleten, spouwen,achter luiken e.d.), stallen en
hollebomen.

Grootoorvleermuizen
Sindskort isbekend, dat inNederland tweePlecotussoorten voorkomen, de gewone grootoorvleermuis ende
grijze grootoorvleermuis.Grootoorvleermuizen komen zeer
algemeen inons land voor;bijna dehelft dervleermuiswaarnemingen heeft erbetrekking op.De controle van de
determinatie vanmuseumexemplaren (eenbeperkt deel der
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waarnemingen)lijkt erop tewijzen, dat degewone algemener is dan degrijze,welke laatste (totnu toe)alleen
uit het zuidenvanhet landbekendis.
De gewone grootoor zou jagen inbossen en struiken (boomgaarden)veelal inbewoonde omgeving, terwijl de grijze
grootoormeervoorkeur zouhebbenvooropen cultuurlandschap.De eerste zouoverwinteren op relatief koeleplaatsen zoals inkelders,stallen en (zelden)ingroeven
(endan dichtbijde ingang), en *szomers slapen inholle
bomen,kerktorens enop zolders;de tweede zou 'swinters
verblijven opwarmere plaatsen diep inonderaardse ruimten.
InZuid-Limburg,waarbeide indewestelijke helft van dit
gebied voorkomen, zouden ook (tenminste)twee kraamkamers
vangrootoorvleermuizenvoorkomen (eldersvooral inhet
centrum vanhet land).

3.3 Bedreigingen enbeheer
Vleermuizen vereisen beschutte verblijfplaatsen metgetemperde, stabiele klimaatomstandigheden. Dit geldt voor
zowel zomerslaapplaatsenalsvoorkraamkamers enoverwinteringsbiotopen. Zomerslaapplaatsen enkraamkamers zijn
vaak droog enwarm (zolders,spouwmuren)met minimale
temperatuurschommelingen en een constante, zwakke luchtcirculatie.De overwinteringsplaatsen worden gekenmerkt
dooreen relatief hoge luchtvochtigheid, temperaturen
van 6tot 10C en eenconstante, zwakke luchtcirculatie.
Die verblijfplaatsenvallen inhoofdzaak indriecategorieën:holle bomen,ongebruikte ofmin ofmeer in onbruik
zijnde of geraakte (delenvan)bouwwerken, en ondergrondse
kalksteengroeven, waaraan deverschillende soorten in
verschillende matemin ofmeeruiteenlopende eisen stellen.

Uitgaande van deze indelingkunnen debedreigingen als
volgt gerubriceerd worden:

3.3«1

Biotoopvernietiging
1Holle bomen:verwijdering (bosbouw,parkbeheer,
fruitteelt:hoogstamboomgaarden, e.d.);
verwijdering van inde toekomst mogelijk
holle bomen (idem).
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2Gebouwen:afbraak,drastischerenovatieofrestauratie.
3Groeven :afgraving(St.Pietersberg,groeve 'tRooth
e.d.).
3.3.2

Biotoopafsluiting
1Hollebomen:boomchirurgischebehandeling
2Gebouwen

:renovatieenrestauratie (afsluitenof
dichtenvanmuurscheuren,toegangentot
spouwen,zolderse.d.viaspleten,
galmgaten,openvensters e t c ) ;
doelbewusteafsluitinginverbandmet
zoervarenoverlastvanvleermuizen
(spouwmuren,ruimtenachterhetbehang,
zolders)ofinverbandmetalslastig
ervarenmedegebruikers (verwilderde
duiven,kauwen:afsluitinggalmgaten
inkerktorens e.d.).

3Groeven

:afsluitinginverbandmettoeristisch
ofrecreatiefgebruik,champignonkweek,
opslagvangoederen (ookmilitaire),
ofinverbandmetinstortingsgevaar.

3.3.3

Biotoopaantasting
1Hollebomen:als2.1 -inplaatsvanafdichtenholtenbehandelingholten(afsmeren).
2Gebouwen

:bestemmingsverandering (eventueelsamenhangendmet restauratie/renovatie)
metdaaruitvoortvloeiendeverstoring
en/ofnegatievewijzigingvanhet
microklimaat (voorbewoningofandere
activiteiteningebruiknemenvan
daarvoornietgebruikteruimten/gebouwen).

3Groeven

:allerhandetoeristische enrecreatieve
activiteiten (rondleidingen,festiviteiten,kerstvieringen e t c ) , jeugdbaldadigheid (vuurtjestoken e.d.),

IX.10

afsluitenvangangentenbehoevevan
dechampignonkweek,fermentatievan
paardemestdaarvoor(ammoniak,warmte),
opslagvanallerleimaterialenen
goedereninclusiefhetstortenvan
vuilenafval,afvoervanriolering
e t c , gedeeltelijkeafgraving(inhet
algemeenmetdeconsequenties:rustverstoringenverstoringvanhet
groeveklimaatm.n.deluchtcirculatie).

3.3*4 Directebedreiging
1Gebouwen« houtconservering,metnamemetmiddelen
oplindaanbasise.d., inhetkadervan
restauratiewerkzaamheden (vergiftiging;
metnamemetbetrekkingtotkerkzolders);
bespuitingmetinsecticidenvanoverwinterendemuggen(stallen,zolders etc;
vergiftiging).
2Groeven :fermentatievanpaardemesttenbehoeve
vandechampignonkwekerij(ammoniakvergiftiging).
3Voedsel :accumulatievangifstoffenindepredator
viademetchemischebestrijdingsmiddelen
bestredenprooi(insecten).
3.3.5 Beheer
Maatregelengerichtopdeinstandhoudingvandeverschillendesoortenenopeenjuistbeheervanhun
slaap-enkraamplaatsenlatenzichgemakkelijkuit
dezebedreigingenafleiden.Soortsbescherming injuridischezinisvastgelegd inhetBesluitbeschermde
inheemsediersoorten (allevleermuissoorten).Vernietigingvanslaap-enkraamplaatsen,inclusiefvernietigingvanzulke(vervangende)plaatsenindetoekomst
alsdievergankelijk zijn(hollebomen),dientvoorkomenteworden (bosbeheer,parkbeheer,rooienhoogstamboomgaarden,sloopvergunningen enafgravingsconcessies).
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Afsluiting enaantasting van deze essentiële onderdelen
vanhet biotoop vanvleermuizen zouvoorkomen of teruggedraaid dienen teworden. In ditverband zalhetbeheervangroevenper concreet geval enafhankelijk van
de situatie afzonderlijk bekekenmoetenworden,om
bijvoorbeeld bijheropening het doelniet voorbijte
schieten (tehevige luchtcirculatie,hetnaast de
vleermuizen ook toegangverlenen aannegatieve invloedenop dievleermuizen, e.d.).
Vanhet foerageerbiotoop is relatief weinig bekend
(Jscrppel waarnemingsmogelijkheid ennachtelijke leefwijze),
zowel wat depreciese aard alswat de exacte localisatie
betreft. Aangaande hetbeheerbiedt alleen devoedselkeuze (insecten)een ingang: directe bedreigingvan de
populaties doorhet gebruik van relatief persistente,
weinig selectieve insecticiden zouvoorkomen,beperkt
ofverboden dienen teworden.
4. Knaagdieren
4.1 Algemeen
Inons landkomen zestien inheemse soorten knaagdieren
voor.Eénhiervankomt niet in Zuid-Limburg voor
(Noordse woelmuis), een andere sindskortniet meer
(zwarte rat; samen dus 12,5%).
Vijf soorten daarentegen (31%)wordenuitsluitend of
voornamelijk inZuid-Limburg aangetroffen.De overige
negen (56%)komen inZuid-Limburg en inde rest van
Nederland (verspreid)min ofmeer algemeen voor. Over
dievijf soorten hetvolgende.

4.2 Eikelmuis(tuinslaapmuis^
De eikelmuis endehazelmuis (ziehierna)behoren tot
defamilie der slaapmuizen,kleine knaagdieren met een
nachtelijke leefwijze die eenwinterslaap houden.
De eikelmuis iseengoede klimmer die leeft inbossen
(bijvoorkeur oudhakhout en loofbosmet eengoed ontwikkelde struiklaag;naaldbos wordt mindergeprefereerd,
dannogvoornamelijk sparrebos), kreupelhout,boomgaarden engrote tuinen.Het dierbouwt bolvormige nesten (gevoerdmetmos,haar enveertjes) in struiken

tussenklimopeninboomholten,bouwtookoudevogeleneekhoornnestenomvooreigengebruikenhuistdaarnaastwelinnestkastjes.Dewinterslaaphoudthijin
nestholteninbomen,inmuurspleten,inneskastjesen
ookwelingroeven,opzolderse.d.Inboomgaardenals
biotoop zijnoude,hollebomen(dushoogstammen)en
hogedichte(oude)heggenwaarschijnlijkonontbeerlijk.
Hetvoedselbestaatuitvetrijkezaden,noten,vruchten,
knoppenendebastvantwijgen,slakken,insectenen
vooreenaanzienlijkdeeluiteierenenjongenvan
kleinevogelsenzoogdieren (muizen).Deeikelmuis
legteenwintervoorraadaaningatenvanmuren,rotsspleteneninhollebomen.
DeeikelmuiskomtbinnenNederlandalleenvoorin
Zuid-Limburg (hellingbossen),waarhijisbeperkttot
hetwestenenmiddenvandatgebied (uithetgebied
oostelijkvanMechelenzijnalthansgeenwaarnemingen
bekend).Demeestewaarnemingen zijngedaaninbossen
langsdeGeul (tussenMeerssenenWylre)eninhet
Savelsbos;inhetaangrenzendedeelvan

West-Duits-

landenBelgiëisdesoortwaarschijnlijk(veel)
schaarser.
Erisweinigbekendvandestandendebedreigingen.
Naastnatuurlijkebedreigingen (predatoren,ziektes e.d.)
speeltlokaalwellichteenzekerenegatievebeïnvloeding
vanuitdelandbouw (fruitteelt;bespuitenbosranden)en
debosbouw (hollebomen,ondergroei).
DoordebeperkteverspreidingvandesoortinNederland
endestandervaninhetaangrenzendebuitenlandmoet
aanhetvoorkomenvandeeikelmuisinZuid-Limburg
grotebetekeniswordengehecht.Ditmogeeenmotivatie
zijntothetuitvoerenvaneengerichtbeheer,dochdit
isnietnaderteonderbouwenbijgebrekaangegevens
omtrent-destatus(populatieomvang,bedreigingen)van
deeikelmuis.Vanbelangisinelkgevaldeinstandhoudingvanhakhouten/of zogenaamd "Mittelwald",in
hetalgemeenvangevarieerdeloofbossenmetampelaanwezigeoudeendeelshollebomen(zieookdevleermuizen)eneenrijkontwikkelde struiklaag,mantelenzoom.
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Desoortisoverigensbeschermdinhetkadervan
deNatuurbeschermingswet.
Vandevolgendeboscomplexenzijnaanzienlijkepopulatieseikelmuizenbekend:Wijlrebossen,Dolsberg,Elzenstond,Keuterberg,(allegem.Wylre),Gerendalsbos
(Wijlre,Valkenburg),St.Jansbos,Biesbos(Valkenburg),
Ambyerheide,Bergerheide,Polfexbos,Rotspark(Amby,
Meerssen,Valkenburg),Vageterbos,DunnenBos(Gulpen),
GroteBos (Slenaken),Schweibergerbos,Kruisbos(Vittem)
»
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Eysderbos (Eysden),Savelsbos(Gronsveld).
(Bronnen:VanWijngaardenetal.1971;Schoenmakers
1943;Vluggen 1966;VanLaar1970;VandenBrink1968;
Walker1964).,
4.3 Hazelmuis
DetweedevertegenwoordigervandeslaapmuizeninNederlandprefereerteenjongerbosstadiumdandeeikelmuis.
Debeidesoortenwordendanookzeldenindezelfdeboscomplexenaangetroffen.Hetvoorkeursbiotoopbestaat
uit jonghakhout,jongeaanplantvanca.6-7jarig,
goedontwikkeldemantelsvanloofbossenenopgaandloofbosmeteendichteondergroeivanstruiken,ooknaaldbos
alsdaarineenondergroeivanloofbomenenstruiken
aanwezigis.Hagenhebbenmogelijkbetekenisdoordat
hazelmuizenhierlangsvoedselgebiedenverdervanhet
nest (zoalsboomgaarden)kunnenbereiken.
Hetzomernestisbolvormigenwordtdoorhetdierzelf
gebouwd,bijvoorkeurgoedverborgenindichtstruikgewas(tot2mbovendegrond;somsinofopdebodem,
inboomholtenofinnestkastjes).Hetwinternestis
geheelofgrotendeelsvanmosengebouwdonderbladhopen,
tussenboomwortelsofinboomholten;dikwijlsishet
geheelondergronds,dochsomsookinnestkastjes.Het
voedselbestaatuitzadenennoten(o.a.eikelsen
hazelnoten),knoppen,bessene.d.,eierenenjongevogels.

Dehazelmuiskomtinonslandvoornamelijkvoorin
Zuid-Limburg.Gezienhetaantalvindplaatsenwordtde
soortalsveelzeldzamervoorkomendebeschouwddande
eikelmuis.Uitderestvanhetlandisslechtséén
enkelevindplaatsbekend (DuivelsbergbijBeek).Het
areaalinZuid-Limburghangtsamenmetdeverspreiding
inhetaangrenzendedeelvanBelgiëenWest-Duitsland.
HazelmuizenzijnondermeerbekendvanhetDekensbos
(gem.ValkenburgenWijlre),DunnenBos(Gulpen),
Vijlenerbossen (injongenaanplant1965-1970)(Vaals)
oostrandBovensteBos (196I,Witten).
Voordebetekenis,bedreigingenenhetbeheerwordt
verwezennaardeparagraafhiervooroverdeeikelmuis.
(Bronnen:VanWijngaardenetal.1971;VandenBrink
1968;VanLaar1970;IJsseling&Scheygrond1950;
Walker 1964).
4.4 Hamster
Dehamsteriseensolitairlevendknaagdier.Inzijn
verspreidingisdesoortgebondenaanleem-enlössgebiedenmeteenvoornamelijkcontinentaalklimaat.
Vanoorsprongvermoedelijkvoorkomendinsteppen,is
hetthanseencultuurvolgerdieleeftinakkerbouwgebieden (cultuursteppen,grotendeelsontstaanuitdie
vroegere steppen).Dehamsterleeftineenvrijgecompliceerdeburcht,diehijzelfvoornamelijk inhet
bouwlandgraaftenvanwaaruithetdierindeschemering
foerageert.Indezeburchtlegthetdiereenwintervoorraadaan,diebestaatuitgranen,bonenenandere
zaden.
Deburchtbestaatuiteenschuinomlaaglopendepijp
(ingang)metindebuurtdaarvanenkeleandere,loodrechtepijpen.Hetvrouwtjeheeftdemeestuitgebreide
burcht,meteenruimenestkamer,voorraadkamer,mestkamereneendoodlopendevluchtpijp.Hetdierhoudtdiep
indeburchteenwinterslaap (oktober/novembertot
maart/april,welkeregelmatigonderbrokenwordtomvan
deaangelegdewintervoorraad teeten. 'sZomersbestaat
hetvoedselbovendienuitgroeneplantedelen,klaver,
lucerne,insectenlarvenenkikkers.
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DehamsterkomtinNederlanduitsluitendvooropde
loss-enleemgrondenvanMidden-envooralZuid-Limburg,
voornamelijkopdehogergelegenplateausenopde
hellingen.Destandvandehamsterwasomstreeks1900
hogerdannuhetgevalis.Dieachteruitgangende
huidigebedreiginghoudenindeeersteplaatsverband
metveranderingen indelandbouw:schaalvergroting,
mechanisatieenvruchtwisseling.Ditkanondermeer
wordengeconcludeerduiteensterkeafnamevande
soort vanafhetmomentdatdelandbouwbedrijfsvoeringsterkwerdgewijzigd.Omstreeks20jaargeleden
kwamenhamstersdanookinveelZuid-Limburgseakkerbouwgebiedenvoor(mond.med.bewakersS.B.B.).
Doormoderne,zwareoogstmachinesendoormodernevormenvanbodembewerking (diepploegen)wordendeburchten
vernieldengaatdeeventuelewintervoorraadverloren.
Bijhetoogstenwordthetoogstverliesgeminimaliseerd
enhetgewasinéénhandelinggemaaidenafgevoerd,
waardoordehamstermindermogelijkheidheeftomeen
voedselvoorraadaanteleggenteneindedewinterdoor
tekomen.Perceelsvergrotingincombinatiemetvruchtwisselingmaaktbovendiendathetdier,integenstelling
metvroeger,vanuitzijnverblijfplaats(periodiek)
steedslangereafstandenmoetafleggenomzijnvoedsel
tevergaren,ofvakermoetverhuizen.Ditverhoogt
aanmerkelijkdepredatiedrukopdepopulatie:voor
verwilderdekattenenstropendehonden,enookvoor
vossen (recentsterktoegenomen)betekentditeenaanzienlijkverhoogdekansdat,metnamejongehamsters
wordenbemachtigd.Dezekansvergroting isnietlineair
metdetoenamevandeloopafstandburcht-voedselvoor
dehamster,dochneemtdaarmeeonevenredigtoe:waarschijnlijkmoetdehamsternietalleenverdermaarook
meerlopenomvoldoendetevinden,bovendienzalhet
dierdaarbijookvakeroverbouwlandmoetendatminder
dekkinggeeftdaneenkorenveld.Hetlaatzichaanzien,
datdezeontwikkelingvangroteinvloedisophet
voortbestaanvandehamsterinNederland.
Daarnaast zijnalsgevolgvanuitbreidingvandebebouwing,aanlegvanwegen,omzettingvanbouw-ingraslandenafnamevandegraanteeltveelgeschiktehamster-
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biotopenverlorengegaan.Ookwordenregelmatigverdronkenhamstersgevondeniningegravenbetonnenveedrinkbakkendiealsvervangingvanpoelenzijnaangebracht.Intensiveringvanhetverkeereistookmeer
slachtoffers (n.b.relatiemetheteffectvanschaalvergrotingenvruchtwisseling).Tenslottewerden(worden)
hamstersdoordeboervaakalshinderlijkbeschouwd
(verzakken vanmachines;"roven"vangraan,vanwaar
ookdelokalenaam"korenwolf")endaarombestreden
(uitwateren,uitgieren,vergiftigen).Waarschijnlijk
vormenhetgebruikvanchemischebestrijdingsmiddelen
en(overmatig)giereneveneenseennegatievefactor.
Hoedeverschillendefactorenzichonderlingverhouden
isnietgeheelduidelijk.Weliserdelaatstejaren
sprakevaneendusdanigesterkeachteruitgangdathet
zekerisdatdehamsteraccuutinzijnvoortbestaanin
Nederlandwordtbedreigd.

Hetbeheervangoedehamsterbiotopen zoumoetenbestaan
uithetinstandhoudenofherinrichtenvankleinschalige
bouwlandgebiedenwaargeschiktevoedselgranenzouden
moetenwordengeteeld,zodatdedieren"dichtbijhuis"
kunnenfoerageren.Hetgewichtvandelandbouwmachines
zouproefondervindelijkaangepastmoetenwordenzodat
geenburchtenwordenvernieldendeoogstzoubijvoorkeurnietmetmaaidorsersdienentegeschieden.Het
gebruikvanchemischebestrijdingsmiddelenenoverdadige
toedieningvandrijfmestzoubeperktofnagelatenmoeten
worden.Andersoortige (beheers)maatregelenzullennodig
zijnomdepredatiedoorloslopendehondenenkatten
tegentegaan,inbijzonderegevallenwellichtzijn
ookmaatregelenteoverwegenomeenonnatuurlijk (i.e.
doormenselijke invloedenbewerkstelligde)hogevossenstandtebeperken.Waarschijnlijkishetzinvollokale
hamsterpopulatiesnadertebestuderenenopgrondvan
hetverkregeninzichtinhunstatusentoekomstperspectieven,enrekeninghoudendmetdeplaatselijkeomstandighedenc.q.mogelijkhedenuitdezeverschillendebeheersmaatregeleneenkeuzetemaken.
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Overigensisdehamsterbeschermdkrachtenshet
Besluitbeschermde inheemsediersoorten.
Vandehamsterzijnenkelerecentevindplaatsenbekend.
Eengoedoverzichtomtrenthetvoorkomenisnietbeschikbaardoordesnelleoogstwerkzaamhedenenhet
spoedigdaarnaploegenvanhetland.
(Bronnen:IJsseling&Scheygrond 1950;VanMourik1962;
Walker1964;VandenBrink1968;VanWijngaardenetal.
1971)
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4.5 Grotebosmuis(geelhalsmuis)
Deleefwijzevandegrotebosmuisvertoontveelovereenkomstmetdievandegewonebosmuis.Hijleeftbij
voorkeurinloofbossen,somsinstruikgewasenzelfs
welindichtnaaldbos,waarhijhuistonderboomstronkenenwortels,ingangenvanmolofwoelmuisendikwijlsookindasseburchten.
InNederlandisdesoortslechtstweemaalaangetroffen
beidekereninZuid-Limburg(eenvangstinhetCannerboseneenschedelrestineenbraakbalbijSlenaken,
in1949respectievelijk 1968).Omdatdesoortnietver
zuidelijkervoorkomt,bestaatdemogelijkheid dathet
areaalzichuitstrekt totinZuid-Limburg.Nader
onderzoek isgewenst.
(Bronnen:IJsseling&Scheygrond 1950;VandenBrink
1968;VanWijngaardenetal.1971)
4.6 Ondergrondsewoelmuis
Deondergrondsewoelmuisleeftgrotendeelsondergronds
indichtonderhetmaaiveldverlopende,zelfgegraven
gangenmetnest-envoorraadkamers inhooggelegen,
vrijvochtiggras-enbouwland (inclusief tuinen),met
lossebodem;vooral buitencultuurland inlichtbos en
oudeboomgaarden. Vandeleefwijzeendeverspreiding
isnogweinigbekend.Hetdierleeftvangroenvoer,
wortels,knollenenbollen.Zijnverspreidingisin
onslandbeperkttotZeeuws-Vlaanderen,Noord-Brabant
enLimburg(vooralMidden-enZuid-Limburg).De
grootstevangsten-envondstendichtheidisgelocaliseerdinZuid-Limburg.
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Anthropogenebedreigingenzaldesoortvermoedelijkvooral
ondervindenvandemodernelandbouw:(diep)ploegen,gebruik
chemischebestrijdingsmiddelen,inzetzwaremachinerieën,
etc; vergelijkdeparagraafoverdehamster,ookmetbetrekkingtothetbeheer.
(Bronnen:IJsseling&Scheygrond 1950;VandenBrink1968;
VanWijngaarden1971;VanLaar1971)•
5. Haasachtigen(dubbeltandigen)
Haasenkonijnkomenoveralingeschiktebiotopeninons
landvoor,ookinZuid-Limburg.
6. Landroofdieren
6.1 Hondachtigen
Deenigenoginheemsehondachtige isdevos,dieingrote
delenvanNederland (vooraldeoostelijkehelft)inclusief
Zuid-Limburgvrijalgemeentottalrijkvoorkomtende
laatste jarensterkistoegenomen.
6.2 Marterachtigen
DeMustelidaezijninonslandvertegenwoordigddoorzeven
soorten.Hermelijn,wezelenbunzingkomenverspreiddoor
hetgeheleland,inclusiefZuid-Limburg,(tamelijk)talrijk
voor.Delandelijk zeldzameotterkomtnietmeerinZuidLimburgvoor;vóór1940bewoondedezesoortdaardegrote
beken(metnamedeGeul,GulpenJeker)endeMaas.De
overigedriesoorten(43%)!das,steenmarterenboommarter,
zijninonslandmeerofminderzeldzaam.Inhunbeperkte
verspreidingsgebiedneemtZuid-r-Limburgeenbelangrijke
plaatsin.Opdezesoortenwordthiernaverderingegaan.
6.2.1 Das
Dassenlevenoverdaginmeerofmindercomplexesystemenvan
zelfgegravenonderaardsegangen(pijpen)enkamers,dezgn.
dasseburchten.DezeburchtenzijninZuid-Limburggelegen
indehellingbossen,ingraftenensomsintaludsvanwegen
ofspoorlijnen.Zehebbenmeestaltweetottienuitgangen
dieopdwarsdoorsnederondofliggendovaalzijn.Voorts
zijndedasseburchtenherkenbaaraandebredeaardenwallen
metinhetverlengdevandepijpeensleufwaarlangsdedas
hetuitgegravenmateriaalnaarbuitenheeftgebracht.
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Wanneerdeburchtbewoond iskanmener,afhankelijkvandekwaliteit
vandeburchtenhetjaargetijde,versuitgegravengrond,nestmateriaal,
wissels,speelplaatsen,krabbomenennatuurlijkdekarakteristieke
prentenvandedaszelfaantreffen.Wekunnendeburchten indrie
categorieënonderscheiden:
A-ofKraamburchten:hierwordendejongengeworpenenzezijnvrijwel
permanentbewoond.
B-burchten:hier isvaakdassenactiviteitwaar tenemen,erworden
geenjongengeworpenmaarerkanweltijdelijkeen?metalgrotere
jongenhuizen.Erisveelaleennetwerkvangoedewisselsaanwezig.
C-burchtenofvluchtpijpenhebbeneentijdelijkkarakterenzijn
veelalgelegeninhetvoedselgebiedoflangsdewisselsdiedaarheen
leiden.
EéndassenfamiliemaaktgebruikvaneenA-burchtenverscheidene
B-enC-burchten.

Nabijdeburchtof langswisselsnaarhetvoedselgebiedkunnenwede
voordassenzokarakteristiekemestputjesaantreffen.Uitonderzoek
vandeinhoudhiervanisgeblekendatdeZuid-Hmburgsedassenvoor
hunvoedsel inhogemate zijnaangewezenopregenwormen.Dezevinden
zijgedurendedeavondschemering ennachtopdeweilanden indebeekendroogdalenenzijvormenmetname inhetvoorjaar,debelangrijkste
voedselbron.Vanafjuniwordenregenwormenminderveelvuldig inde
mestaangetroffenenwe ziendaneentoenamevaninsecten (o.a.hommels
enwespenwaardenestenvanwordenuitgegraven)wildeengekweekte
vruchten,eerstkersendanpruimen,appelsenperenenindeherfst
bramen,eikels,lijsterbessenetc.en locaalkunnengranen,tegenwoordigvoornamelijkmaisvanbelangzijn.
Ditgevarieerdemenu treffendedassenaanindehellingbossenen
opdecultuurgronden indedaleneninbeperktemateopdeplateaus.
Tenslottekunnengedurendehethelejaar inbeperktematerestenvan
vertebraten indemestwordenaangetroffenenwelvoornamelijkvan
muizen,mollenenkonijnenenincidenteelanderwildofpluimvee.

Hetetenvangranen,wildenpluimveeheeftervroeger toegeleiddat
dassendoorboerenenjagersongaarnewerdengezienendoordezevervolgdwerden.Hetiswaarschijnlijkniet toevallig datjuist inZuidLimburgeenspeciale techniek isontwikkeldvoorhetvangenvandassen,
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datereenvolksvermaakals"dassenbijten"konontstaanendathet
"opdendasgaan"ooknueenaantal liedennogmaarmoeilijk isafte
leren.Zuid-Limburg isnamelijkeendassenlandbijuitstek,hetis
bijnaoveralvoldoendedroogvoorhetgravenvanburchtenenvoldoende
voedselrijkomgrotehoeveelhedenregenwormen tekunnenbemachtigen,
eencombinatievanfactorendieeldersinons landvoornamelijk langs
derivierenwordtaangetroffenenwaardedasseneenminofmeerlintvormigverspreidingspatroonhebbenennieteennetvormig zoalsin
Zuid-Limburgmogelijk is.Hetlijktdanooknietuitgeslotendatin
Zuid-Limburg hogerepopulatiedichthedenkunnenvoorkomendanelders.
Alswedanbedenkendathetvanoudseencultuurland ismetveelakkerbouwdanishetgeenszinsondenkbaar datregelmatigdassengevangen
moetenwordenomdeschadeaanlandbouwgewassenbinnendeperkente
kunnenhouden.Nu ishetinZuid-Limburgnietmogelijkdassenuitte
gravenzoalseldersgebruikelijkwas,daarhunholenzichmogelijk
totdiepindemergelkunnenuitstrekkenenmengingdaaromdedassen
'snachts telijfwanneer zezichvervanhunburchteninhetopen
veldbevonden.Hierbijwerdgebruikgemaaktvanzeersterkespeciaal
opdedassenvangstafgerichtehonden.
Hetdassenvangenmetbehulpvanhonden,bijvoorkeurBullterriers,is
ooknunog inzwang,hetgaatnuechternietmeeromhetbeperkenvan
schadedochomdedassenzelfdieinalofnietgeprepareerde toestand
grote sommengeldopleveren.Uitonderzoeknaar localeverschuivingen
indepopulatiedichtheid vandasseninZuid-Limburg iskomenvastte
staandatstroperijdeernstigstebedreigingvoorzeis.

Uithetvoorgaandemoge duidelijk zijngeblekendatgoedebewaking
vandewoon-envoedselgebiedenvanhetgrootstebelang isvoorhet
behoudvaneengoededassenstand inZuid-Limburg.Debelangrijkste
voedselgebieden zijnopbijgaandekaartgearceerdaangegeven.
Hetisvanveelbelangdatopenronddeburchtenrustwordtgehandhaafd.Padenmogenbijvoorkeurnietopkleinerafstand dan30mlangs
eenA-burcht lopen.Hetverdientaanbeveling eendichtedekkingop
deburchten tehandhavenofzeanderszinsvoordemensmoeilijk toegankelijk temaken.
Dassenmoetenhunvoedselgebied langsveiligewegkunnenbereiken.
Wanneereenverkeersweg tussenwoon-envoedselgebied doorloopt isde
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kansgrootdatdassenwordendoodgereden.Vooral zogendewijfjesdie
'snachtsregelmatignaardeburchtterugkeren lopeneengrootrisico.
Dassentunnelsonderautowegenblijken somseengoedeoplossing tezijn.
Metdezogenaamdewildspiegels ismetbetrekking totdassennoggeen
ervaringopgedaan.
Locaalkanhetvoorkomendatdassenschadeaanrichten ingraanvelden.
Hetverdientaanbeveling dergelijkeakkersafteschermenmetbehulp
vanwildafweermiddelenenopplaatsenwaarregelmatig schadeoptreedt
tetrachtendeze schadeopeenplekteconcentreren,bijvoorkeurop
eenvoerakker.
Opplaatsenwaardasseningraftenhuizenontstaandikwijlsgatenin
hetbovenliggende landbouwperceel.Regelmatige inspectievandergelijke
plaatsenisnoodzakelijkopdatertijdigmaatregelenkunnenwordengenomentervoorkomingvanongelukken.
Dejachtalszodanigbehoeftvoordassennietnadelig tezijndaar
dejachtopdeze soorthethelejaargeslotenis.Erdientwelvoor
gewaakttewordendatderustopdeburchtengehandhaafdblijftendat
ergeenhondenrondlopen.
Hetuitleggenvangifeierenkanvoordassenfunestzijnenmoetinde
woon-envoedselgebiedendanookwordenvermeden.Uitonderzoek isgeblekendatbehalvekonijnennauwelijkswilddoordassenwordtgegeten,
erzijndanookgeenweldenkendejagersmeerdiedassenvervolgen.
Mochtenerzijndieditnogweldoendandienenzealsstroperste
wordenbeschouwdenalszodanigbehandeld teworden.

Vooreengoedbeheervandedassen inZuid-Limburg ishettenslotte
noodzakelijkdatalleburchtenregelmatigwordengeïnspecteerd.
Eristenminsteeenjaarlijkse inspectie inmeinodigomtekunnen
beoordelenoferjongen zijngeworpenofniet.Fluctuaties inhet
aantalburchtenmetjongen zijneengoede indicatievoordepopulatiedichtheid engevenonsdeinformatiedienodig isvoorhetbeoordelen
vanheteffectvanhetgevoerdebeheer.
(Bronnen:Neal 1958;Schuurmans 1971;VanWijngaarden &Van de Peppel
1964;Wiertz 1976,1977).
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6.2.2 Steenmarter
DesteenmarterprefereertinNederlanddeomgevingvan
menselijkenederzettingen indenabijheidvanbosrandene.d.:boerderijen,stallen,schuren,villa's;soms
komthijvoortotindesteden(villawijken)enin
(kleine)groeven.Overdagverblijfthetdieronder
steenhopen,houtmijten (vroegerveelbijbakkerijen),
vooralookopzolders,inwarmestallene.d. 'sNachts
gaathijuitopvoedsel,datvoornamelijkbestaatuit
vruchten(kersenonderandere),kleinevogelseneieren,
rattenenmuizen;alsdeomstandighedendaartoede
mogelijkheidlaten,ookpluimveeenduiven.Hierbij
wordenaanzienlijkeafstandenafgelegd (tottenminste
20km),waarbijindedirectenabijheidvanhetleger
doorgaansnietgejaagdwordt.
Desteenmarterkwamvroegerwaarschijnlijkvrijwel
overalinNederlandvoor.Thanskomthijnog-waarschijnlijknogsporadisch-voorineenaantalkleine
gebiedeninZuidoost-Twente,deAchterhoek,bijLobith,
indeOoypolder,deDuivelsbergbijBeekenverder
naarhetzuideninhetgebiedtenoostenvandeMaas
eninZuid-Limburg;voornamelijk dusinhetgrensgebied
metDuitsland.Erzijnaanwijzingendatdesoortin
Zuid-Limburgrecentsterkinaantalistoegenomen.Een
verklaringzoukunnenzijnhetverbodtothetgebruik
vanklemmenbijdebestrijdingvanschadelijkwild,
eenvangmiddelwaarvandesteenmarternogaleenshet
slachtofferwordt.
Oorspronkelijkvermoedelijk eenbewonervanrotsachtig
gebied,ishetdierindeloopdertijdalscultuurvolgeraanzienlijkverbreid,omtengevolgevanwijzigingindemenselijkecultuurtenslottealscultuurvliederinonslandweersterkterugtelopen.Die
wijzigingheeftbetrekkingopeenaantalzaken.Door
detegenwoordigeagrarischebedrijfsvoeringiserop
boerenervenmindernestgelegenheidvoordesteenmarter:
erzijnminderschuilhoekjesinenomdeboerderijen
c a . , evenalsinanderegebouwen.Tegelijk isookhet
voedselaanbod (ratten,muizen)terplaatseteruggelopen.
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Nestgelegenheidenvoedselaanbodbuitenboerenerven
wordenbedreigddoorhetverdwijnenofverminderener
van(overhoekjes,takkenbossenvoorbakovens,houtstapels e t c ) . Deconditie,endaarmeedeoverlevings-en
reproductiekansenvanindividueleexemplarenkandoor
deophopingvanlandbouwgifteninhunweefselsteruglopen.Dooruitbreidingvanhetwegennetenintensivering
vanhetverkeerlopenooksteenmartersmeerkansdoor
aanrijdingomtekomen.Overigenswerdhetdierdoor
zijnveronderstelde schadelijkheidvroegerintensief
doorjagersenboerenvervolgd.Of,enzojainwelke
matethansnogvervolgingplaatsvindt,isnietbekend.
Ingevolgedejachtwetgenietdesoortthanseenzekere
bescherming.
Opgrondvanzijnlandelijk sporadischvoorkomenwordt
desteenmartergerekendtotdebedreigde soortenroofdieren.DatdesoortinZuid-Limburginrelatiefgrote
aantallenvoorkomt,zouinverbandmetdemogelijkheid
totuitwisselingmetpopulatiesoverdegrensvanbijzonderebetekeniskunnen zijnvoordetoekomstigeinstandhoudingvanditroofdieralsinheemsesoort,en
indatopzichtdebetekenisvanditgebiedonderstrepen.
Instandhoudingkanwordennagestreefddoornestgelegenheidtehandhaven (n.b.restauratie,renovatie;bestemmingwijzigingvangebouwen;overhoekjes e t c ) , waar
mogelijktebeschermen eneveneenswaarmogelijkin
geschiktelocatiesactiefnestgelegenheid tecreëren
(restauratie,renovatieennieuwbouwvanwoningen,
stallene.d.;plaatsenvanhoutmijten e t c ) . Verderdoor
striktecontroleopdenalevingvanbeschermendebepalingenendoortestrevennaarrestrictiefgebruikvan
gewasbeschermingsmiddelen insteenmartergebieden(rodenticidenenandere).
(Bronnen:IJsseling&Scheygrond 1950;VandenBrink
1968;Jensen&Jensen1970;VerslagenNat.hist.Genootsch.
Limburg1971,1975;VanWijngaardenetal.1971;Van
Wijngaarden1975)«
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6.2.3 Boommarter
DezeerschuweboommarterwordtinNederlandaangetroffenalsbewonervanrustigeouderebossen,zowel
loof-,naald-alsgemengdbos.Waarnemingenvanwaarschijnlijkvooralfoeragerendeenzwervendeexemplaren
zijnookbekenduitjongebossen (aanplant),"recreatiebossen",laagstamboomgaarden,villatuinene.d.Onderbegroeiïngschijntnietaltijdeenessentieelbiotooponderdeeltevormen.
Deboommarterkomtvooringrote,samenhangendeboscomplexen (deVeluwe)eningebiedenmetafwisselend
bosencultuurlandmetsingels,houtwallen,lanen,
boomgaardene.d.Inhetlaatstegeval,ondermeerZuidLimburg,vormthetboshetrust-envoortplantingsbiotoopenishetgevarieerde,relatiefstillecultuurlandhetfoerageergebied.
Hetminimumareaalvandeboommarter(rust-envoortplantingsbiotoopplusfoerageergebied)omvatnaarschattinginuitgestrekte,samenhangendeboscomplexenvoor
loofbosgemiddeld250ha.,voorgemengdbosidem280ha.
envoornaaldbosgemiddeldcirca325ba.InZuid-Limburg
dusterreinmetafwisselendbosencultuurland,ligt
hetminimumareaalnaarschattingindeordevangrootte
van500ha.(waarvancirca60ha.bosofmeer).
Voordeaanlegvanhetlegerwordtgebruikgemaaktvan
boomholtenenverlatennestenvanvogels(meestalkraaiachtigen)ofeekhoorns,somshoutstapels,takkenbossen,
schurene.d.Hetvoedselbestaatuitzoogdieren(vooral
eekhoorns)envogels,verderookeieren,insecten,
vruchtenenhoning.Bijhetfoeragerenwordendagelijks
aanzienlijkeafstandenafgelegd ( 3 - 3 0 km); doorgaans
wordtnietgejaagdindedirecteomgevingvandelegerplaatsen.
DeboommarterkomtinNederland inpopulatiesvanenige
omvangvoorinTwente,deAchterhoek,deVeluwe,NoordLimburgenZuid-Limburg (onderdelijnMaastricht-Valkenburg-Heerlen-Kerkrade).In1965werddestandinNederlandgeschatop350à400exemplaren,waarvan37à45
inZuid-Limburg (meerdan10%).
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InZuid-Limburgontbreektdesoortinenkelebossen
(onderanderedeEiserbossen)enisdezerelatief
schaarstenwestenvanValkenburg.Waarschijnlijk
looptdestandbuitendereservatenaf.
DeNederlandsepopulatiestaatblootaaneenaantal
bedreigingen.
-Biotoopaantastingof-vernietigingdoorgrootschalige
kaalkap (grootschaligtenopzichtevanhetbetreffende
boscomplex);naherstelvandevroegeresituatieis
terugkeervandeboommarterlangnietzeker:hij
moetelders,vooreenperiodevanjaren,eengeschikte
uitwijkmogelijkheidvindenenvandaaruitdemogelijkheidblijvenhoudenterugtekunnenkeren;
- idemmetbetrekkingtotdenestgelegenheid(verwijderingactueleenpotentiëlehollebomen,bestrijding
kraaiachtigen e.d.);
-verkeer:slachtofferstengevolgevandichterwegennetenintensieververkeer(directebedreiging),versnipperingvanarealenenisolatiedaarvantengevolge
vanbarrièrewerkingvanzwaardereenintensiefgebruiktewegenmetnamealsgevolgvanrustverstoring
(biotoopaantasting);
-rustverstoringtengevolgevanrecreatie;
-directevervolging;
- achteruitgangvandefoerageermogelijkheden(achteruitgangindeeekhoornstandonderandereindezestigerjaren).
DeboommarterbehoortinNederlandeninZuid-Limburg
totdezeldzameenbedreigdediersoorten,enheeftals
zodanigbetekenis.DeZuid-Limburgsepopulatieisdaarbijvanbelangomdatdezeinverbindingstaatmetde
boommarterpopulatiesinBelgiëenVest-Duitsland;
Zuid-LimburgisdaarmeehetmeestvolledigindeEuropeseverspreidingvandeboommarteropgenomengebied;
deanderegebiedeninonslandzijnmeervoorpostenvan
verspreidingsgebieden overdegrens (Twente,Achterhoek)
ofliggengeïsoleerd (Veluwe).
InstandhoudingvandeboommarterpopulatieinZuid-Limburg
isnatestrevendoorhetinstandhoudenvanstillebossen
metvoldoendenestgelegenheid (onderanderehollebomen),
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oude(re)opstandenenabsoluterustgebiedenvantenminsteenigeha.,inaansluitingopafwisselend,stil
cultuurland (metheggen,graften,overhoekjes e.d.,
boomgaarden,e t c ) . Derecreatieindezegebieden
moetbeperktworden;doorsnijdingmetzwarewegen
waaroverintensiefinterlocaalvervoerplaatsvindt,
zouvoorkomenmoetenwordenofafgeleiddienente
worden.Dejachtzouindebetreffendebossennietverpachtdienenteworden enhetvervolgenvanmeerin
hetalgemeendeeekhoornzougestaaktmoetenworden»
Tenslotte zoustringentecontroleopdenalevingvan
debeschermendebepalingeningevolgedeJachtwet

*

verderaaninstandhoudingbijkunnendragen.
(Bronnen:Willems 19&7;Willems 1968;IJsseling
& Scheygrond 1950;VanWijngaarden1971,1975).
6.3 Katachtigen.
DewildekatisreedslanggeledenuitNederlandverdwenen.Waardezesoorteldersstandgehoudenheeft,
vertoonthijdelaatstetijdeengeleidelijkevooruitgang.VlakoverdeNederlandsegrenskomthijthans
voorinRijnland (Eiffelonderandere)enindeArdennen
enin19^3isinonslandbijHeerleneenvermoedelijk
zwervendexemplaargevangen.Hetzouaanbevelingverdienendooronderzoek inBelgiëenDuitslandnate
gaan,inhoeverredezevangstgeïnterpreteerdmoet
wordenalsvolledigopzichzelf staandofalsindicatie
voorhetwellichtvakerthansofindetoekomstin
(Zuid-)Limburgvoorkomenvan(zwervende)wildekatten.
7.

Evenhoevigen
InNederlandisdezeordevertegenwoordigddoorvijf
soorten.Tweedaarvanzijnnietalsinheemstebeschouwen (damhertenmoeflon).Vaneenderdesoort,
hetedelhert,ishetvoorkomenalssemi-natuurlijk
optevatten (genetischonzuiver:ingekruisdmetexemplarenuitdePalts,Mecklenburg,Tsjecho-Slowakije,
deKarpatenenSchotland;huidigbeheervandepopulatie);dezesoortiskortnadeTweedeWereldoorlog
éénmaalbijVaalswaargenomen.
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Destatusvanhetreeisalsnatuurlijkoptevatten,
dievanhetwildezwijningrotelijnenthansook.
Hetreeheeftzichrecentsterkuitgebreidenkomt
thansinhetgrootstedeelvanonslandvoor,inclusiefZuid-Limburg.Hetwildezwijnkomtthansalleen
opdeVeluwevoor.Inhetrecenteverledenkwamdesoort
ookincidenteelinZuid-Limburgvoor(overlopersuit
Duitsland),ietswatindetoekomstnietuitgesloten
kanwordengeacht.
(Bronnen:IJsseling&Scheygrond 1950;VandenBrink
1968;VanWijngaardenetal.1971;Eygenraam1973)
8. Nabeschouwing
8.1 Algemeen
DemammalogischebetekenisvanZuid-Limburgwordt
vooralbepaalddoorhetvoorkomenvanvertegenwoordigers
vandriediergroepen:vleermuizen,knaagdieren(slaapmuizenenhamster)enlandroofdieren(marterachtigen).
HierinwordthetdoorgeenanderdeelvanNederland
geëvenaardofovertroffen.
Opdeafzonderlijkechiropterologische enrodentologische
betekenisisreedsingegaan.Aanhetgeenoverdelandroofdierenisgezegd,kannoghetvolgendetoegevoegd
worden.AanhetnatuurlijkvoorkomenvangrotepredatorenininheemseoecosystemenmoetonderdeNederlandse
omstandighedenbijzonderebetekeniswordentoegekend.
Carnivorennemenimmersoecologischeenbijzondere
positiein:staandaandetopvandevoedselpyramide.
Omdatnuallegrote(re)terrestrischeroofdierendie
thansnoginonslandinheemszijninZuid-Limburgvoorkomen,wateldersopveelkleinerschaal (minderetoekomstperspectieven)alleennoghetgevalisinMontferlandeninBergen (Noord-Limburg),wordtdebijzondere
zoölogischebetekenisvanZuid-Limburgextrabenadrukt
(volledigheidendifferentiatievandevoedselpyramide,
diversiteitregulatiemechanismen,betekenisvoorfundamenteelonderzoek, e t c ) .
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8.2 Soortsbescherming
Metuitzonderingvanallewareenwoelmuizen,spitsmuizenenmolisdebeschermingvandeinheemsezoogdierfaunabijdewetgeregeld.
Hamster,eikelmuis,hazelmuis,allevleermuissoorten
enegelzijnvolledigbeschermdinhetkadervande
Natuurbeschermingswet.Das,steenmarterenboommarter
genietenthansingevolgedeJachtwethethelejaar
bescherming(schoontijdvan1januarit/m 31december;
ontheffingkanechterwordenverleend),haas,ree,
edelhert,wildzwijn,eekhoorn,bunzing,hermelijnen
wezel zijnvooreendeelvanhetjaargeschoond,vos
enkonijnmogenhetgehele jaardoorbejaagdworden.
HetovergrotedeelvandesoortendieZuid-Limburg
zo*nbijzonderestatusverlenen,isdusjuridischbeschermd.Indepraktijkkanhieraaninhoudworden
gegevendoorstringentecontroleopdenalevingof
overtredingvandebetreffendewettelijkebepalingen.
Wellichtkandebestaandewijzevancontrolerenaangevuldwordenmetcontroleachteraf (meteenmisschien
preventieveuitwerking)alshetvermoedenbestaatvan
onwettigehandelingen (zoisinzuidoostNederland
geblekendat"doodgevonden"dassenwaarvooreenvervoersvergunningwerdgevraagdbijnaderecontrolevoornamelijkoponnatuurlijkewijzegestorvenwarenaan
hagel,strikken e.d.).
Soortsbeschermingbeoogtinstandhoudingvanbepaalde
populatiesdoorregelendoptetredentenopzicht
vandedirecte,gerichteenactievevervolging.
Inhoudelijk ishetduseigenlijkeenpassievemaatregel.Instandhoudingvaneensoortofpopulatie
daarvandoorblijvendtevoldoenaanzijnbestaansvoorwaarden (biotoopbescherming en-beheer)endoor
onbedoeldepopulatieaantastingtevoorkomen(bijvoorbeeldneveneffectenvanbestrijdingvananderesoorten),
kaninditkadernietgewaarborgdworden.

?
8.3 Biotoopbescherming en-beheer
Actief strevennaarinstandhoudingvaneenterplaatse
aanwezigesoort (ofpopulatiedaarvan)behelsthetduurzaaminstandhoudenvandemilieuomstandighedendiebeantwoordenaandeoecologievandiesoort en/ofhet
inovereenstemmingbrengenvandebestaande (eventueel
recentgewijzigde)situatie (weer)metdiemilieuomstandigheden.Hetdraaitdusomhetblijvendverzekeren
vanoptimalelevensomstandighedenvoordesoort.
VoordezoogdiersoortenwaaraanZuid-Limburgzijnbijzonderebetekenisontleent,gaathethierbijomdevolgendebiotooptypen:
-onderaardsekalksteengroeven(vleermuizen,steenmarter)
-bossen (vleermuizen,slaapmuizen)
-bosincombinatiemetcultuurland (das,steenmarter)
- cultuurland (hamster,steenmarter)
-bouwwerken (steenmarter,vleermuizen)
Deproblematiekaangaandedeondergrondsekalksteengroevenisdusdanig,datdezegroevenafzonderlijkebesprekingverdienen.Hiervoorwordtverwezennaarparagraaf
Ondergrondsekalksteengroeven.
Aanhetgeenoverhetbeheervanbouwwerkenbijdebetreffendesoortenisopgemerkt,hoeftinditkaderniets
toegevoegd.Ditzelfdegeldtmetbetrekkingtothetbeheervancultuurland.
Tenaanzienvanhetbosbeheerkanhieropgemerktworden,
datdemammalogischebenaderingendebotanischegeheel
metelkaarinovereenstemming zijn.Hetbeeldwatdaarbij
alseinddoelvanhetbeheernaarvorenkomt,isdatvan
afwisselendloofbosbestaanduitinheemse,spontaan
opgeslagen soortenmeteengevarieerdeopbouw(horizontaleenverticalestructuur,leeftijdsverdeling)en
goedontwikkeldemantelsenzomen.Hetbeheerdaarvan
bestaat,afhankelijkvandesituatie,uitextensief
grazen,"Mittelwaldbeheer"ennietsdoen(i.e.geen
inwendigbeheer-zelfregulerendbos).Eenproductiefunctie (hout)isdaarbijnietinhetgeding,tenzij
alsmiddelinplaatsvandoel(Mittelwald).
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Ditgeldtmetnamevoorreservatenvanenigeomvang,
waar-alsdehuidigesituatienogvervandatdoel
afstaat-eenregressiefovergangsbeheernoodzakelijk
zalzijn(zieparagraaf Bossen).
dathoutproductieniethoeftuittesluiten.Waarde
situatie(bijvoorbeeldtengevolgevaneigendomsverhoudingen,bestemming)andersligt,ofbijvoorbeeld
hetbosreservaatvangeringeomvangisdanwelteveel
blootstaataannegatieve invloedenvanuitdeomgeving
(helebosofbosranden),kaneenaangepastbeheergevoerdwordenwaarinvooreenproductiefunctieplaats
kanzijnmitseendeelderbomenopeennatuurlijke
wijzeaanzijneindkankomenenkanwordenafgebroken.
Tenslottehetbiotoopbestaanduiteencombinatievan
bosmetcultuurland.Hierissprakevaneenruimtelijke
biotischerelatietussentweeverschillendemilieutypen,zonderwelkedebetreffende soortennietkunnen
bestaan.Bijdebesprekingvandeboommarterismet
betrekkingtotdiesoortreedseenenanderopgemerkt.
Watdedasbetreftkanhierdieperopingegaanworden,
zowelwatbetreftdeoecologievandedaszelf en
hetdaaringekoppeldebeheer,alsinalgemenereillustratieve zintenaanzienvandergelijkeruimtelijke
relatiesinhetalgemeen.
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8.4

Uitheemse diersoorten
Inons landkomt een aantal diersoorten voor,die zich
hier recentna"bedoeldeof onbedoelde introductie gehandhaafd ofgevestigdhebten.Dit zijn,voor zover zij
ook in Zuid-Limburgvoorkomen,metname (zwervende)
muskusrat, (inmiddels daarverdwenen)beverrat, amerikaanse nerts (incidenteel?),verwilderde huiskat,
wasbeer.De genoemde rattenworden om andere redenen
dannatuurbeschermingsoverwegingen bestreden (vooral
demuskusrat); de genoemde roofdieren (vooral deverwilderde huiskat)lijken bijgrotere dichtheden niet
zondernegatieve invloed op de inheemse oecosystemen te
zijn enwordenuit dienhoofde (ookvanuit het jachtwildbeheer)eveneens bestreden.
Inwaardevolle natuurterreinen dientmen zich daarbij
tenminste te onthouden vanmaatregelen die op enigerleiwijzeneveneffecten zoudenkunnenhebben.

8.5

Onderzoek
Het zal duidelijk zijn,dat dekennis invooral oecologische engeografische zinvan deNederlandse zoogdieren, en inhet bijzondervan de soorten die aan
Zuid-Limburg zo'nbijzondere statusverlenen,onvolledig is.Soms spelen taxonomischeproblemen hierbij
eenrol.
Voorhetbeheervan deverschillende biotopen isde
bestaande kennisveelal tochwel toereikend tenoemen,
maar dekennis omtrent deverspreiding,populatieomvang enbedreigingen vertoont onmiskenbaar lacunes
op de ruimtelijke schaal dievoorhet concrete beheer
relevant is.Het isderhalve inhogemate wenselijk
deze leemten op tevullen.Dit vereist een doorlopende
of tenminste periodieke, doorheel Zuid-Limburg gelijktijdige telling bestaanduit een intensieve dag-en
nachtinventarisatie.Dit vraagt om een kwantitatieve
enkwalitatieve bemanning, die ook bij een beperkte
onderzoeksdoelstelling thansniet aanwezigis.
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VOGELS
Algemeen
Zuid-Limburgherbergtgeenvogelsoortendienietook
eldersinNederlandvoorkomen.Deaantallenwaarinzij
vertegenwoordigd zijn,wijkenechternogalafvande
situatieeldersinonsland.Ditkwantitatieveverschil
hangtsamenmetderelatiefkleinschalige,grotelandschappelijkeverscheidenheid dieZuid-Limburgbiedt.
Daarbijisbovendiensprakevandeaanwezigheidvan
enigetypenlandschapselementen,dieeldersminderof
(vrijwel)nietwordenaangetroffen.Ditbetreftmet
namesnelstromendebeken,sterkgeaccidenteerdterrein
metsteilekalkhellingenenkalksteengroeven,inbepaaldedelenookveelvuldigvoorkomendeoudehoogstamboomgaarden.Verderspeelthierbijeenroldebijzondere
geografischeligging:zeerexcentrischinhetNederlandse
territoir,directaansluitendopdelaag-enmiddelgebergtenvanMidden-Europa.
AlsgevolgvaneenenanderisZuid-Limburgopvallend
rijkaanvogelsoortenenaanaantallenbroedvogels.
VooreenaantalsoortenishetbinnenNederlandzelfs
hetbelangrijkstebroedgebied.Ditgeldtonderandere
voorkramsvogel (oudehoogstamboomgaarden),ijsvogel
engrotegelekwikstaart (snelstromendebeken);inminderematevoorputter(hoogstamboomgaarden enkasteelparken)eneuropesekanarie (parkbossen).Voorenkele,
vooralinMidden-Europavoorkomende soortenzijndelen
vanZuid-Limburg (potentieel)geschiktalsbroedbiotoop
aandeuiterstegrenzenvanhunareaal(bijvoorbeeld
inpotentieruigpootuilenwaterspreeuw,dezijnbroedgebieduitbreidenderodewouw broedterwellichtreeds
incidenteel;actueel:kramsvogel).
Roofvogels,uilen,spechtenenkleinerezangvogels
(nachtegaal,wielewaale.a.)komen,invergelijking
totevengroteanderewillekeurigedelenvanhetland,
kwalitatief enkwantitatiefveelvoor.Zijvindeninde
bebosteterreineneengeschiktbroedbiotoop.
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Voorvele,zonietdemeestesoortenuitdiegroepen
isderuimtelijkerelatievandatbroedgebiedmethet
kleinschaligecultuurland (foerageergebied)inde
directeomgevingvangrote,somswezenlijkebetekenis.
Graften,wegbermen,hollewegenenheggenvormeneveneensinrelatietotdeomgevingeenbelangrijk broeden/offoerageergebiedvooreenaantalsoortendieelders
inNederland (mededoorkwaliteitsverliesvanhet
biotoop)sterk(er)inaantalverminderen(grasmus,
braamsluiper,roodborsttapuit,paapje e.a.).
EenvolledigoverzichtvandeNederlandseavifauna,
overeenkomstigdatvandezoogdierenvanVanWijngaardenetal.(1971)» isnietvoorhanden.Welisinmiddels
metmedewerkingvanveletientallenornithologeneen
dergelijkelandelijke inventarisatie (hetzogenaamde
Atlas-project)aangevatdoordeSOVON (StichtingOrnithologischVeldonderzoekNederland).Eenbespreking
alsvandezoogdierenisdaardoorhiernognietmogelijk.
HiernazullendaarentegenenigeaspectenvandeZuidLimburgseavifaunanaderbelichtworden,uitgaandevan
verschillendetypenbiotoopoflandschapselement.
2. Houtopstanden
2.1 Loofbos
DeZuid-Limburgseloofbossenverschillen structureel
inprincipenietvandeloofbosseneldersinNederland.Vergelijkenderwijszijnzijveelalechtererg
soortenrijkvansamenstelling,meteengoedontwikkeldestruik-enkruidlaag (ondergroei)envaakook
mantelsenzomen.
Hetgrootstedeelislangalshakhouten"Mittelwald"
geëxploiteerd,derestisvoornamelijkalsplenterbos
beheerd.Daardoor,enomdathettijdstipvanbeëindigingvanhethakhoutbeheerplaatselijk zeeruiteenloopt,isdeleeftijdsopbouwenderhalveookde
structuurbinnendeverschillendeboscomplexensterk
gedifferentieerd.Vanoudszijndaarnaastdekadastrale
eneigendomsgrenzenvaakookinhetbosaangegeven
doorknotbomenvaneik,haagbeuk,ese.d.
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Medealsgevolgvandezeverschillenenafwisseling
inhetbiotoopboszijndeZuid-Limburgsebossen
rijkaanbroedvogels.Per100ha.zijnbijvoorbeeld
inhetEijsderbos jaarlijks35-40soorten
broedvogelsgeteld,waarbijhettotaleaantalbroedparenperjaarbovende500per100ha.ligt.
Hiernazulleneenaantalgroepenbesprokenworden,
dieminofmeerspecialeeisenaanhunmilieustellen,
daardoorookniettotdealgemenebroedvogelsbehorenenderhalvebijzondereaandachtverdienen.
2.1.1 Roofvogels
TotdeinZuid-Limburgbroedenderoofvogelsbehoren
debuizerd(+10p.), wespendief (+10p.),havik
(tenminste1p.), sperwer(enkeleparen),boomvalk
entorenvalk.Metuitzonderingvandetorenvalkzijn
hettypischebewonersvanhalfopenlandschappen,
waarinnaastopgaandbos,houtwallen,heggen,lanen,
kleinebosjesookopenterreinenvoorkomen.
Demeestesoortenzijnvoorhunvoortplantingaangewezenopopgaandloof-ofnaaldbosengemengde
bossenvanenigeomvang.DesperwerbroedtinNederlandbijvoorkeurin20-40jarigenaaldbossen.
Allesoortenzoekenvoedselinminofmeeropenterrein.Inverbandmethunspecifieke jachtwijze(overrompelingstactiek)opvogelseninminderemateop
zoogdieren (havik;konijnen)zijnhavikensperwer
aangewezenopdekkingwaarhetvorengenoemdehalf
openlandschaprijkaanis.Debuizerd iseentrage
jagerdievanuituitkijkposten(bosranden,solitaire
bomen,weidepalene.d.)opbodemdierenjaagten
bovendienaaseteris.Inintensiefgebruiktecultuurgebieden,wordthetovergrotedeelvandeprooidieren
gevondenlangsperceelsscheidingen,bermenenbosranden.Dewespendiefleeftprimairvanwespen-enhommelbroedwaartoehijzelfdenestenuitgraaft.Deze
voedselbronwordtvoornamelijkbuitenhetcultuurland
gevondeninbossen,graften,bermen e.d.Eenander
deelvanhetvoedselbestaatuitkleinereknaagdieren
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envogelsdiehijvoornamelijk inopenbosgedeelten
bemachtigd.Boomvalkenzijnsnelleluchtjagersdie
hunprooivoornamelijk inopengebiedenvangen.
Eenbelangrijkdeelvandeprooidierenbestaatuit
libellenengroterekevers,eenanderdeeluit
vogels,onderanderezwaluwen.Detorenvalkjaagt
voornamelijkopmuizendiehijdoormiddelvaneen
apartetechniek,hetzogenaamdewiekeienofbidden,
vanuitdeluchtopspoort.Hetisdanookeenvogel
vanopenlandschappen.
Desoortenvormeneenecologischnogalgevarieerde
groep predatorenwaarvanhetbroedbiotoopvrij
sterkafwijktvanhetvoedselbiotoop.
Eengoederoofvogelfaunaiseenaanwijzingvoorhet
relatiefcomplexekaraktervanhetsysteemwaarvan
dezefaunadeeluitmaakt.
IsderoofvogelfaunavanhetMergellandnuquasoortensamenstellingofquavoorkomendeaantallenopvallend?Opvallendis zeker derodewouw,diehier
weliswaaralverscheidene jareninhetbroedseizoen
aanwezigis,maarwaarvaneenbroedgevalnietwerd
vastgesteld.Hetareaalvandezesoortbreidtzich
uitvanuitDuitsland in noordwestelijkerichting.
Opgrondhiervanmagdanookwordenverwachtdat
desoortzichspoediginZuid-Limburgzalvestigen.
Devorengenoemdeaantallenbroedvogelszijnminder
talrijkdanmenopgrondvandelandelijkeaantallen
zouverwachten.Deoorzaakligtvermoedelijk inde
geringeoppervlaktebos,degroterecreatiedrukop
hetgebiedendesterkgeïntensiveerdeagrarische
bedrijfsvoering.Hetaantalbroedparenvandewespendief-dieinNederland zeldzaamis-steektdaarbij
gunstigaf.Mogelijk iserverbandmethetvermoeden
datdewespendiefmindergevoeligisvoorrecreatie.
2.1.2Uilen
VandeinNederlandvoorkomendeuilensoortenkomen
inZuid-Limburgbosuil,ransuil,steenuilenkerkuil
voor.Hiervanzijnvooraldebos-enransuilbosbewonendesoorten.
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Beidekomenvooringroteenkleinerecomplexen,
zowelinloof-alsnaaldbos.Debosuilismeeraangewezenopouderebomenwaarhijinholten,somsin
kraaienesten,aandevoetvanzwarestammen,inde
kruinvanknotbomenofinruimtentussenklimop,
bosranke.d.broedt.Deransuilbroedtopovereenkomstigeplaatsen,heefteenvoorkeurvooroude
nestenvanduivenenkraaienenheeftmindervoorkeur
voorhollebomen.Hetvoedselwordtvoornamelijkin
deschemeringgezochtinopenbossen,langsbosrandenenopopenterreinenopvrijkorteafstandvan
bossen.Debosuiljaagtopvogelsenzoogdierentot
degroottevanduivenenhalfwaskonijnen;ransuilen
voornamelijkopkleinezoogdierenenzangvogels.
Desteenuilisvoornamelijkbroedvogelvanopen
landschappenmetkleinebosjes,bomenrijenenboomgaarden.
IndeZuid-Limburgsebosgebiedenbroedtdesoortin
kleinereloofbossenmethollebomenengeknotte
grensbomen.Hijvoedtzichmetgrotereinsectenzoals
mestkeversensprinkhanen,kleinevogelsenknaagdieren.
Zuid-Limburgomvat17blokkendieinhetkadervan
hetAtlas-projectzijngeïnventariseerd (geziende
verkregengegevenskennelijknietalleuitputtend).
Deblokkenzijn5 * 5 km.groot.
Debosuil,ransuilensteenuilzijnrespectievelijk
in11,9en14blokkenaangetroffen.Landelijkgezien
wordenzijtotdeschaarsebroedvogelsgerekend.
2.1.3Insectenetersenzaadeters
Debeidegroepenvogelswordeninéénhoofdstuk
genoemddaarookdezaadeterseenbelangrijkdeel
vanhetjaarzichmetinsectenvoeden.
Zowordendejongenvanzaadetersvoornamelijkmet
insectengrootgebracht.
Inhoofdstuk IisaangeduidwaarZuid-Limburgbijzonderrijkisaanvogelsoortenenaantallenbroedvogels.
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Bijhetbesprekenvandeinsectenetersverdienteen
aantalsoortenapartevermelding.Eendeelhiervan
ismeergebondenaanboscomplexendanenigeandere
soortendie,behalveinbos,eveneensvoorkomenin
bomenrijen,solitairebomen,heggenenhoutwallen.
Totdeeerstegroepbehorenondermeerkleinebonte
specht,zwartespecht,houtsnip,fluiterenvuurgoudhaantje.Dekleinebontespechtbehoorttotde
vrijschaarseNederlandsebroedvogelsenwordtin
Zuid-Limburgregelmatigaangetroffeningoedontwikkelde,oudereloofbossenmetkwijnendeendodebomen,
inoudeparkbossenenhoogstamboomgaarden.Dezwarte
spechtisgebondenaanoudeloofhoutopstanden,waarbijoudebeukeneneikenalsnestboomwordengeprefereerd.Landelijkgezienwordtdesoortalsschaarse
broedvogelbeschouwddieinWest-Nederlandontbreekt;
inZuid-Limburgbehoorthijtotderegelmatige
broedvogels.Voordehoutsnip zijnvooralopenloofbossenvanbelang.Denestplaatsenwordenvaakaangetroffenlangsopenbosgedeeltenenpadeninniet
geheelgeslotenbegroeiingen.Diversebodemdieren
vormenhetvoedsel.Hijbehoorttotdeschaarsetot
vrijschaarseNederlandsebroedvogelsenkomtin
Zuid-Limburginmeerderebossenvoor.Lokaalzijn
fluitersinZuid-Limburgaanweziginbossenmet
ouderebeukenofeikenmeteenondergroeivangrassoortenzoalsbochtige smele.Debossenwaarfluiters
broedenzijnmeestalvanenigeomvang,kleinebosjes
wordenzeldenbewoond.Desoortbehoorttotde
vrijschaarsebroedvogelsinNederland.
Hetvuurgoudhaantjebroedtingemengdeloofbossenen
ouderenaaldhoutbossen,vooralinbomenmetklimop
begroeiing.Desoortisveelmindergebondenaan
naaldhoutdanhetgoudhaantje.Hetvoorkeursbiotoop
indewinterbestaatuitbossenmethulstenadelaarsvaren.InNederland isdesoorteenzeerschaars
totschaarsebroedvogel.Vuurgoudhaantjeskomen,
gezienhetdaaraanwezigebiotoopmeervoordanuit
inventarisatiegegevensbekendis.Bijinventarisaties
wordtdesoortdoorveelwaarnemersnietgehoord.
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Vande17"Atlasproject-blokken"isdekleinebonte
spechtin10blokkengevonden,defluiterin12en
dehoutsnipin1blok.Datdehoutsnip slechtsuit
1blokbekendis,ligtzondertwijfelaanhetfeit
datdesoortmoeilijkteinventariseren is.Vande
zwartespechtenvuurgoudhaantjezijngeengegevens
bekend,deelsomonbekenderedenen(zwartespecht),
deelsvanwegehetfeitdathetgeluidvanhetvuurgoudhaantjedoorvelennietkanwordengehoord
(toonhoogte!)ofonderscheidenvandatvanhetgoudhaantje.
Totdesoortendieinhetbijzonderbosrandenen
bossenmeteenmeeropenstructuurbewonendienen
voorZuid-Limburgtewordengenoemd:wielewaal,
nachtegaal,putter,europesekanarie,goudvink,
appelvinkenboompieper.
Zuid-Limburgvormteenbelangrijkbroedgebiedvoor
dewielewaal,indemeestebossendievoldoenaande
biotoopeisenkomtdesoortalsbroedvogelvoor.Hij
heefteenvoorkeurvoorhogerebomenenisvaakte
vindeninpopulierenbossenen-rijen.
DenachtegaalwordtvolgensdeC.N.A*'alsvrijtalrijkebroedvogel inNederlandbeschouwd.InZuidLimburgkomtdesoortinveelgebiedenvoor.Het
biotoopwordtgevormddoorloofbosranden,kleine
bosjesenhoutwallenmeteenruigeondergroeivan
kruidachtigeplantenonderanderebrandnetel.
PutterswordeninZuid-Limburgvrijtalrijkals
broedvogelwaargenomeninloofbosrandenmetgoedontwikkeldemantel-enzoomvegetaties.Hijbehoorttot
dezeerschaarseNederlandsebroedvogels.
Buitenkasteelparkene.d.wordtdeeuropesekanarie
vooralinloofbossenmetklimopbegroeiingaangetroffen.Dezeschaarsebroedvogelkomthoofdzakelijkin
Zuid-Limburgvoor.Degoudvinkheeftvoorkeurvoor
bossenmetdichterandenenjongenaaldhoutbosjes.De
soortwordtopveelplaatseninhetZuid-Limburgse
bosgebiedwaargenomenenwordtalsvrijschaarse
broedvogel inNederlandbeschouwd.
+)CommissievoordeNederlandseAvifauna
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Deappelvinkhoudtzichopinhoogopgaand,oud
loofbos.Vruchtdragendebomenenstruiken zijnzeer
intrek.DezeschaarseNederlandsebroedvogelwordt
opdiverseplaatseninZuid-Limburgaangetroffen.
Boompieperswordenvoorallangsbosrandenenop
openplaatsenbinnenbossenindegrazigevegetaties
aangetroffen.Ookpopulierenbosjeswordenvaakbezet.
Hijbehoorttotdevrijtalrijkebroedvogelsen
wordtinZuid-Limburgveelvuldigwaargenomen.
VanderoekbevindenzichinMergellandopdiverse
plaatsenkoloniesinhogebomenvangroteenkleinere
loofbossenenbossenrijen.Vanwegedeachteruitgang
vandesoortinNederlandgenietderoekthans
volledigebeschermingkrachtensdeJachtwet.
Wielewaal,nachtegaal,putter,europesekanarie,
goudvink,appelvink,boompieperenroekzijninrespectievelijk 12,11,10,8,8,11,15en15blokken
waargenomen.
2.2 Heggen,houtwallen,begroeidegraften enbermen
Dezeelementenwordeninéénhoofdstukbesproken
omdatdevogelbevolkingeronderlingnietprincipieelverschilt endeelementenvaakgecombineerd
voorkomen.Welisduidelijkdatonderhoudenheggen
geringerbroedgelegenheidbiedendandoorgegroeide
heggen,laatstgenoemdeheggenzijnbovendiensoortenrijker.SoortendieinZuid-Limburgrelatiefveel
wordenaangetroffeninvergelijkingmetoverig
Nederland zijnondermeerkneu,geelgors,grasmus,
braamsluiper,roodborsttapuit enbosrietzanger.Het
betreffensoortendiegebondenzijnaanstruwelen
bijvoorkeurincombinatiemetrijkekruidenvegetaties.Landelijkgezienlijkensoortenalsgeelgors,
grasmus,braamsluiperenroodborsttapuit sterktot
vrijsterkinaantalachteruittegaan.
Vangrasmus,braamsluiperenbosrietzangerzijn
geenS0V0N—gegevensbeschikbaar.Kneu,geelgfors
enroodborsttapuit zijninrespectievelijk15,15
en6blokkenaangetroffen.
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VolgensmondelingemededelingenvanuitZuid-Limburg
wasdehopca.75jaargeledeneenvrijalgemene
broedvogel.Delaatstbekendebroedgevallendateren
van1973inhetKlingenderbosbijGulpenenin1975
bijeenboerderijteWijlre.Beidenestenbevonden
ziohinknotbomen.Landelijkwordt dehopalszeer
schaarsebroedvogelbeschouwd.Vandeortolaanzijn
nauwelijksgegevensbekend.Dit iswaarschijnlijk te
verklarenuit demoeilijkheid desoort teinventariseren.Bekend iswelhetvoorkomenvandeortolaan
langseenhollewegbijSchoonbron (SchinopGeul,
1975).
VolgensdeC.N.A.behoort desoort totdevrij
sohaarseNederlandsebroedvogels.

2.3 Solitairebomen.
Alleenstaandebomen inopengebiedenhebbeneen'
belangrijkefunctiealsaanvlieg-enrustpunt,
uitkijkpostofalsdekking.Vanuitdergelijkebomen
wordtdoordiverseroofvogels,uilene.d.gejaagd.
2.4 Boomgaarden.
Ornithologischzijnlaagstamboomgaardennauwelijks
vanwaarde,deouderehoogstamboomgaardendaarentegenvormeneenbelangrijkbroed-enfoerageergebiedvooreenaantalbroedvogels.Hetbetrefthier
vooral torenvalk,steenuil,ransuil,patrijs,grote
lijster,kramsvogel,wielewaal,kleinebontespecht,
grauwevliegenvanger,gekraagde roodstaart,appelvinkenputter.Vandezesoorteniseenaantal
reedsbijanderehoutopstandenbesproken.Opvallend
isdatwellicht demeesteZuid-Limburgseputters
inoudehoogstamboomgaardenwordenaangetroffen,in
minderemategeldtditvoordegrauwevliegenvanger,
eenlandelijkgezien inaantalafnemendebroedvogelsoort.Dekramsvogelverdientbijzondeœvermelding.
Hijbehoort totdezeerzeldzameNederlandsebroedvogelsoortendiezichvanuitzijnbroedgebiedvanuit
hetoostenenzuidoostenuitbreidt.Hetmerendeelvan
detotnutoegeconstateerdebroedgevallenkomtuitde
hoogstamboomgaardenvanZuid-Limburg,metnameuitde
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omgevingvanGronsveld.Dekramsvogelisin3blokkenwaargenomen.Deanderegenoemdesoortenzijn
reedsinandereparagrafengenoemdoferzijngeen
telgegevensvanvoorhanden.
2.5 Naaldbos
DitbostypekomtinZuid-Limburginbeperkteoppervlaktevoorenbestaatveelaluitfijnsparopstanden
ophetvuursteeneluviumvanheuvels.Hetisvan
belangvoordiverseroofvogelsoortenenbosuilen.
Indewintervormensommigenaaldbossenroestplaatsen
voorransuilenofslaapplaatsenvoorlijsterachtigen.
Goudhaantje,kuifmeesenzwartemeeszijntypische
broedvogelsvannaaldhout.Percelenmetjongnaaldhoutzijnwataantrekkelijker.Hierkunnendebraamsluiper,geelgors,kneu,goudvinkenverschillende
anderezangvogelsbroeden.Dezesituatieisslechts
tijdelijkdoorhetouderwordenvanhetbos.Deze
bossenwordenlaterweeraantrekkelijkerwanneerze
hollerwordenenzicheenstruiklaagofadelaarsvarenvegetatieheeftontwikkeld.
3. Akkers
Inbouwlandenkomengeenspecifiekebroedvogelsvoor.
Enkelesoortenlijkenechterwelenigevoorkeurvoor
ditterreintypetehebben.Vóórdemechanisatie,intensiveringengebruikvankunstmest enchemischebestrijdingsmiddelenindelandbouwvormdenbouwlanden
broedgebiedenvoorgrotereindividuen-ensoortenaantallendanthans.Toenkwamenerveelvuldigbosrietzanger,gelekwikstaart,grauwegors,veldleeuwerik,
kwartelenpatrijsvoor.Indehuidigesituatiebroeden
erdoorgaansalleenveldleeuwerikkenenpatrijzen.
Hoewelhetm.b.t.deoverigesoortenomkleineaantallenbroedvogelsgaat,isdegelekwikstaarttochnog
in12blokkengeteld,degrauwegorseveneensin12en
dekwartelin3«Alsfourageergebiedkunnenbouwlanden
vanbelangzijnvoorpatrijzen,roeken,geelgorzenen
vinkachtigen.

AvifaunistischzijndeLimburgsegraslandennauwelijks
vanbelangalsbroedgebied (echterwelalsfoerageergebied).Eenuitzonderingvormendeschraallandenwaar
destructuurenvegetatiesamenstellinggevarieerder
isendezelaatwordengemaaid.
Inenkeleproductiegraslanden,vooraldeopdeplateaus
gelegengroterepercelen,broedenkieviten.Ruigere
graslandenherbergenpatrijzenensomsboompiepers.
Vooraldezelaatstewordenalsfoerageergebiedbenut
doorroofvogelsenuileninverbandmethetvoorkomen
vanmuizen.Alsvoedselgebiedhebbengraslandentevens
eenfunctievoorlijsterachtigen.
Opdeovergangenvanwei/graslandenbermeneningraslandmeteenkruidenrijkevegetatiekomthetpaapjevoor.
DesoortisinZuid-Limburginenkeleblokkengeïnventariseerd.Hethandhavenenuitbreidenvanditsoort
situatieszaldesoorttengoedekomen.
5. Beken
DeZuid-Limburgsebekenvormenvanoudseenbelangrijk
biotoopvoorenkelevogelsoorten.Doorvervuiling,
regulatie,recreatiedruk enintensiveringvanhetgebruikvandebeekdalgraslanden isdekwaliteitvanhet
broed-enfoerageerbiotoop sterkverminderd.Voorde
ijsvogelzijnsteileoeversvanessentieelbelangvoor
hetgravenvandenestholte.Overhetwaterhangende
takkene.d.dienenalsuitkijkpostomtevissenen
waterinsecten tebemachtigen.Dehelderheidvanhet
waterbepaaltofdeijsvogel deprooidierenkanzien.
DeijsvogelwordtinNederlandalszeerschaarsebroedvogelbeschouwd,inZuid-Limburgishijin8blokken
geteld.
Degrotegelekwikstaartgebruiktholtesinoevers,
openplaatsene.d.alsnestplaats.Voorhetfoerageren
zijnmodder-,slik-,zand-engrindzandenlangshet
watervanwezenlijkbelang,waarnaastinhetwaterliggendestenenvaakalsuitkijkpost dienen.Desoortisin
1975en1976in12Zuid-Limburgseblokkengeïnventariseerdenstaatlandelijkalsschaarsvoorkomendebroedvogelbekend.
Dewaterspreeuwbroedtopsoortgelijkeplaatsenalsde
vorige soort.Devogelfoerageertonderwaterlopend,
vaakbijwatervallen.
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Evenalsbijdeijsvogelishelderwatereeneerste
biotoopvereiste.Sindsbegin1900zijn5broedgevallen
uitNederlandbekendwaarvan3uithetGeuldal.Buiten
debroedtijdwordenjaarlijkswaterspreeuwen inZuidLimburgwaargenomen.
Insteilebeekoevers,inbeektrajectenliggendinopen
landschappenkunnenoeverzwaluwenbroeden.Zijfoeragerenveelalbovenhetwaterenindebeekdalen.
6. Groeven,steilrandenenoudemuren
Gladdeexemplarenvandezecategoriekunnenbuiten
beschouwingblijven.Scheuren,gaten,spleten,uitstekendedelen,overhangendeboomwortels,struikenen
delenvanplantenverschaffenbroedgelegenheid.Het
isnietuitgeslotendatinoudemurenmeteenruime
holtekerkuilentotbroedenkomen.Anderesoortendie
zichindemurenkunnenvestigenzijnonderandere
zwarteroodstaarten,wittekwikstaartenenboomkruipers.
Indegroevenensteilrandenzijnbehalvedevorengenoemdesoortenonderanderewinterkoningen,gekraagde
roodstaarten,grauwevliegenvangers,roodborsten,
torenvalkenenkauwenteverwachten.
7. Beheerenperspectieven
Hetbeheerzalvooralgerichtdienentezijnopinstandhoudingvanhetgedifferentieerdelandschap.
Dithoudtvooralinhetterugdringenvanhetgebruik
vankunstmeststoffenenchemischebestrijdingsmiddelen
ingebiedengrenzendaanbossen,ineenbelangrijk
deelvandeoudehoogstamboomgaarden,inenlangs
graften,wegbermenenhollewegen.Hetontwikkelenvan
botanischepotentieszalinhetalgemeengunstigzijn
voordevogelstand.Verbeteringvandewaterkwaliteit
enhetachterwegelatenvanbeekverbeteringen zaleen
gunstigeffecthebbenopdestandvanijsvogel,grote
gelekwikstaartenwellichtdewaterspreeuwen.
Bijzondereaandachtvraagtderecreatieve drukop
diversevogelbiotopen inverbandmetdirecteaantastingenenrustverstoring.

SOVON,inventarisatiegegevensAtlas-project
(commissievoordeNederlandseAvifauna:
AvifaunavanNederland, 1970).
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D. AMFIBIEËNEN REPTIELEN
1.Algemeen
Tot deNederlandse herpetofaunabehoren in totaal
21 soorten, teverdelen in 14amfibieën- en7
reptielensoorten. Het landelijk voorkomen toont het
volgende beeld.
amf.+ rept.=T
Totaal inZuid-Limburgvoorkomend

13

6

Uitsluitend in Zuid-Limburg aanwezig 3
Voornamelijk in Zuid-Limburg
Niet inZuid-Limburg aangetroffen

2

19
1

0

1

4
2

1

2

Van het totaal aantal inheemse soorten komt dus
90% in Zuid-Limburg voor,circa 28% zelfs alleen
ofvoornamelijk in Zuid-Limburg. Een aanzienlijke
herpetologische betekenis mag Zuid-Limburg derhalve
niet ontzegdworden.
(n.b. deEuropese moerasschildpad en degrote groene
kikker zijnbuiten beschouwing gelaten,omdat hun
inheemse status questieusis).
2.

Amfibieën

2.1

Salamanders
Van de 5inheemse salamandersoorten komt er 1uitsluitend in Zuid-Limburg voor, 2komen voor in
Limburg enNoord-Brabant waarbij de aanwezigheid
in Zuid-Limburg relatief belangrijk is,en deoverige 2komen zowel in Zuid-Limburg als elders inhet
landvoor.

2.1.1 Vuursalamander
Deze landsalamanderkomt inons land uitsluitend
voor in Zuid-Limburg. Hij lijkt voorkeur tehebben
voorbossen op lemige ofkleiige bodem inheuvelachtige, stenige terreinen.Het voortplantingsbiotoop wordt gevormd doorbovenlopen van beken
(bronbeken), bronnen en schaduwrijke bosbronpoelen;
nader gespecificeerd: doorgaans beschaduwd, stromend
koud en zuurstofrijk watermet een stenige bodem,
waarin weinig bodemvegetatie wordt aangetroffen.
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DesoortkomtinZuid-LimburgvoorinhetvoedingsenstroomgebiedvandeGulp,deGeul,deMechelder
beek,deEysderbeek,deBunderbeekenindeomgevingvanVaals.
2.1.2 Alpenwateraalamander
DezesoortkomtvoornamelijkvoorinLimburgen
Noord-Brabant.Demeestevindplaatsenliggenin
Zuid-Limburg.Indepaartijdwordthijaangetroffen
instilstaandenzwakstromend,voornamelijkvoedselrijkwater;meestalisditwaterhelder,doch
troebelwaterwordtkennelijknietgemeden.Inhet
Zuidlimburgsewordthetvoortplantingsbiotoop
veelalgevormddoorbeschaduwdepoelenlangsbosrandenofdoorbospoelen.Deeierenwordenzowel
opplanten(mannagras,kroos)alsopdoodblad
afgezet.
2.1.3 Vinpootsalamander
Devinpoot-ofdraadstaartsalamanderisbuitenZuidLimburgslechtsopenkeleandereplaatsenwaargenomen(overigLimburgenNoord-Brabant).Ingrote
lijnenishetbiotoopovereenkomstigdatvande
alpenwatersalamander:bebostheuvelland,inhet
voorjaardaaringelegenlangzaam stromendebeekjes,
bronnenenbeschaduwdevijversenpoelen.Vande
vierZuidlimburgsevindplaatsen (anno1976)hebben
erdriebetrekkingopbospoelen.
2.1.4 Kleinewatersalamanderenkamsalamander
DeeerstesoortkomtineengrootdeelvanNederland
voor,inZuid-Limburgveelindrinkpoelenen-bakken
endanregelmatigingezelschapvandealpenwatersalamander.Hetisdaareneldersvergelijkenderwijs
demeestalgemenesoort.
Dekamsalamanderkomtvoornamelijk indeoostelijke
helftvanonslandvoor,indeomgevingvangrote
enkleinerivieren.Hijwordtdaaraangetroffen
invoornamelijkstilstaandhelderwatermetvaak
enigekweleneenrijkewaterplantenvegetatie.
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Vandezesoortverblijvendevolwassendierenna
depaartijdvaaklanginhetwater,eriszelfs
overwinteringinhetwatervastgesteld.Deandere
salamandersoortenoverwinterenophetlandonder
blad(hopen),mos,dodeplanterestenenz.,invermolmdhoute t c , onderhoutenstenen,e.d.
2.2 Padden
Depaddenzijninonslandvertegenwoordigdmet
eveneens5soorten.Hiervankomener2uitsluitend
inZuid-Limburgvoor,1komtzeldzaamverspreidin
onslandvoorenwordtookinZuid-Limburgaangetroffen,1isinZuid-Limburgeneldersinhetland
algemeen,en1komtnietinhetMergellandvoor
(derugstreeppad).
2.2.1 Vuurbuikpad (Geelbuikvuurpad)
DesoortisinNederlandbeperkttotZuid-Limburg,
waarhijvoorkomtinveedrenkpoelenenstagnerend
water,somsookinkarresporenmetwaterinkleiachtigelemigegrond.Vaakisdatwatersterkvervuildmetorganischmateriaal,doorgaanskoemest.
Totvoorenkeletientallenjarenkwamdesoort
tamelijkveelvuldigvoor,inmiddelsishijvooral
delaatstejarenzeersterkachteruitgegaan.
Vangrootbelangisderelatievandedrinkpoelen
methetlandbouwkundiggebruikvanhetgebiedwaarin
depoelligt (betreding,bemesting,aftrappenoevers
etc.).
2.2.2 Vroedmee3terpad
OokdezepaddesoortkomttenonzentalleeninZuidLimburgvoor.Buitendevoortplantingsperiodewordt
hijaangetroffenindrogeenzonnige,minofmeer
steilhellendestenigeplaatsenmetholletjes,
spletenengaten,dienietofschaarsbegroeiden
nietmetstrooiselbedekt zijn:oudemuren(daardoorvaakindeomgevingvanbebouwing),kerkhoven,
graftene.d.Vangrootbelangisdeaanwezigheid
opkorteafstandvanhetvoortplantingsbiotoop:
ondiepepoelen,plasjesofvijvers.HijkomtinZuidLimburgvooropeenachttal,wellichtnegenvindplaatsen.
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2.2.3Knoflookpad
Dezezeldzamesoortkomtopverschillendeplaatsen
verspreidinonslandvoor:Zuid-enMidden-Limburg,
RijkvanNijmegen,langsdeIJsselenopenkele
anderelocaties;inZuid-Limburgalleeninde
gemeentenGronsveldenWittern.Buitendevoortplantingsperiodeprefereerthijdroge,laaggelegen
zandigegrond.Hijleeftoverdaginzelf,achterwaartsgegravenholen.Deeierenwordenafgezet
inondiepe,voedselrijkepoelen,vijversensloten.
2.2.4 Gewonepad
Komtalgemeenenzeerverbreidvoorinonsland,
inclusiefZuid-Limburg,inzoweldrogeals
vochtigeomgeving.Plantzichvoortinallerlei,
vnl.ondiepeenvrijkleinewateren.Devoorjaarstrekvanrust-naarpaarplaatsvindtplaatslangs
banen,diewaarzijwegenkruisenaanleidinggeven
totmassalesterfte(doodrijden).
2.3

Kikkers
Aanverschillende soortenkikkerstenslotteherbergtonsland4soorten.Geenhiervankomtniet
ookinZuid-Limburgvoor.
2.3.1 Boomkikker
DeTJööDlKlKkeriseenzeldzamesoortinonsland,
diezeerlocaalvoorkomtopeenaantalplaatsenin
Twente,deAchterhoek,ZeeuwsVlaanderen,Limburg
(inZuid-LimburgalleenindegemeenteKadieren
Keer(1975en •76)enindegemeenteGronsveld)
enmisschiennoginNoord-Brabant.Desoortisde
laatstejarensterkachteruitgegaanenthanszelfs
alszeerzeldzaamaantemerken.Hetbiotoopwordt
gevormddoorvochtigeplekken(bosjes)meteen
overvloedigeplantengroei,waarbijbraamstruikende
voorkeurverdienen.Devoortplantinggeschiedtter
plaatseinondiepwater(poeltjes),waarbijde
eiereninkleineklompjesaanwaterplantenworden
afgezet.Overwinteringsplaatsen zijngevondenonder
mos,afgestorvenplanten,indemodderonderwater
eningrotten.
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2.3.2Heikikker
Dezesoortkomtverspreidinonslandvoorop
vochtigeveen-enheidegrondeneninduinpannen.
InZuid-Limburgzijnerslechtsenkeleexemplaren
vanaangetroffenindegemeenteBergenTerblijt
(in1976,WerkgroepLimburgvan"Lacerta").
2.3.3Groeneenbruinekikker
Groeneenbruinekikkerkomenrespectievelijk
algemeenentalrijkinonslandvoor,ookin
Zuid-Limburg.Deeerstesoortleeftin,eninde
directeomgevingvanwater,detweedeismeer
eenlanddier.Beideparenenzettendeeierenaf
bijvoorkeurinstilstaand,betrekkelijkondiep
water.
2.4 Betekenisenbedreiging
DebetekenisvanZuid-Limburgvoordeinheemse
amfibieënkomtduidelijkuithetvoorgaandenaar
voren.Kortingetallensamengevat:93%vande
inheemsesoortenkomtinZuid-Limburgvoor,36%
vandeinheemsesoortenkomteruitsluitend(21%)
ofvoornamelijk (14%)voor;slechts7%komter
nietvoor.
Vrijweldegeheleinheemseamfibieënfaunavertoont
delaatstejareninmeerofminderemateeen
achteruitgang.InZuid-Limburgisditheelsterk
hetgevalbijdegeelbuikvuurpadenbroedmeesterpad.BijhetonderzoekvanDaan (1962)werdenvan
devuurbuikpad80vindplaatsenaangetroffen:
Duyghuizenc.s.(197&)vond dezesoortslechts
op17plaatsen.Vande44doorDaangevonden
vroedmeesterpaddenpopulaties warenerin1976
nogslechts14over,in9poeltjeswerdenlarven
aangetroffenterwijlindeoverige 5slechts
volwassendierenaanwezigwaren.
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Opgrondhiervanzijnallesoortenkikkers,padden
ensalamandersinhetkadervandeNatuurbeschermingswettot"beschermdediersoortverklaard.
DepopulatiesvandezesoortenwordeninZuidLimburgmetname-voorzoverdehuidigekennis
reikt-bedreigddoorveranderingeninhunvoortplantingsbiotoop endoordirecteinvloeden
tijdensdevoortplantingsperiode.Puntsgewijs
samengevatbetreftdit
biotoopvernietiging
-hetverdwijnenvandrinkpoelen(demping,vuilstort);
-vervangingvandrinkpoelendoorstaandebetonnen
drinkbakken (minderruimtebeslagenonderhoud;
leverbotrisico);
- dempenvandorpspoelenomhygienischeredenen
(vroedmeesterpad);
-hetverdwijnenvanbronnenenbronbeeklopen
(waterwinning,vergravingendrainageondergronds);
biotoopaantasting
-veranderingvanhetfysischenbotanischmilieu
inpoelen(wijziginghelderheid dooreutrofiëring;veranderingbegroeiingdooreutrofiëring,
bespuitingmetherbiciden;overschaduwingvan
poelendoorhoutgewaswaardoordewatertemperatuurtelaagblijft (vuurbuikpad);
-wijzigingwaterhuishoudingpoelen (metname
ontkoppelingvaningegravenbetonnendrinkbakken
vandeoppervlaktewatertoevoerviabijv.bermgreppels,waardoorzijperiodiek zeerlaagof
droogstaan);
-regulatievanbeeklopen,aantastingvanbronsituaties (verlagingdebietdoorwaterwinning,
vergravingendrainage,vuilstort,eutrofiëring,
bespuitingmetherbiciden e.d.);
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directeaantastingvandepopulatie
-oppervlaktewatervervuiling of-vergiftiging
tengevolgevanafvalwaterlozing,gierlozing,
bespuitingmetherbiciden,spoelenvanspuitapparatuur(amfibieënlarven);
-verhogingvandepredatiedruk (larven)doorhet
uitzetten(ofonnatuurlijkhooghoudenvande
stand)vaneenden,ganzene.d.,forel,karper,
goudvis,enookwelvankamsalamanders).
-verhogingvandeonnatuurlijkemortaliteit tijdensdepaartrek (kruisingdoorwegenvanpaartrekroutesvanpadden,salamandersenkikkers;
aanlegnieuwewegen,toenameverkeersintensiteit).
2.5

Beheer
Hetbeheerlaatzichdirectuithetvoorgaande
afleiden.Vaarmeneenverlorengeganesituatie
zouwensenteherstellenofvoordesoorteneen
(vervangende)voortplantingsbiotoop zouwillen
creëren,zalperconcreetgevaldesituatieter
plaatsenainventarisatiebeoordeeldmoetenworden,
alvorenshiertoestrekkendebeheersadviezengegevenkunnenworden.Zieookdebesprekingvan
poelene.d.eldersinditrapport.

2.6

Onderzoek
Eristeweinigbekendvandebedreigingenbuiten
hetvoortplantingsbiotoop vanamfibieënomnadere
uitsprakenterechtvaardigenmetbetrekkingtot
hetbeheerdaarvan(wellichtmetuitzonderingvan
devroedmeesterpad,ziedebehandelingvandie
soort).Opgrondvandevoedselkeuze (allerlei
ongewerveldedieren)envandeaardvanhetfoerageer-,rust-enoverwinteringsbiotoop (uitzondering:knoflookpadenvooraldevroedmeesterpad)
kanwelingrotelijnenaangegevenwordendathet
gebruikvanpesticiden,hetverwijderenvanrommeligehoekjes (ruigten,ophopingenvandood
plantenmateriaal)e.d.opplaatsenwaaramfibieën
voorkomen,vermedenofzoveelmogelijkbeperkt
zoumoetenworden.
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3« Reptielen
3.1 Algemeen
Zuid-Limburgtelt1soortreptieldiebinnen
Nederland slechtsopéénplaatsvoorkomt,demuurhagedis.Dezeiswaarschijnlijkmetmaximaal
enigetientallenexemplarenaanwezigopdeBossche
FronteninMaastricht.Hetvoortbestaanvandeze
bijzonderkleinepopulatiewordternstigbedreigd
doorrestauratieenrecreatie.Verderkomenin
Zuid-Limburg5anderesoortenvoor,dieoverigens
ookeldersinhetlandwordenaangetroffen.De
zevendeinheemsesoort,deadder,komtnietin
Zuid-Limburgvoor.
3.2Afzonderlijkesoorten
3.2.1 Hazelworm
DehazelwormkomtineengrootdeelvanZuidLimburgvoor.Inonslandisdezesoortgebonden
aanbossen,speciaalookbosranden,enhoutwallen
e.d.Hijmijdtuitgesprokendrogeterreinen,maar
heeftgrotebehoefteaandirectezonbestraling,
vooralhetwijfje(zonneni.v.m.heteierlevendbarend zijn).
3.2.2Kleineoflevendbarendehagedis
Verspreidingalsvandehazelworm,naarvoorkomen
eenvoorkeurvertonendvoorbosrijkestreken
zonderdaaraanspecifiekgebondentezijn:wordt
meestalaangeduidalseensoortvanminofmeer
vochtigeheideenveengronden.Indichte,hoogopgaandebossenontbreekthij,maarkandaarwel
wordenaangetroffenopkaalslagen,openplekken
enlangsbosranden.InZuid-Limburgkomtdesoort
algemeenvoorindekalkgraslanden.InDuitseliteratuurwordtdesoortbeschouwdalscultuurvlieder.
3.2.3 Zand-ofduinhagedis
DezandhagedisisuitZuid-Limburgslechtsvaneéh
plaatsbekend (Valkenburg, 1955).Desoortkomt
inonslandvooropzandgronden (heide,duinen)
enwordtalscultuurvliederbeschouwd.
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3.2.4 Ringslang
De ringslang, die ingrote delenvan ons land
voorkomt in denabijheid vanwater, is in ZuidLimburg een zeldzame soort,inde literatuur
bekend van een drietal locaties (Klimmen,Schimmert, Vaals).
3.2.5 Gladde slang
De gladde slangkomt tamelijk verbreid voor in
het oosten en zuidenvanons land,maar ingeringe aantallen,waarhij leeft op droge, zonnige
zandgrondenmet vrijkorte begroeiing (heidevelden,openplekken inbos,bosranden).Evenals
de ringslang opweinigeplaatsen in Zuid-Limburg
waargenomen.Voor de grotebebossingen werden
gladde slangen geregeld aangetroffen inde
Vijlenerbossen (gem.Vaals). Inhet Gerendalsbos
(gem.Valkenburg)enWijlrebossen (gem.WijIre)
kan de soort als zeldzaam voorkomend wordenbeschouwd.
3.3 Betekenis en bedreiging
De betekenis van Zuid-Limburg voor de inheemse
reptielen is ietsminder eclatant danvoor de
inheemse amfibieën:86%van de inheemse soorten
reptielenkomt ook inZuid-Limburg voor, 14%daarvankomt daaruitsluitend voor (dochniet inhet
gebiedvanhet toekomstigNationaal LandschapsparkMergelland)ennogmaals 14%daarvan komt
niet in Zuid-Limburg voor (betrektmen de
Europese moerasschildpad wel in de beschouwing,
onderuitsluiting vanwaarnemingen van ontsnapte
ofuitgezette exemplaren, dan zijn die getallen
respectievelijk 88,25en13%).
Dehuidige status van de reptielen inons land
lijktniet veel anders te zijn dan dievan de
amfibieën. Een exactbeeldvan de achteruitgang
gedurende deafgelopen decenniaontbreekt echter.
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Eriseenminderduidelijkonderscheidtussen
voortplantingsbiotoop enterreintypendiereptielenbehoevenvoordevervullingvandeoverige
functiesvanhunlevenscyclusdanbijdeamfibieën.Debedreigingenkunneneveneensgerubriceerd
wordeninbiotoopaantasting en-vernietiging,en
directebedreigingen.
-aantastingenvernietigingvanhetbiotoopten
gevolgevanstadsuitbreiding,modernelandbouwkundigeontwikkelingen,bermbeheere.d.
(t.a.v.graften,ruigeoverhoekjes,perceelsranden,bermenvanhollewegen, e t c ) ;
- rustverstoringdoortoenemenderecreatie;
-gebruikvanpesticiden (aantastingbiotoopdoor
gebruikherbiciden,vgl.eerstepunt;directe
bedreigingdoorgebruikvanpesticiden,wellichtpesticideninhetalgemeen:zand-,muurenkleinehagedisenhazelwormlevenvoornamelijkvaninsecten,deelsookvanwormen,soms
ookvanjongemuizeneninsecten;deringslangvooralvanvisjesenkikkers,n.b.indit
gevalderolvanwatervervuilingenoppervlaktewaterbeheer);
-predatiedoorhuiskattenenuitgezettefazanten.
3.4 Beheerenonderzoek
Uitdebeschrijvingvandebedreigingenkanhet
beheergerichtopinstandhoudingvandereptielenfaunadirectafgeleidworden.Hetisechter
wenselijk,datdooreennadereplaatsbepaling
vanhetvoorkomenvanreptieleninZuid-Limburg
nagegaanwordt,waarhetvoerenvaneenactief
beheerduidelijkeperspectievenbiedt.Overigens
zijnookdereptielenbeschermdinhetkader
vandeNatuurbeschermingswet.
(Bronnen:Arntzen&Geräts1976;Daan1962;
Duyghuizenetal.1976;Hvass1972;VandeBund
1964;LacertaWerkgroepLimburg 1976).
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E.

MOLLUSKEN

1•

Landslakken

1.1 Algemeen
Vande130soortenlandslakkendiedelaatste 100jaar
inNederland zijnaangetroffen,zijn100soortenals
inheemstebeschouwen.Deoverige30soortenzijnop
diversemaniereningevoerd (metplanten)
ofwordenalssubfossielbeschouwd;devindplaatsvan
desubfossielesoortenligtinZuid-Limburg.
Dethansinheemselandslakkenfaunaomvatdus100soortenwaarvaner80ookinZuid-Limburgvoorkomenen38
landelijkalgemeenenuitalleprovinciesbekendzijn.
Landelijkminofmeerzeldzaam zijn62soorten,hiervan
komener42ookinZuid-Limburgvoor;20soortenzijn
nietinZuid-Limburgaangetroffen.Vande42zeldzame
Nederlandse soortenkomen16soortenuitsluitendin
Zuid-Limburgvoor.
Behalvede16specifiekesoortenvoorZuid-Limburgzijn
ereenaantaldiebuitenditgebiedgeheelofvrijwel
uitsluitendvoorkomeninhetduindistrict ensubcentreuroopdistrict indeomgevingvanNijmegen.Ditbetreft
10soorten.Tenslottekanwordenopgemerktdatvoor
ca.9vandeinNederlandvoorkomende soortenZuidLimburgeenzeerbelangrijk deelvanhetverspreidingsgebiedvormt.
1.2 DeZuidlimburgsesoorten.
VandeinNederlandalssubfossielbeschouwdesoorten
behoortondermeerdebijSibbe,HeerenCadierenKeer
gevondenChondrulatridensenEnamontanadieinGronsveldisaangetroffeninlagengevormdinhetAtlanticum.
Naastdegeografischeliggingvanhetgebied (uitloper
vanhetMiddenEuropesebergland)verschilt Zuid-Limburg
vanoverigNederlanddoordehoogteligging,klimaaten
bodem.Veelvandedaarvoorkomende soortenzijnminof
meergebondenaankalk-enlössafzettingen.Gecombineerd
metafwisselinginhellingenexposities,biedenhetrelatiefwarme,poreuseenvochthoudende substraatenhet
kleinschaligeboslandschapveellandslakkengunstiger
levensvoorwaarden.
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Eenaantalsoortenvindteenvergelijkbaarmilieuin
hetduingebiedlangsdekusteninhetsubcentreuroop
districtindeomgevingvanNijmegen.Bovendienworden
enigesoorten,diehunbelangrijksteverspreidingsgebiedinZuid-Limburghebben,gevondeninhetstroomgebiedvandeMaas.
TotdesoortendiebinnenNederlanduitsluitendin
Zuid-Limburgwordenaangetroffenbehoren:Pomatiaselegans,Aciculafusca,Orculadoliolum,Enaobscura,
Helicodiscussingleyanusinermis,Phenocolimaxmajor,
Milaxrusticus,Cochlodinalaminata,Clansiliaparvula,
Iphigenalineolata,Iphigenarolphii,Bradybaenafruticum,
Candidulaunifasciata,Helicodontaobvoluta,Helicigona
lapicidaenHelixpomatia.Zijwordengerekendtotde
Zuid-enMiddenEuropeseofmeridionalesoorten.
Desoortendieookinhetduingebieden/ofbijNijmegen
voorkomenzijnCochlicopalubricella,Columellaedentula,
Truncatellinacylindrica,Vertigoaugustior,Eucobresia
diaphana,Vitreacontracta,Helicellaitala,Milax
gagates,MonachacantianaenHelixaspersa.
ZijbehorentotdeWest-totMiddenEuropese,Atlantische
enMediterraan-WestEuropesesoorten.
TotdesoortendieookbuitenZuid-Limburgmeerofminderalgemeenvoorkomenmaarwaarvoorditgebiedeen
zeerbelangrijk deelvanhetverspreidingsgebiedvormt
behorenondermeerAegopinellapura,Oxychilusdraparnandi,Limaxcinerconiger,Malacolimaxtenallus,
Classiliabidentata,Perforatellaincarnata,Cepaea
hortensis,Arioncircumscriptus,Lehmanniamarginata
ApartvermeldmoetHelixpomatiaworden.Desoortis
vannature inheemsinZuid-Limburg,vanafdeMiddeleeuwenisdezewijngaardslakopveelplaatsenbuiten
zijnareaalingevoerdenkomtthansverspreidover
Nederlandvoor.
1.3 Beheer
Eenbelangrijk deelvandemalacofauna komtvoorin
ruigevegetaties,vochtigebosrandmilieus taludsvan
hollewegenenwegbermen.Bijeenjuistbeheerworden
dezebiotopengekenmerkt dooreenrijkevegetatievan
zoomplantgezelschappen,kalkgraslandgemeenschappenen
ruigtkruiden.
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Hier iseenovervloedaanvoedselplanten enveelal
doodorganischmateriaal aanwezig.Daarnaastkomen
indezesituatiesverschillende expositiesvoordie
variSrenvanvolledigzonlozetotsterkzonnigeplaatsen,evenzozijnergroteverschillen invochtigheid.
Enigesoorten,metnameHelicella'swordenvooralaangetroffenopzonnigekalkhellingenmeteenvrijopen
vegetatiestructuur.
Hetbeheervanslakkenbiotopenkandirectwordenafgeleiduitdebeschrevenbiotopenendiento.m. tebestaan
uithandhavingvankarakteristieke soortenrijkevegetaties.Bijbossendienenmantel-enzoomvegetaties,voor
zovernietaanwezig,totontwikkelingtewordengebracht.
1.4 Bedreigingen
Aantastingenvanbosranden,hollewegenenwegbermen
doorhetagrarischgebruikvanaangrenzendegronden.
Vandirecteenindirectenegatieve invloedishetgebruikvanbiocidenenkunstmest.
Doorhetbrandenvanbermenentaludsvanhollewegen
wordenveleslakkendirectvernietigd enschuilplaatsen
aangetast.
Eénsoort,Vertigomoulimsianaleeftopmoerassige
plaatsenopkalkbodems inEuropa.Desoortwordtin
Europametuitstervenbedreigd.DeenigebekendevindplaatsenbijNuthenSchinnenzijnverlorengegaandoor
droogleggingtenbehoevevanhuizenbouw enaanlegvan
wegen.
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2.

Zoetwaterslakken

2.1 Algemeen
Nederlandherbergt66soorten,waarvaner35algemeen
voorkomen.Demeeste soortenworden,vaakingroteaantallen,aangetroffenineutroofstilstaandofzwakstromendwatermeteenrijkewaterplantenvegetatie en sublaag.Indesliblaagkomenvooraldetweekleppigenvoor
(bijvoorbeeldPisidiums=erwtenmosseltjes).Eengroot
deelvandeminderalgemeeninNederlandvoorkomende
soortenisookinZuid-Limburgschaars.InhetZuidLimburgseheuvelland isrelatiefminder"rustig"water
zodatinditgebieddesoortenvandergelijkemilieus
welvoorkomendochinkleinereaantallen.Destromendwaterfaunaisdoordewatervervuilingveelalverdwenen
enisinderustigerbeekgedeeltengenivelleerdtot
eenfaunavanstilstaandwater.

2.2 Zuidlimburgsesoorten
Inhetgebiedzijn2soortengevondendienietelders
inNederland zijnaangetroffen.Geziendebijzondere
milieuomstandigheden ishetooknietaannemelijkdat
zijbuitenditgebiedzullenvoorkomen,welkanworden
verwachtdatinZuid-Limburgdesoortenopmeerplaatsenleven.
-Avenioniabrevisroberti (Boetens 1963).Desoortis
slechtseenmaalgevondenineen-intussenverdwenenputinhetcTekerdal(gem.Maastricht)diegevoedwerd
metondergrondswater.Aangenomenwordtdatdesoort
buitengewoongevoeligisvoorverontreiniging.(Oorspronkelijk isdesoortgedetermineerd alsA.bourguignati (Locard 1883),laterisvastgestelddathet
A.brevisroberti betrof).
-Bythinelladunkeri (Frauenfeld, I856).Ookdezekleine
huisjesslakisslechtsopéénplaatsinZuid-Limburg
aangetroffen,namelijk indeBermentijnbronbijMelleschet (gem.Vaals). Desoortleeftopplaatsenwaar
ondergrondswateraanhellingenuittreedttussen
waterplantenofaanwandenvanputtenenkuilendie
hetwaterontvangen.
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Bekendisdatdezediersoorteveneensgevoeligisvoor
waterverontreiniging.Beidesoorten zijngebondenaan
stromendwatervanconstantetemperatuur.
Insmallebronbeekjesenkoudebronnenwordenvaak
Sphaeriumcorneum,PisidiumcasertanumenP.personatum
aangetroffen.Hetzijnsoortendienietaandergelijke
milieusgebondenzijn,komendanookin hetovergrote
deelvanonslandvoor,dochvormeneendeelvandevrij
soortenarmemolluskenfaunavandittypewater.Metname
indeGeulisde,overigensinNederland zeldzame,Pisidium
moitessierianum aangetroffen.TotdeoorspronkelijkkarakteristiekefaunavanstromendwaterbehorenAncylusfluviatilis (voornamelijkkleinerebeken,waterdiepteca.
50cm),Theodoxusfluviatilis(bekentotca.100cmdiep)
enLithoglyphusnaticoides (grotereriviereninnietsterk
stromendegedeelten).Ancyluskomtrelatiefnogvrijveel
indiverseZuid-Limburgsebekenvoor.
Debeideanderesoortenzijndoorchemischevervuiling
vrijwelgeheelverdwenenuitderivieren,zijleven
voornamelijklangsdehardeoeversvangrotemerenwaar
degolfslaghetwaterinbeweginghoudt.
2.3

Conclusie
InZuid-Limburgkomen2specifiekeGastropoden-soorten
voorinonderaardswaterenopplaatsenwaardituittreedt.
Ditwateriskoud,zuurstofrijk,vanconstantetemperatuur
ennietverontreinigd.
HetKrijtdistrictheeftrelatiefveelactueelenpotentieelgeschiktebiotopenvoormolluskenvanstromendwater.
Dooreutrofiëringenvervuilingisereensterkeachteruitgangvanspecifiekebeeksoortenopgetredenenheeftnivela
leringvandemolluskenfauna totgevolggehad.

2.4

Beheer
Herstelenbehoudvanstilstaandewateren,bronsituaties,
waterkwaliteit ennatuurlijkeloopvandebeken.
Concreethoudtditindatallelozingenvanvervuildof
geëutrofiëerdwateropoppervlakte-waterenbodemwater
dienttewordennagelaten.
(Bronnen:Gitterbergeretal.1970;VanBenthemJutting
1933,1936,1943;Jansen&DeVogel 1965;Stock 1961).
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IX.P INSEKTEN
Algemeen
Vandefaunabehoortbijna80%vandesoorten
totdeklassederinsekten.DeNederlandse
entomofaunazalbijbenadering15.000soorten
omvattenwaarvandegrootstegroepengevormd
wordendoordefamiliesvandekevers(3500
soorten),devliesvleugeligen(3000)devliegen
enmuggen(2000soorten)endevlinders(2000
soorten).Deinsektenvormenduseenonvoorstelbaargrotegroepvandiersoorten.Inde
praktijkishetdaaromnietmogelijkbijbeschrijvingenvanlevensgemeenschappen zelfs
maareenbenaderingaantegevenwelkederol
isdieinsektendaarinspelenalsplanteneters,
afvaleters,parasietenenalsvoedselbronvoor
zoogdieren,vogels,reptielenenamfibieën,
omdatdedeskundigheidenmankrachtbijhet
inventariserendaartoeontbreekt.Slechts
enkeleinsektengroepenwaarvandesoortensterk
opvallenofgoedbestudeerd zijnenwaarvanin
eenkorteschetsaangegevenkanwordenwat
hunbetekenisis,kunnenbijbeschrijvingenvan
milieutypenoflevensgemeenschappengebruikt
wordentervermeerderingvanhetinzicht.
Voorditrapport zijn4insektengroepengekozen:
aculeaten,mieren,loopkeversendagvlinders.
Afhankelijkvandeaardvandebeschikbare
gegevensispergroepeenalgemeenaspecttoegelicht.Bijdeaculeatenwordtinhetbijzonderaandachtbesteedaanhetverbandtussen
soortenrijkdom,oppervlaktenenkwaliteiten
vanhetlandschap,bijmierenaandeinvloedvan
denestbouwaktiviteiten opdevegetatieenhet
voorkomenvandesoortenbinneneencomplex
vanbossenengraslanden,bijloopkeversaan
debetekenisvandeplaatselijkefaunasamenstellinginrelatietotdearealenvandesoorten, enbijdagvlinderswordtgeschetstwelke
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verschillendegroepenvansoortenerzijnenhoe
defaunasamenstelling samenhangtmetvegetatiestrukturenenbeheersmaatregelen.
2. Aculeaten
2.1Algemenekenschets
Aculeateniseenverzamelnaamvooreenaantal
insektenfamiliesdiebehorentotdegrotegroep
vanvliesvleugeligen (Hymenoptera).Zijworden
morfologischgekenmerktdoorhetbezitvaneen
angel(vandaardenaamaculeaten:angeldragers),
enbiologischdoorhetverzorgenvanhunlarven.
Dezebroedzorggaatinderegelgepaardmeteen
vormvannestbouwensomshetvormenvansociale
staten(wespen,hommels,mieren).
Aculeatenzijnstuifmeel-enhoningverzamelaars
ofpredatorenopandereinsekten.Indevoedselketennemenveledeplaatsinvanprimaireen
secundairepredatorenendaardoorgeefteen
analysevandeplaatselijkeaculeatenfaunaeen
indrukvandetotalesoorten-enindividuenrijkdomvandetotaleinsektenfaunaenvande
kruidenvegetaties.Deeigenschapvannestbouw,
waarvoorvelesoortenkalesteilwandjesinleemofzandbodem nodighebben,brengtmetzichmee
dataculeatenvooraloptredenineenreliëfrijk
terreinmetplaatselijknaaktebodem.Devolwassenaculeatenlevenvrijlang,vanenkeleweken
totenkelemaanden,enhebbengedurendehunactiviteitsperiode eenrijkevoedselbronnodigin
devormvanbloemrijkevegetaties.Deaculeaten,
uitgezonderddemieren,zijnzeermobielenkunnensnelgroteafstandenafleggen.Integenstellingtotveleanderediersoorten,kaneengebied
juistwelveelaculeatenherbergenalsditslechte
bestaatuitvelekleineplekjesmeteenvoorhen
geschiktmilieutemiddenvaneenoverwegendongeschiktmilieuzoalsbouwland.Dergelijkekleine
plekjesbetreffeninhetZuidlimburgsebijvoorbeeld:steilwanden,schralegraslandjesenbloem-
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rijkebermen (groeiplaatsenvanmarjolein,
betonie,munt,tijm,bevernel,bereklauw,peen,
knoopkruid,duizendblad,streepzaad,havikskruid,muizeoortje,rolklaver enz.).
2.2DeZuidlimburgsesituatie
Degebruiktegegevensvoorhetaangevenvande
betekenisvanZuid-Limburgenhetverbandtussen
soortenrijkdomenoppervlakte,zijnontleend
aandepublicatiesenmededelingenvanbroeder
VirgiliusLefeber,o.a."AculeatenvandeSt.
Pietersberg,metinbegripvanLouwbergenJekerdal"(Ent.Ber.Amsterdam,29:224-240)alsmede
zijnlandelijkeinventarisatiegegevenstot1972.
Dezegegevenswordenhierweergegevenineen
overzichtvanhetaantalsoortenperfamilievoor
deregionalefaunaensoortenrijkdompernatuurterrein,zietabel1.
Tabel1
Overzichtvandesoortenrijkdomperregionaleaculeatenfauna
aantalwaargenomenin
Nederland

Aculeatenfamilie
bijen
(Apoidea)
goudwespen
(Chrysididae)

percentagedaarvandat
aangetroffenisin:
prov. Zuid- Mergel-Plateau voorZuidLimburgLimburgland
vanMar-Limburg
graten specifieke
soorten

341

95

89

77

58

18

46

92

79

53

40

2

mieren
(Formicidae)

50

92

76

60

46

2

spinnendoders
(Pompilidae)
graafwespen
(Sphecidae)

64

89

66

52

34

1

172

92

78

67

51

4

54

89

76

63

44

4

16

88

56

69

38

0

604
81%
500
1,7%

571
76%
300
1,0%

380
51%
130
0,4%

31
4%

plooiwespen
(Vespidae)
groepvankleine
families:Mutillidae,
Sapygidae,Dryinidae,Trigonalidae,
Tiphiidae
Totaalaantal soc>rten
Landoppervlak in km^

743
100%
30.000
100%

694
93%
2.200
7%

IX. 70
oj
P

>,

p

C

OJ

10

c

P

cd

•H

o

01

o

G
cd

•H

3

&

rH
P

tl
43

c

g
•p
•H
41

P

•H
rH
0)

>

>J
C
t>

•a
H

to

c

c

a

c

w

p.

c
0)

o!
43
O
U)
«Ü

G
cd

p.
te
Xi
o
m
•ö

Ui

u
V
fi10
fcfl
U
u
01
01
fi p0)

rH

P

•ra
•H
SH

»

%

G

01
rH
OJ

•H

H
H
O

S

ü

<;

01
rH

ccd

H>
U
t)

0)
X

fim
u
OJ

H

•rH

Ol

o.

H
P«

A

•
•p
co

T-

CM

g
8
H

€01

p.

cd
cd

o
CJ
PQ

01
09

o

43

tcl
H

O

""5
•H

1
"Ö

to

>

•J

m

J-

ir\

3

01

fim

H
t)
•
cd

43
U

m

-Ö

43

•C

H
V

£t)

•ri

co

*:
o
£

VC

t—

o
co
oc

0)

C -H
«
t)
„
43
P.

s
>•

t)

S

c

•H

01

60
•H
B

3
09

C

1
o
o

o

T—

»r-

01

•e
•H

•H
43

01

tl
rH
fi
V

01
"Ü

U)
G

sHcd

•H

•P
cd

43

>

01
m

ti
m

•p

S
•o

U

41

1

43
O

•P

C

£
>

m
co
t)
E-i

U

CM

m
T—

r-

41

1

Ë

CD

H

g
•ri

t)

«
o

t)

1"
U Ü
x)
c
•S
cd
oi

rH

t)

•H

-b

*
H

P
3
C

h«

•P

1

M

v m
m a
c
ao p

•
«

$
«
c
01

rH

*o sg

60

43

fc
U
01
m
<n
•Ö

T)

W

fi

•Ö
•H
01

c3

•p

m
O

0)

m

u
0)

•H

e

C
t)

8*
43

3

C

CU

>
c
01

p.
0)

bO
tn
01
43

tl
H

o

t)

•H

•O
U
V

1

+Ç>
Q

•>

•P

** £

co T
- * ir\ vo
*— *~ *—

B

4J

>
2

H
t)

>
t)
00
O

»

<Ç

w

t-

CC

ON

»~

«"

• "

cd
43
o
O
O
O

Os

>
Vi

\

V

Ë
O

\

\v

• «

*r~

p

o

43

V

\

<u
p
cd
4>

V
A

>

V

\

0
cd

A

(» «-

•

a CXI

c

o

\

>

c

tl

\

\

• 0\

§
cd

X

•r-J

c

01

\

0 t«irv

\

01
01

0]
M
t>

o
o

m
•*~

\„
CM

\

cd

rH

\

\

\

•H
+3

43
O
O
t4
U
V
•0

\

• -*
«

\

3
•P

*
\

0>

t)
+3

•\
\

VC

\

\

\
\

c

t)
-p

V

\

»H

8

u
u

\

U

•p

•H
tl

\
\ "

\

\

\

\

p »H
c O
aï O
e) m

rH

o
cd

o
o

\

o
o
co

t)
•G

C
t)
•P

&
P.
o
en

•H

(3
0) o
C P o
0) 03 ">
cd P 41

c
o

?

\
\

c
c
ti

\

\

e
o

§
O

o
o
CM

O
o

IX.71
UithetoverzichtblijktdatLimburginhet
algemeeneenprovincierijkaangeschiktemilieus
vooraculeatenis:93%vandeNederlandsesoortenkomtervoor.HetisvooralZuid-Limburgdat
eenbelangrijkebijdragelevertaandezefaunarijkdomvandeprovincie,81%vandesoorten
komtervoor,waaronder31soortenzijndiespecifiekvoorZuid-Limburgzijn.
2.3 Soortenrijkdom enoppervlakte
Uitdegegevensvansoortenrijkdomperonderzochtnatuurterreinwordthiergetrachteen
schetstegevenvandeverschilleninsoortenrijkdomperlandschapstypeendesamenhangvan
desoortenrijkdommethetoppervlakte.Detheorie
diehieraantengrondslagligt,isontleendaan
Williams (1964).Inhetlaatstedeelvandit
hoofdstuk,handelendoverdebetekenisvan
soortenrijkdomenzeldzaamheid,wordthiernader
opingegaan.Indiennaastdegegevensoverhet
aantalsoortenperterreintevensbekendishoe
groothetaantalwaargenomenindividuenisof
hetaantalindividuenperoppervlaktebekend
is,kanhetverbandtussendesoortenrijkdom
enoppervlakteopeenbepaaldemanierbeschreven
wordenendehellingvandeontstanefiguuruitgedruktwordenindediversiteitsindex oL.
Doordatdebeschikbaregegevensonvolledigzijn,
wordtinfiguur1doormiddelvanpuntenper
onderzocht terreinaangegevenhoegrootdesoortenrijkdom enhetoppervlakvanhetterreinis.
Doordezepuntenzwerm zijnophetoog3oriëntatielijnengetrokkenomeenindruktekrijgenvan
desoortenrijkdom-oppervlakteverhoudingvande
aculeatenfauna indevolgendelandschapstypen;
A.collinkrijtlandschap,bestaanduiteendicht
complexvankrijthellinggraslanden,struwelen,
wegbermenensteilwandenmetverschillende
expositie

ix.?;

B.complexelandschappenvanlanderijen,bossen,
kruidenrijkebermen,schralegraslandenof
heiden
C.meereenvormigelandschappenvankrijthellinggrasland,heiden,duinenenzandverstuivingen.
LandschappenvanhettypeA,inkwestiede
BemelerbergendeSt.Pietersberg,blijkende
hoogstekwaliteitentebezittenalsmilieutype
vooraculeaten,dievandemeereenvormigelandschappendelaagste.
Uitdefiguurisafteleidendatineengebied
van100havanhetlandschapstypeAongeveer400
soortenaculeatenteverwachtenzijn,vanB
ongeveer275soortenaculeatenenvanCongeveer
150soorten.
Vervolgenskanmenaflezenwatdeverwachte
soortenrijkdombijeengroterofkleineroppervlakzalzijn.
IndiendegegevensvanlevensgemeenschappenvolgensdemethodevanWilliamsgepresenteerdworden,isbijeendiskussieoververgrotingof
verkleiningvaneenbepaaldmilieutype snelaan
tegevenwatdeverwachtingisoverdetoe-of
afnamevandesoortenrijkdom.
Invertikalerichtingisdefiguurtelezenals
eenkwaliteitsmaatvanhetmilieuvooraculeaten.
Bijtoenemendeeenvormigheid,ookinnatuurterreinen,zaldesoortenrijkdomeveneenssterk
afnemen.Omwelkefactorenhethierbijgaatkan
menafleidenuitdealgemenebiologische kenschetsvanaculeatenenhetgemiddeldebeeldvan
degenoemdelandschapstypen.
Detheorievormingoverderelatiesoortenrijkdom
enoppervlakteisechternoginontwikkelingen
hetanalyserenvanlandschapsecologischebetrekkingenstaatpasinzijnkinderschoenen,zodat
hetgegevenvoorbeeldvandeaculeatenslechts
gebruiktkanwordenalseenbijdragevoorde
gedachte-ontwikkeling.
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2.4 Achteruitgang
De veranderingen in Limburg hebben in de afgelopen kwart eeuw reeds hun invloed op de aculeatenfauna doen gelden. Van de Nederlandse aculeatenfauna zijn in de afgelopen eeuw 83 soorten alleen
in Limburg waargenomen. In de afgelopen kwart
eeuw zijn hiervan nog maar 61 soorten waargenomen, dus een afname van 2 7 % voor de specifiek
Limburgse soorten. In Zuid-Limburg zijn 31 soorten aangetroffen die in Nederland tot dit deel
beperkt waren. In de afgelopen kwart eeuw zijn
hiervan nog maar 22 soorten waargenomen, dus
een achteruitgang van 2296voor de specifiek
Zuid-Limburgse soorten. In het rijkste gebied
aan aculeaten, de St. Pietersberg, zijn in de
afgelopen eeuw 517 soorten waargenomen. In de
afgelopen kwart eeuw is hiervan 1996niet meer
waargenomen. De kwaliteit voor aculeaten van dit
landschapstype is dus aanzienlijk verminderd.

3« Mieren
3.1 Algemene kenschets
De familie der mieren (Formicidae) is in Nederland vertegenwoordigd door 50 soorten en wordt
apart besproken omdat mieren in biologisch
opzicht een belangrijke groep vormen. De meeste
inheemse mieresoorten bouwen hun nest in de
grond. Het bestaat uit een aantal kamers met een
stelsel van gangen. De Nederlandse soorten die
behoren tot de schubmieren (Formicinae) bewonen
jarenlang hetzelfde nest. Daarentegen zijn de
soorten die behoren tot de steekmieren (Myrmicinae) gekenmerkt door het frequent verhuizen.
Dit heeft verschillende consequenties voor het
terrein; soorten die verscheidene keren per jaar
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kunnenverhuizen,hebbeneengrotereinvloed
opdebodemdanuitdenestdichtheidkanworden
opgemaakt,terwijlhonkvaste soortendebodem
vooralplaatselijk sterkbeïnvloedenomdatze
deomvangvanhetnestgeleidelijk indeloop
derjarenkunnenvergroten.Interreinendie
nietgemaaidworden,kaneensoortalsdegele
weidemier(Lasiusflavus)tot30cmhogenestbultenopwerpen.Zoweldoorhetopwerpenvan
dergelijkebultenalsdoorhetgravenvangangen,
kunnenmierendevegetatieinsterkematebeïnvloeden.
3.2DeZuidlimburgsesituatie
DoorMabelisetal.(indruk)zijninZuidLimburgin1977eenvijftalkrijthellinggraslandengeïnventariseerdophetvoorkomenvan
mieresoorten.Intabel2isschematischaangegeven
hoedeverspreidingvandewaargenomen24soortenovereenkrijthellinggraslandmetaangrenzendemilieutypenverdeeldis.
Hetblijktdatdeovergangszonevanbosnaar
schraalgraslandhetrijkstaansoortenisen
dathetkrijthellinggrasland veelrijkeraan
soortenisdanhetaangrenzendegraslandopde
vruchtbaregrondendieo.a.aandevoetvande
hellingliggen.Erzijn4soortendiealleenin
hetschralegraslandvoorkomenen3soortendie
alleenaandebos-ofstruweelrandvoorkomen.
Inhetcomplexvankrijthellinggraslandmetaangrenzendebossentreden5soortenopdiein
Nederland zeldzaam zijn.Mierenverlangenvoor
hunnestgelegenheidinderegeleenopen,zonnige
plaats.Mededaardoorzullenerinhoogopgaande
endichtekruiden-ofgrasvegetatiesminder
soortenoptreden.De4waargenomensoortendie
ooknesteldenindehoogproduktievegraslanden,
zijnsoortendieeenwijdeecologischeamplitude
hebbeneninalleonderzochtemilieutypenvoorkomen.
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3.3Biologischebetekenis
Debelangrijkstebiologischebetekenisvan
mierenineenlevensgemeenschap isdenestbouwaktiviteit.Daarnaast spelenmiereneenbijzondererolalspredatoropinsekten,hetverzorgen
vanwortel-enbladluizendiezehoudenals
"melkvee"(demierenbenuttendesuikerhoudende
uitscheidingsprodukten vandezeinsekten)en
alstransporteurvanveleplantezaden.
Denestbouwaktiviteitheeftindeeersteplaats
invloedopdebodemomdatdaarbijeenbetere
doorluchtingoptreedtwaardoorchemischebodemprocessenbeïnvloedworden;o.a.wordtfosfor
bijeenhogerzuurstofgehalte sterkeromgezet
ineenvormwaarinditelementvoorplanten
moeilijkeropneembaarwordt.Inhetkrijthellinggraslandkunnendaaromopmierenbultenplantesoortenoptredendiemeneerderinheischraalgraslandverwacht.
Incombinatiemetextensievebeweidingvaneen
graslandwaarinveelmierenvoorkomen,ontstaat
daneenfijnmazigmozaïekpatroonvanmierenbultenenlooppaadjeswaarhetveeregelmatig
gebruikvanmaakt.Bodemkundigtreedtdaardoor
eenmozaïekpatroonopvanextrabodemdoorluchtingenbodemverdichting.Ditheefttot
gevolgdattenaanzienvanhetelementfosfor
plaatselijkvastleggingenplaatselijkvrijmaking(bijbodemverdichting)optreedt.Opeen
krijthellinggrasland leidtditbegrijpelijkerwijstotdifferentiatieindevegetatiedie
daardoorzeersoortenrijkwordt.
Eenkarakteristieke dagvlindersoortvandit
milieutypeishetblauwtjeMaculineaarion,dat
inNederland reedsuitgestorvenisenthansook
inveleanderedelenvanEuropabedreigdwordt
doorhetverdwijnenvanhetgeschiktemilieu.
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(Ditblauwtjeisevenalshetbekendegentiaanblauwtje,gebondenaaneenplantesoort ènaan
mieresoortenomdateendeelvanhetrupsstadium
ineenmierennestwordtdoorgebracht).
Bijeenmaaibeheergaatheteffektvandemierenaktiviteitvoorhetovergrotedeelverloren.
4« Loopkevers
4.1Algemenekenschets
Loopkeversbehorentoteenkeverfamilie
(Carabidae)dieoverwegendcarnivoreenomnivore
soortenomvat.Zoweldevolwassenkeversalsde
larvenleveninenopdegrondenjagenop
insekten,wormen,slakkenenetenverderallerlei
restenvandierlijkeoorsprongensommigesoorten
ookzadenvangrassene.d.Hetvoorkomenvan
loopkeversisdusvooralgebondenaandeaanwezigheidvanvelesoortenanderebodemorganismen.
Hetzijnaktieveinsektendiehunnaam"loopkever"niettenonrechtegekregenhebben.
Deterreingesteldheid envegetatietypespelen
duseveneenseenbelangrijke rolinhetvoorkomen
vanloopkevers,zemoeten"uitdevoeten"kunnen.
Inhetalgemeentredenerveelsoortenopals
deproduktievrijhoogis(loopkeverskunnendus
positiefreagerenopeengeschiktevormvan
bemesting,metnamediemetstalmest)ende
vegetatieopenvanstruktuuris.Loopkevers
reagerenverdersterkopdemilieufaktorengrondsoort,vochtenbeschaduwing.
4.2LoopkeversinZuid-Limburg
VoorhetaangevenvandebetekenisvanZuidLimburgvoordeNederlandseloopkeverfaunazijn
degegevensbewerktuitde"Atlas ofthecarabid
beetlesoftheNetherlands"doorJ.H.B.Turin,
aangevuldmetzijninventarisatiegegevens in1977•
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deelvandehelling
Waargenomen
mieresoorten

midden

boven

bos

overgang

schraal
grasland

onder
overgang

productief
grasland

bijzonderheden

Formicinae
Formicapolyotena
rufa
pratensis
fusoa
cunicularia
rufibarbis

0
0

Lasiusniger
- alienus
- flavus
mixtus
- umbratus
- fuliginosus

0

c
z
"•""""*"" "™

Myrmicinae
Myrmioaruginodis
rubra
rugulosa
scabrinodis
sabuleti
-

c
z
c
z

schenoki

Stenammavestwoodi
Solonopsisfugax
Myrmecinagraminicola

z

Leptothoraxnylanderi

z

Tetramoriumoaespitum
Dolicoderinae
Tapinomaerraricum
Totaalnestelende
soorten

f

12

16

15

14

4

relatiefgrootaantalnestengevonden
relatiefweinignestengevonden
inditmilieuuitsluitendwerksterswaargenomen
o
f
z

constantesoort,komtintenminste4vande5terreinenvoor
frequentesoort,komtintenminste3vande5terreinenvoor
zeldzamesoortvoorNederland

Tabel2.Hetvoorkomenvanmierenindehistorische,zuidlimburgse
situatieopeenkrijthelling.
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Erzijnvandeverspreidingskaarten 7gebieden
gekozendieovereenkomenmeteenoppervlaktevan
2
400km endiemetelkaargemeenhebbendatze
ongeveermetgelijkenauwkeurigheid doorzocht
zijn(minimaal 1000vangstgegevens)endietevens
gebiedenzijnwaarineengroteverscheidenheid
vanmilieutypenvoorkomt.
TotaalaantalwaargenomensoorteninNederland

Deelgebieden
Waddeneilanden
Noordhollands
kustgebied
Zeeuwskustgebied
Drenthe
Twenthe
Veluwezoom
Zuid-Limburg

.121

aantalwaargenomeninprocenten aantalsooraoorteninvakvanvandeNeder-tendatalleen
400km2
landsefauna inbetreffend
vakvoorkomt

193
173
188
166
186
241
241

52%

2

469e

0

50%
45%
50%
65%

9
6
0
8

659é

3L

UitditoverzichtblijktdatZuid-Limburgveruit
demeeste"eigen"soortenheeftensamenmetde
Veluwezoomderijksteloopkeverfaunaheeft.
4.3ZoögeografischebetekenisvanZuid-Limburg
Degroepvan36soortenloopkeversdiealleenin
Zuid-Limburgzijnwaargenomenverdientnadere
beschouwing.UithetoverzichtblijktdatZuidLimburgweliswaareengrootaantal"eigen"soortenheeft,dochdatin5vande7geïnventariseerde
gebiedeninNederlandenkelesoortenzijn
aangetroffendievoordatgebiedkarakteristiek
zijn.Ditverschijnsel isheteerstbijdeverspreidingvanplantesoortenonderkendenheeft
geleidtothetindelenvanNederland inplantengeografische distrikten.Eenplantengeografisch
distriktwordtzowelgekenmerkt doordeaanwezigheidalsafwezigheidvanflora-elementen,d.w.z.
eengroepvansoortendiekenmerkend isvooreen
bepaaldklimaats-oftopografischgebiedwaarvan
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hetzwaartepuntbuitenNederlandisgelegen.
InhetKrijtdistriktenhetRivierendistrikt
isvooralhetcontinentale elementhetsterkst
vertegenwoordigd.NaaranalogievandeverspreidingvandeplantesoortenkunnenwijverwachtendatookvoordefaunainZuid-Limburghet
continentaleelementhetsterkstvertegenwoordigd
is.Vande36loopkeversoortendiealleenin
Zuid-Limburgzijnwaargenomen,zijner32die
hieropdegrensvanhunverspreidingsgebied
voorkomen.Vaneen6-talsoortenwordteenverspreidingskaartjegegeven.Aandehandhiervan
wordtdebetekenisvanhunvoorkomeninZuidLimburgtoegelicht.
4.3*1 Het"continentale"element
DeverspreidingvanParophonusmaculicornis
(kaart208)envanTrichnotichnusnitens(kaart
210)toontdesituatiedatdesoortentothet
Centraal-enZuideuropeesgebiedbeperktzijn
endatZuid-Limburgdenoordelijkstevindplaats
binnenhetEuropeseareaalis.Denatuurwetenschappelijkebetekenisvandezesoortenin
Zuid-Limburgisgelegeninhetfeitdatde
populatiesinhetrandgebiedvanhetareaal
relatiefmeerinzichtverschaffenindemilieueisenvandesoortdandepopulatiesinhet
centrum,omdatderandpopulatiesinderegel
onderextremere(o.a.klimatologische)omstandighedenleven.DezesoortenzijnalBanaloog
tebeschouwenvandeplantesoortenvanhet
continentaleelement.
4.3*2 Bijzonderemilieutypen
Deverspreidingskaartjesvandevolgende4
loopkeverstonendatdesoortenzoweltenwesten
alstennoordenvanonslandnogvoorkomen.De
soortenCallistuslanatus(kaart150)enHarpalusdimidiatus(kaart187)zijngebondenaan
droge warmehellingenmetschralevegetaties.
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Inonslandzijndatinhetbijzonderdekrijthellingenophetzuiden.Hetfeitdatdeze
soorteninNederlandalleeninZuid-Limburg
voorkomenisgelegenindeaanwezigheidvan
hetnationaal zeldzamemilieutypevandekrijthellinggraslanden.
DesoortenBembidionstomoides(kaart105)is
gebondenaanbeschaduwdebekenendesoort
Perileptusareolatus(kaart136)aanoeversvan
snelstromendebeekjes.Hetfeitdatdezesoorten
nieteldersinonslandzijnwaargenomenduidt
eropdatdebekenenhunoeversinZuid-Limburg
waarschijnlijkeigenschappenhebbendieelders
inNederlandnietoptreden.Voorhetnatuurbehoud
zijndezeorganismenindicatorendieeropwijzendaterinZuid-Limburgbijzonderemilieutypenoptreden,waarvanhetandersnietopgeval-.
zouzijndatzijafwijkenvanovereenkomstige
situatieseldersinhetland.
4.4 Conclusies
Bijhetbeoordelenvaneenregionalefaunabieden
desoortendienationaaltotbetreffenderegio
beperktzijn,opgrondvandezoö-geografische
gegevensinzichtin:
-deinternationale samenhangvanderegionale
fauna(eenbepaaldelementoverheerst);
- debetekenisvanbijzonderemilieutypen;
-hetonderkennenvanbijzonderemilieutypen
dienognietopgrondvanb.v.botanische
gegevens,alsbijzonderonderkendworden.
Aandehandvandealgemenekarakterschetsvan
loopkeversende6afzonderlijkbesprokensoorten,kangeconcludeerdwordendatvoorhet
behoudvandesoortenrijkdomaanloopkevershet
behoudvanverscheidenheidaanmilieutypen
vereistisendatdeterreinendieinlandbouwkundigeexploitatie zijn(hoogproduktieve
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VoorbeeldenvanverschillendetypenvanarealeninEuropavan
6 soortenloopkeversdieinNederlandalleeninZuid-Limburg
wordenaangetroffen.
(Denummersvandefiguurtjescorresponderenmetdievande
AtlasoftheCarabidBeetlesofTheNetherlands)

Paraphonusmaculicornis

Trichnotichnusnitens

soortvanhetzuidelijke
deelvanEuropa

soortvanhetCentraaleuropesegebergte

Callistuslanatus

Harpalusdimidiatus

soortenvandroge,warmehellingen

Bembidion stomoides

Perileptusareolatus
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/~>ï
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105
i

soortvanschaduwrijkebeken

soortvanoeversvansnelstromendebeekjes
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vegetaties)eenbelangrijkecomponentkunnen
zijnvoorhetmilieuvanloopkeversinhetalgemeen.Hettoepassenvanorganischebemesting
enhetnietgebruikenvanbestrijdingsmiddelen
opgraslandenakkerszaleengunstigeffekt
hebbenopdeloopkeverfauna.
5.

Dagvlinders

5.1 Algemenekenschets
Deruim2000insektensoortendiebehorentot
deordedervlinders(Lepidoptera)lopenuiteenvanminusculediertjesvan3mm(mineermotjes)totaanzienlijkevlindersmeteen
vleugelspanwijdtevanmeerdan10cm(ligusterpijlstaart,doodshoofdvlinder).De"dagvlinders"vormeneengroepvanfamilieswaarvan
devlindersoverdagvliegenendaardoorveel
algemenerbekendzijndande"nachtvlinders".
IndeNederlandsefaunavormendedagvlinders
eenkleinegroep,slechts5%vandevlinderfaunabehoortertoe.
Degroepvandagvlinderswordtgevormddoor
defamiliesvandedikkopjes(Hesperiidae),
pages(Papilionidae),witjes(Pieridae),
blauwtjes,vuurvlindersenkleinepages
(Lycaenidae),vossenenparelmoervlinders
(Nymphalidae)enzandoogjes (Satyridae).Deze
vlinderfamilieshebbenmetelkaargemeendat
devlindersrelatieflangleven,vanenkele
wekentotenkelemaanden,endatbijnaalle
soortenbj^embezoekendzijn(uitgezonderdo.a.
deijsvogelvlindersenweerschijnvlinderö).
Derupsenvandemeestedagvlindersoortenleven
opkruidachtigeplantenengrassen,zodatde
meestesoortenzowelinhetlarvalealsimaginaiestadiumgebondenzijnaangrazige,
bloemrijkevegetaties.Verdervertonenvele
soorteneenvormvanterritoriumgedragofzoekeneenspecifiekherkenningspunt inhetlandschapopindefasevóórdeparing (o.a.vuurvlinders,enkelezandoogjes,weerschijnvlinders)
zodateringewikkelderelatiestussenvegeta-
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tietypen en landschappelijke structurentengrandsOgg
liggen aan de milieueisen van een aantal dagvlindersoorten. Door deze eigenschappen zijn
dagvlinders in principe goede milieuindicatoren
die bij het natuurbeheer van practische betekenis
kunnen zijn.
Tevens is het een insektengroep waarover relatief veel gegevens beschikbaar zijn (Lempke
1953-1957). Om deze reden is ook deze insektengroep gekozen voor het toelichten van enkele
faunistische bijzonderheden bij het beheer en
evaluatie van natuurgebieden. In Nederland
zijn in de afgelopen eeuw 103 soorten dagvlinders
waargenomen, waarvan 21 soorten slechts sporadisch werden waargenomen zodat ze niet tot de
Nederlandse fauna gerekend kunnen worden.
Van de 82 inheemse soorten zijn er in de afgelopen 40 jaar inmiddels 8 uitgestorven. Deze
soorten behoorden tot de groep die gebonden is
aan vochtige of schrale graslanden en bosweiden.
Van zeker nog 10 soorten wordt het voortbestaan
ernstig bedreigd ten gevolge van optredende
veranderingen in de vegetaties en in het beheer
van de huidige biotopen.
5.2 Ecologische groepen en hun indicatieve betekenis
voor het beheer
De Nederlandse dagvlinderfauna is in te delen
in een aantal ecologische groepen:
5.2.1 Trekvlinders
Soorten die (meestal) niet in Nederland overwinteren, doch ons land ieder jaar bevolken
door immigratie vanuit het zuiden. De bekendste
soort uit deze groep is de atalanta (Vanessa
atalanta) die in mei-juni vanuit het Middellandszeegebied ons land bevolkt. De nakomelingen van
deze immigranten trekken eind september weer
terug. Er is jarenlang onderzoek gedaan naar
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trekvlinderswaardoormenthanseenrelatief
goedinzichtheeftindejaarlijksefluctuaties.
Inhetalgemeenkomentrekvlindersdoorhet
gehelelandvoorinvelemilieutypen.Voorhet
natuurbeheerzijnzeinderegelvanweinig
betekenis.
5.2.2 "Nomadische"vlinders
Soortendieinklimatologischegunstigejaren
onslandbevolkenensomseenaantaljarenopeen
gunstigeplaatskunnenstandhouden,uitsterven
wordtinderegelveroorzaaktdoorongunstige
weersomstandigheden.Sommige soortentredenuitsluitendinbepaalde,goeddefinieerbareecotopen
openkunnendusbruikbaarzijnbijhetnatuurbeheer.Bijhet(periodiek)uitsterventreftin
ditgevalhetbeheergeenblaam.Eenbekende
soortuitdezegroepisdekoninginnepage
(Papiliomachaon),dieoverwegendvoorkomtin
extensiefbeweide,ruigegraslandenmetwilde
peen,bevernele.d.,dielangsofopheuvels
gesitueerd zijn.Inonslandgebruiktdekoninginnepageookhetequivalentvanheuvels,de
dijken.Inuitzonderlijkgunstige jarenkomtde
koninginnepage zelfsindevolkstuintjesvande
grotestedenvoor(vooralindeperiode1947
t/m 1950)enlijktdesoorttijdelijkwatlagere
eisenaanhetmilieutestellen.Inminder
gunstigejarenisditechterhetmilieutypewaar
hijheteersteweerverdwijnt.
5.2.3 Incidentele immigranten
Degroepvan21soortendieslechtssporadisch
waargenomenzijn.Dewaarnemingenwordenverspreiddoorhetgehelelandgedaan.Zijzijn
voorhetnatuurbeheervangeenbetekenis.Voorbeelden:deblauwtjesLampidesboeticusen
Everesargiades,deluzernevlindersColias
palaenoenC.australis.
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5.2.4Standvlinders
Soortendieaaneenbepaaldemilieutype
gebonden zijneninhetNederlandseklimaat
zichgoedkunnenhandhaven.
aalgemenesoorten
Soortendieinvelemilieutypenvoorkomenof
optredeninruderaleruigtevegetaties,vormen
thanshet"belangrijksteaandeelvanonze
dagvlinderfauna.Voorbeeldenhiervanzijn:
kleinkoolwitje (Pierisrapae),citroenvlinder
(Gonepteryxrhamni),kleinevos(Aglais
urticae),dagpauwoog(inachisio),hooibeestje
(Coenonymphapamphilus),argusoogje(Dira
maegera),vuilboomblauwtje(Celastrinaargiolus)envuurvlindertje(Lycaenaphlaeas).
Ditzijndesoortendieookinstadsparken
optreden.Innatuurgebiedenwaargeleidelijke
overgangennaaragrarischegebiedenzijn,
komenzijnormaalzeertalrijkvoor.
b,lokalesoorten
Soortendieverbreiddooreengrootdeel
vanNederlandvoorkomen,dochsterklokaal
optreden.Ditzijninderegelsoortendie
zeergeschikt zijnalsindicatorsoortvoorhet
natuurbeheeromdatzijblijkenshunverspreidingspatroonineengrootdeelvanhetland
voorkunnenkomen(hetgemiddeldeNederlandse
weertypeisdusgeschiktvoordezesoorten)
dochgebondenzijnaanminderalgemeenvoorkomendemilieutypen.
Voorbeelden:
openplekkeninstructureelgoedeeikenberkenbossen:kleineijsvogelvlinder(Lagoda
Camilla);voedselplantkamperfoelie;
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bosweidenenboszomen:bosmelitea(Mellicta
athalia);voedselplantenhengel,ereprijs,
weegbree;
bontzandoogje (Parargeaegeria);voedselplantengrassen;
oranjetipje (Anthochariscardamines);voedselplantvoorallook-zonder-look;
drogeheide:argusblauwtje(Plebejusargus);
voedselplantstruikheide;
extensiefbeheerdegraslanden:bruinzandoogje
(Maniolajurtina),koevinkje(Aphantopus
hyperantus),dikkopje(Thymelicuslineola);
voedselplantengrassen.
Indemeestegevallenzalhetnietaanwezig
zijnvandezesoorteneenaanwijzingzijndat
hetbeheernietoptimaalis.
c zeldzamesoorten
Soortendieopslechtsenkeleplaatsenin
Nederlandvoorkomenzijninderegelaanzeldzamemilieutypengebonden.Dezesoortenlenen
zichmindervooreenalgemenebeschouwingover
beheersmaatregelen,dochkunnenwellokaal
vangrotebetekeniszijnvoorhetbeheer.In
hetalgemeenkanhetzinvolzijnomdezesoortenindedoelstellingenvanhetbetreffende
reservaattevermelden,omdatzijalsgoede
gidsenkunnendienenbijhetinstandhouden
vanbijzonderemilieutypendieinhetbetreffendereservaatoptreden.Voorbeelden:moerasparelmoervlinder(Euphydriasaurinia)in
blauwgraslanden,veenbesparelmoervlinder
(Boloriaaquilonaris)enveenbesblauwtje
(Vacciniaoptilete)bijheidevennen,degrote
vuurvlinder(Lycaenadispar)inlaagveenmoerassen,hetmorpheusdikkopje (Heteropterusmorpheus)inbepaaldegrenssituatiestussen
broekbosenhoogveenofheide.
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5.3DeZuidlimburgsesituatie
InZuid-Limtmrgis86%vandeNederlandse
dagvlinderfaunawaargenomen.Uiteraardontbrekendesoortenvandevenenenzandverstuivingen.Vandegroepvanzeldzamesoorten
standvlinders zijner4soortendiealleenin
Zuid-Limburgvoorkomen,teweten:
-krijthellinggraslanden:dedikkopjes
SpialiasertoriaenThymelicusacteonen
hetdwergblauwtjeCupidominimus;
-mantelsvaniepenrijkebossen:deiepenpage
(Strymonidiaw-album).
VandelokalesoortenkwameninZuid-Limburg
allesoortenvoordiegebondenzijnaanbossen,
boszomenenbosweiden,drogeenvochtigeextensiefbeheerdegraslanden.Totophedenis
bekenddathiervandevolgendesoortenzijn
uitgestorven:
heischralegraslanden:hetblauwtjeMaculinea
arion;
vochtigeboszomen:hetzandoogjeCoenonympha
hero;
bosweidenenextensiefbeweidebossen:deparelmoervlindersMeliteadiamina,Clossiana
euphrosyneenhettweekleurhooibeestje(Coenonymphaarcania);
krijthelling-enblauwgraslanden:demoerasparelmoervlinder (Euphydryasaurinia);
extensiefbeheerdemoerasruigtenbehorendetot
hetMoerasspireaverbond:deparelmoervlinder
Brenthisino.
Zuid-Limburgheeftdoorzijngeografische
liggingengroteverscheidenheid aanmilieutypenbijzonderebetekenisvoordesoorten,
dieonregelmatiginonslandvoorkomen.
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Naeenimmigratieperiodekunnendezesoorten
zichhierhetlangststandhouden.Hetbetreft
hierdesoorten:hetdikkopjeCarcharodus
alceae,dekoningspage (iphiclidespodalirius),
boswitje (Leptideasinapis),gelelueernevlinder(Coliashyale),resedawitje(Pontia
daplidice),groteijsvogelvlinder(Limenites
populi),kleineweerschijnvlinder (Apatura
ilia),keizersmantel (Argynnispaphia)endambordje(Melanargiagalathea).
5.4 Beheersaspecten
Velesoortendagvlindersreagerensterkopde
landschappelijke configuratievanverschillende
vegetatietypenendeaangrazigevegetaties
gebondensoorteneveneenssterkopdeaardvan
hetbeheer.Desoortendiereagerenopdelandschappelijkeconfiguratie zijnindeZuidlimburgsesituatievooralsoortendiekarakteristiekvoorextensiefbeheerdegraslandendie
indebeschuttingvanbossenofinbeekdalen
liggen.Inhetbijzondergaathethieromhet
milieutypevoorhetboswitje (Leptideasinapis)
hetblauwtjeCyanirissemiargus,koevinkje
(Aphantopushyperantus)endambordje(Melanargiagalathea).Zowelextensievebeweidingals
maaienlaatinseizoenzijngoedebeheersmaatregelenvoordeinstandhoudingvanhetgeschiktemilieu.Voordeloofbosgebieden zijnhet
dekarakteristiekebosvlindersalsgrote
weerschijnvlinder(Apaturairis)engroteijsvogelvlinder(Limenitispopuli)diesterk
reagerenopeenbepaaldestructuurvanhetbos.
Naasthetvoorkomenvandevoedselplantenvoor
derupsen(wilgresp.ratelpopulier)dienter
eenbepaaldematevanvariatieoptetreden,
o.m.hetvoorkomenvansolitairehogebomen
(bijvoorkeureiken),beweidegraslandjesof
bredebospaden.Demantelvegetatiesvansleedoorn,eiken,iepenenbremstruwelenvormen
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hetmilieuvoordesoortenvandeonderfamilie
vandekleinepages (Theclinae),waarvande
iepenpagedebijzondere soortvoorZuidlimburg
is.Ditmilieutypewordthetbesteinstand
gehoudendoorgelijktijdigeextensievebeweidingvanaangrenzendgraslandmetdebosrand
ofhetstruweelcomplex.Demantelsvanhet
iepenrijkeboskunnenindepraktijkookdoor
eenhakbeheerinstandgehoudenwordenomdeze
alsgeschiktmilieuvoordeiepenpageinstand
tehouden.Dezoomvegetatiesherbergenvele
soortendagvlindersdieaangrazigeofkruidenrijkevegetatiesgebondenzijn.Karakteristiekesoortenvandezoomvegetatie zijno.a.
hetbontdikkopje (Carterocephaluspalaemon)
enhetbruindikkopje(Erynnisfages).Het
algemeenvoorkomendegrootdikkopje(Ochlodes
venata)isinfeiteookeenkarakteristieke
zoomsoort,hoeweldezesoortzelfsinruderale
vegetatiesvoorkomt.
Bosweidenwordengekenmerktdooreensterke
beschaduwingvanhetomringendeboswaardoor
hetmicroklimaat sterkovereenkomtmetdatvan
hetbos.Slechtseenkleindeelontvangt
gedurendeeenlangsperiodedirectzonlicht.
Devegetatieheeftmeestaleeninslagnaar
eenzoomvegetatie.Voorditmilieutype zijnin
onslandkarakteristiek deparelmoervlinders
Clossianaeuphrosyne,Mellictaathalia,
Melitaeadiamina,diethansinZuidlimburg
uitgestorven zijn.Daarnaasttredenvelesoortenopvanopenbossen,graslanden,zoom-en
mantelvegetaties,metnamehetoranjetipje
(Anthochariscardamines),gehakkeldeaurelia
(Polygoniac-album),landkaartje(Araschnia
levana),keizersmantel (Argynnispaphia),
bontzandoogje (Parargeaegeria)enhetdikkopjeThymelicussylvestris.

IX.90

Debeheersmaatregel voorhetcreërenvandit
typemilieuishettoepassenvanextensieve
beweidinginbossennaasteenbosbeheerwaarbij
kleinekapvlaktesontstaan.
Grotegraslandcomplexenwaarinverschillende
vegetatietypenoptredenzijninprincipe
geschiktemilieutypenvoorvelesoortendagvlinders,IndeZuidlimburgsesituatiezijndit
dekrijthellinggraslandenmetaangrenzende
heischralegraslandenopdezandgrondenkruidenrijkegraslandenvanhetGlanshaververbond
opdevruchtbarecolluvialegronden.DeheischralegraslandenzijndegeschiktemilieutypenvoorhetdikkopjeHesperiacommaen
Pyrgusmalvae,debruinebuurvlinder(Heodes
tityrus),hetargusblauwtje(Plebejusargus),
deparelmoervlindeiBIssorialathoniaende
heivlinder(Hipparchiasemele).
Dekrijthellinggraslandenzijnreedsgenoemd
omhetvoorkomenvandekarakteristieke soorten
Spialiasertoria,ThymelicusacteonenCupido
minimus.Dedroge,soortenrijkegraslandenen
bermenaandevoetvandeheuvelsherbergen
naastdealgemenegraslandsoortenalshet
dikkopjeThymelicuslineola,vuurvlindertje
(Lycaenaphlaeas),icarusblauwtje(Polyommatus
icarus),argusoogje (Lasiommatamegera),bruin
zandoogje (Maniolajurtina)enkelespectaculairesoortenalshetdikkopjeCarcharodus
alceae,dekoninginnepage (Papiliomachaon)
endegeleluzernevlinder (Coliashyale),mits
dezegraslandenenbermengoedbeheerdworden.
Iederebeheersmaatregel diegetroffenwordt,
hetzijmaaienhetzijbeweiden,zaleenbepaalde
sterfteonderdevlindersveroorzaken.Insituatieswaarbijhetbeheervangraslandenplotselinggestaaktwordt,treedtinhetdaarop
volgende jaareengrotemenigtevanvlindersop.

IX.91

Dochdaarnaneemtdeoverdaadspoedigaften
gevolgevanveranderingenindevegetatiedie
dangaanoptreden.Eenbeheerdateropgericht
isdeentomofaunainstandtehoudendientdus
metdejuistematevanintensiteittegebeuren.
Uitvelesituaties,helaasoverwegendinhet
buitenland,blijktdatextensievebeweiding
verrewegdebesteresultatenoplevertvoor
hethandhavenvaneengroterijkdomaandagvlindersoorten,omdatdaarmeebereiktwordt
daterveleplekkeninhetgraslandzijndie
slechtszeerlichtbeïnvloedworden.

