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TEN GELEIDE

Het jaarverslag van het Rijksinstituut voor
Natuurbeheer opent ditmaal met enkele
groene pagina's bestemd voor 'de haastige
lezer'. De papieren informatiestroom, ook
wel aangeduid als de papieren tijger, heeft
zodanige vormen aangenomen dat vele nota's en rapporten thans beginnen met de samenvatting en de conclusies, in de verwachting dat deze althans zullen worden gelezen.
De toonzetting van de groene pagina's wijkt
ook iets afvan de gebruikelijke in dejaarverslagen van het Instituut. Het probleem van
de relatie tussen onderzoek en beleid vormt
de laatste jaren onderwerp van vele studies
en artikelen. Dediscussiesoverde wijze waarop het onderzoek kan beantwoorden aan de
wensen van het beleid van - in ons geval twee ministeries, aan die van andere over-

heidsinstanties en particuliere organisaties
en aan de verwachtingen van de samenleving, zijn voor het RIN van grote betekenis.
Begrippen als fundamenteel onderzoek, vrij
onderzoek, achtergrondonderzoek, toegepast onderzoek en maatschappelijk dienstbaar onderzoek worden veelvuldig gehanteerd. Ook op het onderzoek van ons Instituut richt zich de schijnwerper van de beleidsinstanties. In deze groene pagina's
wordt het in 1977 verrichte onderzoek speciaal vanuit deze optiek belicht, teneinde
de lezer in beknopt bestek een beeld te geven
van de wijze waarop het Instituut tracht in te
spelen op de vragen gesteld vanuit het beleid
en het beheer en vanuit de Nederlandse samenleving als geheel.
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ADVIEZEN EN ALGEMEEN ONDERZOEK

Het aantal verzoeken om adviezen en rapaorten dat dit jaar door de afdeling Adviezen
:n Algemeen onderzoek werd geregistreerd,
s in vergelijking met 1976 wat afgenomen;
iedraagwijdte van deverzoeken en daarmee
ieomvang van de rapporten en adviezen natiën echter toe. Voor een overzicht wordt
/erwezen naar tabel 2. De vermindering bereft vragen van CRM en Staatsbosbeheer en

heeft vooral betrekking op de categorieën
Beheer reservaten en buitengebieden en de
categorie Financiële schade. Deze laatste categorie omvatte voornamelijk vragen (vorig
jaar waren het er 25) over schade ten gevolge
van aantastingen van het paalrecht van eendenkooien welke thansdoor de Inspectie Natuurbehoud van het Staatsbosbeheer worden
behandeld.

RAPPORTEN

n dit verband kan de opdracht van CRM geïoemd worden een rapport op te stellen over
iet toekomstige nationaal landschapspark
vlergelland,zodanig dat het dienst kan doen
)ij het maken van een keuze tussen reservaenen beheersgebieden. Derapportering was
an het eindevan het verslagjaar nogniet af;esloten.
ien ander rapport dat speciale vermelding
•erdient betreft de duinversterking op Ameand; het werd op verzoek van de houtvester
an Staatsbosbeheer opgesteld. Dit rapport
ereiste, evenals het bovengenoemde, de bemerking van veel bestaande gegevens over
et gebied en veldonderzoek ter aanvulling
iervan.
''oor dezelfde vraagsteller werd aangegeven
/at de effecten kunnen zijn van het evenjeel plaatsen van een vuilverbrandingsoven
p Vlieland, waar thans nog organismen
oorkomen diezeer hoge eisen stellen aan de
ichtzuiverheid.
)p verzoek van de directie Rijkswaterstaat
foord-Brabant iseen rapport opgesteld over
e Maaskruising van Rijksweg 77 bij Boxïeer en wel in het bijzonder over de betekeis van de daarin geprojecteerde tweede en
erde brug.
nverband met discussies over het eventueel
itzetten van gekweekte meervallen van deels
[ongaarse afkomst isnagegaan ofhet waar-

schijnlijk is dat dergelijke meervallen ons
land binnenkomen. De conclusie is dat dit
geenszins mag worden uitgesloten.
Het opstellen van rapporten iseen instituutsaangelegenheid waarin dediverse afdelingen
in wisselende mate een bijdrage leveren. De
bovengenoemde rapporten zijn voorbeelden
van de produktie van de afdeling waarin
eventueel commentaar van een onderzoekafdeling is verwerkt. Aan het Mergellandrapport werden door vrijwel alle afdelingen
zeer wezenlijke bijdragen geleverd, andere
rapporten worden soms zelfs vrijwel geheel
door eenonderzoekafdeling opgesteld. Voorbeelden hiervan zijn een rapport over de
mogelijke consequenties van het mechanisch
winnen van zeepieren in het Waddengebied
dat werd verzorgd door de afdeling Estuariene ecologie en een rapport over de betekenis van het zoetwaterlozingspunt bij Nieuw
Statenzijl door dezelfde afdeling. Het eerste
rapport werd opgesteld op verzoek van de
Inspecteur der Domeinen in Haarlem, het
tweede op verzoek van het Provinciaal Bestuur van Groningen. Een ander voorbeeld
is het rapport over de geomorfologische
waarden van het Roerdal dat de afdeling
Geografie samenstelde opverzoek van de natuurbeschermingsconsulent.
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INRICHTING

Behalve de gebruikelijke adviezen over de
beveiliging van hoogspanningslijnen ter vermindering van het gevaar voor vogels kunnen in deze categorie de volgende adviezen
worden genoemd:
- samenvattend advies over de inrichting
van de Sasseplaat mede in verband met
het gevaar van botulisme;
- het advies over wildwisselplaatsen in de

Rijkswegen 50 en 73 ten behoeve van
Rijkswaterstaat;
- de nota over de betekenis van behoud van
de zoute kwel in de Westgeul (Braakmanpolder) op verzoek van de landschapsconsulent in Zeeland.
De afdelingen Ornithologie en Wildbiologie spelen veelal een belangrijke rol bij het
afhandelen van vragen in deze categorie.

ADVIEZEN O V E R T E R R E I N B E H E E R

Deze categorie omvat, afgezien van de honderden verzoeken om informatie, het grootste aantal vragen dat aan het Instituut wordt
gericht. Het overgrotedeelervan is afkomstig
van Staatsbosbeheer en particuliere natuurbeschermingsorganisaties. De hoeveelheid
werk met betrekking tot beheersplannen is
op ongeveer hetzelfde niveau gebleven als
vorig jaar. Het aantal vragen voor ad hoc
beheersadviezen was weliswaar nog groot

doch belangrijk lager dan vorig jaar. Verzoeken om beoordeling van behcersrichtlijnen van particuliere natuurbeschermingsorganisaties zijn niet binnengekomen. Het is
bekend dat al vele van deze richtlijnen zijn
opgesteld, maar kennelijk worden zenog niet
volgensdevastgestelde procedure afgewerkt,
waarbij ook aanvulling en commentaar door
het RiN behoren.

BEHEERSVERSLAGLEGGING

Dver dit onderwerp zijn aan het eind van de
/erslagperiodc enige oriënterende nota's in
:oncept gereedgekomen. Na interne besprecinghiervan zullendevoorstellen aan Staatsbosbeheer worden voorgelegd. De voorstelen komen zeer in het kort neer op het volgende. Door het RIN wordt per reservaat of
mderdeel daarvan in overleg met de beheerler geformuleerd welke biologische en andeeinformatie periodiek verzameld moet worlen om te kunnen aangeven wat het effect is
•anhetgevoerdebeheer. Het Instituut draagt
org voor de wetenschappelijke evaluatie
an de binnenkomende gegevens en adviseert
onodig, al ofniet gevraagd, aan de Inspeceur Natuurbehoud het beheer te doen bij-

sturen. Dezelfde gegevens zullen ook bij de
Inspectie Natuurbehoud moeten binnenkomen zodat aldaar mede op basis hiervan, periodiek een financieel-biologische kostenbatenanalyse kan worden gemaakt en over
het verder te voeren beheer kan worden beslist. De veldgegevens zullen van dien aard
moeten zijn dat deze bij voorkeur door de bewaker zelfkunnen worden bijeengebracht.
Het lijkt raadzaam te beginnen met die reservaten waarvoor een vastgesteld beheersplan bestaat. Te verwachten is dat wanneer
daarvoor op het Instituut twee of drie man
kunnen worden ingezet, de achterstand in
tweejaar kan worden ingelopen. Vervolgens
kan aan elk nieuw ontwerp-beheersplan een
i<)

uitgewerkte paragraaf beheersverslaglegging
worden toegevoegd. Er zal dan aan een verzoek van de Inspecteur Natuurbehoud zijn

voldaan en ook zal de terugkoppeling van de
praktijk naar het onderzoek een vaste basis
hebben gekregen.

OPDRACHTEN

Bij de eerdergenoemde rapporten zijn er
twee, waarvoor extra mankracht werd ingeschakeld op kosten van de vraagstellers. Het
zijn het Mergellandproject waartoe CRM het
mogelijk maakte vier biologen gedurende
een halfjaar aan te stellen, en het rapport
over de Maaskruising van Rijksweg 77 bij
Boxmeer waaraan een door Rijkswaterstaat
betaalde bioloog heeft gewerkt. Het laat zich
aanzien dat het vaker zal voorkomen dat de
eigen ministeries ofderden het financieel mogelijk willen maken extra mankracht aan te

laten trekken voor het samenstellen van bepaalde rapporten of adviezen. Er is dan in
feite sprake van betaalde opdrachten. Inmiddelsisduidelijk geworden dat men er met het
aantrekken van tijdelijke werkkrachten niet
is. Niet alleen de begeleiding, maar ook veel
van het eigenlijke werk moet ter wille van de
kwaliteit door goed ingewerkte medewerkers
worden gedaan. Bijtoename van de opdrachten zullen maatregelen van personele aard
moeten worden getroffen.

ALGEMEEN ONDERZOEK

Wat betreft de interne statistische begeleiding en die door IWIS-TNO bleef de situatie
zich kenmerken door tijdgebrek, wat voor
sommige onderzoekprojecten bepaald ongunstig is. Aan een onderzoek van diversiteitsmaten (inverband met derelatie diversiteit-stabiliteit) kon wat meer aandacht besteed worden dan in voorgaande jaren en
het ligt in de bedoeling de komende jaren
hieraan enige dagen per week te besteden.
In het verslagjaar werd een begin gemaakt
met het onderzoek in het kader van de
Ecologische Toekomstverkenningen. Kennis
van het te voeren overheidsbeleid in die sectoren waarbinnen de ontwikkelingen gevolgen hebben voor natuur en milieu, wordt van
belang geacht voor het natuurbeschermingsbeleid. Het onderzoek richt zich dan ook op
het zo vroeg mogelijk signaleren van deze
ontwikkelingen en hun consequenties voor
natuur en landschap. Door het bestuderen
van de departementale (sectorale) beleidsvisies, geformuleerd in de diverse structuur20

visies en de daarbij behorende structuurschema's en van nota's en rapporten van de
beleidsadviesdiensten (Rijkswaterstaat en
Rijksplanologische Dienst) wordt een overzicht verkregen van de beleidsvoornemens
en de instrumenten die de overheid hierbij
ten dienste staan. Voorts wordt nagegaan in
hoeverre de beleidsnota's ecologisch onderbouwd zijn. Bijdit werk wordt uitgegaan van
de nota Landelijke Gebieden. Het werk bevindt zichnog geheel inde oriënterende fase.
Na de inwerkperiode zal een keuze worden
gemaakt van het gebied dat onderwerp var
diepergaande studie zal worden.
Door de benoeming van Van der Ven tol
adjunct-inspecteur Natuurbehoud bij Staatsbosbeheer is het economisch onderzoek var
het RIN opgeschort. Zijn eendenkooienwerl
bevond zichjuist op de grens van onderzoel
en praktijk en zal wat het laatste aspect be
treft door hem in zijn nieuwe functie wordei
voortgezet of aan de consulenten wordei
overgedragen.

BODEM

Het verslagjaar is gekenmerkt geweest door
een aantal gebeurtenissen in de personele
sfeer. Doorpensionering enlangdurige ziekte
van medewerkers ishet werk aan enkele projecten beëindigd of sterk vertraagd. Daarnaast was dit het eerstejaar van een periode
van tweejaar die beschikbaar isgesteld voor
afsluiting en heroriëntatie wat betreft het onderzoek van de afdeling. De eerste opbouw
van het onderzoek naar de relatie bodem-

plant werd vertraagd doordat de vacature
bestemd voor de leider van dit onderzoek
nog niet kon worden vervuld.
Het onderzoek naar bodemverontreiniging
zal waarschijnlijk een uitbreiding kunnen
ondergaan nu het ministerie van volksgezondheid en milieuhygiëne het Instituut
heeft benaderd voor verdere onderbouwing
met inzichten en grenswaarden van de Wet
op de Bodembescherming.

ORGANISCHE STOF

Voor de bepaling van koolstofwerden enkele
methoden vergeleken; de veel tijd vergende
droge elementaire koolstofanalyse is onvervangbaar in haar universaliteit. Grondmonsters uit bouwvoor en diepere lagen kunnen
weliswaar met vele, ook zogenaamde natte
oxydaties, geanalyseerd worden, maar bij de

organische stofuit de F- en H-lagen van bossen en de A-laag van heidegronden voldoen
deze oxydaties niet. Naast de droge oxydatie
geven bij deze materialen alleen die methoden redelijke resultaten waarbij een krachtige verhitting plaatsvindt en het ontwikkelde
koolzuur wordt opgevangen en gemeten.

AMERIKAANSE VOGELKERS

Deinventarisatievan Amerikaanse vogelkers
inOverijssel enopdeVeluwekonditjaar worden afgerond. Deuitwerking zal nogde nodige inspanning vergen. Door het overlijden
van de heer Blankwaardt in februari 1978
viel namelijk een grote hoeveelheid inventarisatiekennis van Amerikaanse vogelkers
weg. In het verslagjaar werd de omgeving
van de Vecht bij Ommen gekarteerd. Specialeaandacht kregen daarbij de vochtigheid
van de grond (vastgesteld via vochtindicatoren) eneen eventueel vroeger gebruik alsheide. Ook deze gegevens moeten nog worden
uitgewerkt. O p Terschelling is onderzocht
hoe Amerikaanse vogelkers zich na aanplant
verbreidt op een uniforme bodem (duinzandçrond) en in een geïsoleerde situatie. Deze
uitbreiding isin een aantal gevallen beperkt;

in stormgaten e.d. kan de uitbreiding echter
explosief zijn. Bij Papendal zijn kwantitatievewaarnemingen gedaan aan kieming, overleving van de kiemplanten, bloei, vruchtzetting en zaadval in twee bospercelen met een
verschillende leeftijdsopbouw van Amerikaanse vogelkers en verschillende microklimaten, waarbij vooral verschil in lichtintensiteit een opvallende factor was.
Dit jaar kiemden ook in het 'donkere' perceel nog opvallend veel planten. Dit perceel
heeft namelijk vrijwel geen Amerikaanse vogelkersplanten in de struik- en kruidlaag.
Het aantal kiemplanten was echter duidelijk
lager dan in het perceel met veel daglicht op
de bodem. Bovendien was de sterfte in het
lichte perceel significant lager. Volgend jaar
21

zullen deze gegevens gecombineerd kunnen waren door de snuitkever Furcipes rectirostris,
wordenmetdeditjaarvastgesteldeaantallen
maakten duidelijk dat de percentages (van
gevallen vruchten.
2,5 tot 17) te laag waren om deze kever voor
Waarnemingen aan de pitten die aangeboord biologische bestrijding bruikbaar tedoen zijn.
Tabel 3.Aantallen kicmplanten en hun overleving in 20 vakken van 1m 2

'donker' perceel

aantal kicmplanten

aantal gestorven

17,6 ± 6,5

9,7 ± 5. 1
55%

7»9 ± 3,8
45%

13, 0 ± 5,9
32%

27,9 ± 11,8
68%

100%

'licht' perceel

40,9 ± 15,5
100%

aantal resterend

Verspreiding van Amerikaanse vogelkers per km2 in Overijsselen op de Veluwe; de bezetting isaangegevenalszwaar, matigoflicht.
Distribution of black cherry per km2 in theprovince of Overijssel and the Veluweregion,indicated a:
heavy, moderate, andsparse occurrence.
22

BESTRIJDINGSMIDDELEN

In het kader van het project 'Effecten van
bestrijdingsmiddelen enandere toxische stoffen op de ecosystemen in de bodem' is gedurende enkelejaren vooral aandacht besteed
aan de effecten van het onkruidbestrijdingsmiddel 2,4,5-T opde bodemfauna. Deresultaten van de laboratoriumproeven zijn nu
vastgelegd in een vijftal artikelen. Daaruit
blijkt dat hoeveelheden 2,4,5-T die na een
bespuiting op de bosbodem voorkomen, giftigzijn voor verscheidene soorten bodemdieren waarbij een sterke bekorting van de levensduur kan optreden. Bij opname via het
voedselkunnen deeffecten eveneens nadelig
djn. Het gaat hierbij echter om laborato"iumproeven onder constante omstandigheden. Uit een proef met wisselende (15 tot
25°C) en constante temperaturen (15 0 , 20 0
:n 250) bleek dat de sterfte bijde wisselende
:emperatuur vrijwel gelijk wasaande sterfte

bij constant 25 0 . De maximumtemperatuur
onder wisselende omstandigheden bepaalde
dus het toxisch effect van het toegevoegde
2,4,5- T Uit een onderzoek is gebleken dat zowel
vocht als voedsel een rol spelen bij de beïnvloeding van de onderzochte springstaartsoort (Onychiurus quadriocellatus)door 2,4,5T. Naast wisselende omstandigheden treden
er in de natuurlijke situaties vele interacties
tussen verschillende soorten organismen op.
Als benadering hiervan kunnen microsystemen worden toegepast. In eeneerste experiment met berkeblad, de pissebed Philoscia
muscorumen de genoemde springstaart was
een maand na een bespuiting met 1,25%
2,4,5-T de consumptie van berkeblad door
de pissebed metongeveer éénderde verminderd.

REGENWORMEN

De wormeninventarisaties op het landgoed
Vlieuw Amelisweerd bij Utrecht en in het
:RM-reservaat Cranendonck zijn dit jaar
'oortgezet. Inbeidegevallen worden procesen bestudeerd waarvan de effecten eerst op
angere termijn zichtbaar zullen worden. De
nventarisaties bij Nieuw Amelisweerd hebjen echter al geleerd dat de aantallen - zovel in het bosalsin grasland - sterk kunnen
'ariëren. De weersomstandigheden spelen
derbij eenbelangrijke rol.
n Cranendonck isindevierjaren van begraingaleenzekereontwikkeling tebespeuren,
loewel de aantallen regenwormen zijn toeenomen, bestaat depopulatie nogsteeds al;en uitdesoort Lumbricusrubellus. Ookdeinentarisaties in het grondwaterstandproefeld in Zegveld zijn voortgezet. Denattezoner bevorderde de ontwikkelingsmogclijkleden voor deregenwormen enbij diep ont-

waterde (100cm) percelen lagen de aantallen dan ookop een aanzienlijk hoger niveau
dan vorig jaar.
In de discussies over alternatieve landbouw
spelen regenwormen eenrol. O pdeDrie Organische Stof Bedrijven wordt binnenkort
een proef begonnen waarbij de resultaten
van een gangbare, geïntegreerde en biologisch-dynamische bedrijfsvorm vergeleken
worden. Ter bepaling van de uitgangssituaties van de wormen zijn op de huidige DOB'S
(klaverland, wisselweideen kunstmestakker)
tellingen verricht. Dit gebeurde bij alle drie
bedrijven in bietenpercelen met verschillende stikstoftrappen (o,50en 100). Evenalsvorigjaar waren op de kunstmestakker in het
geheelgeen wormen tevinden. O phetklaverland werden enkele exemplaren van Lumbricuscastaneus gevonden, terwijl op de wisselweide de soorten Allolobophorachlorotica,A.
'-'3

caliginosa, Lumbricusrubellusen waarschijnlijk
A.rosea aanwezig waren. De totale aantallen
vertoonden hier een aanzienlijke toename.
Van 3,2en 8wormen/m 2 in drie stikstoftrappen zijn deaantallen nu gestegen tot 275, 212
en 341 wormen/m 2 . Deze aantallen benaderen nu de dichtheid in een naastgelegen ge-

ent grasland met 307 wormen/m 2 . Bij de inrichting van de proef met de drie bedrijfsvormen zal met dit verschil rekening moeten
worden gehouden of zal, als dat niet mogelijk is, dit verschil verwerkt moeten worder
bij de interpretatie van de proefresultaten.

STIKSTOFKRINGLOOP

Processen die de stikstofvoorziening van de
planten bepalen, kunnen de concurrentieverhoudingen endaardoor de soortensamenstelling binnen een vegetatie in belangrijke
mate bepalen. Bij het onderzoek naar de beschikbaarheid van N in bosgrond werd ingegaan op interacties tussen humusachtig materiaal en aminoverbindingen ten gevolge
waarvan de recirculatie van N wordt ver-

traagd. Bij het onderzoek naar N-voorziening van riet werd bijzondere aandacht besteed aan de recirculatie van N in de plan
zelf. Hierdoor kan de plant beschikken ovei
N die aan het einde van het vorige groeiser
zoen aan de afstervende delen werd onttrok
ken en werd opgeslagen in de overwinterende delen. Afsluitende publikaties van bei
de onderzoekingen zijn in bewerking.

LOOD IN DE BODEM

Bijdebestudering van deinvloed van lood op
de afbraak van organisch materiaal isvastgesteld dat naast vertraging in de afbraak er
ooksprake isvan eensterkeverandering inde
bacterieflora. Bij de afbraak van glutaminezuur in door lood verontreinigde zandgrond
is het aantal bacteriën bijvoorbeeld dertig
keer zo laag als in niet-verontreinigde zandgrond. Bij het herhaaldelijk toevoegen van
glutaminezuur aan de grond komt de afbraak steedssneller op gang hoewel de grootste afbraaksnelheid steeds twee maal zo laag
blijft als in niet-verontreinigde grond.
Ook zijn verschuivingen in de samenstelling
van de bacterieflora geconstateerd. Bij de afbraak van casaminezuren in zandgrond werd
Chromobacterie sp. als dominant organisme
geïsoleerd ; dit werd in door lood verontreinigde grond niet vastgesteld. Overigens is in
dergelijke gronden de bacterieflora resistenter tegen lood; dit verschijnsel moet waarschijnlijk worden toegeschreven aan selectie
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en mutatie, en niet aan aanpassing. De hoge
re resistentie tegen lood van Gramnegatiev«
staven vergeleken met coryneformbacteriër
isniet terug te vinden in een verschuiving ii
door lood verontreinigde gronden naar mee
Gramnegatieve staven. Naast de vegetatii
speelt de plaats van de micro-organismen ii
bodemaggregaten een rol in de verhouding
Gramnegatieve staven en coryneformbacte
riën. Aangezien deze laatste groep bacterie]
meer aan dedroge buitenkant van bodemag
gregaten voorkomt enGramnegatieve stavei
aan de natte binnenkant, iser waarschijnlij
meer confrontatie tussen coryneformbacte
riën en lood; lood hecht zich immers allei
eerst aan de buitenkant van bodemaggrega
ten.
Loodgevoelige en -ongevoelige bacteriestarr
men blijken niet wezenlijk te verschillen i
hun vermogen tot loodadsorptie. Voor beid
groepen ligt deze hoger dan 1600mg pe
gram bacteriemateriaal. Ook met behul

van elektroforese en autoradiografische technieken kon geen duidelijk verschil worden
aangetoond in de wijze waarop gevoelige en
ongevoelige bacteriestammen lood aantrek-

ken. Geconcludeerd moet worden dat de resistentie van bacteriën tegen lood niet door
een enkele factor verklaard kan worden.

CHEMISCHE SECTIE

Deditjaar inArnhemaangeschaftemicrowaveplasma detector
Themicrowaveplasma detectoracquiredinigj"jfor the laboratory inArnhem

De chemische sectie iseen onderdeel van het
Instituut dat ten dienste staat van andere onderzoekingen, maar waarvoor veel aanvullend eigen onderzoek wordt verricht. Enkele

voorbeelden daarvan zijn de volgende.
Voor het bestrijdingsmiddelenonderzoek
werden dit jaar opwerkingsmethoden ontwikkeld voor bessen en blad van Amerikaan25

sevogelkers en voor springstaarten, ter bepalingvan het 2,4,5-T-gehalte.Voor de diverse
onderzoekingen aan zware metalen door
middel van atomaire absorptiespectrofotometrie werd aandacht besteed aan de mate
van storingvan b.v.Zn opde Pb-bepaling en
aan de invloed van Pb op Cd-metingen.
Daarnaast werden diverse destructie- en opwerkingsmethoden vergeleken.
Ook standaardmethoden moeten soms kritisch getoetst worden op hun bruikbaarheid
bij het te onderzoeken materiaal. Een voorbeeld isde orthofosfaatbepaling die voor het
vennenonderzoek isonderzocht en waarmee
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maandelijks watermonsters van Beuven en
Kiezelven (N.-B.) zijn geanalyseerd. Daarnaast zijn van bodemmonsters van deze vennen de gehalten aan N, P, K, Al, Mn, Fe en
Ca bepaald.
Dergelijke bepalingen van nutriëntenniveaus van toxische stoffen zullen kunnen
worden uitgebreid nu er een plasmadetector
isaangeschaft. Hiermee kunnen simultaan in
iedere door de kolom van de gaschromatograaf gescheiden stof twaalf elementen worden opgespoord, nl. C, H, O, N, P, S, Cl, F,
Se, As, Pb en Hg.

VEGETATIES
THEORETISCHE ONTWIKKELINGEN

[n het vorigejaarverslag werd een korte uiteenzetting gegeven over de functionele betecenis van externe stabiliteit met betrekking
;ot het vóórkomen van zeer soortenrijke vegetaties die bijvoorbeeld in een vochtig
ichraalland zijn te vinden.
Zulke, intern gezien, ruimtelijk sterk gevaceerde begroeiingen, die naar verhoudinggewoonlijk slechts kleineoppervlakten in be;lagnemen, vormden de expressie van een geïmpliceerd, divergent en fijnzinnig ecologisch regelstelsel, dat, naar buiten bekeken,
ds uitermate kwetsbaar moest worden beichouwd. Dit fragiele karakter bracht met
lich mee dat zij voor hun ontwikkeling en initandhouding waren aangewezen op de hulp
^anregulatoren in hun nabijheid, die voorde
genodigdestabiliteit konden zorgdragen met
jetrekking tot essentiële ecologische facto•en, zoals de vochthuishouding ter plaatse,
•iet stabiliserende vermogen van de betrokken regulatoren blijkt samen te hangen met
ïun opslagcapaciteit. Dient zo'n tegenkop>elend opslagmechanisme ter bestrijding
'an een tekort, dan is er sprake van 'voorbadwerking' of'versterking'. Gaat het, aan
Ie andere kant, om afweer van een teveel,
lan heeft men te doen met een 'bergings- of
>pvangwerking', dan wel 'verzwakking'.
n tegenstelling tot de vegetatie van fragiele
cologische regelstelsels waren de gemeenchappen die deel uitmaakten van de exterieregulatorjuist gekenmerkt door eenvoud
n een geringe verscheidenheid van soorten.
)ergelijke, als uitwendige stabilisator werende eenheden lieten zich dan ook beschrijen alsgrove, convergente en robuuste systelen.
Jen bijzonder instructief voorbeeld van het
jnctionele samenspel tussen een fragiel ecojgisch regelstelsel enerzijds en een robuuste
xterne regulator anderzijds, namen wij waar
ijdens een in 1977 gehouden excursie naar
jonnamara in Noordwest-Ierland. Dit geeurde in gezelschap van prof.dr. V.West-

hoff en leden van het bureau van de Natuurwetenschappelijke Commissie van de Natuurbeschermingsraad.
Hoewel er de laatste jaren ook in Ierland
relatief weinig neerslag is gevallen en het
voorjaar van 1977 zelfs extreem droog was,
bleken de terreingedeelten met zeer soortenrijke schraallandvegetaties nog steeds dezelfde vochtigheidsgraad te bezitten als onder
normale omstandigheden. Dit in tegenstelling totde aangrenzende gebieden met hoogveenbegroeiingendie nuin sterke mate waren
uitgedroogd.
In dit geval van een algemeen tekort aan
neerslag hadden de fragiele, op uiterste constantie in hun vochtvoorziening ingestelde
plantengemeenschappen kunnen profiteren
van de voorraadwerking van het nabijgelegen hoogveen, dat wat zijn interne ruimtelijkeopbouw betreft, soortenarm en dus weinig
ingewikkeld was. Datzelfde hoogveen zou,
in normale of zelfs uitzonderlijk natte perioden, door bergingswerking hebben gemaakt
dat de vochtigheidsgraad van de soortenrijke
vegetatiesook dan nietofnauwelijks had verschild van die welke tijdens het bezoek werd
aangetroffen.
Vanuit theoretische overwegingen ishet verder niet moeilijk aan te geven dat ons westers, technisch-maatschappelijk regelstelsel,dat intern alsuitermate verfijnd en extern
als bijzonder fragiel mag worden opgevat,
het in principe niet kan stellen zonder tal
van uitwendig gerichte regulatoren, diejuist
opgrond van hun grove en robuuste karakter
de stabiliteit kunnen opbrengen die dat fragiele stelsel nodig heeft.
Dergelijke robuuste regulatoren ontmoeten
we nu in al dié urbaan-technische en agrarisch-technische landschapssystemen die we
o.a. kennen als delfstofbronnen, akkers, bemeste graslanden, stuwmeren, spaarbekkens,
parkeerterreinen en vuilnisbelten.
Het is niet voor niets dat bij deze systemen
soortenarmoede troefis,voor zover ze althans
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nog spontaan leven bevatten. Daarom ook is
het bijvoorbeeld uitgesloten dat men in die
delen van een duinterrein die bestemd zijn
als externe regulator voor onze drinkwatervoorziening (watervoorraad + vuilberging),
een rijk gesorteerd plante- en dierenleven
zal tegenkomen.
Evenmin magmen met betrekking totdebosbouw verwachten dat de doelstellingen van
de natuurtechniek, die in de eerste plaats gericht zijn op het voortbestaan van fragiele
ecosystemen, zich, binnen een en hetzelfde
terreingedeelte, zonder meer laten verenigen
met die van de produktie van hout (voorraadfunctie) of de opvang van recreanten
(bergingsfunctie).
Uiteraard kan men, redenerend vanuit de
behoeften van de recreant, ook een beschouwing opzetten waarbij schaarste aan natuur
vooropstaat, maar ook in dit geval zal het
desbetreffende bosgebied weer alsexterne regulator moeten fungeren, zij het ditmaal als
leverancier op basis van voorraadwerking.
Wenst men de regulerende functie van een
bosgebied voor de genoemde doelstellingen
te combineren met het bereiken van datgene
wat de natuurtechniek beoogt, dan isruimte-

lijke compartimentering daarvoor de enigi
weg. Dit komt er dus op neer dat men zo'i
gebied moet opdelen in territoria dievoor he
ene dan wel het andere doel worden bestemt
en gebruikt. Het spreekt wel vanzelf dat di
juiste onderlinge integratie en coordinate
van de verschillende technische doelstellin
gen binnen zo'n boscomplex hét vraagstul
oplevert dat in landschapstechnische zin to
een oplossing moet worden gebracht. Even
als vorigjaar was er weer een nauw contac
met de werkgroep Theorie van de Werkge
meenschap Landschapsecologisch Onder
zoek inzake de problematiek rondom de se
lectie- en regulatiemechanismen in het land
schap. Detotnu toebereikte resultaten gevei
voldoende aanleiding om hierover in 197I
een publikatie te laten verschijnen.
Verheugend was het besluit van de zijde vai
het BiON een subsidie voor drie j a a r toe ti
kennen ten behoeve van een promotieonder
zoek betreffende een methodologische ana
lyse van de relatietheorie. Deze studie za
plaatsvinden binnen de Werkgroep Theore
tische Biologie en onder leiding staan vai
dr.J.Reddingius die verbonden is aan d
Rijksuniversiteit te Groningen.

MILIEU-INDICATIE

Inhetjaarverslag 1976zijn enkele opmerkingen en conclusies te vinden over het gebruik
van remote-sensing technieken ten dienste
van het onderzoek aan milieu-indicatie. O p
deze materie wordt uitvoeriger ingegaan in
een artikel van G. van Wirdum dat inmiddels is verschenen.
Mede op verzoek en met medewerking van
botanici bijdeRijksuniversiteit te Groningen
werd nadere aandacht besteed aan de relatie
tussen biomassa en spectrale reflectie, zoals
die op de grond en vanuit vliegtuigen, eventueel ook vanuit satellieten, kan worden gemeten. Zulksisniet alleenvan belangvoor de
beoordeling van de resultaten van verschralingsexperimenten, zoalsdie waarmee de des28

betreffende Groningse onderzoekers zich be
zighouden, maar ook bij synecologisch werk
Ornithologen van genoemde universiteit zijl
eveneens geïnteresseerd in de uitkomsten, ii
verband met het beheer van ganzenpopula
ties, terwijl ook de landbouwwereld belang
stelling bleek te tonen voor de meetmethod
in kwestie.
De rapportering over dit onderzoek, dat al
een eersteaanzet moet worden beschouwd,i
in een vergevorderd stadium. De uitkomste
zijn zeer hoopgevend. Van verschillende ve
getatietypen kan inderdaad uit de spectral
reflectie in het nabij-infrarood en in het roo
debiomassaworden berekend, mitsmen ove
enkele ijkgegevens beschikt. Zelfs bleek ht

mogelijk voor een periode van enige maanden dezelfde ijkgegevens te hanteren. Wanjeer van precies hetzelfde vegetatievlakje
enerzijds door 'knippen en wegen' en andersijds door reflectiemeting de bovengrond;e biomassa werd bepaald, was de overeenitemming tussen beide groepen van resulta:enonverwacht groot.
De studie van milieu-indicatoren heeft niet
illeen betrekking op algemene, maar ook op
pecialegezichtspunten. Zozijn, watditlaattebetreft, de ecologische relaties onderzocht
ussenwaterhuishouding ensuccessiein moeasvegetaties binnen diverse, qua stadium
ran ontwikkeling sterk uiteenlopende vertegenwoordigers van de vecnserie.
^et onderzoek aan de overgang van juveniel

al worden vermeld:
- Zelfs in het zodynamische zoetwatergetijdengebied vinden de meest selecte plantesoorten eerst na zeerlange tijd een geschikte niche. De in 1421 gevormde Biesbosch
was dan ook 'nog lang geen Oude Maas'
toen daar in 1970 het natuurlijk getij alweer werd buitengesloten.
- Ondanks de grote getijdenamplitudo en
de hierin van tij tot tij en vanjaar tot jaar
optredende verschillen heeft een ogenschijnlijk geringe verandering daarbinnen desastreuze effecten, juist op de plaatsenwaar de desbetreffende soorten groeien.
Samen met het Hugo de Vries Laboratorium
kon een onderzoek worden begonnen in enkele hoogveentjes bij Huis ter Heide (Dr.).

»iHj^^J

Zomerklokje(Leucojum aestivum)
Loddon lily (Leucojum aestivum)
loerasnaar deveenserie aan deOude Maas,
/aaroverin 1978een publikatie zal verschijen, vond mede plaats in het kader van de
ctiviteiten van de Werkgroep Oude Maas
an de Raad van Adviesvoor Natuurbehoud
n-beheer van het Openbaar Lichaam Rijnlond. Hierbij werd veel aandacht besteed
an het zomerklokje (Leucojumaestivum). De
leeën over de rol van deze plant als milieuïdicator in moerassen vergen niettemin nog
adere toetsing en detaillering, waarmee in
tmenwerking met het Hugo de Vries Laboitorium te Amsterdam een begin werd gelaakt. De volgende resultaten kunnen hier

Hier werden belangrijke aanwijzingen verkregen over deinvloed van het microklimaat
op de bodemvochthuishouding en de mogelijkheid variaties daarin op het spoor te komen aan de hand van verloop en gedrag van
de bodemtemperatuur. In oktober kon een
op het RiN ontwikkelde temperatuur/EO
sondeingebruik worden genomen, waarmee
inmiddels, bij wijze van proef, een meting
werd verricht in het natuurreservaat Engbertsdijkvenen (Ov.). Gebleken is dat na
plaatsing van schotten en dichting van greppels, het daar waarschijnlijk wel gelukt is het
grondwater te conserveren, maar dat het
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Boomstam metkorstmossen
Tree-trunkwith lichens
veenmateriaal inmiddels toch een gedeelte
van zijn oorspronkelijke structuur, wellicht
onherroepelijk, verloren heeft. Daardoor
zijn de genoemde artefacten de voornaamste hydrologische regulatoren geworden terwijl de hernieuwde veengroei achterblijft bij
wat men zou wensen. Bovendien is, vermoedelijk door oxydatie van het veen, het grondwater ter plaatse voedselrijker dan men zou
verwachten en dan bij Huis ter Heide het
geval is. Opgemerkt dient te worden dat het
klimaat de laatstejaren de pogingen tot herstel ongunstig heeft beïnvloed.
In de Weerribben kon ons inzicht in de hydrologische functie van zetwallen, veenribben en houten dammen worden vergroot.
Enkele nadere gegevens werden verkregen
omtrent de samenhang tussen het vegetatiepatroon en de detailwaterhuishouding. Helaas kon een belangrijk doel, berekening van
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enige posten op de waterbalans, niet wordei
bereikt doordat de hiervoor benodigde ijk
gegevensvan meetstuwen niet tijdig beschik
baar waren.
Een ander voorbeeld van een meer gespecia
liseerde vorm van onderzoek inzake milieu
indicatie betreft de studie aan begroeiingei
met houtige gewassen. De hierbij te verzame
len kennis isnodig voor een natuurtechniscl
beheer van bossen en daarmee samenhan
gende vegetatietypen. Hoewel de hiertoe vei
eistemankracht infeite nogontbreekt, word
getracht, gelet op de urgentie van dit ondei
zoek, in de naaste toekomst meer aandach
aan deze materie te geven.
Uitvoering van het thans in ontwerp zijnd
onderzoekprogramma over milieu-indicati
en bosgemeenschappen zal verder groten
deelsmoeten gebeuren in samenwerking me
andere instituten, zoals De Dorschkamp, d

Situatie eind igyy van de geïnstalleerde ( • ) en geplande (•) permanente kwadraten van epifytentegetaties
Completed ( • ) andplanned(•) permanentplotsofepiphytic vegetation: situationattheendof igjj
landbouwhogeschool en verschillende uni- tering van de Veluwe. De hierbij ontworpen
/ersitaireinstellingen. In ditverband werden bostypologie werd in het verslagjaar ener:r in voorgaande jaren al enkele inleidende zijds uitgebreid door ook de randgebieden
tudiesverricht, o.m. tijdens devegetatiekar- van deVeluwe (Gelderse Vallei en IJsseldal)
3'

bij het onderzoek te betrekken en anderzijds
getoetst in de boswachterij Dwingeloo.
Om de kartering in het dal van de Gelderse
IJssel meer basis te geven werd ook bostypologisch onderzoek gedaan in het gebied van
Rijn, Linge, Waal en Oude IJssel. Dit gaf
nog geen sluitend overzicht van de daar aanwezige, meestjonge ensterkdoor demens beïnvloede bossen, maar wel voldoende aanwijzingen om een aantal bestaande opvattingen te herzien.
Alslaatstevoorbeeld van een speciaal indicatieonderzoek noemen we hier de vooral milieutechnisch gerichte studie over het verband tussen luchtverontreiniging en de groei
van epifytische mossen en korstmossen. Zonder exacte gegevens over de vroegere toestand is het erg moeilijk uitspraken te doen
betreffende eventuele veranderingen. Aangezien gebleken is dat er zich tussen circa
1952 en 1972 zeer grote verschuivingen hebben voorgedaan binnen de in Nederland levende epifytische cryptogamen, werd het
wenselijk geacht te kunnen vaststellen of er

nog verdere veranderingen zullen optreden.
Te meer daar te verwachten is dat de luchtverontreiniging nog zal toenemen, o.a. door
terugschakeling van aardgas op steenkool.
De ontwikkelingen in de epifytenvegetatie
zullen worden gevolgd door op vaste plaatsen van tijd tot tijd waarnemingen te doen.
Hiertoe worden ongeveer 80 permanente
kwadraten uitgezet op vrijstaande bomen
langs drie transecten over Nederland die gekozen zijn op basis van de kaart die tijdens
eerder onderzoek is gemaakt en waarop de
rijkdom aan epifytische korstmossen staat
aangegeven. De transecten zijn zo gekozen
dat er zowel rijke als arme gebieden worden
bestreken (zie p. 31). Het aantal proefvakken is tamelijk hoog daar er rekening moet
worden gehouden met onvermijdelijke uitval. In aansluiting op dit in te stellen landelijke waarnemingsnet zal in Drenthe een
soortgelijk onderzoek plaatsvinden onder
auspiciën van de Provinciale Waterstaat aldaar.

NATUURTECHNIEK

Richt de studie met betrekking tot milieuindicatie zich op de maatstaven, de resultaten van het natuurtechnisch onderzoek moeten uitmonden in adviezen voor de maatregelen diebij het beheervan natuurreservaten
dienen te worden getroffen. Bij dit laatste
wordt al van oudsher onderscheid gemaakt
tussen uitwendig en inwendig natuurtechnisch milieubeheer. De opgave van het uitwendig beheer isin hoofdzaak ervoor te zorgen dat de mate van menselijke invloed, die
vanuit de nabije en verdere omgeving op een
natuurreservaat wordt uitgeoefend, de grens
van het maximaal toelaatbare niet overschrijdt. Dergelijke storende invloeden worden altijd voortgebracht door urbaan-technische, agrarisch-technische en milieutechnische bronnen.
Het afweren van de desbetreffende schade32

lijke effecten komt neer op gebruik van daartoe passende 'middelen', namelijk op de inbouw van als weerstandscherm fungerende
selectoren en regulatoren tussen reservaat er
omgeving. Hierbij gaat het voornamelijk oir
de toepassing van bergingsmechanismen
maar soms is voorraadfunctie van meer belang, in casu bij grondwateronttrekking
waar dan immers in vele gevallen tekorter
dreigen voor het betrokken natuurgebied.
In tegenstelling daarmee staat het inwendk
beheer, waarvan de opdracht luidt de mat<
van menselijke beïnvloeding binnen een re
servaat niet te laten dalen beneden die var
het minimaal vereiste. De regulerende wer
king van dit inwendig beheer vertoont dar
ookjuist eensterk offensief, om niet te zeggei
agressiefkarakter, omdat de handelingen dii
hierbij in het spel zijn zulke acties omvattei

als steken, snijden, hakken, afbranden, opvreten, plattrappen en wegsiepen, kortom
'te grazen nemen'.
Bij het inwendig beheer ligt de nadruk dus in
de eerste plaats op de passende methode van
reguleren, al is het vraagstuk van de middelendiehiertoealsmeestgeschikt kunnen worden ingeschakeld, van niet minder betekenis.
Het belangrijkste doel van het vereiste menselijk ingrijpen is de abiotische eigenschapDenvan het terrein in kwestie zodanig te be»turendat zijn potenties in ruimte en tijd ten
lanzien van het herbergen van spontaan
Dlante- en dierenleven zich, natuurtechrischgezien,inoptimalevorm kunnen maniesteren. Dit alles dus binnen de door het
ritwendig beheer daartoe geboden mogelijkïeden. Dit houdt, wat de diverse ecologische
actoren betreft, vooral in dat de natuurlijke
lanvoer van plantevoedingsstoffen, die coninu vanuit de litho-, hydro- en atmosfeer
)laatsvindt, moet worden gecompenseerd
ifzelfs overtroffen door kunstmatige afvoer
i a de hiertoe geschikte methoden. Ook het
nwendig beheer heeft dus, gelijk aan het uitvendigbeheer, inconcreto hoofdzakelijk een
lergingsfunctie. Het isderhalve niet verwonlerlijk dat de lozing van de af tevoeren prolukten hierbij een probleem van de eerste
rde vormt.
)e onderlinge regulatorische verwantschap
assen uit- en inwendig beheer biedt ook de
rogelijkheid het inwendig beheer als redder
ïdenood telaten optreden wanneer door de
en of andere oorzaak het uitwendig beheer
locht hebben gefaald. Bij zo'n poging tot
erstel van verloren geraakte kwaliteiten
rijgt de te nemen inwendige beheersmaat;gel het karakter van natuurbouw.
fogsteeds maakt een zeer ernstig tekort aan
ledewerkers het niet mogelijk, anders dan
p incidentele wijze, aandacht te schenken
in de volledige reeks van inwendige beeersmethoden en hun speciale effecten. De
degenheid tot het doen van meer systemasch opgezette studies bleef lange tijd be;rkt tot 'begrazing', waarvan overigens kan
orden gesteld dat deze methode een centra-

le plaats inneemt binnen de totale reeks van
offensieve regulatie-activiteiten.
Sinds tweejaar wordt onderzocht wat de betekenisisvan 'ontgronding' als natuurtechnische werkwijze. Tot ontgronding rekenen we
al die maatregelen die met behulp van een
graaf- ofbaggerwerktuig worden uitgevoerd
en waarbij men de eigenschappen van de
litho-en/ofhydrosfeer langs directe weg probeert bij te stellen in de natuurtechnisch
meest gunstige zin.
Doorgaans betreft dit een vermindering van
de voedselrijkdom ter plaatse, maar ook andere oogmerken kunnen in het geding zijn,
zoalshet verkrijgen van reliëfofverlaging van
de maaiveldhoogte ten opzichte van de
grondwaterspiegel. Al naar de aard van het
terrein en het gestelde doel kan de diepte van
zo'n ontgronding variëren van oppervlakkigestrooiselafvoer tot het verwijderen van enkele meters bovengrond.
Ontgronding is als beheersmethode van betekenis enin vele gevallen zelfsgeheel onmisbaar voordeontwikkeling of instandhouding
van bepaalde typenvan levensgemeenschappen. Men denke hierbij aan heidevelden,
schraallanden, verlandingsgezelschappen uit
deveenserieen aan aldiebegroeiingen waarin o.a. vele zeldzame en reeds nagenoeg uit
ons land verdwenen plantesoorten thuis zijn
zoals Cicendia filiformis, Centunculus minimus,
Juncuscapitatus,J. mutabilis,J. tenageia,Elatine
hexandra, Equisetumvariegatum, Pilulariaglobuliferaen Pinguicula vulgaris.
O p bepaalde plekken in Nederland biedt
ontgronding uitstekende perspectieven in
het kader van de natuurtechnische milieubouw. Dit kan worden afgeleid uit de onbedoelde resultaten van activiteiten die instanties als Rijkswaterstaat en delfstofwinningsbedrijven ondernemen. Er kan hier dan ook
niet met genoeg nadruk op worden gewezen
dat er in de naaste toekomst meer gelegenheid zal moeten worden geschapen tot het
doen van gerichte experimentele studies op
vele plaatsen in den lande ten aanzien van
het natuurbouwkundig gebruik van ontgrondingsmaatregelen. Hiertoe zullen onder
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meer terreinen moeten worden aangewezen
en gekocht waar nu nog zelfs geen sprake is
van enige actuele natuurtechnische waarde.
Het thans aangevangen systematische ontgrondingsonderzoek blijft voorlopig nog beperkt tot afplaggen als beheersmethode voor
heidevelden. Met name wordt daarbij aandacht geschonken aan ongewenste ontwikkelingen zoals het dichtgroeien met houtige gewassen, waaronder Prunusserotina, en de vervanging van heideachtigen door grassen als
Deschampsiaflexuosaen Molinea caerulea. Er is
alle reden voor om nu alaan te nemen dat de
directe bestrijding van bosopslag door middel
van uittrekken, afhakken, afbranden, schapenvraat of doodspuiten met een herbicide slechts neerkomt op indirecte symptoombehandeling en dat alleen een veel radicalere aanpak, namelijk volledige verwijdering van de te vruchtbaar geworden bo-
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demtoplaag, tot een werkelijk gunstig resul
taat zal leiden. Hetzelfde kan worden ge
steld ten aanzien van het vergrassingspro
bleem.
Tenslotte kan hier, als een praktisch resul
taat van de wetenschappelijke bemoeienisset
met milieu-indicatoren en natuurtechniek
worden verwezen naar het in 1977 versehe
nen boekwaarin dr.G.Londorichtlijnen ver
strekt voor de aanleg en het onderhouc
van natuurtuinen en -parken. In dit wer]
wordt duidelijk gemaakt dat de ten diensti
van natuurbescherming ontwikkelde princi
pesook met succes kunnen worden toegepas
binnen het domein van destedebouw dan we
van de particulier die zich aangctrokkei
voelt tot het verzorgen van een tuin met eei
groterijkdom aan spontaneentevens boeien
de levensverschijnselen.

BINNENWATEREN

ïrabbescheer (Stratiotes aloides
Vatersoldier (Stratiotes aloides

ONDERZOEK

n het verslagjaar produceerde L.W.G. Higer het proefschrift Macrojauna-cenoseson Straiotesplants in Dutch broads waarmee een beangrijke bijdrage is geleverd aan de kennis
an de verspreiding van de macrofauna in
rabbescheervegetaties. Deverspreiding van
oortenin transecten van open water naar oeerwerd o.a. met behulp van een clusterana/se bepaald. Daaruit bleek dat er geen sprae isvan één biocoenose maar dat voor ieder
an de vijf zones een eigen macrofaunacoeoseisvast testellen. Getracht werd een scherategevenvandeingewikkelde voedselrelaeswaarbij onder meer bleek dat de krabbe-

scheerplant in deze relaties voornamelijk als
substraat dient. Dit laatste punt werd nog
verder onderzocht door gebruik te maken
van plastic krabbescheren die tussen de echte werden verankerd. De resultaten hiervan
zullen nog apart worden gepubliceerd, aangevuld met verdere waarnemingen in het litoraal van de Maarsseveense Plassen waar
hetonderzoek wordtvoortgezet aan de structuur van de macrofaunacoenose in relatie tot
de zuurstofhuishouding. Het sluit aan op het
reeds lopende onderzoek aan het ecosysteemmetabolisme waarbij het open water maandelijks gedurende 48 uur in een verticale ko35

lom wordt doorgemeten op fysische en chemischefactoren. Degegevens hiervan zijn nu
beschikbaar voor bewerking en interpretatie
en kunnen vergeleken worden met de onderzoekresultaten uit het litoraai zodat een synthese kan worden gemaakt. De samenwerkingmet het Limnologisch laboratorium van
de Universiteit van Amsterdam aan dit project levert meer gegevensopdan met de eigen
mankracht zouden zijn verkregen.
Door de afsluiting van het krabbescheeronderzoek is er gelegenheid gekomen te gaan
werken aan een typologie van Nederlandse
beken met behulp van de macrofauna. Hieraan wordt ook onderzoek gedaan door de
vakgroep Natuurbeheer van de Landbouwhogeschool. Het detailonderzoek in de Hierdense Beek vormt hierbij een belangrijk element.
Er iseen begin gemaakt met de samenstelling
van een determineertabel voor Nederlandse
kokerjufferlarven (Trichoptera) met hun
verspreiding en milieu-eisen. Uit contacten
op internationale congressen is namelijk gebleken dat deze waterinsekten belangrijke
indicatoren zijn voor de biologische beoordeling van water. Dat geldt ook voor watervlooien waaraan in diverse watertypen en
provincies onderzoek werd gedaan. In 1977
werden 400monstersverzameld diethans bewerkt worden en waaronder reeds enige nieuwe soorten voor ons land konden worden genoteerd. Een voorlopige beknopte determineertabel voor watervlooien en kieuwpootkreeften (Branchiopoda) kwam tot stand.
Het geslacht Closterium (Desmidiales) kan
eveneens als een belangrijke groep indicatoren worden beschouwd voor biologische waterbeoordeling. Al sinds lang zijn hierover
gegevensverzameld die thans worden samengevoegd ineendetermineertabel, in beschrijvingen en in informatie over hun verspreiding en ecologie.Voor een synopsisvan waarnemingen aan algen werden bewerkingen
gemaakt van vondsten van de geslachten
Ankistrodesmus, Monoraphidium, Actinastrum en Crucigenia. Daarnaast zijn inventarisatielijsten uit enkele oude rapporten
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voor ditzelfde doel voorzien van een verantwoording per soort. Met name kan genoemd
worden het rapport over de Venematen
(Noordwest-Overijssel) uit 1966 dat dit jaar
van een dergelijk addendum werd voorzien.
Het onderzoek naar de neveneffecten van
herbiciden met behulp van micro-ecosystemen werd voortgezet. Het zozeer gewenste
synthetische medium voor deze experimenten isnog niet gevonden. Met een bepaald in
deliteratuur beschreven medium werden enkele micro-ecosystemen ingezet. In de periodedirect na deopbouw hiervan trad somseen
totale sterfte van de watervlooienpopulatic
op. Bij het opnieuw inzetten van Daphia magna, na enige weken, kwam dit verschijnsel
niet meer voor. In de loop van hetjaar werden nog enige modificaties uitgeprobeerd
waarvan er een redelijk voldoet in de microecosystemen. Zolang ergeen beter alternatiei
is, zal dit medium verder gebruikt worden
In de experimenten met dichlobenil zuller
concentraties van dit herbicide in de verschillende compartimenten van de systemer
bepaald worden.
Aan de grondslagen voor de typologie var
wateren en de betekenis daarvan voor d<
landschapsecologische theorie werd tame'
lijk veel aandacht besteed. Een student in
ventariseerde in een rapport de standpunter
die gebruikt worden ten aanzien van het ver
schijnsel saprobie. Dit werk is van betekeni
voor het gebruik van indicatoren bij de be
oordeling van menselijke beïnvloeding vat
het water.
Vanaf mei 1976 zijn gedurende eenjaar oj
zes punten in de Reeuwijkse Plassen ieden
maand chemische en planktonmonsters ge
nomen. Hierbij werd ook gebruik gemaak
van de gegevens van het Hoogheemraad
schap Rijnland. De resultaten hiervan wer
den vergeleken met die van i960 en 196;
waaruit onder meer bleek dat deze plassei
zoeter zijn geworden. Het water is nog altiji
hypertroof met eenpermanente bloeivan he
blauwwier Lyngbya limnetica en een periodie
ke van Oscillatoria agardhii en O.redekei. D
zuurstofconsumptie is het laagst in de die
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>e zandwinningspias Broekvelden en het
îoogst in de Breevaart waar effluent wordt
jeloosd. Fosfaat- en nitraatgehalten waren
loog in alle plassen; zeer hoog in de Brceaart en in Broekvelden. In deze plas werd
lok een constant hoog chloridegehalte geonden ( > 200mg/l) onder invloed van brak
rondwater, terwijl erregelmatig abnormaal
loge nitraatgehalten van 40-60 mg/l voorwamen. Ten gevolge van de troebeling van
et hypertrofe water ontbrak vrijwel overal
roei van ondergedoken waterplanten. Aan
eNb-consulent in Zuid-Holland zalover de
ydrobiologische waarden van de plassen
apport worden uitgebracht,
'an deverschillende onderzoekingen ten beoeve van uit te brengen adviezen worden in
et onderstaande enkele voorbeelden gegeen. In verband met de aanleg van de Sasse-

plaat alsvogelgebied, het optreden van botulisme en de lozing van koelwater in het Hollands Diep werd insamenwerking met Rijkswaterstaat een maandelijkse bemonstering
uitgevoerd. Hierbij kon de methodiek worden gebruikt die bij het onderzoek in de
Maarsseveense Plassen isontwikkeld.Er werden een temperatuur- en een zuurstofgelaagdheid gevonden, met name bij de uitlaat van het warme koelwater. In het plankton kwam het raderdier Keratellatropica,dat
in 1959 een enkele maal in de zomer gevonden werd, regelmatig voor. Het is een soort
van warm water die bij ons aan de noordelijke grens van zijn verspreidingsgebied leeft.
De temperatuurgegevens werden in overleg
met de afdeling Ornithologie reeds gebruikt
bij het inrichtingsplan voor de Sasseplaat.
Naar aanleiding van de vele vragen over de
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gevolgen van het droogvallen van vennen in
de hete zomer van 1976 begon de analist aan
de bewerking van chemische en planktongegevens uit de vijver van kasteel Broekhuizen
diesinds 1969zijn verzameld. Deze reeks van
zowel natte alsdrogejaren maakt een duidelijk inzicht in het effect van droogvallen mogelijk. Over dit onderwerp werd ook overleg
gepleegd met de afdeling Bodemecologie die
bodcmkundig onderzoek verrichtte aan het
drooggevallen Beuven bij Someren.

De Nb-consulentin Utrecht verzocht om een
onderzoek naar de waarde van de sloten
rond Kamerik, in de Demmerikse polder en
deLopikerwaard. Na eenkort onderzoek aan
de macrofauna werd hierover rapport uitgebracht.
Het Zuiveringsschap de Veluwe kreeg een
overzicht van waardevolle beken in het gebied, waarvoor onderzoek werd gedaan in de
Oude IJssel bij Deventer en enkele beekjes
in die omgeving.

ACTIVITEITEN IN COMMISSIES EN WERKGROEPEN

O p verzoek van de Directie Zuiderzeewerken werden besprekingen gevoerd over de
ontwerpnota Zandwinning en het onderzoek
naar de gevolgen van zandwinning in het
IJsselmeer ende randmeren. Het is dringend
noodzakelijk dat er een zandwinningsplan
wordtopgesteld om onherstelbaar verlies van
biotopen voor vissen en watervogels te voorkomen.
De Provinciale Planologische Dienst van
Overijssel verzocht begeleiding van het onderzoek aan zandwinningsputten in die provincie dat door een aantal studenten in samenwerking met de Landbouwhogeschool
wordt uitgevoerd; inmiddels kwam een concept-rapport hierover gereed.
Het handboek Biologischewaterbeoordelingverscheen injuli alswerkstuk van de gelijknamige werkgroep. Het boek is van praktisch belang voor waterbeheerders die naast het geijkte waterchemisch onderzoek ook biologischemethoden willen gaan gebruiken om het
Nederlandse oppervlaktewater te beoordelen.
Binnen de Werkgemeenschap Landschapsecologisch Onderzoek werd meegewerkt aan
een nieuwe versie van Landschapstaai, een
boekwerkje waarin de tehanteren termen en
visies die daaraan ten grondslag liggen, zijn
geformuleerd.
Het Instituut was vertegenwoordigd in de
Begeleidingscommissie ecologisch onderzoek

Zaanstreek waarvoor een nota werd uitgebracht met grondslagen voor het ecologisch
beleid, met name voor het water. Het rapport over de biologische betekenis van hei
buitengebied van Zaanstad vormde de aanleiding voor een symposium waar enkele onderzoekers inleidingen hielden die in hei
Contactblad voor Oecologen werden gepubliceerd.
De afdeling stelde een syllabus Hydrobiolo
gie samen ten behoeve van de cursus Ecolo
gievoor analisten diewerkzaam zijn bij land
bouwinstituten. Deze syllabus is als RiN-rap
port verschenen.
In dejaarvergadering van dewerkgroep Wa
tergangen van deCoördinatiecommissie On
kruidbestrijding TNO werd het optreden vai
schimmelziekte onder waterlelies in Korten
hoef besproken, waarbij het probleem vai
deimport van waterplanten werd voorgelegd
Ook waren er problemen met planten dl
krachtens de Natuurbeschermingswet be
schermd zijn. Het beheer van planten die ii
deze wet zijn opgenomen, levert in de prak
tijkproblemen opwaaraan dewetgever tege
moet kan komen. Wat betreft de import vai
exoten zoalsde Chinese graskarper, isde dis
cussicnogsteedsniet afgerond ;ookhet onder
zoek is nog gaande. In dit verband moet 00
vermeld worden dat demeervalinde Nb-we
isopgenomen terwijl deze ook in de Visserr
wet beschermd is.

KUSTWATEREN

De afdeling Estuariene ecologie bestond ook
in 1977uitdrieonderzoekers diebetaald werden door de Stichting Veth tot Steun aan
Waddenonderzoek naast het afdelingshoofd
dat in dienst is van het Instituut. De gehele
afdeling geniet gastvrijheid in het Nederlands
Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) op
Texel.
Het grootste deel van het verslagjaar werd
besteed aan het samenstellen van een witboek over detotale natuurwetenschappelijke
kennis van het waddengebied in Nederland,
Duitsland en Denemarken, een opdracht van
de internationale werkgroep Waddengebied.
In het kader van dit project vergeleek een
anderzoeker de vegetatie en het beheer van
kwelders in het gehele waddengebied. Hierbij werd zowel van luchtfoto's en bestaande
k'egetatiekaarten als van eigen veldwaarneningen gebruik gemaakt. Dezestudie mondt
lit in een aantal aanbevelingen voor het beleer van kwelders. Een andere onderzoeker
/erzamelde alle beschikbare gegevens over
Ie gewervelde dieren van de waddeneilanden. Goede overzichten kwamen tot stand
/an de broedvogels en zoogdieren, redelijke
nformatie over de reptielen en amfibieën;
nformatie over zoet- en brakwatervissen was
•chter in onvoldoende mate te vinden. Een
lerde onderzoeker werkte aan het verzameen en evalueren van gegevens over het benhos van de Waddenzee, maar kon hieraan
veinig tijd besteden in verband met het nog
e noemen Balgzandondcrzoek. Binnen het
vaddenproject werkte bovendien nog de tijlelijk aangestelde medewerker ir.D.Prins op
iet Rijksherbarium te Leiden aan een overicht van deflora van het Waddengebied. De
oördinatie van het waddenproject was in
Landen van Wolff die zich ook bezighield
net de redactie van de eindrapporten van de
erschillende sectiesvan de werkgroep. Deze
uilen in de loop van 1978 beginnen te verchijnen.
n opdracht van de gemeente Den Helder

werd een rapport samengesteld over de te verwachten ecologische effecten van de aanleg
van een haven op het Balgzand. Dit rapport
isopgezet indevormvan een beperkte milieueffectrapportage. Het beschrijft de huidige
ecologische functies van het Balgzand; de
vervulling daarvan wordt vergeleken met de
situatie waarin er een haven zou zijn aangelegd. Dan blijkt dat er in veel gevallen een
achteruitgang in de functievervulling te constateren is. Bij deze studie werd samengewerkt met het Nederlands Economisch Instituut te Rotterdam. Vele ecologische gegevens waren afkomstig van het NIOZ.
Het hoofd van de afdeling stelde een rapport
samen over de effecten van de mechanische
winning van zeepieren in de westelijke Waddenzee. Dit rapport werd later nog onderbouwd door een inventarisatie van een stagiaire. Er worden jaarlijks ongeveer dertig
miljoen zeepieren in de westelijke Waddenzeegewonnen waarvan circa twintig miljoen
langs mechanische weg. Dit is minder dan
1% van het aantal zeepieren in dit gebied.
Hieruit blijkt dat de zeepierenwinning moet
worden beoordeeld op grond van haar effecten opde rest van delevensgemeenschap van
de Waddenzee. Deze effecten zullen nader
worden bestudeerd; voor de zeepier zelf zijn
er geen problemen.
Aan het Provinciaal Bestuur van Groningen
werd rapport uitgebracht over de effecten
van verplaatsing van het zoetwaterlozingspunt in de Dollard bij Nieuw Statenzijl naar
de Punt van Reide. Geconcludeerd werd dat
de in vergelijking met de overige kwelders
van de Dollard rijkere levensgemeenschap
bij Nieuw Statenzijl te danken is aan de lozingvan zoet water van de Westerwoldse Aa.
Het isechter niet aannemelijk dat een zelfde
verrijking zal optreden bij verplaatsing van
het lozingspunt naar de Punt van Reide omdat de hydrografische omstandigheden daar
geheel anders zijn.
Het ingenieursbureau Dwars, Heederik &
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Verhey werd regelmatig geadviseerd in verband met een proefvan milieu-effectrapportage over de vestiging van petrochemische
industrie in de Eemshaven.
In een werkgroep van Rijkswaterstaat nam
Wolff deelaan eenstudie naar de ecologische
effecten van zandwinning in de Waddenzee.
Voorts werden vele kleine verzoeken om in-
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lichtingen zogoed mogelijk beantwoord. Dit
jaar werd derhalve meer tijd besteed aan het
geven van adviezen en het opstellen van rapporten op korte termijn. Thans blijkt dat ook
bij de afdeling Estuariene ecologie de spanning tussen het meerjarig achtergrondonderzoek en de advisering op basisvan bestaande
kennis ofkortlopend onderzoek optreedt.

VOGELS
BEDREIGDE SOORTEN'

Van een aantal bedreigde en voor ons land
karakteristieke broedvogelsoorten wordt
jaarlijks zoveel mogelijk de stand bijgehouden. Het is een vorm van onderzoek waarbij
de vinger op de pols wordt gehouden. In een
achttal vasteproefgebieden worden vogels en
zoogdieren jaarlijks kwantitatief geïnventariseerd. Door middel van deze biologische
'snuffelpalen' kunnen bedreigingen van en
veranderingen in het milieu worden gevolgd.
Zo bleek dat in 1977de grote stern met ongeveer 5100 paren broedde hetgeen minder is
dan in beide voorgaandejaren (5500in 1976
en 5200 in 1975). De kolonie op de Hompelvoet wasveelkleiner, die op Texel veel groter.
O p Schiermonnikoog broedden ditjaar geen

grotesternsmeer. Delepelaar isweer wat toegenomen tot 213 paren (in 1976 en 1975respectievelijk 179en 206broedparen). Het aantal paren ooievaren is met zes gelijk gebleven aan dat van 1976; er vlogen toen 16jongen uit, nu 14.
De korhoenderstand is de laatste jaren verontrustend achteruitgegaan. Het onderzoek
naar defactoren diedezeachteruitgang beïnvloeden,wordtdaarom geïntensiveerd. Hierbij speelt het onderzoek naar de overlevingskansen van de kuikens een belangrijke rol.
Met behulp van telemetrie zal worden geprobeerd het broedgedrag van de hen en de
kuikenmortaliteit te volgen. Tevens zal het
voedsel voor zover mogelijk worden onder-

3lauwe reiger (Ardea cinerea) op wacht
hey heron (Ardea cinerea)
I'

zocht. Een eerste resultaat van een onderzoek naar debiotoopeisen vanhetkorhoen is
de constatering dat kleinschalige terreinen
met veel afwisseling in de begroeiing de
meest stabiele korhoenderpopulaties blijken
te herbergen.
Naar aanleiding vanvelevragen overde achteruitgang van de patrijs werd een oriënte-

rend onderzoek verricht naar factoren die
verantwoordelijk zijn voor hetfeit datopeen
enkel terrein de patrijzenstand gelijk bleef,
terwijl op andere terreinen de stand duidelijkwasgedaald. Geconstateerd werd o.a. dat
het zoeken en markeren van nesten vóór het
maaien een zeer gunstig effect op het broedsucces had.

GANZEN

Er verschenen enkele publikaties over denationale en internationale ganzentellingen.
Het belang vandeze tellingen werd weer eens
onderstreept tijdens de internationale rotganzenconferentic teParijs indecember. Deze conferentie was belegd door de International Council forGame and Wildlife Conservation en het International Waterfowl
Research Bureau (IWRB) omde problematiek
van de zwartbuikrotgans (Branla bernicla bernicla) te bespreken. Deze ondersoort broedt
in het arctische deel vande Sovjetunie maar
verblijft gedurende acht maanden inhet kustgebied vanWest-Europa tussen Denemarken
en Zuidwest-Frankrijk. Hier wordt jaarlijks
door simultane tellingen de populatiegrootte
bepaald. In dejaren zeventig isde populatie
bijzonder sterk toegenomen als gevolg van
het sluiten van dejacht in Denemarken en
van een aantal opeenvolgende goede broedjaren. Dewinteraantallen waren als volgt:
1970-71 40800
i97I_72 3 4 0 0 0
1972-73 51000
1973-74 84500

'974-75
1975-76
1976-77
1977-7 8

74000
119000
107800
90000

De afname van de laatste twee jaar wordt
veroorzaakt doordat er vrijwel geen jongen
werden geproduceerd alsgevolg van slechte
weersomstandigheden waardoor er onvoldoende voedsel beschikbaar is. De huidige
populatie is echter wel geheel geslachtsrijp,
zodat bij een goed broedseizoen in 1978 het
aantal op 150000vogels kankomen. Ditzou
\i

in Engeland, Duitsland en Nederland betekenen datermeer landbouwschade ontstaat.
Met detoenamevanderotganzen is namelijk
ook hetfoeragcren opcultuurgrasland en op
wintergraan toegenomen.
Er isin Parijs afgesproken dat dejacht nog
niet zal worden heropend en dat de ontwikkeling vandepopulatie nauwkeurig zal worden gevolgd. Bij toename van de populatie
zal ook antwoord komen op de vraag of de
maximale draagkracht van natuurlijke biotopen al is bereikt of dat er met name in
Frankrijk nog meer rotganzen kunnen overwinteren. Het Nederlandse experiment op
Texel omlandbouwgebieden alsreservaat in
te richten en te beheren ondervindt veel internationale belangstelling. Het aanbieden
van een alternatief rust- en voedselgebied
maakt hetimmers mogelijk omzonder nadeligegevolgen deganzen teverjagen uitgebieden waar schade wordt ondervonden. Ditis
een principe datzoveel mogelijk ookvoorandere ganzesoorten gerealiseerd moet worden
Uit een onderzoek in samenwerking met de
Rijksuniversiteit Groningen is gebleken dal
Terschelling met ongeveer 800000 rotgansdagen in het voorjaar de maximumdraagkracht heeft bereikt. Met een groter aanboc
van rotganzen zoalsinhetvoorjaar van 197';
wijken ze naar andere plaatsen uit. Zo verbleven er voor het eerst 20000 rotganzen ir
het buitendijkse gebied bij Ferwerderadeel
Het isvoor deopvang vaneengroeienderotganzcnpopulatie van groot belang dat zulk«
gebieden behouden blijven.

EENDEN

Wederom werd medewerking verleend aan
de internationale tellingen van januari en
maart. De aantallen eenden die in de winter
van 1977 gezien werden, weken soms nogal
sterk af van die in voorgaande jaren en bereikten bij sommige soorten bijzonder hoge
waarden. Zo werden er 100000 toppcreenden geteld in maart, terwijl in januari het
recordaantal van 30000 grote zaagbekken
werd vastgesteld. Het aantal nonnetjes bereikte nog nooit eerder zulke hoge waarden
in Nederland. Het grootste aantal dat in één
keer gezien werd bedroeg 19000, terwijl de
midwintertelling zelfs een totaal van 21 000
opleverde. Dat isruim twee keer zoveel als de

populatie die volgens Atkinson-Willes (IWRB)
tot dan toe in heel Europa overwinterde.
Over de herkomst van de vogels tasten we in
het duister, reden waarom vangpogingen zullen worden ondernomen ten behoeve van het
ringonderzoek. Het onderzoek naar de slaaptrek werd afgesloten. Getracht werd om ook
bij de 'snachts foeragerende kuif- en tafeleenden meer inzicht te krijgen in hun bewegingen. Hiervoor werd dankbaar gebruik
gemaakt van de radar van het Vogeltrekstation te Arnhem. De eerste resultaten geven
nog maar een globaal beeld maar er is alle
aanleiding' door te gaan.

WEIDEVOGELS

ZILVERMEEUW

Het Centrum voor Agrobiologisch Onderzoek voltooide ditjaar de graslandkartering
/an een aantal proefgebieden. De relaties
:ussen vegetatie en weidevogels moeten nu
morden uitgewerkt. Van 400 voor het ringsnderzoek gevangenjonge weidevogels werbende faecesverzameld. Deze zullen door de
:axonoom van de afdeling Bodemecologie
morden onderzocht op de aanwezigheid van
ietermineerbare resten van prooidieren. Encele facetten van het weidevogelonderzoek,
vaaraanin 1977veelaandacht werd besteed,
çeven geen aanleiding tot afzonderlijke vernelding.

Het aantal broedparen is tot 1968 enkele jaren met 16000paren redelijk constant gebleven, maar daarna regelmatig gestegen met
10-20% perjaar. Dat betekende in vijfjaar
een verdubbeling en wel van 24000 in 1972
naar 47000 in 1976. Een dergelijke groei
treedt ook in Groot-Brittannië op. Er vinden
daar meer vestigingen in het binnenland
plaats, ook veel in steden. Bij ons blijft de
broedpopulatie in het oostelijk Waddengebied tamelijk stabiel maar in het Deltagebied, deHollandse kust enhetwestelijk Waddengebied iser een flinke toename.

STEENUIL

*Jaasthet onderzoek naar eventuele nevenefecten van het gebruik van bestrijdingsmidlelen richtte het onderzoek zich meer op de
;evolgen van de huidige ontwikkelingen in
ietcultuurlandschap waardoor opvele plaaten nestgelegenheid verloren gaat. Veel meer

dan het gebruik van bestrijdingsmiddelen
lijkt deze factor van beslissende betekenis te
zijn voor de toekomst van de steenuil. Zo
werd in het buitenland geconstateerd dat na
het massale rooien van oude hoogstamboomgaarden in grote gebieden nog slechts kleine
I:Ï

lokale populaties overgebleven zijn waarvan
het voortbestaan onzeker is.
Rekening houdend met de mogelijkheid van
een dergelijke ontwikkeling in de Betuwe is
de aanwezige nestgelegenheid geïnventariseerd en de veranderingen die daarin optreden. Thans worden de nestholten in hoogstamboomgaarden het meest bedreigd; holten in knotbomen, oude schuren en houtstapels kunnen voorlopig nog enig soelaas bieden. De vraag kan gesteld worden of onder
de huidige omstandigheden de nestgelegenheid reeds een grens stelt aan het aantal
broedparen. O p grond van bepaalde onderzoekresultaten kon aannemelijk worden gemaakt dat een deel van de volgroeide dieren
niet broedt hoewel ze daar fysiologisch wel
toe in staat zijn. Dat betekent dat er een surplus van niet-broeders aanwezig is. Zijn op
diverse plaatsen alle voorwaarden gerealiseerd voor de vestiging van een broedpaar

met uitzondering van een geschikte holte,
dan zal kunstmatige verhoging van nestgelegenheid het aantal broedparen doen toenemen.
Met een dergelijke experimentele aanpak i<
het afgelopen seizoen een bescheiden begin
gemaakt door de plaatsing van nestkasten,
Doordat ze pas in maart geplaatst werden,
dus kort voor het broedseizoen, zijn de resultaten niet maatgevend. Van de 43 kunstnesten werden er drie betrokken. Uit waarnemingen tijdens dewinter 1977-78isgebleken
dat inmiddels ineenveel groter aantal kasten
steenuilen aanwezig zijn; in sommige were
zelfs een paar aangetroffen. Dit was ook hei
geval op plaatsen waar nooit eerder steenuilen broedend werden aangetroffen. Tegenover een geconstateerd surplus staan echtei
ook waarnemingen dat territoria enkelejarer
onbezet bleven ondanks de aanwezigheic
van een (schijnbaar) geschikte nestholte.

Ditjaar werden er 29jonge raven in vrijheid
gesteld. Hiervan waren erzeven involières in
Nederland gekweekt en 22 geïmporteerd uit
de DDR. Er werden vier vrij vliegende paren
nestelend gezien; daarvan werden twee paren met elk driejongen gesignaleerd.

IJSSELMEER

Op basis van de maandelijkse vaartellingen
op het IJsselmeer in de zomer van 1976 werd
een overzicht samengesteld van het voorkomen van verschillende vogelsoorten. Deze
gegevensvormden een bijdrage voor het rapport overdeecologische aspecten van de aanlegvan een spaarbekken in het IJsselmeergebied, dat door RIJP, RIN, RID en Directie Visserijen gezamenlijk is opgesteld.

II

Raaf (Corvus corax)
Raven (Corvus corax)

BOTULISME

In samenwerking met het Centraal Diergeneeskundig Instituut en het Staatsbosbeheer
werd begonnen aan een landelijk onderzoek
naar de omstandigheden waaronder botulisme al dan niet optreedt. Door de aanstelling van dr.A.L.Spaans per i augustus kon
het onderzoek hiernaar geïntensiveerd worden. Het botulisme veroorzaakt sinds 1970
jaarlijks in het gehele land sterfte onder watervogels. In sommige jaren komen daarbij
tienduizenden vogels om, waaronder diverse

individuen van kwetsbare soorten. Het in te
stellen ecologisch onderzoek is nodig om tot
betere preventieve maatregelen te kunnen
komen. Tot dusver wordt getracht botulismegolven bij watervogels te voorkomen of
binnen deperken tehouden doorinde zomermaanden stelselmatig kadavers van vogels,
vissen e.d. te rapen. Het aantal sterfgevallen
tengevolgevan botulisme wasin 1977 gering
omdat de zomer nat en koud was.

INRICHTING EN BEHEER

Er werden adviezen uitgebracht over de inlichting van het weidevogelreservaat Jutjcs'iet in de Mastenbroekpolder. Over inrich:ing en beheer van de Grevelingen, een mogelijkganzenreservaat in het Oude Land van
5trijen en over het rotganzenreservaat Zeeburg op Texel werden adviezen verstrekt,
hetzelfde geldt voor de inrichting van de

Sasseplaat in het Hollands Diep en voor het
beheer van natuurgebieden elders in het
Hollands Diep- en Haringvlietgebied.
Alle medewerkers van de afdeling leverden
bijdragen aan het Handboek voor Natuurbeheer en aan het werk van de afdeling Adviezen en Algemeen onderzoek.
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ZOOGDIEREN

Degrootoorvleermuis Plecotus spec.
Long-earedbatPlecotus spec.
De resultaten van de vleermuistellingen die
de laatste twintig jaar in de Zuidlimburgse
mergelgroeven zijn verricht, werden dit jaar
door een aantal specialisten in een reeks artikelen verwerkt. Hierin worden voor zover
mogelijk de aantalsfluctuaties in verband gebracht met storingen. De artikelen zullen in
een extra nummer van Lutra worden uitgegegeven ter nagedachtenis van dr.J . Sluiter.
Vooruitlopend hierop werd een overzicht samengesteld van alle groeven in Limburg die
voor vleermuizen belangrijk zijn. Deze lijst
kan als basis dienen voor aankoop- en beheersplannen en zal in het landschapsplan
Mergelland worden opgenomen.
De verspreidingsgegevens van de dasin Zuid1<>

en Midden-Limburg zijn in een rapport bij
eengebracht. Voor deze soort ziet de toe
komst er in dit gebied bijzonder somber uit
Het onderzoek naar de voedselkeuze en d
vermeende schadelijkheid van de das is me
twee rapporten afgesloten.
Het Instituut organiseerde in september eei
colloquium over natuurbeheer enjacht waai
in de problemen vanuit het onderzoek e:
vanuit het beleid werden belicht. Uit dez
bijeenkomst vloeide een aantal discussie
voort tussen jagers, terreinbeheerders, or
derzoekers, beleidslieden en jachtcritici. D
resultaten hiervan zullen in een eindrappoi
worden samengevat.
Aangezien de programma's van de afdelir

gen Zoölogie en Wildbiologie aan een grondige herwaardering toe waren, werd ditjaar
veel tijd besteed aan het opstellen van één

meerjarenplan voor het zoölogisch onderzoek.

WERKGROEP BEGRAZING

Het begrazingsonderzoek werd op beperkte
schaal voortgezet. In het onderzoek naar de
wisselwerking graasbeheer - natuurlijke herbivoren werd aandacht besteed aan de muizen- en konijnenpopulaties. Van de laatste
werden in het proefgebied Cranendonck regelmatig de aantallen geschat; door analyse
van maaginhoud en keutels werd inzicht verkregen in voedselkeus en-gebruik. In 1972is
een vegetatiekaart samengesteld van bovengenoemd gebied en van het referentieterrein

ernaast. Dit jaar werden deze karteringen
herhaald. De ontwikkeling van de vegetatie
op de verlaten (begraasde) akkers in de richting van een natuurlijke vegetatie verloopt
sneller dan was verwacht.
Alsuitvloeisel van het project over inventarisatie en vorming van fokgroepen van veerassen die bij het natuurbeheer bruikbaar zijn,
kwam een rapport gereed over inteeltproblemen en fokprogramma's.

ZEEHONDEN

Het onderzoek aan de zeehond werd geïntensiveerd. Dit was vooral mogelijk doordat
de EEG een subsidie toezegde, waardoor per
1 juli ir.P.J.H.Reijnders zijn zeehondeniverk kon voortzetten. Dit contract loopt
/oorlopig tot eind 1978. Door het afsluiten
/an de praktische werkzaamheden aan het
/ossenproject kon een medewerker een deel
/an zijn tijd gaan besteden aan het testen van
Ie door de Technische en Fysische Dienst
/oor de Landbouw (TFDL) te Wageningen
/oor de zeehond ontwikkelde telemetrische
ipparatuur. Vooral het ontwikkelen van een
harnas' waaraan het zendertje zal worden
)evestigd, gaf door de torpedovorm van het
:eehondelichaam veel moeilijkheden. Nu
leze problemen overwonnen zijn, ishet mojelijk geworden te proberen enkele levende
idulte zeehonden te vangen en met een zenler uit te rusten. Uit ervaringen elders (o.a.
nGroenland) isgebleken dat dit vangen niet
envoudig is, maar dat vangst met behulp
•an netten wel tot goede resultaten kan leilen. Mochten deze voorbereidende experi-

menten slagen, dan kunnen in 1978 of 1979
de eerste betrouwbare gegevens tegemoet
worden gezien over de tot nu toe onbekende
winterverblijfplaats(en) van de zeehonden
uit de Waddenzee.
Uit de tellingen bleek dat de zomerstand ten
opzichte van 1976niet veel was achteruitgegaan. Het aantal jongen was echter weer lager dan vorig jaar. De septembertelling gaf
een veel lager aantal zeehonden te zien dan
in 1976 (233 tegenover 375). Dit kan worden
verklaard door een eerder vertrek uitde Waddenzee. Het toxicologische onderzoek van
materiaal van gestorven zeehonden leverde
reeds enige gegevens op, maar zal in 1978
moeten worden voortgezet om tot betrouwbare uitspraken te komen.
Een studiereis van Reijnders naar Amerika,
gesubsidieerd door het Wereldnatuurfonds,
had vooral betrekking op de toepassing van
telemetrische apparatuur en technieken bij
zeezoogdieren. Van Haaften coördineerde
de werkzaamheden van de internationale
zeehondenwerkgroep en hield op uitnodiging
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enkele voordrachten over de zeehondenstand
in de Waddenzee, o.a. in Kopenhagen voor
de Conseil International de la Chasse (cic)

en in Straatsburg voor het Europese parlement.

De veldwerkzaamheden zijn in het voorjaar
afgesloten. In Drenthe werden nog elfjonge
vossen gemerkt ter aanvulling van gegevens
over migratiepatronen in gebieden met een
lage dichtheid. De terugmeldingen wijzen
uit dat er tussen de migratiepatronen in
Drenthe enopde Veluwe grote overeenkomst
bestaat. Bij een telemetrisch gevolgde vos in
Drenthe bleek dat ook hier een hogere vossendichtheid gepaard ging met een kleiner territorium.

Op verzoek van Gedeputeerde Staten var
Gelderland werd een onderzoek ingesteld
naar de klachten omtrent schade door vossen
langs de noord- en westrand van de Veluwe.
Een rapport hierover toont aan dat vooral bij
eendenfokkerijen de schade aanzienlijk kar
zijn.
Nadat duidelijk was geworden dat de beide
rabiesepizoötieën zichin Nederland niet verder voortzetten, werd een publikatie voorbereid.

EDELHERT

In drie verspreidingsgebieden in de vrije
wildbaan werd meegewerkt aan tellingen,
om op de hoogte te blijven van veranderingen in aantallen en verspreiding. Op grond
van deze gegevens konden verschillende adviezen worden verstrekt o.a. aan Faunabeheer, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Daarnaast werd verzocht te adviseren
inzake het roodwildbeheer in diverse omrasterde gebieden (o.a. Deelerwoud, Hoge Ve-

luwe). De effecten van het afschot op depo>
pulatieopbouw werden bij enkele populatie:
gevolgd, teneinde betrouwbare adviezen t(
kunnen geven overgewenste leeftijdsopbouv
en geslachtsverhouding. Aan diverse grond
eigenaren/gebruikers werden adviezen ver
strekt over terreinbeheer in verband me
roodwild. Hierbij waren aspecten als rustge
bied, wildweiden, rasters, wildwisselplaatsei
aan de orde.

REEWILD

Het reewildonderzoek heeft zich beperkt tot
het gebied van de Weerribben en dat van de
Reewildring (Hegegemeinschaft) DuitslandNederland. Dank zij een onderzoek met behulp van tweestudenten werd informatie verkregen over de grootte en de verspreiding
van de reewildstand in de Weerribben en de
gevolgen van het gevoerde beheer. Een publikatie zal in 1978 worden samengesteld.
I!!

In het Duits-Nederlandse gebied rond Arcei
en Walbeek, waar de uitvoering van het ge
adviseerde reewildbeheer op de voet word
gevolgd, bleek dat de inventarisatiemethod
nog niet naar wens werd gehanteerd. Daa
verstoring door recreatie in de zomermaan
den het beheren van kleinere velden bemoei
lijkt, is het samenwerken, zoals in deze ree
wildring, zeer zinvol.

De resultaten van een onderzoek uitgevoerd
door drs.F.Treurniet (tijdelijk medewerker
via en opverzoek van Directie Faunabeheer)
betreflende correlaties tussen reewilddicht-

heid, lichaamsgewichten, maten van kaken
en/ofvan langepijpbeenderen endeaard van
het biotoop zullen binnenkort in een rapport
worden vastgelegd.

KLEINE ROOFDIEREN EN VERWILDERDE KATTEN

In afwachting van deuitwerkingen goedkeuring van het meerjarenplan Zoölogisch onderzoek kon nog geen aandacht worden gegeven aan de urgente vragen omtrent de invloed en het beheer van kleine predatoren.
De bij het hazenonderzoek vrijgekomen tijd
werd gebruikt om uit literatuurgegevens basiskennis te verzamelen van prcdatieproblemen inhet algemeen. Het onderzoek aan verwilderde katten kon enigszins worden geïntensiveerd. Een advies voor het beheer van
deze 'zwervers' in het Noordhollands duinreservaat kwam gereed. Door een student

werd met behulp van videoapparatuur en telemetrie een kleine zogenaamde boerenkattengroep gevolgd. Hierbij werden gegevens
verzameld over leefgebied, terreingebruik,
sociale structuur binnen de groep en reproduktie. Uit waarnemingen bleek dat sommige dieren zich ver van de boerderij verwijderen en b.v. overnachten in een konijnehol.
Een verslag is in voorbereiding. Eveneens
werd gewerkt aan een publikatie over het
voedsel en de leefwijze van verwilderde katten naar aanleiding van het onderzoek aan
geschoten dieren.

WILD ZWIJN

Nu de beheerders tellingen hebben georganiseerd, kon er een redelijk overzicht van het
aestand worden verkregen. Daaruit bleek
iat plaatselijk de stand nog wat hoger was
fan in 1976,hetgeen niet in de bedoeling van
ie beheerders lag. Enerzijds werd vorig seizoen het afschot gerealiseerd en anderzijds
sleek de aanwas in 1977 hoog te zijn. Hier3ij speelt ongetwijfeld een rol dat 1977 een
'.eergoed mastjaar waswaardoor de zwijnen
n zeer goede conditie de winter ingingen,
rïet merken van varkens zal worden voort-

gezet op de Noord-Veluwe. De vangkooi is
daartoe verplaatst enin november konden de
eerste dieren worden gemerkt. Wat de gemelde schade betreft kan worden gezegd dat
deze minder was dan in 1976. Afgezien van
gedaalde prijzen voor landbouwgewassen
valt dezevermindering vooral toe te schrijven
aan de geringe schade in weilanden. Het is
niet duidelijk in hoeverre dit samenhangt
met de o.a. veel nattere zomer dan in 1976.
O p grond van de verzamelde gegevens werden diverse adviezen verstrekt.

HAAS

Dok voor dit project zijn de veldwerkzaamïeden afgesloten. De vrijgekomen tijd werd
jrotendeels benut voor het uitwerken van de
n de loop der jaren verzamelde gegevens.

Onder andere werd de relatie tussen de prenatale sterfte en de gezondheidstoestand van
demoerhazen uitgewerkt, alsmedede overlevingskans van adulte hazen. Zowel het ge49

drag van de moerhaas als van dejongen tijdens de zoogperiode werd beschreven; een
publikatie hierover kwam gereed.
De sterfte gedurende de zoogperiode bleek
tenminste 5 0 % (jonge haasjes) te bedragen.
Op grond van terugmeldingen van gemerkte
dieren bleek dat hazen in het algemeen in allestadia van het levenvrij trouw zijn aan hun
leefgebied, zolang ze niet ernstig verstoord
worden. Migratie over grotere afstand treedt
nog het meest op bij subadulte hazen.
De telemetrische gegevens werden bewerkt
voor het vaststellen van de vorm en de omvangvan het leefgebied van hazen. In bouwlandgebieden vindt in de winter een duidelijkeconcentratie plaats op de relatief spaarzame resten vegetatie. Het iswaarschijnlijk dat
deze concentratie de besmettingskans met
yersiniosis sterk verhoogt; bijna tweederde
van de totale sterfte is aan deze ziekte te
wijten.
Ten aanzien van het sociale gedrag van hazen is met medewerking van twee studenten
in de biologie meer materiaal verzameld over
de clustering van hazen en de invloed daarvan op de frequentie van terreinverkenning
door de haas. De gegevensover antipredatiegedrag zijn zoveel mogelijk geordend, mede
ter voorbereiding van eventueel onderzoek
naar de rol van predatoren.
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KONIJN

De bij het hazenproject vrijkomende tijd is
deels besteed aan een oriëntatie op de vragen
die over het beheer van konijncnpopulaties
worden gesteld. Ditresulteerde in samenwerking met de werkgroep Begrazing, welke inhield dat de konijnenpopulatie op Cranendonck werd bemonsterd.

BEVERRAT

De begeleiding werd versterkt bij het studentenonderzoek aan beverratten. Een doctoraalverslag kwam gereed, waardoor niet alleen een samenvatting werd verkregen van
de buitenlandse literatuur overdit onderwerp
maar ook een eerste inzicht in het dagritme
van de beverrat. Een andere student verzamelde gegevensoverleefgebied en het belang
vandeaanwezigheid van waterdaarin, eeneri
ander inrelatie totlandbouwschade. Voorlopig lijken deze onderzoekingen voldoende
om de vragen van de zijde van Faunabeheei
omtrent het beheer van deze exoot te kunner
beantwoorden.

REPTIELEN, AMFIBIEËN EN ONGEWERVELDEN

HetdrijßoorntjeHydrobia stagnorum GmeL, ijgi
Saster'sspireshellHydrobia stagnorum GmeL, iygi
Jit onderzoek naar biotoopkeuzc en dichtïeden van de adder (Viperaberus)in het CRMeservaat Meinweg (L.) bleek dat dit gebied
ïerpetologisch van het allergrootste belang
s. Met uitzondering van de vroedmeester>ad (Alytes obstetricans) en de geelbuikvuur>ad (Bombina varïegata) komen van alle Nelerlandse reptielen en amfibieën redelijke
ot grote populaties in dit reservaat voor. Bij
ietopstellen van hetbeheersplan zal hiermee
ribelangrijke mate rekening moeten worden
ehouden.
n 1976ishet effect onderzocht van beheersnaatregelen zoals maaien, branden en berazen opdemierenfauna van de Strabrecht; heide. In 1977heeft het onderzoek zichge-

concentreerd op die gedeelten van de Dwingelose en de Kraloërheide waarvan het beheer van de laatste decennia bekend was.
Vergelijking van de uitgevoerde inventarisatiesleidde tot de conclusie dat de invloed van
branden op de mierenfauna van vochtige
heidevegetaties (Dwingeloo) geringer is dan
op die van droge struikheidevegetaties
(Strabrecht).
Het onderzoek aan land- en zoetwatermollusken richtte zich hoofdzakelijk op Nederlandse brakwatergebieden waarbij het grote
belang van terreinen achter de Hondsbosse
zeewering en het Kaaskenswater bij Zierikzee naar voren kwam. Beide gebieden zijn
vanouds vindplaatsen van het drijfhoorntje
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(Hydrobia stagnorum), een soort waarvan zo
weinig bekend isdat zijn systematische plaats
nogsteedsniet nauwkeurig kon worden vastgesteld. Het iswaarschijnlijk dat onder deze
naam twee soorten schuilgaan. Het Kaaskenswater, dat de typelokaliteit is voor het
drijfhoorntje, wordt doorde stadsuitbreiding
van Zierikzee ernstig bedreigd. Het onderzoek bracht aan het licht dat Nederland
slechts drie typelokaliteiten voor mollusken
kent, waarvan er twee verloren zijn gegaan
en het Kaaskcnswater alleen isovergebleven.
Het Nederlandse centrum van het European
Invertebrate Survey heeft een werkgroep gevormd waarbij ook het RIN isbetrokken ;deze
werkgroep gaat ongewervelde waterdieren
inventariseren. Het vele coderingswerk dat
met de inventarisatie en het vastleggen van
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deze gegevens is gemoeid, vordert slechts
langzaam door gebrek aan mankracht en
ruimte.
In het verslagjaar werden de gegevens over
Nederlandse wijngaardslakken gecodeerd en
opgeslagen in het genoemde centrum. Het
documentatiemateriaal is in het Zoölogisch
Museum te Amsterdam gedeponeerd.
Voor het eerst werd in ons land vastgesteld
dat landslakken zich na vierjaar kunnen vestigen op een drooggevallen eiland, in dit geval de Hompelvoet in de Grevelingen. In die
periode heeft het milieu zichzodanig ontwikkeld dat landslakken, die 'liftend' per vogel
aankwamen, er zich kunnen handhaven. Een
publikatie hierover verscheen in het Correspondentieblad van de Nederlandse Malacologische Vereniging (zie p. 63).

GEOGRAFIE

Mchtfoto vanhetRoerdal tussen Sint Odiliè'nbergenMelick
ierialphotograph oftheRoervalley between Sint Odiliè'nbergand Melick
)e inventarisatie van gea-objecten in Zuidfolland heeft in totaal 46 aardwetenschapdijk zeer waardevolle terreinen opgeleverd.
)ver het algemeen betreft het geomorfoloisch en bodemkundig interessante gebieen. De geologische ontsluitingen, die in
)verijssel zo'n belangrijk aandeel in het total hadden, ontbreken echter in deze proincie. Alleen de typelokaliteit van de Forïatie van Kedichem is een duidelijk geoloisch object.
11977 isook aandacht besteed aan bedreigeobjecten. Op verzoek van SBBOverijssel is
:rapporteerd overdewaarde van een aantal
skzandkopjes in het gebied Weerselo-Dul;r in verband met een ruilverkaveling en
:n ontgrondingsaanvraag. Voor dezelfde
enst werd in een rapport advies gegeven
^er de uitvoering van egalisatiewerkzaam:den in het kader van de ruilverkaveling
ardenberg-Oost.
et Roerdal is onderwerp geweest van een
lorlopigegeomorfologische studiegebaseerd

opluchtfoto's, naar aanleidingvan een vraag
van SBBLimburg over de aardwetenschappelijke waarde van het dal. Uit het onderzoek
is gebleken dat het gebied nog veel geomorfologisch gavedelen bevat. Het isdan ook van
belang dat de geomorfologische en geologische waarden van het dal behouden blijven.
Helaas wordt het gebied op veel plaatsen bedreigd door o.a. egalisatiewerkzaamheden
en vuilstort.
Wanneer een groevewand een bijzonder grote waarde voor wetenschap ofonderwijs vertegenwoordigt en deze niet verder mag terugwijken, kan men overwegen de wand vast
teleggen door injectie van chemische middelen. De technische mogelijkheden van injectiesmet natriumsilicaten in ontsluitingen met
ongeconsolideerde afzettingen lijken gunstig, maar tot dusverre zijn er nog geen proeven mee gedaan. De kostenfactor is hierbij,
voorlopig althans, het belangrijkste struikelblok.
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PLANOLOGISCHE ECOLOGIE

In hetvorigejaarverslagwerd een voorlopige
taakomschrijving van de afdeling gegeven
welke als volgt luidde: 'het verrichten van
onderzoek gericht op de ontwikkeling van
wetenschappelijk verantwoorde methoden
van inventarisatie, interpretatie, verwerking
en presentatie van gegevens over planten en
dieren en hun relatie tot elkaar en tot hun omgeving'. In verband met het streven naar integratie van de resultaten van inventarisaties
werd éénonderzoekgebied gekozen waar aan
botanische, hydrobiologische, ornithologische en zoölogische aspecten kan worden gewerkt. De keuze ishierbij gevallen op een gebied nabij Amcrongen met eengrote variatie
in abiotische kenmerken.
Inmiddels vergde het afwerken van enkele
grote projecten nog veel tijd en aandacht in
1977.Het eindrapportvan deLandelijke Milieukartering (RiN-verhandeling g, tevens
Studierapport 8 van de Rijksplanologische
Dienst) verscheen in 1977. Het Veluweproject, waaraan werd gewerkt door medewerkers van het Instituut, de Stichting voor Bodemkartering, De Dorschkamp en de Provinciale Planologische Dienst Gelderland kon in
1
977worden afgesloten met eenomvangrijke
publikatie.
De afwerking van het milieuonderzoek in de
drie noordelijke provincies en een deel van
Overijssel in het kader van het Integraal
Structuurplan Noorden des Lands vergde
meer tijd dan wasvoorzien. Bijhet RIN berust
decoördinatie van het milieuonderzoek. Aan
het einde van het verslagjaar waren 19 van
de 23regionale rapporten in concept gereed.
Het Instituut verrichtte alsonderdeel van de
z.g. landsdelige kartering een ornithologisch,
hydrobiologisch en botanisch onderzoek. De
rapporten over deze onderdelen kwamen
grotendeels in concept gereed.
Aan de projectstudie Midden-Brabant werd
nog gewerkt door de botanicus, de ornitholoog en de hydrobioloog van de afdeling. De
botanicus stelde met de hoofdafdeling Land54

schapsbouw van De Dorschkamp een landschapsecologische classificatie en vegetatiereeksen op. De ornitholoog voltooide een
kaart van het gebied met toelichting die als
basis moet dienen voor de ornithologische
inbreng in het eindrapport over het aspect
natuurbehoud. De hydrobioloog voltooide
een rapport en twee publikaties over hydrobiologische veranderingen die zich sinds
1920 in de vennen in het studiegebied hebben voorgedaan en werkte aan de rapportage over het hydrobiologische onderzoek van
de beken.
In 1977werd voorts gewerkt aan enkele projecten die niet direct verband houden met dt
bovengenoemde grote, aflopende projecten
Een van de onderzoekers besteedde veel tijc
aan de vergelijking van een aantal Nederlandse landschapsecologische studies. Di
onderzoek wordt uitgevoerd door een werk
groep van vijf personen die aan verschillen
de instellingen zijn verbonden. Van de pu
blikatie die in 1979 zal verschijnen onder d
titel 'Milieukartering in de praktijk' kwan
het grootste deel van de tekst in concept ge
reed. Voorts kon een begin worden gemaak
met het project 'Literatuuronderzoek naa
methoden van biologische inbreng in d
ruimtelijke ordeninginlanden buiten Neder
land', terwijl begonnen werd met een litera
tuurstudie naar de betekenis en bruikbaai
heid van verschillende faunistische gegever
voor landschapsecologische studies.
Het onderzoek naar de samenhang tussen d
vegetatie, de vegetatiestructuur en de av
fauna in essenhakhoutpercelen bij Lans
broek werd aangevat.
Aan het ornithologische aspect van de on
wikkeling van methodieken voor inventar
satie kon in het verslagjaar meer tijd worde
besteed. Zo werd een goed begin gemaal
met het onderzoek naar de methode va
broedvogelinventarisatie in bosgebieden. D
onderzoek richt zich vooral op het kwantii
ceren van inventarisatiefouten bij de kart

letstudiegebiedvan de afdelingPlanologische t
"hestudyarea oftheDepartmentofPhysical-PlanningEcology

ngsmethode, teneinde deze zowel nauwsuriger als minder intensief te maken. Voor
et onderscheiden van vogelgemecnschapen en het onderzoek naar de toepassing van
"nithologische gegevens in de ruimtelijke
-dening werden inventarisaties verricht bij
'verlangbroek. Er werden broedvogelterriiria geïnventariseerd in een transect van
)oha dwars door het Kromme-Rijngebied.
e herpetoloog van de afdeling begon een

onderzoek naar de karakterisering en karteringvan biotopen van reptielen en amfibieën
in het studiegebied bijAmerongen. Hij richtte zich speciaal op het verzamelen van verspreidings- en biotoopgegevens van drie hagedissoorten in het gebied van het AmerongseBosch. Deze gegevens vormen een belangrijk referentiekader voor het onderzoek dat
in de komendejaren zal worden uitgevoerd.
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VAN OVER DE GRENS
RAAD VAN EUROPA

Het Ministerscomité van de Raad van Europa heeft op 2i februari een aantal resoluties
aangenomen over de bescherming van zeldzame planten, zoogdieren, vogels, reptielen
en amfibieën. Voor de afdeling Zoölogie betekent ditdat opkorte termijn inventarisaties
van de bedreigde soorten moeten worden verricht die periodiek herhaald zullen worden.
Tevens zal de autecologie van deze soorten
onderzocht moeten worden om de voor hen
noodzakelijke biotopen op dejuiste wijze te
kunnen beheren.
Wil Nederland zijn internationale verplichtingen inzake natuurbehoud nakomen, dan
zal een aantal reedsjaren bestaande projecten gerealiseerd moeten worden. Een dergelijke ontwikkeling zal binnenkort in gang
worden gezet met betrekking tot de bescherming van zeldzame landschappen. In dit
verband kunnen genoemd worden resoluties
over atlantische heiden, heggelandschappen
en kustgebieden. In voorbereiding zijn rapporten over hoogvenen, kalkgraslanden en
rivierbegeleidende bossen. Nederland zal
worden gevraagd de nog aanwezige restanten van deze terreintypen te inventariseren
mèt hun zoölogische componenten, reservaten aan te wijzen en onderzoek te doen voor

eenjuist beheer van deze gebieden.
In het kader van de ontwerp-Zoetwaterconventie woonde Higler verscheidene vergaderingen inStraatsburg bij waar hijoverdeclassificatie van stromende wateren een belangrijke Nederlandse bijdrage leverde.
Aspecten van internationale natuurbescherming vragen steeds meer aandacht. Medewerking werd verleend aan het werk van de
European Committee for the Conservatior
ofNature and Natural Resources en aan hei
opstellen van een werkprogramma voor d(
Nederlandse delegatie naar de UNEP-vergadering over woestijnvorming die in septem
ber in Nairobi werd gehouden. Actieve sa
menwerking met buitenlandse onderzoeker:
bestaat onder meer in de internationale zee
hondenwerkgroep en in het Internationa
Waterfowl Research Bureau, waarin lang
zamerhand vrijwel geheel Europa samen
werkt in onderzoek, beheer en behoud vai
watervogels en hun biotopen en waar ziel
ook steeds meer landen in Azië en Afrika bi
voegen. Het Instituut verleende zijn mede
werking aan besprekingen die ten doel had
den het lopende begrazings- en wildlife uti
lization project in Mali uit te breiden en t
internationaliseren.

SURINAME

In het kader van het onderzoek aan bejaagde
diersoorten in Suriname verricht drs.M. van
Roosmalen sinds 1976 ecologisch onderzoek
aan de slingeraap (Atelespaniscus). Dit onderzoek wordt door de stichting Wetenschappelijk Onderzoek in de Tropen (WOTRO) gefinancierd endoor het RIN begeleid. Van Wijngaarden was in september in de gelegenheid
het proefgebied te bezoeken en de plannen
en resultaten met de onderzoeker te bespreken.
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Slingeraap(Ateles paniscus)
Spidermonkey (Ateles paniscus)

DIVERSEN
PROJECT AMELISWEERD

Aangezien er nog geen begin isgemaakt met
deaanleg van het Mereveldtracévan deA 27
ter hoogte van Nieuw Amelisweerd bij
Utrecht, konditjaar nogbesteed worden aan
de inventarisatie van de uitgangssituatie. Zo
werd enig inzicht verkregen in de veranderlijkheid van de bosvegetaties aldaar. Er werden tien permanente kwadraten (pq's) voor
het derde jaar en drie voor het tweede j a a r
geïnventariseerd ;gebleken is dat een aantal
pq's een nogal constante begroeiing heeft. Bij
andere pq's hebben de droge zomers van
1975en 1976waarschijnlijk grote invloed gehad op de begroeiing; vooral in de kruidlaag
nam de totale bedekking af, ten gevolge van
de achteruitgang van soorten die afhankelijk
zijn van (grond)water.

In de nazomer werden nog zes proefvakken
uitgezet en geïnventariseerd in twee transecten die ongeveer loodrecht op het tracé van
de weg staan. Een transect ligt in het zeer
mossenrijke essen-iepenhakhout datjuist zal
worden aangesneden door de toekomstige
weg.Van dezemossen groeien sommige soorten zowel op de grond alsop stobben, andere
alleen op de grond ofjuist op stobben. Vooral de begroeiing op de stobben is gevoelig
voor veranderingen in het microklimaat
(luchtvochtigheid, luchtstroming, lichtintensiteit) en voor luchtverontreiniging.
Daarom zijn er enkele proefvakjes op uitgezet waarin elk voorjaar de mossenbegroeiing
wordt bestudeerd om veranderingen te kunnen vaststellen die het gevolg zijn van werk-

Degeprojecteerderijkswegdoordewestelijkehelft vanNieuw AmelisweerdbijUtrecht
Projectedmotorway through the westernpartofNieuw Amelisweerdnear Utrecht
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zaamheden voor de wegaanleg.
Naast deze mossenvegetatie worden ook lichenenbegroeiingen op bomen bestudeerd
indeomgevingvan het Mereveldtracé, vooral in verband met de teverwachten toename
van de luchtverontreiniging als de weg eenmaal in gebruik is genomen. Het Instituut
voor Milieuhygiëneen Gezondheidstechniek
TNObepaalde o.a. koolmonoxyde en stikstofoxyden. In het kader van dit project onderzoekt ook het Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek de luchtverontreiniging
met behulp van indicatorplanten.
Met name voor het onderzoek aan de grond-

waterhuishouding was het bijzonder gunstig
dat in 1977 de metingen van de uitgangssituatie konden doorgaan. Dit jaar had namelijk een normale neerslag in tegenstelling
tot beide voorgaandejaren die uitzonderlijk
droog waren geweest.
Het komendejaar zal er een omvangrijk rapport verschijnen over de uitgangssituatie van
de Amelisweerdse bossen en hun omgeving:
aspecten als vegetatie, broedvogels, regenwormenpopulatics, bodem, grondwaterhuishouding en recreatiepatroon krijgen daarin
bijzondere aandacht.

BIOLOGISCH STATION SCHELLINGERLAND

In 1977 werd op Schellingerland aan 19 onderzoekprojecten gewerkt; het merendeel
was van botanische en ornithologische aard.
Het aantal overnachtingen isin vergelijking
met het voorgaande jaar wederom teruggelopen, van 1659tot 1453. Ook het bezoekersaantal nam af: van 151 tot 78. Deze achteruitgang illustreert het verval van het station

dat nu in de voormalige huishoudschool te
Midsland zal worden gehuisvest. De aanbesteding van de verbouwing heeft inmiddels
plaatsgevonden, zodat het ernaar uitziet dat
het nieuwe Schellingerland in de loop van
1978 betrokken zal kunnen worden. Na de
ingebruikneming hiervan zal het oude station worden geamoveerd.

NIEUWE ALGEMEEN DIRECTEUR

Als opvolger van prof.dr.D.J.Kuenen trad
op 1mei prof.dr.A.J.Wiggers in functie die
het Instituut al velejaren kende als lid, later
als voorzitter van de Wetenschappelijke Begeleidingscommissie. De nieuwe algemeen
directeur isgewoon hoogleraar geweest in de

58

fysische geografie en kwartairgeologie aan de
Vrije Universiteit te Amsterdam. Voordien
was hij werkzaam bij het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid en de Rijksdienst voor
de IJsselmeerpolders.

BIJLAGEN

Het Rijksinstituut voor Natuurbeheer heeft eenvestiging inArnhem, Kemperbergerweg 67,
met de afdelingen Algemeen beheer, Bodemecologie, Entomologie en Wildbiologie. De
vestiging in Leersum, Kasteel Broekhuizen, huisvest de afdelingen Adviezen en Algemeen
onderzoek, Botanie, Geografie, Hydrobiologie, Planologische ecologie enZoölogie. De afdeling Ornithologie isin beide vestigingen ondergebracht. De afdeling Estuariene ecologie is
gehuisvest in het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee op Texel.

COMMISSIES
[n 1977bestond de Programmeringscommis>ie van het RIN uitde volgende leden:
ir.F.C.Prillevitz, voorzitter
loofd Directie Natuurbehoud en Openlucht-ecreatie, ministerie van cultuur, recreatie
;n maatschappelijk werk
dr.ir.H.N.Hasselo
Directie Landbouwkundig Onderzoek, miïisterie vanlandbouw en visserij
1rs.C . W . M . Hendriks
loofd stafafdeling Beleidsvoorbereiding, Di"ectoraat-Generaal voor Natuurbehoud,
Recreatie en Media, ministerie van cultuur,
xcreatie enmaatschappelijk werk
r.B.C.Kijlstra
idjunct-inspecteur Landschapsbouw Staatsjosbeheer
r.J. W.G.Pfeiffer
lirecteur Faunabeheer, ministerie van landbouw en visserij
h r . m r . F . C . M . v a n Rijckevorsel
loofd van de hoofdafdeling Natuur- en
^andschapsbescherming, ministerievan culuur, recreatie enmaatschappelijk werk

ir.G.A. Oosterbaan
inspecteur Onderzoek
Dienst

Cultuurtechnische

drs.H . C . Greven
plv.hoofd van de afdeling Coördinatie en
Beleidsontwikkeling van de hoofdafdeling
Natuur- en Landschapsbescherming, ministerie van cultuur, recreatie en maatschappelijk werk
De Wetenschappelijke Begeleidingscommissiewasin 1977 alsvolgt samengesteld:
prof.dr.ir.P.J. C. Kuiper
hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen
dr.R . H .Drent
lector Rijksuniversiteit Groningen
dr.H.L. Golterman
directeur Limnologisch Instituut Nieuwersluis
mw.dr.E.N.G.Joosse-van Damme
wetenschappelijk hoofdmedewerkster Vrije
Universiteit Amsterdam
prof.dr. M . F . Mörzer Bruyns
hoogleraar Landbouwhogeschool Wageningen

VAARNEMERS

r.J. Verkoren
lirecteur Staatsbosbeheer

prof.dr.A. Quispel
hoogleraar Rijksuniversiteit Leiden
5!)

prof.dr.V. Westhoff
hoogleraar Katholieke Universiteit Nijmegen

dr.ir.I.S. Zonneveld
lector Internationaal Instituut voor Luchtkartering en Aardkunde (ITC) Enschede

PERSONEELSBESTAND OP 31 DECEMBER 1977
DIRECTIE

prof.dr.A.J. Wiggers, algemeen directeur
dr.C.W.Stortenbeker, divisiedirecteur Arnhem
mw.A.de Visser-van den Eelaart, secretaresse
dr.G.J.Saaltink, divisiedirecteur Leersum
mw.P.C.Schönthal-van den Hurk, secretaresse
drs.T.A.W.van Rossum, redacteur
ADVIEZENENALGEMEENONDERZOEK
drs.D.Kruizinga, hoofd
drs.R.C.van Apeldoorn
drs.G.J.Baaijens
drs.J.B.van Biezen
drs.F.A.Bink
P. H.Goossens
G.Hanekamp
H . N . Leys
d r . J . G . d e Molenaar
ing.H.J. W. Schimmel
BODEMECOLOGIE

dr.J . van der Drift, hoofd
m w . J . Bieding*
J.M.Bodt
ir.P. Doelman
drs.H.J . P. Eijsackers
i n g . J . H . d e Gunst
L. Haanstra
G.J . S.M. Heijmans
mw. E.Jansen
drs.M . J . H.A.van der Linden
G. Minderman*
W.E.Peppinck
mw.E.M.de Ruiter-Dijkman *
* chemische sectie
BOTANIE

dr.C.G.van Leeuwen, hoofd
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ir.W.H.Diemont
G.M.Dirkse
dr. G.Londo
L.J. van Os
T.Reijnders
ir.S.van der Werf
drs.G.van Wirdum
mw.dr.A.de Wit
ENTOMOLOGIE

dr.H.Klomp, hoofd
H.F.H.Blankwaardt
D.van der Ham
G . J . Koetsier
H.D.M,Linthorst Homan
B. J.Teerink
ESTUARIENE ECOLOGIE

dr.W.J.Wolff
GEOGRAFIE

dr.ir.F.de Soet, hoofd
drs.G.P. Gonggrijp
HYDROBIOLOGIE

drs.P.Leentvaar, hoofd
C.C.van Dijk
dr.L.W.G.Higler
H . H . Hoekstra
dr.K. Kersting
F.F.Repko

irs.P.J. Schroevers
[.A.Sinkeldam

ARNHEM

Bibliotheek
mw.L.P.van der Veen-Heins

JRNITHOLOGIE

1rs.J. Rooth, hoofd
ks.A.J.Beintema
j . M . J . v a n den Bergh
.Burgers
1rs.P.Fuchs
D.A.Jonkers
ng.T. A.Renssen
I.E. Schaffner
.J. Smit
Ir.A.L.Spaans
ng.A. Timmerman

Financiële en materiële zaken
M.Busser, hoofd
F.A. Heusinkveld
P.A.Jansen
S.Rugers
Fotografie, film- en tekenkamer
R.F.van Beek
Huishoudelijke dienst
mw.C.H. Dolleman
mw.G.Tap-van IJsseldijk

LANOLOGISCHE ECOLOGIE

irof.dr.A.J.Wiggers, plv. hoofd
1rs.H.van Dam
1rs.S.M.ten Houte de Lange
rs.J. T. R. Kalkhoven
rs.P.F.M.Opdam
rs.A.H.P.Stumpel
•.A.L.J. Wijnhoven
/ILDBIOLOGIE

r . J . L . v a n Haaften, hoofd
rs.S.Broekhuizen
. Maaskamp
rs.F . J . J . Niewold
[.Nijland
'.Pauwels
k'.A.Weyland

Post- en archiefzaken
B.G. Dijken
A.C.F. Verhaar
Technische dienst
W.A.Lubbers, hoofd
F . P . J . M . v a n der Eijnden
C.A.van'tHoff
B.Jacobs
M.M.Jacobs
Typekamer
mw.A.M.A. Polman, hoofd
m w . J . A . d e Gast
mw.K. Peters
LEERSUM

OÖLOGIE

r.A.van Wijngaarden, hoofd
Lg.L.J.M.Butot
.Hazebroek
rs.A.A.Mabelis
rs.P.Oosterveld
ig.P.A.Slim
.J.M.Visser
LGEMEEN BEHEER

Arnhem en Leersum)
Stuive, hoofd
:rsoneelsadministratie
.van der Veen

Algemeen beheer
W.de Bruin
Bibliotheek
mw.C.M. Dieleman
mw.I.A. Bührmann
Documentatie en archief
E.C W . d e Beste
T . G . C . Bouwhuis

J.J.C.Kok
C.L.Riemens
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Huishoudelijke dienst
mw.A.M. Visser-Ran

isp-project
drs.M.J.S.M.Reijnen

Reproduktie
mw.C.van Beek
D . M . v a n Gestel

cwG-project
ir.J.C.Both
EEG-project Zeehonden
ir.P.J.H.Reijnders

Technische dienst
W. Bakhuizen
Typekamer
mw.L.M.C.Reuser, hoofd
mw.Y.C. Dammers-Griese
mw.C.van Doesburg-Freericks
m w . K . M . B . v a n Loen-van Kuilenburg
mw.T. Vreeburg-Blankestijn
Tekenkamer
A.J. Griffioen
TIJDELIJKE MEDEWERKERS

(z-formaties)
Project Amelisweerd
mw.drs.G.de Groot-Veenbaas

DIVERSEN

dr.ir.P.Grays, gedetacheerd bij TNO; il
E . J . Mendieta, gastmedewerker IWIS-TNC

drs.R. M.Teixeira, gastmedewerker SOVON
mw.drs.A. M . J . v a n deVijver en mw.A.M
van der Pluym, TNoprojcct boorlokatie
NAM; mr.R.YV.J.A.Witte en i r . R . K . v a
Lunzen, gastmedewerkers Sociale Zaken.
Van het totale formatiebestand van 12
plaatsen waren erop 31december 118beze ;
In 1977 zijn ten laste van de post 'Los perse
neel' 27personen tewerkgesteld ;63 persone
voerden eenopdracht tot wetenschappelij
onderzoek uit.

MUTATIES PERSONEELSBESTAND
In 1977 traden de volgende personen in
dienst:drs.R . C .van Apeldoorn per 1 julibij
de afdeling Adviezen enAlgemeen onderzoek
voor het project Ecologische Toekomstverkenningen; ir.J.C.Both per 1juli voor het
project Bestudering Waterhuishouding Gelderland (CWG) ; mw.I.A.Bührmann per 15
juli als medewerkster bibliotheek te Leersum; m w . J . A . d e Gast per 1februari als typiste/telefoniste te Arnhem; A.J.Griffioen
per 1 januari alstekenaar teLeersum;P.A.
Jansen per 1juli alsadministratief medewerker teArnhem; ir.P.J.H.Reijnders per 1juli
voor het EEG-project Zeehonden; mw.P.C.
Schönthal-van denHurk per 1augustusals
directiesecretaresse te Leersum; dr.A.L.
Spaans per 1augustus bijdeafdeling Orni62

thologie; mw.L.P.van derVeen-Heinsp<
1 augustus alsmedewerkster bibliotheek1
Arnhem; mw.T.Vreeburg-Blankestijn p(
16september als typiste teLeersum enpro
dr.A.J. Wiggers per 1meialsalgemeen d
recteur.
De volgende personen hebben dedienst ve
laten: drs.J.A.deBoerper 31december, mi
dewerker isp-project; ir.G.van deBrink pi
31 december, medewerker afdeling Botanii
drs.T.H.L.Claassen per 15 mei, medewe
ker isp-project; G . R . M . v a n Dael per 1ai
gustus, medewerker Natuurwetenschapp
lijk Archief; d r . W . J . D o u d e van Troostwi
per 1juli, medewerker afdeling Wildbiol
gie inverband metbenoeming tot adjunc
directeur Directie Faunabeheer; A.F.]\

Freriks per 15april, medewerker Financiële
:n Materiële Zaken; d r s . P . G . M . J . K e i j per
[ augustus, medewerker isp-project; dr. R . J .
/an der Linde per 1november, medewerker
ifdelingEntomologie inverband met pensiolering; mw.ir.M.E.A.Nijland-van Gijsen
)er 31 december, medewerkster isp-project;
Ir.ir.J.A.van Rhee per 1 augustus, medeverker afdeling Bodemecologie in verband
net pensionering; mw.M.E.Stouten-EIzen',a per 15 augustus, medewerkster biblioheek teArnhem ;A.H.J. van der Velden per

1juli, medewerker bibliotheek te Leersum;
drs.J.A.van der Ven per 1 oktober, medewerker afdeling Adviezen en Algemeen onderzoek in verband met benoeming tot adjunct-inspecteur Natuurbehoud bij het
Staatsbosbeheer; m w . W . J . Vink per 15juni,
directiesecretaresse te Leersum en H . J . M .
Wermenbol per 1mei, tekenaar te Leersum
in verband met pensionering.
H.N.Leys werd op 1augustus overgeplaatst
van de afdeling Botanie naar Adviezen en
Algemeen onderzoek.

PUBLIKATIES
n 1977 zijn de volgende 79 publikaties van
ledewerkers van het Instituut verschenen.
dlersma,G.J . R . -Begrazing als beheer:
aantal en type van koeieplakken als indicatoren van beweidingsdruk op kweldervegetaties.
Contactbladvoor Oecologen 13(1977) 3,
p. 44-51.
eintema,A.J. - Eierzoeken en vogelbescherming.
Het Vogeljaar25(1977) 1,p. 21-27.
eintema,A.J. - Is het eierzoekprobleem
relevant voor onze weidevogels?
Argus2 (1977) i , p . 25-27.
eintema,A.J. - Weidevogels bedreigd,
maar waardoor?
De Lepelaar(1977) 49, p. 17-20.
;rgh,L.M.J . v a n den - D e Bijland, een
watervogelgebied van internationale betekenis.
De Lepelaar(1977) 51, p. 22-25.
;rgh,L.M.J . v a n den - D e rietganzen van
de Nederrijn.
Watervogels2 (1977) 2, p. 48-54.
:rgh,L . M .J . v a n den en B.E. SchaffnerVerslag van de watervogeltellingen in de
jaren 1972 t/m 1974.
Watervogels2 (1977) speciaal nummer,
p. 119-143.

Bergh,L.M.J.van den en A.H.P.Stumpel Gegevens over verspreiding en oecologie
van de Groene kikker (Rana esculenta L J
in het gebied van de grote rivieren.
DeLevendeNatuur 80 (1977) 4, p. 84-91.
Blankwaardt,H.F.H. - Het optreden van
plagen van de heidekever (Lochmaea suturalisThomson) in Nederland sedert 1915.
EntomologischeBerichten$y (1977) 3, p. 3 3 40.
Brugge,T. - Prooidierkeuze van wezel, hermelijn en bunzing in relatie tot geslacht
en lichaamsgrootte.
Lutra 19{1977) 1-2,p . 39-49.
Brugge,T. - Veldmuizen bestrijden met
chloorfacinontarwe?
Landbouwkundig Tijdschrift/pi 89 (1977) 1,
p. 10-14.
Butot,L.J. M. - Bescherming van mollusken.
Correspondentiebladvan deNederlandseMalacologische Vereniging (1977) 176, p. 6 5 7 661.
Butot,L . J . M . -Vliegende landslakken; de
eerste landslakken op een nieuw eiland.
Correspondentiebladvan deNederlandse Malacologische Vereniging (1977) 177, p. 6 7 8 685.
Butot,L . J . M . - Per vogel liftende landslakjes.

63

Ophetvinketouw(1977) 29, p. 5-6.
Butot,L.J.M. en P.A. S l i m - D e eerste landslakken op de Hompelvoet.
Natura 74 (1977) 9, p. 239-241.
Dam,H.van - Waarom biologische waterbeoordeling?
In: L.de Lange en M.A.de Ruiter (red.),
Biologische waterbeoordeling;methoden voor
hetbeoordelen van Nederlands oppervlaktewater
op biologischegrondslag. Rapport van de
Werkgroep Biologische Waterbeoordeling. Delft, Instituut voor Milieuhygiëne
en Gezondheidstechniek TNO, 1977, p. 7 25-

Doude van Troostwijk, W . J . - Kolonisatie
bij gewervelde dieren.
Contactbladvoor Oecologen 13(1977) 2,
P- 29^34Doude van Troostwijk, W . J . - Age determination in musk-rats, Ondatra zibethicus (L.),
in The Netherlands: Erratum.
Lutra rg (igj-j) 1-2,p. 65.
Drift,J.van der and E . J a n s e n - Grazing of
springtails on hyphal mats and its influence on fungal growth and respiration.
In: U.Lohm and T.Persson (eds.),Soil
OrganismsasComponentsofEcosystems. Proceedings6thInternationalSoil^oology ColloquiumoftheInternationalSocietyofSoilScience
(isss) Uppsala21-25 June igj6. Stockholm,
1977. Ecological Bulletin 25,p. 203-209.
Elton,E.T.G. - Het kunstmatig stichten en
verplaatsen van kolonies van de rode bosmier.
Bosbouwvoorlichting16(1977) 8, p. 109112.

Elton,E . T . G . - On a disease ofthe labial
glands in Formica rufaL. andF.polyctena
Forst. (Hym., Formicidae).
In: Proceedingsofthe EightInternational
Congress ojtheInternationalUnionfor the
Studyof'SocialInsects, Wageningen, The
Netherlands, September5-10, igjj. Wageningen, Pudoc, 1977, p. 138-139.
Eijsackers,H. andJ .van der Drift - Effects
on the soil fauna.
In: L.J. Audus (ed.),Herbicides;physiology,
biochemistry, ecology. Vol.11. London etc.,
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Academic Press, 1976, p. 149-174.
Fuchs,P. and D . J . G u s s i n k l o - The statusol
birds ofprey in The Netherlands.
In: R . D . Chancellor (ed.), ReportofProceedings WorldConferenceon Birds ofPrey,
Vienna,1—3 Octoberigjfj. London, International Council for Bird Preservation,
1977- p-

I

^THZ-

Gonggrijp,G.P. - T h e conservation of important localities of earth science interest
in The Netherlands.
InformationCircularNature ConservancyCour,
cil,Geology andPhysiography Section (1977)
12, p . 2 - 6 .

Groenhart, M. and L.W.G.Higler - Ecology oiStratiotes abides and its epifauna.
In: R.Tüxen (ed.), Vegetation undFauna
(Rinteln, 12.-15.4.igj6). Vaduz, Cramer.
^ i977>P-. I 53- l 6 4Groot Bruinderink,G. - Maaginhoudondei
zoek van het wilde zwijn [SusscrofaLinnaeus, 1758) op de Veluwe.
Luira ig (1977) 3, p . 73-85.
Haaften,J.L.van - D e zeehonden in 1976.
Waddenbulletin12(1977) 2, p. 277-278.
H a a f t e n , J . L . v a n - De zeehond door zijn
omgeving bedreigd.
Pandanieuws 13(1977) 7-8, p. 82-83.
Higler,L.W.G. - Macrofauna-cenoseson
Stratiotesplants inDutch broads.Hooglanderveen, Van Beek, 1977. 86 p. Proefschrift Amsterdam. RiN-verhandeling 11
Higler,L.W.G., H . K . M . M o l l e r Pillot,
N . C .van Doorn e.a. - Beoordeling vanc
waterkwaliteit in beken met behulp van
de makrofauna.
In: L.de Lange en M.A.de Ruiter (red.
Biologischewaterbeoordeling; methodenvoor
hetbeoordelen van Nederlandsoppervlaktewateropbiologischegrondslag. Rapport va:
de Werkgroep Biologische Watcrbeoordeling. Delft, Instituut voor Milieuhygi
ne en Gezondheidstechniek TNO, 1977,
p. 114-165.
Houte de Lange,S.M.ten (red.) - Rapport
vanhet Veluwe-onderzoek; een onderzoek van
natuur,landschap en cultuurhistorie ten behoe
vande ruimtelijkeordening en het recreatie-

beleid. Onderzoek uitgevoerd door RIN,
Stiboka, De Dorschkamp en PPD Gelderland in opdracht van GRM. Wageningen,
Pudoc, 1977. Deel 1: 263p.,deel 2: kaartbijlagen.
-[outede Lange,S.M.ten - Resultaten van
onderzoek naar de gevolgen van recreatie
in natuurgebieden.
In: Verslagvan destudiedagRecreatieop
4november igyy teLeeuwarden.Harlingen,
Landelijke Vereniging tot Behoud van de
Waddenzee, 1977, p. 6-8.
loute de Lange,S.M.ten, A.A.de Veer en
J. K.R.van den Wijngaard - Het Veluweonderzoek; een onderzoek van natuur,
landschap en cultuurhistorie ten behoeve
van de ruimtelijke ordening en het recreatiebeleid.

Groen33 (1977) 11,p.402-407.
ansen,E. - Hoe gaat het met de cantharel?
Bosbouwvoorlichting 16(1977) 4, p. 60-61.
ansen,E. — Oriënterend onderzoek naar
oorzaken van de achteruitgang van paddestoelen.
•Coolia 20 (1977) 3,p. 89-91 ;ook in
Natura 74 (1977) 6, p. 213-214.
ankers,D. - De stand van de Ooievaar in
1977Het Vogeljaar25_(1977) 6, p. 298-304.
Llomp,H. - Kievitseieren rapen populatiebiologisch gezien.
Argus£(1977) i , p . 23-25.
domp,H. - Over de realtie tussen diversiteit en stabiliteit in ecosystemen.
VakbladvoorBiologen57 (1977) 4, p. 50-56
.uenen,D.J. - Inleiding (p. 1-7);4.2 Aantasting van het natuurlijk milieu (p. 1 19126);9 Slotbeschouwingen (p. 311-31 7).
In: D.J. Kuenen (red.), Inleiding inde milieukunde. Assen, Van Gorcum, 1976.
eeuwen,C.G.van - Rangordebetrekkingen en landschapstechnick.
Landbouwkundig TijdschriftIpt8g (1977)
10a, p. 324-327.
eeuwenberg,F. - Veranderde leefomstandigheden voor de bunzing in ons land.
DeNederlandseJager 82 (1977) 20, p. 738—
739-

Linde,R.J .van der - Leren leven met de
bastaardsatijnvlinder..
Bosbouwvoorlichting 16(1977) 4, p. 61.
Londo,G. - Natuurtuinen en -parken; aanlegen
onderhoud. Zutphen, Thieme, 1977. 134 pBibliotheek KNNV 24, RiN-vcrhandeling 10.
Londo,G. - Natuurbeheer in het cultuurlandschap.
In :De landbouwalsbeheerder van de
ruimte?Wageningen, Landbouwhogeschool, 1977. Capita selecta 1976-1977,
hoofdstuk 11.
Londo,G. -Bossen en natuurbeheer.
NederlandsBosbouwtijdschrift4g (1977) 7-8,
p. 219-228.
Maaskamp,F. - Het zooggedrag bij hazen.
De NederlandseJager 82 (1977) 23,p. 8 7 8 880.
Mabelis,A.A. -Artenreichtum von Ameisen in einigen Waldtypen.
In: R.Tüxen (ed.), Vegetation undFauna
(Rinteln, 12.-15.4.^76). Vaduz, Cramer,
I
977,P- 187-208.
MabeliSjA.A. — Inventarisatie en onderzoek van ongewervelde dieren ten behoeve van het natuurbeheer.
De LevendeNatuur 80 (1977) 9, 204-210.
Mabelis,A.A. and M.E.van Roosmalen Cannibalism in Formicapolyctena Forst.
In :ProceedingsojtheEightInternational
Congressofthe InternationalUnionfor the
StudyofSocialInsects, Wageningen, The
Netherlands,September5-/0,1977. Wageningen, Pudoc, 1977, p. 307-308.
Nijland,H. - Plastic en metalen oormerken
bij grotere zoogdieren in Nederland.
DeNederlandseJager 82 (1977) 8, p. 264265.
Oosterveld, P.- Welk bosbeheer heeft wat
met natuurbeheer te maken?
NederlandsBosbouwtijdschrift49 (1977) 4,
p. 163-170.
Oosterveld,P. - Beheer en ontwikkeling van
natuurreservaten door begrazing.
Bosbouwvoorlichting 16(1977) 2, p. 18-21;
5, p. 66-68; 7, p. 94-98; 8, p. 115.
Opdam, P. en R.Reijnen - Een kritische be65

schouwing over het gebruik van ornithologische gegevens ten behoeve van de
planologie.
MededelingenWerkgemeenschap Landschapsecologisch Onderzoek4 (1977) 3,p. 13-16.
Renssen,T.A. - Vogelsonderhoogspanning;
een studiebetreffende de invloed vanhoogspanningslijnen op vogelsterfte. 's-Gravcland,
Stichting Natuur en Milieu i.s.m. Nederlandse Vereniging tot Bescherming van
Vogels, 1977, 48 p. Reeks Natuur en
Milieu 10.
Rhee,J.A . v a n - Der Einfluss von Regenwürmern auf die Produktion in Obstgärten.
In: Publicaciones del Centropirenaico de Biologia Esperimentalg.Jaca, Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, 1977,
P- 45-50.
Rhee,J. A.van - A study ofthe effect of
earthworms on orchard productivity.
Pedobiologia 17(1977) 2,p. 107-114.
Rhee,J.A.van - Effects ofsoil pollution on
earthworms.
Pedobiologia 17(1977) 3, p. 201-208.
Rooth,J. - 'Wetlands-conventie' beschermt
water- en moerasgebieden.
De Lepelaar(1977) 48, p. 16-17.
Rooth,J. - De flamingo's van Bonaire.
Pandanieuws 13 (1977) 1,p. 2-7.
Rijksinstituut voor Natuurbeheer -Jaarverslag 1976. Annual Reportigj6 (summary).
Arnhem en Leersum, 1977. 77 p.
Schaffner, B.E. - Die vogelvrije spreeuwen
toch.
DeFruitteelt67 (1977) 32, p. 994-995Schroevers, P. J. (red.) - Beoordeling van de
waterkwaliteit op basis van het mikrofytenbestand.
In: L.dc Lange en M.A.de Ruiter (red.),
Biologische waterbeoordeling; methoden voor
hetbeoordelen van JSederlandsoppervlaktewaterop biologischegrondslag. Rapport van
de Werkgroep Biologische Waterbeoordeling. Delft, Instituut voor Milieuhygiëne en GezondheidstechniekTNO, 1977,
p. 26-89.
Smit,J.J. - De kwak broedde in de dertiger
66

jaren al in Nederland.
Limosa^o(igt]j) 1-2,p. 6-9.
Stralen,M.van en K. Kersting - De BOD|°test, een onbruikbare maatstaf voor de
bepaling van de kwaliteit van oppervlak
tewater.
# , 0 / 0 ( 1 9 7 7 ) 14,p. 329-331.
Stumpel,A . H . P . Opzet en aanpak van ee
landelijke milieukartering voor de ruimtelijke planning op nationaal niveau.
Landbouwkundig Tijdschriftjpt 8g (1977)
10a, p. 349-352.
Timmerman, A. - De Kleine Zwaan (Cygni
bewickii).
Het Vogeljam25 (1977) 3,p. 113-123.
Timmerman, A. - Verslag 22e vergadering
International Waterfowl Research
Bureau, Alushta (Krim, USSR) 15-22
november 1976.
Het Vogeljaar25(1977) 6, p. 290-294.
Timmerman,A. - D e raaf weer broedvogel
in Nederland.
Pandanieuws13(1977) 5, p. 51-55; ook in
Anser74(1977) 2-3, p. 11-13 en Natuurbehouden wildbeheer, Alkmaar, Publi
Promotions, 1977.
Timmerman, A. - Het wintervoorkomen
van de Kleine Rietgans Anser brachyrhynchus.
Limosa50(1977) 3-4, p. 71-91.
Visser,G.J. M. - 1870-1970; de plantengroei op Terschelling toen en nu.
Natura 74 (1977) 3, p. 64-73.
Voorlopige resultaten van de ganzentellingen in Nederland in het winterhalfjaar
1975-76; 2e bericht (Ganzenwerkgroep
Nederland van de IWRB onder auspiciën
van het RIN te Leersum).
Watervogels2 (1977) 3,p. 102-115.
Werf,S.van d e r - Ecologische aspecten vai
recreatie.
Landbouwkundig Tijdschriftjpt 8g (1977)
10a, p. 368-371.
Werf,S.van der - Van stuwwallen, puinwaaiers en keienvloertjes.
In: Vrijentree; eenjaar lang de Hoge Veluw<
Utrecht, Nefkens, 1976, p. 19-25.
Weyland, W. - Vrijlevend wild.

In : Vrijentree; eenjaar langdeHogeVeluwe.
Utrecht, Nefkens, 1976, p. 57—71.
kVeyland,W. - Het in stand houden van de
fauna.
In : Vrijentree; eenjaarlangdeHogeVeluwe.
Utrecht, Nefkens, 1976, p. 106-110.
/Veyland,W. - Korhoenders en terreinbeheer.
Bosbouwvoorlichting 76(1977) 6, p. 78-80;
ook in DeLepelaar(1978) 54, p. 30-33 en
Het Edelhert12(1977) 2,p. 21-25 en 3,
p. 8-12.
Yirdum,G.van - Natuurgebieden Noordwest-Overijssel.
In: Onderzoek naarde toepassingsmogelijkheden van multispeclralescanning. Delft, Ne-

derlandse Interdepartementale Werkgemeenschap voor het Applicatieonderzoek van Remote Sensing Technieken,
1977. NiWARS-publikatie44, p. 314-333.
Wolff,W.J . - De betekenis van het natuurbehoud als maatschappelijk belang en de
consequenties van een centrale doelstelling voor de Waddenzee die daarop gericht is;visie vanuit de moderne natuurwetenschap.
In: StudiedagenNota De Waddenzee,1en 2
oktober igj6. Harlingen, Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee,
p. 37-40.
Wolff, W . J . -Verziekte Rijnmilieus.
Matuuren milieu1(1977) 2, p. 24-28.
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RAPPORTEN EN VERSLAGEN

In 1977 zijn de volgende 86 rapporten en
verslagen verschenen. Een sterretje achter
de naam van de auteur(s) duidt aan dat het
rapport ofverslag tot stand gekomen isonder
supervisie van een medewerker van het Instituut tijdens de opleiding van genoemde
auteur(s).
Baaijens,G.J. - Dijkverzwaring Noordzeekust Ameland. 28 p.
Baaijens,G.J. en R . M e i j e r - Landschap en
natuurlijk milieu; nota ten behoeve van
de Commissie Algemene Toekomstverkenning van de Wetenschappelijke Raad
voor het Regeringsbeleid. 10p.
Bandopnamen van de voordrachten gehouden op het RiN-colloquium 'Recreatie en
natuurbeheer'Arnhem 14februari 1975.
35PBeheer van duingebieden; voordrachten gehouden op de studiedag van Staatsbosbeheer 20 april 1977. 43 p.
Beintema,A.J. en L . M . J . v a n den B e r g h Relaties tussen waterpeil, grondgebruik
en weidevogelstand ;deel II : onderzoek
I97 6 -35 P- + bijlagen.
Beintema,A.J., T.A.Renssen, R . J . v a n der
Wal en G.Speek - Waarnemingen aan
nachtelijke verplaatsingen van watervogels met behulp van radar. 8 p.
Bemmel,C.van en A.Kooman *- Een inventarisatie van de makrofauna, zuurstofmetingen en chemische gegevens van de
schone grote Maarsseveense Plas en de
vervuilde kleine Maarsseveense Plas;
januari-juni 1977. 31 p. + bijlagen.
Bergh,L.M.J . v a n den — Ornithologische
basisgegevens van de Veluwe verzameld

indeperiode 1973-1974.95p.
Beijersbergen,J.* - De verspreiding van de
mossen op de voormalige zandplaat de
Hompelvoet in de Grevelingen in relatie
tot het abiotisch milieu, de fanerogamenvegetaties en enkele beheersmaatregelen;
zomer 1975. 66 p. + bijlagen.
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Bierling,J. - Samenvatting van de werkrap
porten 1 t/m 12betreffende het onderzoe
van polyfenolen in eikeblad (Quercus
robur)over dejaren 1962 t/m 1975. 65 p.
Bink,F.A., G.Hanekamp en H.N.Leys Oriëntatie over de beheersverslagleggingsmethodieken bij het beheer van natuurreservaten door de Nature Conservancy Council in Engeland; verslag over
de dienstreis van 18tot 24 september
1977. 12p.
Bink,F.A., G.Hanekamp en H.N.Leys Verslag van het werkbezoek aan enkele
moerasgebieden in Oost-Engeland van
19-23 september 1977. 10p.
Boeken,B.* — Een oekologische studie van
de ringslang Matrix natrixhelvetica op het
landgoed Broekhuizen te Leersum; april
september 1976. 73p.
Broekhuizen,S.- De beverrat (Myocastor
coypus)in Nederland. 9 p.
Brounen,J.M.J., P . J . A . T i m m e r m a n en
C.Tönissen - Vegetatiekundige karterir
van Midden-Brabant (m.m.v.J.Kalkhoven). 141p. + losse bijlagen. Gezamenlijke uitgave van RIN en De Dorschkamp.
Bruinsma, P. en D.Luyt *- Bodem en vege
tatie in het CRM-blauwgraslandreservaai
Veerslootslanden ;juli-september 1977.
51 p. + kaarten.
Bruijsters,D.* - De verspreiding van Urtic,
dioica, Cirsium vulgare en Cirsiumarvense o'
'de Buisjes' in de Brabantse Biesbosch
anno 1975. 10p. + bijlagen.
B u t o t , L . J . M . - Het Kaaskenswater en he
natuurwetenschappelijk belang van typ
localiteiten. 18p.
Chardon,W.J.* - De invloed van ammoniumsulfaat op Onheusasellus en Julidae
species; september-december 1976. 23 ]
+ bijlagen.
Cursus Ecologie 1977/1978;syllabus Hydr
biologie met bijdragen van P. Leentvaa
P.J.Schroevers, L.W.G.Higler en

K.Kersting. 64 p.
Cursus Ecologie 1977/1978; syllabus voor
het onderdeel Menselijke invloeden met
bijdragen van H.Eijsackers, T.de Wit,
K.Kersting en P.Doelman. Paginering
per hoofdstuk.
CursusEcologie 1977/1978; syllabus De bodem als levensmilieu (H.Eijsackers), Bodemfauna ( J . H . d e Gunst), Bodemmicrobiologie (P.Doelman) en Bodemlevensgemeenschappen (H.Eijsackers). Paginering per hoofdstuk.
)irkse,G. M. - Verslag van een studiereis
naar Normandie en Bretagne; augustusseptember 1976. 19p.
)irkse,G.M. - Opmerkingen over milieudynamiek. 13p.
)irkse,G.M. - Genusdiversiteit van Europese tetrapoden en vissen. 14p.
Een bodemkartering van
)uyl,F.C.
de Hoog Buurlose heide; augustus-oktober 1976. 16p. + bijlagen.
)ijksterhuis,J.* - Revolutie in de wadpierenspitterij en de mogelijke gevolgen;
mei-juli 1977. 10p. + bijlagen.
leologische aspecten van de aanleg van een
spaarbekken in het IJsselmeergebied;
rapport ten behoeve van de Commissie Spaarbekken IJsselmeer door Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, Rijksinstituut voor Natuurbeheer, Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening en Directie van de Visserijen. 21 p. + bijlagen.
g m o n d , J . v a n * - Een onderzoek naar het
voorkomen van plaatsgebondenheid bij
de haas (Lepuseuropaeus Pallas) ; meinovember 1975. 35 p.
Gerritsen,G.J. en A . M . Hottinga* - V e g e tatie- en recreatieonderzoek in staatsnatuurreservaat Duivelsberg; mei-juli 1977.
37 P- + bijlagen.
ronggrijp,G.P.- Aardwetenschappelijke
waarde van de Roerstreek. 23 p. + bijlage.
onggrijp, G.P. - Invloed van de ruilverkavelingswerkzaamheden op de aardwetenschappelijke waarde van het geaobject Radewijk (Ov.). 5 p.

Gonggrijp,G.P. -Aardwetenschappelijke
waarde van dekzandkopjes in het ruilverkavelingsgebied Weerselo-Dulder. 4 p.
Gonggrijp,G.P.(red.) -Gea-objecten van
Zuid-Holland. 101 p. + bijlage.
Goossens,P.H. - Overzicht van enkele mogelijkheden van immigratie van de meerval (Siiurusglanis L.) naar Nederland. 8p.
Grondwaterbeheer en vegetatie; tekst van
vier voordrachten tijdens een RIN-COIIOquium op 11april 1975door T. Couwenhoven, W . H . v a n der Molen, J . C . P a p e
en G.Londo. 31 p.
Hermans,H. en F.Niewold - Voedsel, herkomst en regulatie van de kattenpopulatie in het Noordhollands duinreservaat;
een onderzoek aan gedode dieren. 1 7p.
Hofs,H.* - Mossen en beheer op het 'Westerholt'; april-december 1976. 57 p. +
bijlagen.
Immerzeel,G.J. - De mycoflora van het
landgoed Broekhuizen; september 1975februari 1977. 105p.
Immerzeel,J. - De beschikbaarheid van fosfaat in de bodem. 74p.
Immink,H.J. - Voedselkeuze- en graasdrukbepaling van het wilde konijn Oryctolaguscuniculus L. (1758) in het CRM-reservaat Baronie Cranendonck. 32 p.
Immink,H.J. - Het verloop van de vertering van keutels van het wilde konijn
Oryctolaguscuniculus L. (1758) in het CRMreservaat Baronie Cranendonck. Aanpassing van de methode van Taylor ter bepaling van de konijnendichtheid. 16p.
Jonkers,D.A. — De invloed van biociden en
andere storingen op vogel- en zoogdierpopulaties;jaarverslag 1976. 16p. + bijlagen.
Kersten,J.* - De vegetatie van het veenputtencomplex in de Mariapeel; j a n u a r i maart 1977. 25p. + bijlagen.
Kik,P.* - Verspreiding, home range, voedsellokalisatie en voortplanting van de
beverrat (Myocastorcoypus)in Nederland,
in relatie tot de schadelijkheid. 33 p. +
bijlagen.
Klcyn,K.P. en A.J. IJzerman* - Oorzaken
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van veranderingen in de stand van de patrijs (Perdixperdix) in Nederland; september 1975-april 1976. 65 p. + bijlagen.
KnijfF,T.G.M.* - Telemetrisch onderzoek
naar home-range grootte en gedrag van
het haas, Lepuseuropaeus;juni 1973-februari 1974. 78p. + bijlagen.
Koelman,T.A.C.M.* - Een onderzoek
naar de invloed van gebruik en beheer op
laagveengraslanden. 54 p.
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SUMMARY

ADVISORY SERVICES AND GENERAL RESEARCH

In 1977, this department continued to serve
as a link between research and practice and
also dealt with requests for advice, information, and reports.The number ofsuch reports
decreased slightly (from 755m 1976to635in
1977) but the range of the requests and thus
thelength ofthereports increased. For example, a report was prepared on the proposed
landscape park of Mergelland to provide a
sound basis for the choice between reserves
and management areas; and at the request
ofthe State Forest Service, a report on coastal defences for the island of Ameland and
another on the effects ofa proposed garbage
incinerator for the island of Vlieland, where
organisms still occur that are highly sensitive
to air pollution.
In a number ofcases funds became available
for extra manpower, which made it possible
tosupply adviceor reports on certain matters
at short notice.
In the year covered by this annual report a
small-scale start wasmade on ecological projections. Information concerning government policy and planning in sectors in which
developments can have consequences for nature and the environment is considered important for nature-protection policy. Therefore, the research is concerned with the earliest possible detection of such changes and
the ways in which nature and landscapes are
affected.

In 1977 the soil-plant relationship could not
be given sufficient attention, but a structure was formed to strengthen the work in
this field, particularly in view of the close
collaboration with the Department ofBotany.
In the past a relatively large amount of research was done on the characterization of
organic matter and its decomposition in the
soil. This will now support the current investigations on the soil-plant relationship which
7'-'

include the closed nutrients cycle in relation
to management.
The influence ofxenobiotic substanceson the
soil has been the subject ofseveral studies. In
this connection mention may be made of the
studieson the influence ofthe pesticide 2,4,5T used to control black cherry, and of the effects of lead and other heavy metals on soil
microfauna. This research has proved extremely useful, particularly in connection
with the proposed Soil Pollution Act.
VEGETATION

The researchdonebytheDepartment ofBotany isdirected on the one hand to the investigation of the effects of management and on
the other toplant species that can serve asindicators ofenvironmental characteristics. In
this research program the application of remote sensing has undergone a distinct development, for instance in the use ofaerial photography and multispectral scanning. In the
latter, the picture is formed electronically,
the reflected solar radiation and the heat
emission of the surface of the earth being
measured. This technique, which is applied
via satellites, is a promising method of observation because the series of pictures obtained over a number of years give more information and the study of succession phenomena is simplified.
As an example of a special indication study,
mention may be made ofthe primarily technological environmental study on the relationship between air pollution and the growth
ofepiphytic mosses and lichens. Preliminary
studieshad shown that without exact data on
the earlier situation it is extremely difficult
to reach conclusions about any changes.
Since it is known that between about 1952
and 1972 very marked changes occurred in
the cryptogamic epiphytes in The Netherlands, it was considered desirable to be able
to determine whether further changes would
occur. This was even more important be-

cause air pollution can bc expected to increase, for instance due to the shift from natural gas back to coal. Therefore, developments in the epiphytic vegetation will be followed by making observations at regular intervals in a number of fixed places. For this
purpose, about eighty permanent plots have
been set out on free-standing treesalong three
lines in The Netherlands chosen on the basis
ofthe map prepared during earlier research,
on which the frequency of epiphytic lichens
is indicated. The transects cover both rich
and poor areas (see map on p. 31).
INLAND WATERS

The thesis entitled Macrojauna-cenoseson StratiotesplantsinDutchbroads,written by L.W. G.
Higler, represents an important contribution
toour knowledge ofthe distribution ofmacrofauna inwater-soldier vegetation. The distribution ofspeciesin transects from open water
toward the shore was determined on the basis of a cluster analysis and other methods.
The results show that a single biocenosis is
not involved, since a separate macrofauna
cenosis was found for each of the five zones.
In connection with this investigation a start
hasbeen made on a typology ofthestreams in
The Netherlands, based on the macrofauna,
in collaboration with the Nature Management Section of the Agricultural University
in Wageningen.
Contacts at international congresses have
shown that caddis flies are important indicators for the biological evaluation of water.
Therefore, astart was made on the preparation of a determination key for the larvae of
these species (Trichoptera) in The Netherlands, with their distribution and environmental requirements.
During the year covered by this report, considerable attention wasgiven to the principles
underlying a typology of waters and its imDortance for the ecological theory of landscapes.
In connection with the many problems assor t e d with the consequences of the drying
Dutofheath pools in the hot summer of 1976,

the chemical and plankton data collected in
the pond of Broekhuizen Manor since 1969
were analysed. This series comprising both
dry and wet years makes it possible to form a
clear picture ofthe effect ofdrying out.
COASTAL WATERS

The work of the Department of Estuarine
Ecology shows progress in 1977. The collection and analysis of relevant information
covering the entire Wadden region from Den
Helder toEsbjerg resulted in the first seriesof
reports prepared in collaboration with specialists in The Netherlands and other countries. The reports completed during 1977
concern the pollution ofthe Wadden Sea and
the fish and fishery in these waters.
The literature wasreviewed todetermine the
most effective procedure for handling coastal
pollution by large amounts of water-borne
oil. The effects of mechanical harvesting of
lug-worms was also investigated.
At the request of the municipality of Den
Helder, a rather large study on the ecological
consequences of the construction of a harbour on the Balgzand was performed. This
investigation resulted in a report which will
be presented in 1978 in collaboration with
the Netherlands Institute for Economics.
BIRDS

The numbers ofseveral threatened bird specieswhich are characteristic for The Netherlands are determined annually where possible. The sandwich tern was represented by
5,100pairs during the breeding season, which
isfewer than in the two preceding years. The
number ofspoonbills increased slightly to 213
pairs. In addition, counts were performed as
part of international projects, which is the
only way to obtain an idea of the size of
West-European populations and about changes in the number of migratory species. This
winter, for instance, 100,000 scaups, 30,000
goosanders and 21,000 smews were counted.
The importance of such counts became evident once again at an international conference on the brent-goose held in Paris. The
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population ofthe dark-bellied brent-goose, a
subspecies which spends eight winter months
in the coastal areas of Western Europe, increased within a five-year period from about
40,000 to almost 120,000 individuals. A further increase isquite possible and might lead
to agricultural damage. The Dutch experiment in which agricultural areas on the island of Texel have been established as reserves attracted international interest.
The raven, which was re-introduced a few
years ago, bred in several places in The
Netherlands in 1977 too. The little owl has
shown a strong decline in various parts of
Western Europe, which isattributable to the
disappearance ofhigh-tree orchards.
Co-operation was given for an investigation
into the conditions which promote the development of botulism in water. This information is required for the improvement of preventive measures. The mortality in aquatic
birds was low in 1977 because of the cold
and wet summer.
MAMMALS

The results of the bat counts performed in
the marl caves in the southernmost part of
Limburg over the last twenty years were
published in a series of articles. In connection with the staggering decline in these
numbers, an inventory of all of the caves of
importance for thespecieswasmade.This list
can serve as a basis for purchase and management planning.
As part of the second program on environmental research, the European Economic
Community is contributing to the support
of research on the decline of the seal. Once
again, fewer seals were counted than in the
preceding year in the Dutch part ofthe Wadden area (233 as against 375 individuals).
Reproduction was also lower than in other
parts of this region. There are indications
that the toxic effect of PCBS is mainly responsible for this reduced fertility, but conclusive evidence is not yet available. The
preparations for finding theplace's in which
the seals spend the winter were completed.
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Telemetrie equipment is expected to supply
the first reliable information in 1978or 1979.
The Institute organized a colloquium on
Nature and Hunting at which the problems
were discussed from the points of view oi
research and management. This meeting led
to further discussion between hunters, managers, investigators, officials, and critics ol
hunting.
INVERTEBRATES

The Netherlands unit of the European Invertebrate Survey formed a working group
in which the Institute is represented. This
group is to make an inventory of aquatic
invertebrates. The large amount of coding
work required for the inventory and the recording of these data is proceeding rather
slowlydue tolackofmanpower and sufficient
space.
GEOGRAPHY

At the request of the State Forest Service, a
report was prepared on the value of a number of small cover-sand hills in the province
ofOverijssel in connection with re-allotment
and an application for excavation.
A study was published on the earth-science
interest ofthe valley ofthe river Roer, which
was based on aerial photography. The valley
wasfound tohave many geomorphologically
intact parts which should be preserved. Unfortunately, this area is threatened in many
places by, for example, ground levelling anc
garbage dumping.
PHYSICAL-PLANNING ECOLOGY

The Veluwe study and the environmenta.'
study for the project concerned with the Integrated Structural Plan for the northern
part ofThe Netherlands arc intended for us«
in planning at the provincial level. The former study was requested by the Ministry o:
Cultural Affairs, Recreation, and Socia
Welfare, the latter by a number of ministries and provincial authorities. A repori
based on the Veluwe study and containing
information about nature, landscape, anc

;ultural history in relation to planning and
recreation policy appeared at the end of
•977These studies were performed in collaboration with other institutes. The study on Central Brabant was also done collaboratively,
ind an attempt was made to find methods to
define developmental possibilities on the bads of limits set by agriculture, landscape, or
nature protection.
The members of this department who worked on these projects have also initiated multidisciplinary projects for the development
af methods for performing inventories and
for the interpretation and presentation of
data for application in planning.
PARTICIPATION IN INTERNATIONAL PROJECTS

Various aspects of international nature protection require increasing attention. Co-

operation wasgiven for the work ofthe European Committee for the Conservation of Nature and Natural Resources and the preparation of a work program for the Dutch
delegation to the UNEP meeting on desertification held in Nairobi in September.
Active co-operation with investigators from
other countries concerns, for instance, the
international working group on sealsand the
International Waterfowl Research Bureau,
inwhich almost allofthe countries of Europe
now collaborate on research, management,
and conservation pertaining to waterfowl
and their biotopes, with increasing membership ofAsian and African countries.
The Institute also participated in discussions
intended to enlarge and internationalize the
current grazing and wild-life utilization
project in Mali.
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COLOFON

Dit jaarverslag, gezet uit de Baskerville 169-10, is in 1978 gedrukt door de Koninklijkt
Drukkerij Van de Garde B.V. te Zaltbommel. Het brocheerwerk was in handen var
G.van Hees en Zoon te Zaltbommel. De tekst werd samengesteld door Thom van Rossum
Arjan Griffioen ontwierp het omslag en verzorgde de lay-out. De illustraties zijn afkomstig
van Roel van Beek (omslag, p. 22, 25, 30, 35, 41, 51), Fotobureau 't Sticht (p. 2), Fototheel
Topografische Dienst (p. 53), Arjan Griffioen (p. 31), Ed Hazebroek (p. 29),J a n van dei
Heijden (p. 44),J a n van de K a m (p. 46), Mariette Leentvaar-Braakman (p. 37), Mare var
Roosmalen (p. 56) en Daan Verwoert (p. 55, 57).
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