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O p 31 augustus 1976 nam prof.dr.D.J.Kuenen afscheid als algemeen directeur van het
Instituut.
O n August31,1976,Prof.D.J . Kuenen, thefirstDirectorinChiefofthe Institute,tookleaveof
the staff on his retirement.
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Het Rijksinstituut voor Natuurbeheer heeft twee vestigingen:
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INLEIDING

Met het afscheid van D.J. Kuenen als algemeen directeur, medio 1976, heeft het RIN
zijn vroegejeugd afgesloten. In de turbulente
eerste acht jaren van zijn bestaan heeft het
Instituut zijn vorm goeddeels gevonden en
een prille persoonlijkheid ontwikkeld. Aan
de vorm moet nog flink worden geschaafd,
vele onderdelen zijn nog niet naar een volwassen vorm toegegroeid en de persoonlijkheid moet nogrijpen. Wat zijn de hoofdlijnen
van het verleden en wat zijn de rode draden
naar de toekomst?
Het Rijksinstituut voor Natuurbeheer ontstond in 1969 door samenvoeging van twee
bestaande instituten van verschillende omvang en samenstelling, met niet geheel identieke doelstellingen en met soms zelfs verschillen in aanpak van onderzoek. Het onder
één naam brengen van twee eenheden met
een eigen geschiedenis en karakter leidde tot
de problemen en moeilijkheden waarmee fusiepartnersaltijd temaken krijgen. Toch isde
integratie geslaagd en is het RIN geleidelijk
naar een eenheid toegegroeid, ondanks zijn
geografisch gespleten bestaan.
Het integratieproces werd bepaald niet bevorderd door deomstandigheden waaronder
het nieuwe Instituut de eerste jaren moest
opgroeien. In dejaren 1965-70 nam de publieke belangstelling voor het milieu in het
algemeen en de natuur in het bijzonder zo
sterk toe,dat het natuurbeheer inde vormgeving van maatschappelijke ontwikkelingen
eengrote rolgingspelen. Ecologen werden in
toenemende mate bij planologische beslissingen en ruimtelijke ontwikkelingen betrokken. Zij hadden daar aljaren om gevraagd,
maar toen het er eindelijk van kwam, waren
zij toch onvoldoende voorbereid op de stortvloed van vragen, op de behoefte aan snel
geproduceerde gegevens, en op de aard van
de vragen en het soort van antwoord dat
werd verwacht. Zij konden dan ook niet of
nauwelijks aan de hoog gespannen verwachtingen voldoen.

De problemen die zich daarbij voordeden,
zijn door Kuenen in de inleiding van het
vorige jaarverslag genoemd. De ecologie is
een nog jonge wetenschap, die het noodzakelijke theoretische fundament voor het natuurbeheer nogmaar zeer ten deleheeft geleverd. Problemen in het veld zijn complex en
de situaties waarin zij moeten worden bestudeerd, zijn vaak zo veranderlijk, dat onderzoek bijzonder moeilijk en tijdrovend is en
lang niet altijd tot eenduidige en tastbare
resultaten leidt. Concrete aanbevelingen
voor beleid en beheer zoalsdepracticivan de
onderzoeker verwachten, zijn dan ook niet
altijd te geven. De onderzoeker komt wel
eens in gewetensnood als ernstige bedreigingen van natuurgebieden ertoe leiden dat een
slecht rapport de voorkeur verdient boven
(nog) geen rapport.
Het RIN moest bovendien beginnen met een
ontoereikende bemanning, zowelwat betreft
het aantal onderzoekers als wat betreft hun
spreiding over de onderzoekgebieden. De
groei, die de noodzakelijke omvorming en
aanpassing mogelijk moest maken, bleef
sterk achter bij de verwachtingen ten tijde
van de fusie. Nog steeds moet het RIN werken
op driekwart van de optimale sterkte.
Ondanks deze moeilijkheden ishet Instituut
uitgegroeid tot een instelling met een onderzoekpakket eneenmeerjarenprogramma dat
is afgestemd en regelmatig wordt bijgesteld
op de vragen en behoeften van degenen die
een adequaat antwoord van het Instituut
verwachten op hun problemen van beleid en
beheer. De bemanning van de meeste afdelingen is nog niet optimaal, maar het raamwerk is er. Het Instituut beantwoordt per
jaar vele honderden vragen van zeer uiteenlopend kaliber, levert onderzoekgegevens
voor het basisreservoir van kenniswaaruit de
vragen worden beantwoord, neemt deel aan
een groot aantal interinstitutaire projecten
van praktisch belang en iswerkzaam in vele
tientallen adviesorganen en commissies. Ook

ditjaarverslag geeft daar weer uitvoerig blijk
van.
Het RiNheeft bij velen een goede naam verkregen. Zij die nog niet tevreden zijn, mogen
bedenken dat het ombouwen van twee samengevoegde onderzoekapparaten tot een
geïntegreerd, optimaal gestructureerd, voor
zijn taak berekend en slagvaardig werkend
instituut voor toegepast onderzoek een
krachttoer was die veelvan alle betrokkenen
heeft geëist. Aan verdere verbetering van
organisatie en prestaties zal in de komende
jaren met enthousiasme en kracht worden
gewerkt.
Voor de toekomst worden hier slechts een
drietal ten dele nieuwe aandachtsgebieden
aangeduid. Allereerst zal het toegepast ecologisch onderzoek meer op de opkomende
problemen vooruit gaan lopen, in plaats van
— zoals in de eerste fase helaas maar te vaak
het gevalwas- achter de ontwikkelingen aan
tehollen. I n d e eerste fasewerden problemen
vaak zo laat onderkend ofvragen om advies
zo laat gesteld, dat het onderzoek pas begon
als het eigenlijk al afgesloten had moeten
zijn. Nu wij geleidelijk aan wat op adem
beginnen te komen, zal er voldoende ruimte geschapen moeten worden om op de problemen van de toekomst te anticiperen door
de technische en maatschappelijke ontwikkelingen tijdig te signaleren en te trachten
hun ecologische consequenties te voorspellen.Alleen dan kan hetonderzoek optijd met
resultaten komen. Een bescheiden begin in
deze richting is in 1976 gemaakt met de instelling van de groep Ecologische Toekomstverkenningen.

Een tweede gebied dat meer aandacht zal
vragen is de beschrijving van menselijke ingrepen in het milieu en de daarvan te verwachten ecologische effecten. Al jarenlang
levert het Instituut op verzoek van overheden van alleniveausrapporten overde ecologische consequenties van de aanleg van havens en (water)wegen, industrie- en stadsuitbreidingen, gas- en olieboringen en andere
technischewerken. Dezerapporten steunden
op lokale verkenningen, archiefgegevens en
op resultaten van het vele onderzoek naar
effecten van menselijke activiteiten op plant
en dier. Deze rapporten zou men kunnen
beschouwen als voorlopers van de milieueffectrapportage, zoals men die in de toekomst in Nederland verplicht wil stellen.
Hoewel nog niet duidelijk is wie de
milieu-effectrapportage zal gaan verzorgen,
is het zeer waarschijnlijk dat deze ontwikkeling voor het RiNveel werk met zich mee zal
brengen.
Een derde gebied waarop wij onsreeds richtten maar dat steeds meer aandacht vraagt, is
debegeleidingvan deontwikkelingvan nieuwe natuurterreinen door de aanwezige milieufactoren op dejuiste wijze tegebruiken of
te veranderen. Het komt neer op het maken
van geschikte uitgangsmilieus, waarbij de
beheersmaatregelen in sterke mate bepalen
welke levensgemeenschappen tot ontwikkeling zullen komen.
Daarnaast zalernogmeerdan voorheen voor
gezorgd moeten worden dat hetonderzoek zo
direct mogelijk aansluit op de praktijkproblemen enzoefficiënt mogelijk toewerkt naar
ecologisch goed gefundeerde, toepasbare resultaten.

ADVIEZEN EN ALGEMEEN ONDERZOEK

Ook ditjaar vervulde de afdeling Adviezen
en Algemeen onderzoek de taak van schakel
tussen onderzoek en praktijk en behandelde
als zodanig vele grotere en kleinere verzoeken om advies, informatie en rapportering,
waarbij - zoals de opzet binnen de organisatie van het Instituut is - de onderzoekafdelingen zo min mogelijk in hun werk werden
gestoord.
Ten opzichte van 1975 was er een groei in
het aantal te behandelen vragen te bespeuren (van 649 naar 755). Bij vergelijking van
tabel 1met die in het vorige jaarverslag valt
tevens een lichte accentverschuiving te
constateren.
In decategorie Informatie en diversen (1),de
grootste met 420 vragen, isde meest heterogene verzameling vraagstellers en vragen
ondergebracht. Deze categorie gaf een stijging van 8% te zien, voor zover de vragen
konden worden geregistreerd. Veel vragen
zijn namelijk van dien aard dat zij direct
kunnen worden beantwoord, hetzij telefonisch hetzij door toezending van materiaal
van de afdeling Documentatie; zij worden
dan niet door Adviezen en Algemeen onderzoek geregistreerd.
De categorieën Rapportering lokaal en algemeen (n en in) namen in omvang toe, zij het
niet spectaculair. Toch zijn dit de categorieën die de meeste tijd en inspanning vergen. De geproduceerde rapporten zijn vaak
vrij omvangrijke werkjes. In dit verband
kunnen genoemd worden:
- het rapport inzakedistelverordeningen en
-bestrijding, waarin werd uiteengezet dat
eigenlijk alleen de akkerdistel (Cirsiumarvense) een 'gevaar voor besmetting' van
cultuurgronden kan inhouden indien deze
aan niet-cultuurgronden grenzen, met name natuurreservaten. Overigens kan de
akkerdistel zich op die cultuurgronden
meestal slechts vestigen bij een onjuist
landbouwkundig beheer terwijl de nietagrarische gronden op ecologische grond-

slag zo beheerd kunnen worden dat er een
milieu ontstaat waarin geen ofzeer weinig
akkerdistels voorkomen.
het rapport over de biologische consequenties van uitvoering van de verschillende plannen voor de aanleg van het
Dollardkanaal en de daarmee samenhangende werkzaamheden aan de zeewering
langs deDollard. In dit rapport, opgesteld
op verzoek van het provinciaal bestuur
van Groningen, werd de grote biologische
betekenis van het Dollardgebied beschreven. Tevens werd aangegeven welke gevolgen verwacht kunnen worden van de
diverse kanaaltracés ten gevolge van direct terreinbeslag alsmede van verlegging
van het zoetwaterlozingspunt van Nieuw
Statenzijl naar de Punt van Reide en van
de speciewinning en -berging buitendijks,
het rapport overde biologisch-ecologische
consequenties van aanleg van een voorhaven bij IJmuiden en van uitbreiding van
Hoogovens-Estel waarin werd aangetoond dat de voorhaven een belangrijk
stuk duinmilieu zal doen verdwijnen zonder dat daar op natuurwetenschappelijk
gebied iets noemenswaard voor in de
plaats komt. De uitbreiding van de
Hoogovens in westelijke richting zal echter een veel geringere schade met zich
meebrengen.
het rapport over inrichting en beheer van
het reservaat 'De Regulieren' in de
Bommelerwaard.
het rapport aan Rijkswaterstaat Gelderland inzake de aanleg van wildwisselplaatsen in de nieuwe Rijksweg 50 bij
o.a. deWoesteHoeve,waarin werd aangegeven welke uitwisselingsmogelijkheden
voor (voornamelijk) het edelhert op de
Oost- enMidden-Veluwe een voorwaarde
zijn voor de levensvatbaarheid van de
populatie.
het rapport aan de Rijksgebouwendienst
over de ecologische consequenties van de
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restauratie van een formele tuin bij paleis
Het Loo.
Het aantal vragen om advies over mogelijke
voorzieningen ter beperking van schade aan
natuurwetenschappelijke waarden door
technische ingrepen (iv) was driemaal zo
hoog als in het voorgaandejaar. Het betrof
veelal adviezen ter voorkoming van draadslachtoffers bij zendmasten en hoogspanningslijnen.
Het isopvallend dat er minder beheersplannen en -richtlijnen voor commentaar en aanvulling aan het Instituut zijn voorgelegd (v,
vi en vu) maar dat het aantal vragen over ad
hoc beheersproblemen (vm en ix) meer dan
verdubbelde.
De categorie Beheersverslaglegging (x) heeft
minder vragen opgeleverd, terwijl de categorie Beheer soorten (xi), d.w.z. die vraagstukken waarbij het wel en wee van dier- en
plantesoorten ter tafel komt, ongeveer gelijk
bleef. Dit was ook het geval bij categorie xn
waar ook sprake isvan soortenbeheer, echter
met de nadruk op de overlast die sommige
soorten kunnen veroorzaken. Merkwaardigerwijze kon slechts één vraag worden gemeld die voortvloeide uit de Natuurbeschermingswet (xm). In feite geeft dit een vertekend beeld omdat veel meer van de te behandelen kwesties uit de aard der zaak affiniteit
met deze wet vertonen. De categorie wordt
dan ookslechtsgehandhaafd om aan te geven
welke zaken het Instituut bereiken die direct
betrekking hebben op genoemde wet. Een
toename werd geconstateerd in de categorie
Financiële schade en kosten-batenanalyse
(xiv). De groei wordt vooral veroorzaakt
door het aantal verstrekte adviezen aan beheerders en eigenaren van eendenkooien,
dan wel aan instanties zoals Rijkswaterstaat
}f de Nederlandse Gasunie bij schade aan
:endenkooien ten gevolge van werkzaamheden die binnen het paalrecht van een kooi te
lulden zijn. Voor het overige isin deze categoriede nogweinig grijpbare materie ondergebracht van wat men natuurwaardering
:ou kunnen noemen. Het aantal vragen met
>etrekking tot milieukarteringen (xv) bleef

vrijwel gelijk ten opzichte van 1975.
De klantenkring van het Instituut gaf enkele
opmerkelijke verschuivingen tezien.Zo nam
het aantal directe vragen van CRM toe van 5
tot 30. Daartegenover staat dat het aantal
vragen van de Inspectie Natuurbehoud van
Staatsbosbeheer een lichte teruggang vertoonde terwijl de Inspectie Bosbouw maar
liefst40keerom adviesvroeg, tegen 18keer in
1975. De andere ministeries en rijksdiensten
bleven evenmin achter en lieten bijna driemaal zo vaak van zich horen als in het voorgaande jaar. De overige categorieën van de
klantenkring bleven over het algemeen vrij
constant; alleen kwamen er ruim driemaal
zoveelvragen uit het buitenland binnen. Het
zal interessant zijn dit verloop over een reeks
vanjaren te volgen.
De medewerkers die met eigen projecten aan
algemeen onderzoek werken, gaven in een
aantal gevallen aanvullingen op de adviezen
en rapporten die onder handen waren. Met
name daar waar biologische gegevens in een
ruimer kader moeten worden ingebracht,
kan een financiële beoordeling van de voorgenomen ingrepen van betekenis zijn.
Vanuit de afdeling werd op deze manier
meegewerkt aan eenrapport van Rijkswaterstaat over de eventuele aanleg van Rijksweg
15 in de buurt van Oldenzaal. De statistici
warenvolledigbezet met hetgevenvan interne adviezen over de opzet van onderzoek en
deverwerkingvan resultaten zodat aan eigen
onderzoekprojecten niet of nauwelijks gewerkt kon worden.
De vertegenwoordiging van het Instituut in
een toenemend aantal externe commissies
kostteditjaar meer tijd. Er werden bijdragen
geleverd in de vorm van rapporten en nota's
o.a. aan de Commissie Bestudering Waterhuishouding Gelderland, aan het Instituut
Machines, Arbeid en Gebouwen (IMAG) inzake de mechanisatie bij het beheer van natuurterreinen, aan de Natuurwetenschappelijke Adviesgroep Grevelingen, diverse
subcommissies en werkgroepen b.v. met betrekking tot de inrichting van ZuidwestDrenthe en de Commissievoor de Ontwikke11

lingvan beleidsanalyses (COBA). Het geschikt
maken van gegevens die in een dergelijk kader tothun recht komen, isterhand genomen
ten behoeve van de werkgroep Normen en
Maatstaven voor kosten-batenanalyses van
de COBA.

Over de hele linie is er een toename in het

[2

advieswerk te constateren en, hoewel het de
bedoeling is de onderzoekafdelingen daarmee zo min mogelijk te belasten, is hun inbrengonontbeerlijk. Elders inditjaarverslag
zult u dan ook kunnen lezen welke bijdragen
door de diverse afdelingen zijn geleverd.

BODEM
BODEMEUTROFIERING

In hetproefterrein inSchaarsbergen werd de
ontwikkeling van de eutrofiëring door de
aanvoer van verontreinigd regenwater
voortgezet. In vergelijking met 1975 - het
eerstejaarnadeaanlegvandepijpleiding-is
het fosfaatgehalte inhetbevloeide oppervlak
bijna verdubbeld (0,38% P 2 0 5 inde bovenste5cm),eengehaltedattweemaal zohoogis
als in de bouwvoor van een regelmatig bemest land. De springzaadbegroeiing heeft
zich over hetgehele bevloeide oppervlak uitgebreid enistotrijke bloei gekomen. Ookde
brandnetelplanten die vorig j a a r ontkiemd
zijn, hebben zichsterkontwikkeld en hebben
gebloeid. Nieuwe kiemplanten zijn niet uitgegroeid, waarschijnlijk alsgevolgvan lichtconcurrentie door de springzaadbegroeiing.
O p eenoude afvalstortplaats inhet reservaat
van kasteel Broekhuizen is een maaiproef
ingezet om na te gaan welke hoeveelheden
fosfor bij een-en tweemaal maaien per j a a r

gemiddelde afvoer in maaisel
in bouwvoor, inwater extraheerbaar
in bouwvoor, totaal
ifgevoerd worden. Ten gevolge van de
iroogte wasdeherbegroeiing opde percelen
iie injuni gemaaid waren, zeer gering zodat
iet effect van tweemaal maaien nauwelijks
geoordeeld kon worden. Het is niettemin
luidelijk geworden dat zelfs bij een hoge
)roduktie van brandnetel niet meer dan
- 2 % wordt afgevoerd vandehoeveelheid P
lieindebovenste 15cmvandebodem aanvezigis.

Voor eenmaaifrequentieproefdie in 1974in
de proeftuin van kasteel Broekhuizen werd
begonnen, isde bodem intensief bemonsterd
en werden de granulaire samenstelling, de
pH en de gehalten aan organische stof, stikstof,fosforenkaliumbepaald.Daarnaast werden de sneden diein mei,juni en september
plaatsvonden, kwantitatief bepaald en werd
het gehalte aanN,PenK hierin vastgesteld.
Ook hier had de droogte tot gevolg dat de
sneden bijdeverschillende maairegimes niet
representatief waren voor een normale opbrengst. Met voorbijgaan vandeze verschillenwerden ophetheleproefterrein perm 2de
hieronder vermelde hoeveelheden nutriënten afgevoerd. Tevens zijn vermeld de hoeveelheden N, P en K die in de bouwvoor
voorkomen, gesplitst indefractie diein water
geëxtraheerd kan worden en de totale hoeveelheid, allesing/m 2 . Voor Kgold eenHC1extractie.
N
4,0
7,7
352

P
o,7
3, 1
249

K
4,3
3,5
18

Hoewel de afvoerwaarden door de geringe
produktie laag zijn, is het duidelijk dat de
onttrekking aan K relatief het-grootst is en
dat ditnaeen aantaljaren weleensals beperkende factor zou kunnen gaan optreden. De
totale hoeveelheden N en P zijn aanzienlijk
maar hiervan is een groot deel niet binnen
afzienbare tijd als plantevoeding beschikbaar.

REGENWORMEN •

n terreinen waar onderzoek wordt gedaan
aar de vegetatieontwikkeling in verband
iet de aanleg van eenweg (Rijksweg 27ter

hoogte van het landgoed Nieuw Amelisweerd) ofin verband met begrazing alsbeheersmaatregel (Cranendonck) werden
13

Regenwormen zij niet continu actief'. Bij slechte weersomstandigheden (droogte, vorst) gaan
ze in diapauze, zoals deze Allolobophoracaliginosa.
Rain worms are not continuously active. When weather conditions become extreme (frost,
drought), they go into diapause, like this Allolobophora caliginosa.
kwantitatieve inventarisaties van de regenwormenpopulaties verricht. In Amelisweerd
werd het uitgangsbestand vastgelegd om
eventuele veranderingen in de toekomst te
kunnen vaststellen. In het terrein Cranendonck, dat nu driejaar heeft braak gelegen en
begraasd wordt door IJslandscpony's,was er
een duidelijke toename van de regenwormenpopulatie ; dit isvermoedelijk een gevolg
van het ontbreken van grondbewerking en
van veranderingen in de vegetatie.
Wijzigingen in de grondwaterstand in veengraslanden kunnen van invloed zijn op de
regenwormendichtheid en daarmee op een
van de voedselbronnen van weidevogels.
1

1-

Naar het laatste wordt onderzoek gedaar
door de afdeling Ornithologie. De invloec
van de grondwaterstand werd bestudeerd ir
proefvelden in Hoenkoop en Zegveld bi
grondwaterpeilen van ioo, 70 en 40 cm on
der maaiveld. In het redelijk vochtige jaa:
1974 waren de aantallen regenwormen bi
een peil van 70 en 100 cm onder maaivek
aanzienlijk hoger dan bij een peil van 40 cm
In de droge jaren 1975 en 1976 waren di
populatiedichtheden bij de hoogste grond
waterstand echter het hoogst. In normale ei
vochtige jaren is een hoog grondwaterpei
ongunstig voor regenwormen, in drogejarei
iseen laag peil zeer ongunstig.

N U T R I E N T E N K R I N G L O O PINV E R B A N D M E TBEHEER-

Bijhet onderzoek naar de stikstofvoorziening
van rietinZuidelijk Flevoland, waar jaarlijks
gebrand wordt, is gebleken dat een vierde
deel van de 'szomers bovengronds ingebouwde stikstof betrokken wordt uit de tussentijds in de rizomen opgeslagen voorraad.
Het afgestorven rietmateriaal dat na het
branden overblijft, draagt slechts in geringe
mate bij tot de stikstofvoorziening. Meer dan
de helft van de bovengronds benodigde N
wordt niet gedekt door gerecirculeerde stikstofmaar wordt onttrokken aan de voorraad
N H 4 - N tot 2 m diepte. Voor zover de beschikbare gegevens dit toelaten, valt te voorspellendat hetjaarlijks branden van de rietvegetatie,dat gepaard gaat met vervluchtiging
van een grote hoeveelheid N (ioo kg/ha),
over vijfjaar tot stikstofgebrek moet leiden.
De brand in het Fochteloërveen in maart
werd benut om gegevens te verzamelen over
de kwantitatieve betekenis van het vrijkomen van nutriënten uit de as van afgebrand
hoogveen. Algemeen wordt aangenomen dat
dit leidt tot het verdwijnen van oligotrofe
flora-elementen. Via de aszouden plotseling

voedingselementen diein het niet-verbrande
veen slecht beschikbaar waren, beter opgenomen kunnen worden, met uitzondering
van de elementen N en S die vervluchtigen.
Ook zou door het overschot aan kationen de
p H oplopen waardoor, evenals na kalkbemestingopveengrond,demineralisatie gestimuleerd wordt.
In de bovenste 5 cm van de verbrande veenbodem washet gehalte aan in water oplosbareP, K en M g duidelijk hoger dan in de nietverbrande veenbodem. De p H bleek echter
niet hoger te zijn. Het min ofmeer duidelijk
hogere niveau van minerale N in het afgebrande deel moet het gevolgzijn geweest van
gestimuleerde mineralisatie van organisch
materiaal die dan echter niet zonder meer
met de p H in verband kan worden gebracht.
Wanneer het botanisch onderzoek in het afgebrande deeleenontwikkeling tot een anderevegetatieaan het licht zou brengen, zou de
gevonden relatieve toename van beschikbare
nutriënten aanleiding kunnen geven tot een
onderzoek naar mogelijke causale verbanden.

INTERRELATIE BODEMFAUNA- BODEMMICROFLORA-

riet onderzoek naar de invloed van springtaarten op groei en ademhaling van schimnels op organisch materiaal in de grond is
ifgesloten en gepubliceerd. Het onderzoek
leeft aangetoond dat het begrazen van een
chimmelbegroeiing door de springstaart

Onychiurus quadriocellatus de hoeveelheid
schimmelhyfen sterkreduceert maar de groei
van de schimmels en de ademhaling stimuleert. Ten gevolge hiervan wordt tevens de
afbraak van het organisch materiaal door
schimmels vergroot.

HUMUSONDERZOEK-

)e onderzoekingen naar de chemische saïenstelling van blad en strooisel en naar
hemische aspecten van de vorming van hums in de grond zijn afgesloten. Samenvat:nde publikaties zijn in Nederlandse tekst

gereed. Het ligt niet in de bedoeling dit soort
onderzoek voort te zetten. Met de opgedane
ervaring wordt thans aansluiting gezocht bij
de vraagstelling van de botanici over het
voorkomen van een plant en de omstandig-

heden op zijn standplaats. Een objectieve
kwalitatieve karakterisering van de organische stof in de grond komt hiervoor in aanmerking en is direct uitvoerbaar. Voor het
karakteriseren van het bodemmilicu wordt

[6

in de eerste plaats gedacht aan de vochthuishouding (vochtleverend vermogen, vocht/
luchthuishouding), stikstofomzettingen, fosfaatvastlegging en -mobilisatie.

VEGETATIES
-THEORETISCHE ONTWIKKELINGEN-

Aan de botanisch-ecologische onderzoekingen van het Instituut met betrekking tot
milieu-indicatie en natuurtechniek ligt een
hiertoe speciaal ontwikkelde theorie over basale systeemrelaties ten grondslag. De verdere uitbouw van dit abstracte fundament geschiedt tegenwoordig voor een belangrijk
deel in samenspraak met de werkgroep
Theorie van de Werkgemeenschap Landschapsecologisch Onderzoek.
Gedurende het verslagjaar was de aandacht
van voornoemde werkgroep in het bijzonder
gericht opvraagstukken betreffende destabiliteit van ecologische relatiestelsels ende verschillende verdedigingsmechanismen die
deze stabiliteit tot resultaat kunnen hebben.
Uitgaande van het door onderzoekers als
C S . Holling en R . M . May gehanteerde onderscheid tussen veerkracht en weerstand
(Eng.: resilience en resistance), kwam geleidelijk het beeld naar voren dat ecosystemen
waarbij veerkracht als defensiemiddel in
het spel is, hoofdzakelijk voor zichzelf als
selector-regulator moeten fungeren om de
verlangde externe constantie te verkrijgen te
midden van een veranderlijke omgeving.
Daarentegen berust het overleven door middelvan weerstand grotendeelsop het gebruik
van andermans veerkracht, d.w.z. op het
profiteren van niet tot het eigen stelsel behorende ecologische regulatoren uit de desbetreffende omgeving die voor de benodigde
uitwendige constantie zorg kunnen dragen.
Voorts werd aannemelijk dat ecosystemen
die voor het bereiken van externe constantie
op zichzelf zijn aangewezen (veerkracht),
hierdoor als geheel zozeer belast zijn dat er
voor hen geen gelegenheid overblijft tot opbouw van eenhogegraad van interne selectie
en regulatie op fijnere schaal. Al deze zogenaamde robuuste systemen zijn dan ook relatief eenvoudig gestructureerd (convergent)
en onder meer gekenmerkt door een geringe
verscheidenheid van soorten. De ontwikkelingvan eenruimtelijk complex relatiestelsel,

dat onder meer tot uiting komt in het daarbinnen optreden van eengrotediversiteit van
soorten organismen (waaronder zichdan bovendien veleselecte 'fijnproevers' bevinden),
kan zich alleen voordoen bij ecosystemen
waarvan het milieu onder dekking staat van
externe selectoren-annex-regulatoren die de
van hun omgeving afkomstige veranderlijkheid (ook 'storing' geheten) helpen uitschakelen (weerstand). Wordt een dergelijk, als
hetwareconstantie producerend en daarmee
veiligheid verschaffend weerstandsscherm
weggenomen ofalthans doorbroken, dan zal
het betrokken rijk gestructureerde, maar tevens fragiele ecologische stelsel ineenstorten,
c.q. vervangen worden door een systeem dat
ruimtelijk een veel minder complexe en divergente opbouw vertoont en het, regulatorischgezien, meer van eigen veerkracht moet
hebben om ter plaatse te kunnen overleven.
Bij een ditjaar door ons ingesteld onderzoek
naar het effect van enkele in- en uitwendige
beheersmaatregelen in eenvijftal blauwgraslandreservaten werden, als nevenresultaat,
aanwijzingen gevonden voordejuistheid van
de hierboven geschetste theoretische overwegingen. Dergelijke vochtige, maar overigens
schrale, eeuwenlang onbemest gebleven
hooilanden - die zich tot aan het begin van
deze eeuw over vele tienduizenden bunders
in ons land uitstrekten en waarvan nu helaas
nog slechts enkele tientallen hectaren als natuurreservaat zijn overgebleven - bevatten
aanzienlijk meer soorten planten dan onze
moderne cultuurgraslanden. Tochvond men
in zulke blauwgraslanden vroeger, en vindt
men ook nu nog in hun schamele restanten,
dat de verscheidenheid van soorten er van
plaats tot plaats sterk kon en kan verschillen.
De lokaliteiten waar zowel het aantal als de
uitgelezenheid der soorten een toppunt bereiken, zijn niet alleen slechts schaars vertegenwoordigd, maar, naar verhouding, ook
gering van formaat.
Met het oog op de grote betekenis die de
'7

bodemwaterhuishouding voor dit type voedselarme graslanden heeft mag nu, afgaande
op het hierboven genoemde verband tussen
ruimtelijke complexiteit en weerstand, worden verwacht dat de weinige plekjes waar
soortenrijkdom en exclusiviteit een zeer hoge
waarde bereiken, altijd zijn voorzien van een
of andere, als externe regulator optredende
omgevingscomponent die ervoor zorgt dat
hetgrondwaterregimeterplaatse zeer weinig
veranderlijkheid vertoont. Dit laatste houdt
met name in dat de schommelingen tussen
nat en droog sterk worden afgevlakt zodat
een bepaalde vochtigheidsgraad blijft gehandhaafd. Tot de vormen waarin zo'n bodemvochtigheidsregulator zich kan voordoen, bleken naar alle waarschijnlijkheid
ook de hier en daar op zekere diepte in de
veen- ofzandgrond aanwezige klei- of leemlaagjes te behoren.
Het opvallende, ons al van vroeger bekende
verschijnsel datjuist desoortenrijkste gedeelten van de nog resterende schraallandjes
dikwijls het langst hun specifieke kwaliteiten
weten te behouden wanneer de waterhuishouding van zo'n terrein door invloeden van
buitenaf een verandering heeft ondergaan,
vindt hierin eveneens zijn verklaring: de beste plekjes in een blauwgrasland danken behalve hun oorspronkelijke aanwezigheid ook
hun eventuele voortbestaan na een wijziging
in de lokale waterhuishouding voornamelijk
aan dehulpvan eeninhun nabijheid werkzame vochtregulator. Overigens kan deze hulp
uiteraard niet meer dan een betrekkelijke
zijn en uit de praktijk van het uitwendig
beheer van onze schraallandreservaten weten we dan ook dat het regulerend vermogen
van dergelijke weerstandsschermen inmiddels op tal van plaatsen al volledig teniet is
gedaan.
Een belangrijke conclusie die eveneens uit
hetvoorgaande kan worden getrokken, isdat
wanneer men, in het kader van de natuurtechnische milieubouw (d.w.z. bij omschakeling van doelstelling naar die van de natuurbescherming met betrekking tot een bepaald gebied), zijn zinnen heeft gezet op het

scheppen van levensomstandigheden ten
gunste van ruimtelijk complexe biocenosen,
men zich terdege moet realiseren dat het
succes hiervan in hoge mate zal worden bepaald door de aanwezigheid van geschikte
externe regulatoren in de litho- en hydrosfeer. Deze regulatoren kunnen zowel van
nature gegeven zijn als kunstmatig tot stand
worden gebracht. Zonder de tussenkomst
van zulke constantie verschaffende omgevingscomponenten mag men geen ontwikkelingvan soortenrijke levensgemeenschappen
verwachten.
Systemen die zelf als selector-regulator fungeren, dienen zoalswe hierboven zagen, over
veerkracht te beschikken. De handhaving
van het bepaalde, hun passende 'milieu'
komt in zo'n geval neer op bewaking van de
onderste en bovenste tolerantiegrens van dat
milieu, dus op afscherming naar twee onderlingtegengestelde kanten tegelijk. De hiertoe
strekkende regulatiemechanismen kunnen
we in materiële zin ook omschrijven als opslagmechanismen (Eng.: storage). Van deze
mechanismen dient voorraadvorming, resp.
-werking als buffer om overschrijding van de
onderste tolerantiegrens, d.w.z. die van het
minimaal vereiste, tevoorkomen, terwijl bergingswerking uitkomst kan bieden bij verdediging van de bovenste tolerantiegrens, die
van het maximaal toelaatbare. Studies van
aan dergelijke opslagmechanismen gekoppelde veerkracht zijn evenzeer van belang
voor het ecologisch onderzoek van milieuindicatie alsvoor de opzet en uitvoering van
natuurtechnische maatregelen bij het in- en
uitwendig beheer van reservaten.
Zij die als beheerders van zulke te beschermen natuurgebieden zijn aangewezen, fungeren uiteraard zelf voornamelijk als onderdeel van het regulatieapparaat dat als veerkrachtig weerstandsscherm moet dienen ten
opzichte van de hierbij te regelen grootheid,
zijnde de mate van menselijke invloed op de
onder hun hoede gestelde terreinen. In het
licht van het voorgaande leert men nu ook
beter beseffen dat hun functie als externe
selector-regulator weinig mogelijkheid over-

laat tot eigen bemoeienis met het meer fijnzinnige precisiewerk op het gebied van controle, herstel en ontwikkeling bij, met name,
het inwendige beheer. Wil men deze laatste
taak toch naar behoren verricht zien, dan zal
het desbetreffende regulatieapparaat, i.e. de
diverse beheersinstanties, voldoende moeten
worden bemand met medewerkers die hiertoe welde gelegenheid krijgen. Deze functionarissen moeten dan op hun beurt zelf weer
grondig worden afgeschermd tegen de storende effecten die inherent zijn aan het verdedigingssysteem waarvan zij deel uitmaken.
Een vergelijkbare toestand treffen we ook
aan bij ons eigen Instituut, waar de afdeling
Adviezen en Algemeen onderzoek als veerkrachtig afweerstelsel de externe betrekkingen zodanig dient te reguleren dat het werk
van alle overige afdelingen tot voldoende
diepgang en verfijning kan komen.

-MILIEU-INDICATIE-

Zoals hierboven al gesteld werd is de belangrijkste te reguleren ecologische grootheid voor het beheer van natuurreservaten
de mate van menselijke invloed op die terreinen. Gelet op het specifieke te handhaven of
eventueel zelfsteverbeteren 'milieu' van zo'n
beschermd gebied, moet de betrokken beheerder er voortdurend op toezien dat daarbij de tolerantiegrens van het maximaal toelaatbare evenmin wordt overschreden als die
van het minimaal vereiste.
Aangezien de bedreiging in de richting van
'te veel' voornamelijk van buiten het reservaat komt, duiden we de bewaking van de
maximumgrenswaarde aan als het 'uitwendig' beheer, terwijl de bemoeienissen met de
minimaal vereiste mate van beïnvloeding
het 'inwendig' beheer vertegenwoordigen.
Uitwendige beheersmaatregelen zullen dus
in het algemeen neerkomen op afweer van
ongewenste, door de buitenwacht veroorzaakte effecten, inwendige daarentegen op

Vlozegge (Carex pulicaris) is een indicator
voor een lage graad van veranderlijkheid in
de waterhuishouding.
Flea sedge (Carex pulicaris) serves as an indicator for relatively stable hydrological
conditions.
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bevordering van die vormen van menselijke
bezigheid welke kunnen bijdragen tot instandhouding of verbetering van de eigenschappen van het natuurgebied. Tot deze
laatste groep van maatregelen behoren dan
zulke acties als afgraven, begrazen en
afmaaien.
Wil de beheerder in staat zijn te constateren
oferin een bepaald geval sprake isvan een te
veel of van een te weinig, dan behoort hij te
beschikken over zowel passende maatstaven
als over waarnemingsmiddelen die hem omtrent een en ander aanwijzingen geven en
dat liefst zo precies mogelijk. Naast deze
vergelijkings- en meetapparatuur moeten
hem dan uiteraard ook nog geschikte middelen en methoden ten dienste staan om zijn
selecterende enregulerende functie naar vermogen te kunnen uitoefenen.
Een der voornaamste opdrachten binnen het
botanisch-ecologisch onderzoek van het
RiN bestaat dan ook uit het samenstellen, en
op de lange duur vervolmaken, van een adequaat meetinstrumentarium, met behulp
waarvan kan worden afgelezen of men met
zijn selecterende en regulerende acties 'goed'
dan wel 'fout' zit. Bij deze opdracht wordt in
de eerste plaats gewerkt aan het gebruik van
wilde plantesoorten en de spontaan uit hen
geformeerde botanische structuren van hogereorde alsbiotische milieu-indicatoren ten
behoeve van het natuurbeheer. In het jaarverslagover 1974ishierover eenkorte uiteenzetting te vinden.
Dat er voor de toepassing van plantaardige
milieu-indicatoren overigens een breder terrein dan alleen maar het zuivere natuurbeheer is weggelegd tonen de, vooral milieutechnisch gezien, waardevolle resultaten van
het onderzoek naar de uitwerking van luchtverontreiniging op de levensmogelijkheden
van epifytische lichenen inNederland. In het
afgelopen jaar promoveerde onze medewerkster mw.A.de Wit aan de Rijksuniversiteit te Utrecht op het proefschrift Epiphytic
LichensandAir Pollutionin The Netherlands. In
deze studie wordt verslag gedaan over de
verslechterende invloed van uit woon- en
20

industriecentra afkomstige en in de atmosfeer geraakte emissiesophet milieuvan korstmossen die op de stammen en takken van
bomen leven. Bij dit in 1971 aangevangen
onderzoek werd de verspreiding van genoemde plantengroep vergeleken met de
geografische variatie in S0 2 -gehalte van de
lucht boven onsland. Het bleek mogelijk een
goed beschrijvend model te maken van de
samenhang tussen zwaveldioxydedichtheid
en lichenenrijkdom. Bij hoge SO a -concentraties (mediane winterconcentraties
groter dan 100 ug/m 3 ) komen slechts zeer
weinig soorten voor. Verder werd duidelijk
dat bij lagere gehalten de winterpiekwaarden van het meeste belang zijn terwijl dan
tevens andere factoren dan SO„ van betekenis worden.
Terugkerende tot de onderzoekingen voor
het eigenlijke natuurbeheer kan worden opgemerkt dat erbehalvenaar biotische milieuindicatoren ook voortdurend gezocht wordt
naar bruikbare aanwijzers van abiotische
aard. Bij het verschijnsel 'natuurreservaat'
kan men, analoog aan wat bij organismen
gebeurt, de uitwendige betrekkingen tussen
zo'n terrein en zijn naaste omgeving stellen
tegenover de inwendige betrekkingen die
zich tussen de onderdelen van het gebied zelf
voordoen. In het eerste geval laten zich dan
ook zowel 'morfologische' (de uitwendige
ruimtelijke aspecten betreffende) als 'ecologische' (het uitwendige gebeuren betreffende) eigenschappen en kenmerken onderscheiden. O p dezelfde manier kunnen we bij
de inwendige relaties spreken van 'anatomische' (de interne ruimtelijke aspecten betreffende) en van 'fysiologische' (het interne gebeuren betreffende) eigenschappen en
kenmerken. Tot de 'anatomische' kenmerken rekenen we dan bijvoorbeeld de diverse
daar levende organismen en hun ruimtelijke
ordening, de verdeling tussen land en water,
de bodemprofielen en wat voorts met behulp
van loep, boor, spade e.d. kan worden vastgesteld.De 'fysiologische' kenmerken omvatten onder meer microklimaat, bodemtemperatuur, waterhuishouding en zuurgraad,

derhalve alleswaarbij apparaten als elektroden en sondes aan de metingen tepas komen.
De waarnemingen om de interne relaties,
eigenschappen en kenmerken te kunnen opsporen geschieden grotendeels in hetveld, dus
met de beide voeten op de grond. Voor de
waarnemer die zich op deze wijze zowel
ruimtelijke als temporele beelden van een en
ander moet zien te verschaffen, vormt het
naar verhouding grote formaat van zijn object evenwel een obstakel bij zijn observaties:
hij kan niet overal tegelijk zijn en evenmin
een bepaalde plek continu in de gaten houden. Bovendien loopt hij kans met zijn bezigheden in het veld de eigenschappen van het
reservaat ter plaatse te beïnvloeden en daarmee weer de uitkomst van zijn waarnemingen. Een en ander geldt in het bijzonder
wanneer de metingen moeten worden gebruikt om een indruk tekrijgen van de externe relaties, eigenschappen en kenmerken,
waarbij hetdusgaat om de 'morfologie' en de
'ecologie' van een natuurreservaat. Een aantrekkelijke oplossing hiervoor is zo'n gebied
meer afstandelijk te benaderen, d.w.z. door
middel van 'remote sensing' ofwel teledetectie.
Overeenkomstig de grondparadox uit onze
theorie der systeemrelaties kunnen we door
de verticale ruimtelijke scheiding tussen een
waarnemer en zijn object te vergroten de
horizontale laten afnemen, m.a.w. het gezichtsveld van de waarnemer verbreden.
Door bij deze afstandelijke vorm van waarnemen gebruik te maken van elektromagnetische straling (die zich immers zelfs in vacuüm voortplant) is het bovendien mogelijk
om een 'stoffelijke' scheiding te realiseren
(zodat storende effecten kunnen worden
voorkomen) zonder noemenswaardig verlies
aan informatorische verbinding. Worden
dergelijke waarnemingen dan ook nog gedaan met behulp van satellieten, dan kunnen
we tevens de temporele hiaten in onze
'waarnemingsbeelden-door-de-tijd-heen'
eenvoudiger verkleinen. Dergelijke, door
middel van teledetectie verkregen ruimtelijke en temporele beelden, die het directe re-

sultaat vormen van de observatie, kunnen
verder op verschillende manieren aanschouwelijk worden gemaakt.
Remote sensing kan onder meer plaatsvinden via luchtfotografie en multispectrale
scanning. Debeeldvorming gaatindit laatste
gevallangselektronische weg.De kenmerken
diehierbij geregistreerd worden, zijn degereflecteerde zonnestraling en de warmte-emissievan het aardoppervlak.
In het verslagjaar werd, o.a. in NIWARSverband, gewerkt aan een verdere ontwikkeling van remote sensing voor het natuurbeheer. Hiertoe waren gedeelten van het kraggenlandschap in Noordwest-Overijssel als
onderzoekobject gekozen. Uit deze studie
konden onder meer de volgende belangrijke
conclusies worden getrokken:
i. Voor het verkrijgen van detailinformatie
hebben fotografische technieken wegens
een beter scheidend vermogen (patroonregistratie) voorlopig de voorkeur boven
scanningtechnieken, afgezien van het
thermische gebied.
2. De toepassingsmogelijkhedenvan false color fotografie (type kleureninfrarood, afgekort: CIR) voor het natuurbeheer zijn
beperkter dan zwart-wit PAN-fotografie.
Het is verder waarschijnlijk dat de zogenaamde multibandfotografie de beste resultaten zal opleveren. Hiermee is in ons
land echter nog meer weinig ervaring opgedaan. Voornoemde inzichten zijn verkregen met behulp van multispectrale
scanning als onderzoektechniek.
3. Indien men slechts de keus heeft tussen
kleureninfrarood-, zwart-wit PAN- en gewone kleurenfotografie benevens multispectrale scanning, dan kunnen in specifiekegevallen metdelaatstebetere resultaten worden bereikt.
Multispectrale scanning vanuit satellieten is
de meest belovende waarnemingsmethode
omdat hierdoor ook in het bijzonder de temporele beelden aan kwaliteit zullen winnen.
Langs deze weg kan met name de studie van
successieverschijnselen aanzienlijk worden
verrijkt en tevens vereenvoudigd.
21
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KUSTWATEREN

De afdeling Estuariene ecologie is gehuisvest
in het Nederlands Instituut voor Onderzoek
der Zee (NIOZ) op Texel. Nadat in 1975 de
eerste man voor deze afdeling in dienst was
gekomen, werden in 1976nog drie onderzoekers aangesteld. Deze drie ecologen worden
betaald door de Stichting Veth tot Steun aan
Waddenonderzoek. Zij hebben de opdracht
de internationale werkgroep Waddengebied
bij te staan bij het samenstellen van een witboek overdetotale natuurwetenschappelijke
kennis van het waddengebied. H u n werk
wordt hieronder nader toegelicht. Het hoofd
van de afdeling treedt op als coördinator,
terwijl het werk wordt begeleid door een
stuurgroep waarin het Instituut, de werkgroep Waddengebied en de Stichting Veth
deelnemen.
Dankers bewerkte de resultaten van visvangsten gedurende vijfjaar in de Waddenzee
uitgevoerd door het Rijksinstituut voor
Visserij Onderzoek te IJmuiden en door het
Institut für Küsten- und Binnenfischerei te
Hamburg. Met behulp van de computer van
het Energie Centrum Nederland te Petten
werden van alle vissoorten kaarten getekend
die een beeld van de gemiddelde verspreiding en talrijkheid geven. Daarnaast verzamelde Dankers gegevens over de benthische
fauna van de Waddenzee.
Dijkema voltooide een vegetatiekartering
(1 :100000) van alle waddeneilanden en de
kustgebieden van het vasteland. Deze kaart
werd vervaardigd op basis van bestaande
gedetailleerde vegetatiekarteringen en luchtfoto's
Smit analyseerde alle wadvogeltellingen die
konden worden opgespoord. Van 32 vogelsoorten werden maandgemiddelden met be-

trouwbaarheidsintervallen berekend. Deze
gegevens zijn voor twaalf deelgebieden tot
grafieken verwerkt. Inmiddels isSmit begonnenmethetverzamelen vangegevensover de
gewervelde dieren van de waddeneilanden.
Een opmerkelijk verschijnsel ishet feit dat de
beschikbare informatie over het waddengebied van Den Helder naar Esbjerg geleidelijk
afneemt. Dit geldt zowelvoor devegetatie als
voor vissen en vogels.
Wolff hield zichbezigmet decoördinatie van
dewerkzaamheden enmet deredactievan de
eerste eindrapporten van de secties van de
werkgroep Waddengebied. Daarnaast redigeerde hij namens deze werkgroep de
Proceedings of the Conferenceof Wadden Sea
Experts held at the Island of Schiermonnikoog.
Naast dit internationale werk werd voorts
tijd besteed aan diverse rapporten over
Nederlandse natuurbeheersproblemen. Zo
werd een rapport geschreven over de consequenties van dewinning van delfstoffen in de
Waddenzee en andere Nederlandse kustwateren en werd commentaar geleverd op de
notaover dehoofdlijnen van de ontwikkeling
van de Waddenzee. Meegewerkt werd aan
een rapport over de consequenties van verschillende kanaaltracés doordeDollard. Ten
slotte werd deelgenomen aan de werkzaamheden van een werkgroep die speciale voorwaarden ter bescherming van natuur en milieu diende te formuleren voor een eventuele
concessie-Zuidwal voor het winnen van gas
uit de Waddenzee.
O p een conferentie te Reykjavik over 'The
rehabilitation of severely damaged ecosystems' werd een voordracht gehouden over
'The degradation of ecosystems by the
Rhine'.
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BINNENWATEREN
ONDERZOEK-

De belangrijkste gebeurtenis in 1976 bij de
afdeling Hydrobiologie was de ingebruikneming van het tot laboratorium verbouwde
koetshuis van kasteel Broekhuizen. De opstelling voor de experimenten met microecosystemen kon daardoor haar beslag krijgen, mede dank zij de aanstelling van de
analist C.C.vanDijk. Voordezeproeven zijn
watervlooien en algen nodig waarvoor kweken werden ingezet. Hiervoor werd oorspronkelijk gefiltreerd water uitdevijver van
het kasteel gebruikt, maar om niet afhankelijk tezijn van de wisselende samenstelling

van dit buitenwater, dat indeze droge zomer
zelfshelemaal verdween, wordt gezocht naar
eenbruikbare samenstellingvan het medium
voor de kweek van watervlooien en algen.
Wanneer dit proefmedium beschikbaar is,
zal het gebruikt worden voor het onderzoek
aan micro-ecosystemen en voor kortlopende
toxiciteitsproeven met herbiciden. In samenwerking met het Limnologisch laboratorium
van deUniversiteit van Amsterdam bereidde
Kersting een publikatie voor over een nieuw
type micro-ecosysteem.

Micro-ecosysteem voor het onderzoek naar subletale effecten van toxische stoffen, in het
bijzonder herbiciden
Material closed, three-compartment, recycling micro-ecosystem for the evaluation of sublethal effects oftoxic substances, especially herbicides
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Eietonderzoek naar debruikbaarheid van de
ïOD-test voor de bepaling van de kwaliteit
/an oppervlaktewater werd afgesloten met
;en publikatie. Voor bepaalde doeleinden
Dlijkt deze methode ongeschikt te zijn als
naatstaf.
[nde Maarsseveense Plassen werd in samenverking en overleg met het Limnologisch
nstituut te Nieuwersluis en met het reeds
genoemde Limnologisch laboratorium onlerzoek gedaan naar de zuurstofhuishouling. In de grote en de kleine plas deed
Cersting maandelijks metingen gedurende
.8uur. De apparatuur hiervoor wordt verder
intwikkeld; de verkregen gegevens zijn inniddelsmetdecomputer bewerkt. De metin;engeven inzicht in dedag- en nachtfluctuaies van een verontreinigd en een nieterontreinigd water waarbij in deze diepe
liassen spronglagen optreden. Het effect
liervan zal op langere termijn gevolgd woren door maandelijkse waarnemingen. Het
izichtinhet ontstaan van spronglagen en de
aarbij behorende processen en organismen
mrdt gebruikt bij problemen die zich vooroen bij ontgrondingen en inrichting van
lassen. De ontwikkelde methodieken zullen
et mogelijk maken ook onderzoek in oniepe plassen te doen.
Is vervolg op het hydrobiologisch onder3ek in vennen op de Veluwe werd een pro:ct aangevat om inzicht te krijgen in de
;ologie en taxonomie van cladoceren in
ederland. Watervlooien zijn, evenals dia>meeën, taxonomische groepen waarvan
uiten Nederland veel bekend is.Zij worden
aarom in internationaal verband gebruikt
sindicatororganismen voor de waterkwaliit. Het isvan belang hier onderzoek naar te
jen inde Nederlandse wateren aan de hand
in bestaande gegevens en verdere bemonsringen, aangezien watervlooien in de
ederlandse wateren nog onvoldoende beudeerd zijn.
e soortenonderscheiding van planktonorinismen is van fundamenteel belang bij de
ologische beoordeling van water, maar ook
termate ingewikkeld aangezien de grenzen

tussen de soorten vaak vaag zijn. Vooral bij
de algen vindt men talvan overgangsvormen
die de systematische rangschikking bemoeilijken; inmiddels ishiervan een synopsis
samengesteld. Schroevers gingverder met de
bewerkingvan fytoplanktonmonsters uit verschillende wateren. De bewerking van een
transect in de Peel isgereed; hierover zal het
komend jaar een rapport verschijnen. Dit
onderzoek levert tevens gegevens op over de
samenstelling van gemeenschappen in het
fytoplankton van oppervlaktewateren waarop een typologie kan worden gebaseerd. Deze typologie is belangrijk als er richtlijnen
gegeven moeten worden voor het beheer van
wateren.
Het veldonderzoek aan de macrofauna van
krabbescheer werd afgesloten, evenals het
veldwerk van het effect van gierlozingen in
beken en sloten.
Naast hethierboven genoemde achtergrondonderzoek werd kortlopend onderzoek gedaan naar aanleiding van verzoeken om advies of rapportering. Aan de Nederlandse
Vereniging tot Bescherming van Vogels
werd advies uitgebracht over de waterkwaliteit van de Ackerdijkse Plassen en de mogelijkheid om door bepaalde beheersmaatregelen ondergedoken endrijvende waterplanten terug tekrijgen. Ook werd de waterkwaliteit van de Boornbergumerkrite (F.) beoordeeld nu de waterhuishouding aldaar gewijzigd is. O p verzoek van de Nb-consulent in
Zuid-Holland werd voor een hydrobiologische waardering van de Reeuwijkse Plassen
maandelijks een chemische en planktonbemonstering uitgevoerd. Het onderzoek van
Leentvaar en Sinkeldam naar de waterkwaliteit van het CRM-reservaat de Rottige
Meenthe (F.) dat in 1975werd begonnen, is
afgesloten met een rapport. Gebleken is dat
matig verontreinigd polderwater door een
rietveld gereinigd kan worden en aldus geschikt wordt voor gebruik binnen het reservaat. Het ligt in de bedoeling de toepassingsmogelijkheden verder uit te werken voor andere natuurgebieden.
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•ACTIVITEITEN IN COMMISSIES EN W E R K G R O E P E N -

Voor het boekDeNoordelijke Vechtplassen, een
uitgave van de stichting Commissie voor de
Vecht en het oostelijk en westelijk Plassengebied, schreef Leentvaar de hoofdstukken
'Hydrobiologie van hetNaardermeer' en 'De
invloed van de zandwinning op het milieu
van de Vinkeveense Plassen' terwijl Higler
het hoofdstuk verzorgde over 'De macrofauna van het Hol te Kortenhoef'.
Verder verleende de afdeling haar medewerking aan het rapport 'Waterkwaliteit Vinkeveenseplassen 1970t/m 1974'van de Provinciale Waterstaat Utrecht. Gegevens en inzichten vanuit het natuurbeheer werden verwerkt in het commentaar op het concept van
het interimrapport van de begeleidingscommissie Zandwinning Randmeren en IJsselmeer van Rijkswaterstaat. In dit kader kunnen ook genoemd worden het commentaar
en de rapportering over de waterkwaliteit
van het IJsselmeer in verband met de plannen voor inpoldering van de Markerwaard.
Aan deverschillende commissies diezich met
koelwaterproblemen bezighouden, werden

bijdragen geleverd overdebiologische aspeo
ten, o.a. voor het rapport 'Koelwateronder
zoek in Nederland' en over de biologisch«
kwaliteit van Biesbosch en Amer. Ook ove:
het gebied van het Hollands Diep werdet
gegevens verzameld, niet alleen in verbanc
met de normering van koelwaterlozing maa:
ook met het oog op de waterkwaliteit na di
aanleg en uitbreiding van de Sasseplaat al
vogelreservaat.
De werkgroep Biologische waterbeoordelins
heeft een gelijknamig rapport uitgegevei
waarin methoden worden aangegeven voo:
het beoordelen van Nederlands oppervlakte
water op biologische grondslag. Schroever
verzorgde de eindredactie van het hoofdstul
'Beoordeling van de waterkwaliteit op basi
van het mikrofytenbestand'.
Enkele medewerkers van de afdeling ver
zorgden cursussen over milieu en water voo
de universiteiten van Leiden en Nijmegen
daarnaast werd aan medewerkers van he
Staatsbosbeheer een cursus gegeven ove
'Water als biotoop'.

USES*
• H u iiMSSvfcSritoäaä3L.

Van koetshuis tot laboratorium: de afdeling Hydrobiologie kreeg een nieuwe huisvesting.
From coach-house to laboratory: new accomodations for the Department of Hydrobiolog;
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VOGELS
BEDREIGDE SOORTEN-

Het geografisch-ecologisch onderzoek aan
bedreigde soorten leverdeditjaar het volgende beeld op. De grote stern broedde met
ongeveer 5500paar opzesplaatsen;dit iseen
kleine toename van 300 paar ten opzichte
van 1975.Delepelaar broedde invijfkolonies
met 179 paar, een teruggang in vergelijking
met 1975 (206 paar) en 1974 (215 paar). De
ooievaar bereikte weer het minimum van zes
paar (1972: 9; 1973: 6; 1974: 8 en 1975: 9).
Er werden wel veel jongen grootgebracht:
gemiddeld 2,67 per bewoond nest, bijna net
zohoog alshet maximum in 1974 (2,87). Het
ziet ernaar uit dat deze hoge reproduktie
verband houdt met een grote veldmuizenstand in die jaren.
Dver het onderzoek naar het voedsel en de
/oedselgebieden van de purperreiger in de
Nieuwkoopse Plassen kwam een rapport ge•eed. Er bleek onder meer uit dat purperreigersuitgesproken dagvogels zijn en op meer
lan 20km van het broedterrein voedsel kunïen zoeken. De kolonies bij Nieuwkoop hebjen een voedselareaal nodig van ongeveer

500 km 2 . Het voedsel bestaat voornamelijk
uit vis, daarnaast zoogdieren, amfibieën en
insekten. In 1975 broedden in de kolonies
vanhetNieuwkoopseplassengebied 276 paar
purperreigers; het landelijk totaal bedroeg
toen ongeveer 700 paar.
Aangezien het korhoenderbestand in ons
land de laatste jaren sterk terugliep, werd
begonnen met het verzamelen van informatiehierover. Waren er in 1971nog rond 1500
korhoenders, in 1976 bleek hun aantal niet
boven deduizend uit tekomen. Afgezien van
veranderingen in het biotoop, zou ook de
geringe overlevingskans van de kuikens deze
achteruitgang kunnen veroorzaken.
In verschillende terreinen waar patrijzen
voorkomen, verzamelden studenten gegevens om na te gaan welke factoren van invloed zijn op de stand van deze hoenders.
Verstoring, verdwijnen van hagen en ruigten
en gebruik van pesticiden hebben een nadelig effect op het broedsucces en op de overlevingskans van de kuikens.

•GANZEN-

'owelover denationale alsde internationale
anzentellingen in iwRB-verband kwam een
antal publikaties gereed. In West-Europa
verwinteren ongeveer 500000 ganzen; de
elft daarvan doet dat in Nederland. Dit feit
:gtop ons land een grote internationale verntwoordelijkheid voorhetvoortbestaan van
eze ganzenpopulaties en vraagt naast een,
imiddels gerealiseerde, jacht- en schadesgeling om inrichting van meer ganzen:servaten.
>erotganzen, althans de ondersoort Branta
'jnicla bernicla, zijn toegenomen tot 120000
»œmplaren.Zij krijgen speciale aandacht in
;n onderzoek dat in samenwerking met de
.ijksuniversiteit Groningen op Terschelling

en Vlieland wordt gedaan, maar dat ook
nationale en internationale aspecten heeft.
Gedurende de zachte winters van de laatste
jaren blijft ongeveer 10% van de wereldpopulatie in het Nederlandse waddengebied
overwinteren. Dat verblijf houdt risico's in
hetgeen bleek tijdens de koude periode in
januari-februari. Van het aantal rotganzen
dat voor het invallen van de kou aanwezig
was,stierfopVlieland 1,4%tijdens de koude
terwijl 8 1 % Vlieland verliet. O p de
Boschplaat stierf 1,1% en trok 9 3 % weg.
Deze sterfte betrof voornamelijk eerstejaars
vogels (81%). In de Terschellinger polder
was nauwelijks sterfte, waarschijnlijk als gevolg van een betere voedselsituatie. In het
^7

voorjaar is het belang van het Nederlandse
waddengebied nog groter omdat dan bijna
de helft van de wereldpopulatie zich hier
ophoudt. Per etmaal wordt dan bijna tweemaal zoveel tijd aan eten besteed als in de
winter met het gevolg dat het lichaamsgewicht in mei met ongeveer 10% toeneemt.
O m het verband tussen fysieke conditie en
broedsucces na te gaan werden in mei g6

rotganzen gevangen, gewogen en individueel herkenbaar geringd. In de overwinteringsperiode werd zoveel mogelijk de familiegrootte van de geringde exemplaren bepaald om deze te correleren met het gewicht
in mei. Hieruit zou kunnen blijken welke rol
de Nederlandse pleisterplaatsen in april en
mei spelen in het voortbestaan van de
rotgans.

•WEIDEVOGELS-

Voor het onderzoek van Beintema en Van
den Bergh naar de invloed van ontwatering
en landbouwintensivering opde weidevogelstand werd in Friesland met hulp van de
Cultuurtechnische Dienst een aantal proefterreinen op klei en op veen uitgekozen.
Daarin bevonden zichzowelslecht ontwaterdeen extensiefgebruikte alsgoed ontwaterde
en intensief gebruikte graslandgebieden.
Deze gebieden zijn in 1975 en 1976 geïnventariseerd. Het rapport over 1975 kwam dit
jaar gereed en uit vergelijking van de dichtheden in de verschillende gebieden zijn o.a.
devolgendevoorlopigeconclusies tetrekken:
scholekster en tureluur zijn op klei talrijker
dan op veen; kemphaan enwatersnip komen
op veen algemener voor dan op klei; kievit,
grutto,tureluur, kemphaan enwatersnip zijn
in slecht ontwaterde en vrij extensief beheerde terreinen talrijker dan ingoed ontwaterde
en intensief beheerde gebieden; de kemphaan ontbreekt nagenoeg geheel in gebieden
waar een ruilverkaveling is uitgevoerd.
Alle onderzochte soorten geven de voorkeur

aan die gedeelten van het terrein die het
minst zijn drooggelegd. Bij een zelfde peil
zijn ditdusdelaagstedelen.Bijeen drooglegging in de orde van grootte van 1 m is er var
voorkeur voor meer of minder ontwaterd
land weinig meer te bespeuren; de belangrijkste verschillen zijn te vinden bij eer
drooglegging van enkele decimeters.
Er werd ookonderzoek gedaan naar de factorendiehet broedseizoen enbroedsucces beïn
vloeden ennaar deverschillen inoverlevings
kansen van vroeg en laat geborenjongen. Di
onderzoekers ringden hiervoor 1500kuikens
terwijl ook vijftig ringers werden ingescha
keld. In het kader van dit onderzoek werdei
kieviten, grutto's en tureluurs gekweekt on
de leeftijd te kunnen bepalen van in hetvel<
gemetenjonge vogels.
Insamenwerking metdeafdeling Bodemeco
logieisditjaar eenonderzoek begonnen naa
de prooidierfauna in de bodem en op d
vegetatie in verschillende weidevogelbiotc
pen.

-IJSSELMEER-

O p verzoek van de Commissie Spaarbekkens
IJsselmeer werd onderzoek gedaan naar het
voorkomen van eenden, meeuwen, sterns en
aalscholvers in het IJsselmeer. Hiervoor
werd ookeendankbaar gebruik gemaakt van
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deoude eendentellingen. Speciale aandach
mede in verband met het voorkomen va
driehoeksmosselen, kregen de duikeendei
Grote zaagbek en nonnetje staan bij dit 01
derzoek ook centraal. Het gaat hierbij oi

tienduizenden topper-, kuif- en tafeleenden
en om enkele tot vele duizenden brilduikers,
grote zaagbekken en nonnetjes. Gebleken is
dat de nonnetjes aan het zuidelijk IJsselmeer

gebonden zijn door de aanwezigheid van beschutte slaapplaatsen zoals het Kinselmeer,
de plassen langs het Oostvaardersdiep en de
Houtribsluizen.
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lalscholver in karakteristieke drooghouding
Cormorant in characteristic drying posture

UITZETTEN VAN BEDREIGDE SOORTEN-

)epogingen om de raaf weer als broedvogel
ï Nederland terug te brengen hadden dit
larresultaat: voor het eerst werd ook buiten
e volières gebroed door drie vrij vliegende
aren. Dit gebeurde in het Deelerwoud, in

het Staatswildreservaat en op het terrein van
kasteel Broekhuizen. Er iswaarschijnlijk ook
een nest geweest in de bossen van Austerlitz.
Minstens acht jonge raven zijn uitgevlogen.
Er is een samenwerking tot stand gekomen
29

met België waar ook geprobeerd wordt de
raaf te reïntroduceren.
Wat betreft de aalscholvers zijn er eveneens
contacten met België, en verder met Duitsland en Frankrijk waar ook gepoogd wordt
om aalscholverkolonies te stichten. In ons
land speelt dit probleem vooral als bij een
eventuele inpoldering van de Markerwaard

de Naardermeerkolonie een belangrijk deel
van haar voedselgebied zal verliezen. In het
Robbenoordse bos in de Wieringermeer
werd dit jaar een begin gemaakt met het
creëren van nieuwe nestplaatsen. De mogelijkheden die de Esschenplaat langs het
Hollands Diep en de Biesbosch bieden, zijn
in studie.

-BOTULISME-

In 1976 is het botulisme sterk toegenomen
met als gevolg dat er vele tienduizenden
watervogels slachtoffer zijn geworden van
deze vergiftiging. Dit feit vormde de aanleiding om in samenwerking met het Centraal
Diergeneeskundig Instituut een onderzoekprogramma op te stellen naar de omstandigheden waaronder botulisme al dan niet

optreedt, opdat hopelijk preventieve beheers- en inrichtingsmaatregelen kunner
worden genomen. Het ligt in de bedoeling
het komendejaar in het onderzoek, dat ziel
vooralsnog tot watervogels beperkt heeft
ook het verband met de waterkwaliteit U
betrekken.

-STEENUIL-

In 1972 heeft Fuchs een bescheiden begin
gemaakt met een populatieonderzoek van de
steenuil dat sinds 1974 verder werd uitgebouwd. Over de resultaten hiervan werd in
voorgaandejaren nog niet bericht, reden om
er in dit verslag aandacht aan te besteden.
De aanvankelijke vraagstelling was een
strikt milieutoxicologische: bepaling van
mogelijke effecten van milieuverontreinigende stoffen op een aantal parameters die
van belang zijn voor het populatieverloop,
zoals legselgrootte, jeugdsterfte - zowel van
embryo's als van nestjongen - en mortaliteit
van adulte vogels. De desbetreffende gegevens waren afkomstig van een populatie in
de Midden-Betuwe en ter vergelijking werd
een tweede proefgebied gekozen dat als
relatief schoon kon worden beschouwd: het
weidegebied langs de IJssel tussen Doesburg
en Wichmond.
In de aanloopfase van het onderzoek bleken
echter ook andere factoren van mogelijk
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beslissende betekenis te zijn voor de ontwik
keling en instandhouding van een steenuil
populatie. De steenuil is een typische bewo
ner van halfopen cultuurlandschappen. Hi
is voor zijn nestgelegenheid afhankelijk vai
door de mens 'gemaakte' landschapselemen
ten zoals oude hoogstamboomgaardei
(vooral appel), verschillende soorten knot
bomen (knotwilgen, -populieren, -essen) ei
oude schuren. Ten gevolge van de ontwikke
lingen in de landbouw gaan de genoemd
elementen steeds verder in aantal achteruil
Het knotten isgeen boerenwerk meer, waar
door op tal van plaatsen de knotbome:
worden verwaarloosd en geleidelijk verval
len. Hierin valt de laatste tijd echter ee
verandering ten goede te bespeuren.
De hoogstamboomgaarden daarentegen Ir
ken definitief ten dode opgeschreven te zij
en worden in versneld tempo gerooid. I
1950 bedroeg het totale areaal aan hoot
stamboomgaarden in de Midden-Betuw

ruim 45ooo ha) nog ongeveer 8650 ha, in
975 was dit nog slechts 1200 ha. En sindslien zijn er nog ettelijke gerooid. O m de
[evolgenvan dezeontwikkelingen na te gaan
s vastgelegd in welk tempo nestholten die
:ens door steenuilen werden bewoond, verIwijnen ofop andere wijze ongeschikt worlen. Van de nestholten die in 1972 in de
klidden-Betuwe waren bewoond, was in
976 ruim 4 0 % verdwenen ofongeschikt gemorden. Voor de nestholten in hoogstambonen bedroeg het percentage dat 'onbruikiaar'werd, bijna 60.O p grond van gegevens
an geringde wijfjes kon worden vastgesteld
at deze in toenemende mate in schuren,
outstapels enknotbomen broeden. Het aanû broeders in hoogstambomen daalde dienvereenkomstig (tabel 2).
Ietverloren gaanvan eennestholte betekent
1 de meeste gevallen echter niet dat het
;rritorium doorhet 'residerende' broedpaar
ordt verlaten. Vaak zijn binnen het territoum noganderegeschiktenestholten aanweg.Isdit niet het geval,dan isde plaatstrouw
;hter zosterk dat een minder gekwalificeere ruimte als nestholte wordt benut. In het
:rslagjaar broedde een steenuil in een tij;lijke puinhoop op de grond, onder een
aat hardboard. Ofdergelijke nestholten na
; dood van het residerende wijfje ook door
euwkomers worden aanvaard, valt te
:twijfelen. Er moet dan ook rekening wor;n gehouden met een 'uitgesteld' effect van
:tverlies van geschikte nestholten.
ihoeverre onder de huidige omstandighe•nhetontbreken van geschikte nestgelegenid een beperkende factor is, valt nog
seilijk te beoordelen. In de komgronden,
lar wegbeplantingen van populieren vrij;1de enige bomen vormen, lijkt dit zeker
t geval te zijn, nog afgezien van de molijkheid dat een dergelijk kaal landschap
k om andere redenen onaantrekkelijk is.
)k op de hoger gelegen stroomruggen,
iarzichdemeesteboomgaarden bevinden,
xd een onregelmatige verspreiding van de
Dedparen vastgesteld. Naast lokale conïtraties kwamen ook bijna lege plekken

Bij gebrek aan beter accepteerde deze steenuil een hoop puin als nestplaats.
For want ofbetter, thislittleowlmade itsnest
hole in a heap of rubbish.
S'

geplaatst om zodoende te kunnen nagaa:
of schaarste aan nestgelegenheid ook o
stroomruggronden een rol speelt.

voorzonderdat hiervoorduidelijke oorzaken
waren aan te wijzen. In het komende broedseizoen worden in het proefgebied nestkasten

Tabel 2. Verandering van de broedplaats van de steenuil
aanvankelijk broedend in:

i jaar later broedend in:

hoogstamboom
knotboom
schuur, houtstapel enz.

28 (68,3%)
10 (24,4%)
3 (7,3%)

23(56,1%)
12(29,3%)
6(14,6%)

totaal

41 (100%)

41 (100%)

-RIN(G) ONDERZOEK-

ARNHEM

RING

,

1.1U2.881
YOSELSOORT

V

kievit
Vanellus vanellus

GESLACHT
LEEFTIJD

(

M

-

1850

nestjong

21-05-1976
GERINGD

INGEN
Gelderland
51.58 N

O5.29 E

08-06-19T6
GEVONDEN

INGEN
Gelderland
51.58 N

BIJZONDER.
HEDEN

O5.29 E

r i n g gevonden i n n e s t h o l t e
van s t e e n u i l

RINGER

L . M . J . v a n den Bergh

VINDER

D.J.Gussinklo

W i l t U de gegevens vergelijken met Uw eigen aantekeningen m vu*
spoedig berichten wanneer iets niet klopt (ringnummer vermelden s.u.b.).

32

x

)

J

Het doel van het ringen van vogels is nadei
inlichtingen te verkrijgen over hun leven, i
het bijzonder over hun trekgewoonten. E
vinder iseen belangrijke schakel indit onde
zoek van het Vogeltrekstation te Arnher
Hoe toevallig zo'n ring weer kan opduike
blijkt uit de volgende gebeurtenis. Bij zi
onderzoek aan de steenuil in de Middei
Betuwe vond Gussinklo op 8 juni een rit
terug die Van den Bergh een paar wek(
eerder bij een nestjong van een kievit h<
aangemeten. Hetjongmoetdooreensteem
verschalkt zijn die deze ring in zijn nest b
waard heeft als aandenken.

ZOOGDIEREN

In 1971 heeft het Instituut een overzicht gepubliceerd van alle bekende verspreidingsgegevens van de Nederlandse zoogdieren.
Ditjaar kon wederom een belangrijke fase in
het zoogdierenonderzoek worden afgesloten.
Met hetgereedkomen van de rapporten over
de mol (Talpa europaea) en de ondergrondse
woelmuis (Pitymys subterraneus) zijn nu alle
literatuurgegevens over Nederlandse zoogdieren die voor het natuurbeheer van belang
zijn, bijeengebracht en in rapporten verwerkt.
De routinetellingen van de vleermuizen
(Chiroptera) in een aantal Zuidlimburgse
mergelgroeven werden voortgezet. Gebleken is dat de meer bijzondere soorten steeds
verder in aantal achteruitgaan. Voor begin
1977iseen algemene telling gepland waarna
allegegevensvan delaatstevijfentwintig j a a r

per groeve zullen worden samengevat en gepubliceerd. Er is een commissie voor onderzoek en bescherming van vleermuizen ingesteld omverstoringvan overwinterende vleermuizen door onderzoekers en belangstellenden zoveel mogelijk te beperken. Volgens
artikel 22 van de Natuurbeschermingswet is
voor onderzoek aan vleermuizen een vergunning van het ministerie van CRM vereist. Genoemde commissie kan nu tevens voor dit
ministerie de ingediende aanvragen beoordelen en het onderzoek coördineren.
Rond hetverkeersknooppunt Bergharen zijn
indertijd op advies van het Instituut tunnels
aangelegd ten behoeve van dassen. Het is
verheugend te kunnen melden dat het snelverkeer deze dieren niet meer de das omdoet
aangezien detunnelsgoed blijken te voldoen.

• WERKGROEP BEGRAZING -

In het verslagjaar werd het lopende onderzoek van de werkgroep Begrazing voortgezet; er is veel aandacht besteed aan de verwerking van de verzamelde gegevens in rapporten enpublikaties. Om eengoede aanslui-

ting van het werk op ander beheersgericht
onderzoek binnen het Instituut te waarborgen werd het administratief beter ingedeeld
en in nieuwe projecten beschreven.

-VOSSEN-

Er is een uitvoerig rapport gereedgekomen,
over dehuidige kennisvan deecologievan de
vosinverband met zijn rolinde verspreiding
van hondsdolheid; daarin werden ook aanbevelingen gedaan voor maatregelen tegen
verdere verspreiding van rabies. De vossenstand in Nederland is, waarschijnlijk door
een combinatie van grote jachtdruk, natuurlijke barrières en vele minder geschikte
biotopen, te laag voor het ontstaan van een

echte rabiesexplosie. Uit het vossenonderzoek in Drenthe bleek dat de dieren er een
groterleefgebied hebben dan opde ZuidoostVeluwe; ook hun menu heeft een andere
samenstelling. Met behulp van een videorecorder konden gedragingen van vossen wordenvastgelegd ;deuitwerkingvan deze gegevensisnog niet beëindigd. Het project wordt
in 1977 afgesloten.
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-REEWILD-

Een studentenonderzoek naar een onbejaagde reewildpopulatie in de Weerribben (Ov.)
leverde tot nu toe een groot aantal gegevens
op over de conditie van het reewild die hier
slechter is dan in de meeste gebieden in ons
land waar dezedieren voorkomen enwaar zij
wel worden bejaagd. Ten gevolge van de
dichtheid isdesterfte hoog tenoemen, vooral
in de wintermaanden; deze wordt voornamelijk veroorzaakt door parasitaire infecties.
Het komende jaar zullen de reproduktie en
het voedselaanbod in de verschillende jaar-

getijden worden bestudeerd. Er is een begin
gemaakt met het verzamelen van gegevens
over een mogelijke correlatie tussen conditie
en populatiedichtheid. Getracht wordt de
conditievan reewild uit tedrukken in lengtematen en gewichten. O p grond van deze
normen zou kunnen worden vastgesteld ol
een bepaalde reewilddichtheid de natuurlijke draagkracht van een terrein niet ofwel te
boven gaat. Dit onderzoek zal in samenwerking met d r . H . Ellenberg (Ingolstadt BRD)
worden voortgezet.

Een veel voorkomende parasiet bij reewild isde longworm Dictiocaulusviviparus.
The long worm Dictiocaulus viviparusisa common parasite ofroe deer.
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- ZEEHONDEN-

Dezeehondenstand gaat nogsteeds achteruit
in het Nederlandse deel van het waddengebied; in september bedroeg het aantal 375
exemplaren. Uit het internationale overlegis
gebleken dat in het oostelijke deel van de
Waddenzee (Sleeswijk-Holstein en Denemarken) de stand nagenoeg ongewijzigd is
gebleven. Het populatiedynamisch onderzoek heeft uitgewezen dat de reproduktie
jaarlijks daalt, mogelijk een gevolg van de
lozing van toxische afvalstoffen zoals men in

deOostzee heeft aangetoond. Het onderzoek
hiernaar wordt in samenwerking met de afdeling Toxicologie van de Landbouwhogeschool voortgezet.
De poging om via telemetrie de winterverblijfplaats van zeehonden op tesporen die
'szomers in onze Waddenzee vertoeven,
heeft enige vertraging ondervonden aangezien de ontwikkeling van een zender en een
tuigje meer tijd in beslag heeft genomen dan
werd verwacht.

3 m dewinterverblijfplaats van zeehonden teachterhalen isditdier uitgerust met een zender.
[nan attempt tolocatethewintering area ofharbour seals,thisanimal hasbeen equipped with
i radio transmitter.

•WILDE ZWIJNEN-

Dpverzoek van Faunabeheer heeft het Instiuut een onderzoek ingesteld naar de leefwij:e van het wilde zwijn in verband met de
oenemende schade aan landbouwgewassen,
'nmiddels is hierover een rapport verschelen. Het bijvoeren van zwijnen op die monenten dat er schade zou kunnen worden
langericht, blijkt een goed middel te zijn
vanneer dit niet al te dicht bij eventueel te

beschadigen terreinen gebeurt. Het bijvoeren in andere seizoenen is minder noodzakelijk en zou zelfs een te grote aanwas tot
gevolg kunnen hebben. Afschot ter voorkoming van schade moet zoveel mogelijk in de
directe omgeving van schadegevoelige percelen plaatsvinden; afschot in dejeugdklasse
moet daarbij vooropstaan.
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REPTIELEN

De ringslang (Xatrix natrix helvetica) komt in het reservaat Broekhuizen nog in redelijke
aantallen voor.
The grass-snake (Matrix natrixhelvetica) occurs in the Broekhuizen reserve in reasonably large
numbers.
In 1974 werd op het terrein van kasteel
Broekhuizen de populatie van de ringslang
(Matrix natrixhelvetica) bestudeerd. De exemplaren van deze soort zijn individueel herkenbaar aan het vlekkenpatroon op hun
buikschubben. In 1976 is dit onderzoek
voortgezet waardoor nog meer gegevens verkregen zijn over de ecologie van dit reptiel.
Erwerd informatie verzameld overde migratie, groeisnelheid, activiteitsperioden, voedsel-en biotoopkeuze. Interessant iste vermelden dat er een dier werd teruggevangen dat
zeven jaar geleden was geregistreerd en dat
met zekerheid kon worden herkend.
Bij Oostvoorne werd onderzoek gedaan in
een terrein dat in het verleden niet toegankelijk was voor het publiek maar dat, door
verandering van eigenaar, binnenkort opengesteld wordt. Het is een van de weinige
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terreinen op Voorne waar nog zandhagedissen (Lacerta agilis) voorkomen. De huidige
'ongestoorde' situatie is vastgelegd waarbij
vooral aandacht werd besteed aan biotoopkeuze en aantallen. Over enkelejaren zal hel
onderzoek worden herhaald om de invloec
van derecreatiena tegaan. Erwerden enkele
beheersadviezen opgesteld om de te verwachten negatieve effecten zoveel mogelijl
te kunnen opvangen.
Een vergelijkbaar onderzoek aan de levendbarende hagedis (Lacerta vivipara) werd dii
jaar verricht op enkele heideterreinen in d<
buurt van Oisterwijk. Uit ditonderzoek kwamen interessante gegevens naar voren ovei
de geslachtsverhouding en de biotoopkeuze
Speciale aandacht werd besteed aan de betekenis van dierecologisch onderzoek vooi
landinrichtingsstudies.

AMFIBIEEN

Geelbuikvuurpad (Bombina variegata)
Yellow-bellied toad (Bombina vari
Het omvangrijke feitenmateriaal dat in 1975
was verzameld bij een inventarisatie van de
amfibieën in alle wateren in de zuidelijke
helft van Zuid-Limburg, werd in een rapport
verwerkt. Geconcludeerd kan worden dat,
als niet onmiddellijk een redelijk aantal poelen met hun directe omgeving zorgvuldig
wordt beschermd en beheerd, de vroedmeesterpad (Alytes obstetricans) en de geelbuikvuurpad (Bombina variegata) binnen enkele
jaren uit Nederland verdwenen zullen zijn.
Hiermee kan beslist niet meer gewacht worden tot het landschapsplan Mergelland is

gerealiseerd.
Aansluitend op eerder verrichte inventarisaties van de boomkikker (Hyla arborea) in
Twente onderzochten studenten van het
Zoölogisch laboratorium afdeling Dieroecologie van de Katholieke Universiteit Nijmegen het gebied rond Lichtenvoorde; er bleken daar nog ongeveer tien populaties te leven. Aan dit onderzoek kunnen waardevolle
beheersrichtlijnen ontleend worden om het
voortbestaan van deze populaties te waarborgen.
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ONGEWERVELDEN
-INVENTARISATIES -

Het verslag van de inventarisatie van de entomofauna in het reservaat van kasteel
Broekhuizen over de periode 1970-74 is gereedgekomen. Bij deze inventarisatie is gestreefd naar volledigheid en een deel van het
determinatiewerk werd daarom door derden
uitgevoerd. Per soort werd het verspreidingsgebied binnen het reservaat vastgesteld.
In de Schinveldse bossen en het reservaat
Breukberg (L.) werd een inventarisatie uitgevoerd van degehele vlinderfauna. O m een

zo goed mogelijk beeld te krijgen van de
relatie tussen vegetatietypen en vlindergroepen werden verschillende verzameltechnieken toegepast. Tijdens dezeinventarisaties in
1975 en 1976 zijn ongeveer 550 vlindersoorten (26% van de Nederlandse vlinderfauna)
in dit gebied waargenomen. De resultaten
van deze inventarisaties worden thans bewerkt tot een verslag waarin de gegevens
zodanig worden bewerkt dat zij bruikbaar
worden voor het praktische natuurbeheer.

O p de Strabrechtse heide werd de mierenfauna geïnventariseerd in terreingedeelten
waarvan het beheer van de laatste decennia
bekend was. Voorlopig kan worden gecon-

cludeerd dat de rijkste mierenfauna daar
voorkomt waar niet kort geleden gebrand is;
er is ongeveer vijftien jaar nodig voor het
herstel van de mierenfauna.

POPULATIEDYNAMIEK

Bij de populatiedynamiek gaat het erom de
factoren te leren kennen die de aantallen
van organismen bepalen. Dit uitgangspunt
houdt in dat in het onderzoek reproduktie,
migratie en sterfte worden betrokken. De afdeling Entomologie houdt zich bezig met de
bestudering van de mechanismen waardoor

de aantalsschommelingen van insekten worden bepaald. Het is duidelijk dat dit onderzoek zich over een lengte vanjaren uitstrekt,
wil men betrouwbare gegevens verkrijgen
over het complex van beïnvloedende factoren.

DENNESPANNER-

De bevolkingsdichtheid van de dennespanner (Bupaluspiniarius) daalde ditj a a r onverwacht sterk tijdens het eistadium, hetgeen in
de voorafgaande periode 1950-75 nog niet
was voorgekomen. De oorzaak hiervan was
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het optreden van een eiparasiet, een minuscuul wespje van het geslacht Trichogramma.
Bijna 8 0 % van de eieren werd gedood terwijl
dit percentage in voorgaande jaren schommelde tussen 5 en 40. De aantasting vond

plaats injuni tijdens een periode van abnormaal hoge temperaturen met maxima van
25—35°wat waarschijnlijk tot de hoge parasitering heeft bijgedragen.
De hoge eisterfte veroorzaakte devierde sterke daling in de dichtheid van de dennespanner sinds 1950. De eerste twee dalingen waren veroorzaakt door de hoge sterfte van de
jongerupsen, dederde daling door het optreden van een wesp die de oudere larven aanstakendevierdedoor dehierboven genoemde
eiparasiet. Hieruit blijkt dat de sleutelfactor
in het ontstaan van aantalsfluctuaties in de
loop van dejaren volledig van karakter kan
veranderen.
Uit het onderzoek naar de biologie van de
wespdie verantwoordelijk wasvoor de derde
dalingvan dedichtheid van Bupaluspiniarius,
bleek dat dejonge larvale stadia van de laatstevoor deze we ponaantrekkelijkzijn om te
parasiteren. Verder werd gevonden dat bij
kunstmatige infectie van dejonge rupsen alle
maden van de parasiet worden gedood ten
gevolge van inkapseling in het bloed van de
gastheer. Aangezien dit laatste bij parasitering van oudere larven niet plaatsvond, ligt
het voor de hand een verband te leggen tussende afkeer van de wesp tegenjonge larven
bij het leggen van eieren en het lot van de
made in de rups.

Een ander aspect waaraan aandacht werd
besteed was het onderzoek van Botterweg
aan de vliegactiviteit van de dennespanner.
Deze dispersie werd gemeten met vallen
waarin demannetjes door middel van lokstof
worden gevangen, en met lampen waarmee
de nachtelijke verplaatsingen van beide geslachten kunnen worden bestudeerd. Hoewel devlucht van deseksen nogal verschilde,
bleek bij beidededispersie inhet bos 10-25 m
per dag te bedragen. Voor de mannetjes was
een bosrand een barrière wanneer deze aan
een open vlakte grensde, voor de vrouwtjes
echter niet. Dit is waarschijnlijk een gevolg
van een verschil invlucht. De mannetjes vlogen overdag en ongericht totdat ze lokstof
van een vrouwtje waarnamen. Vanaf dat
moment werd hun vlucht tegen de wind in
gericht tot het vrouwtje gevonden was.
Devrouwtjes vlogen overdag en 'snachts. De
vlucht overdag was beperkt tot enkele minuten voor een periode waarin 5 tot 25 eieren
werden afgezet. De vlucht 'snachts was
moeilijk te interpreteren; waarschijnlijk was
zijongericht omdat devliegafstand ongeveer
gelijk was aan die van de mannetjes, maar
onafhankelijk van de habitat aangezien de
vangsten binnen en buiten het bos gelijk
waren. Dit deel van het onderzoek is per
1 augustus afgesloten.

•RODE BOSMIER-

Deresultaten van het onderzoek aan de rode
aosmier,dat ditjaar werd afgesloten, kunnen
ds volgt worden samengevat. Kolonies van
^ormica polyctena,een van de inheemse rode
Dosmiersoorten, vertonen in de loop van de
aren onregelmatige, soms zeer heftige
ichommelingen in het aantal en de grootte
/an de afzonderlijke nesten. Het afnemen
/an de bevolking van zelfs zeer grote polydone kolonies kan eindigen met het geheel uitterven daarvan. Deze fluctuaties kunnen
ïatuurlijke oorzaken hebben of een combiïatie van natuurlijke en antropogene oorza-

ken; tot de laatste behoren het verzamelen
van cocons en bosbouwkundige ingrepen,
bijvoorbeeld kaalkap. In een gebied waar
geen coconroofplaatsvond, bleken bosbouwkundige ingrepen enfluctuaties in een aantal
natuurlijke factoren geen verklaring te vormen voor fluctuaties in koloniesterkte. Natuurlijke factoren waren predatie door
spechten, de voedselhoeveelheid, de weersgesteldheid en de aantallen van de voedselparasiet Atemelespubicollis. Het is echter wel
waarschijnlijk geworden dat een infectieziekte van de labiale klieren een van de na•VJ

tuurlijke oorzaken, misschien wel de belangrijkste, is van de fluctuaties in koloniesterkte.
In ieder geval kunnen grote polydome kolonies uitsluitend door bepaalde natuurlijke
factoren (nagenoeg) geheel uitsterven. Er is
voorlopig geen reden om aan te nemen dat
die factoren - zoals met betrekking tot de
spechten wel isverondersteld - bij het toenemen van de bevolkingsdichtheid vanFormica
polyctenaboven een zekere waarde, geen belemmering meer zouden vormen voor verdere bevolkingsgroei. Het isdaarom niet zeker
dat de bevolkingsdichtheid van deze soort bij

bescherming tegen coconroofzal blijven toenemen tot de foerageergebieden van de verschillende kolonies elkaar en die van andere
soorten gaan raken of overlappen. Volgens
sommigen was dit de toestand voordat de
mens op grote schaal cocons ging verzamelen. Het is evenmin zeker dat deze mieren
ooitdiehogewaardevoorde bosbescherming
zullen bereiken die met die dichtheid overeenkomt. Een feit is dat slechts in kleine gebieden, bijvoorbeeld de territoria van grote
polydome kolonies, de vegetatie in bepaalde
gevallen gevrijwaard kan blijven van ernstige aantasting door plantenetende insekten.

-BASTAARDSATIJNVLINDER-

Dit jaar werden de gegevens nader uitgewerkt van het onderzoek naar de invloed van
het voedselindenazomer opde ontwikkeling
van rupsen van de bastaardsatijnvlinder
(Euproctischrysorrhoea) en de vruchtbaarheid
van de populatie in het eerstvolgende seizoen. In het meiblad van de eik was in de
nazomer het gehalte aan ruw eiwit significant hoger en dat aan looistof significant lager dan in het blad van het sint-janslot. Bij
vergelijking van het blad van de zuidzijde
van de kroon met dat van de noordzijde,
bleek het eerste meer droge stof (minder water) en eiwit te bevatten dan het tweede.
Rupsen die in het voorjaar uit de winternesten kwamen en die in de herfst waren gekweekt op blad van de zonzijde, waren significant zwaarder dan rupsen gekweekt op
schaduwblad. De rupsen werden op meiblad
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zwaarder dan op blad van hetsint-janslot. Bij
een onderlinge vergelijking van de kweekresultaten op de vier voedselsoorten kwam
'zuid mei' alshet bestevoedsel naar voren en
'noord-sint-janslot' als het slechtste.
In het winterseizoen 1975—76 was de bastaardsatijnvlinder bijna overal in NoordBrabant en Midden-Limburg aanwezig.
Zeer hoge concentraties werden aangetroffen in de Peel, en wel bij Zeeland, Elsendorp, Milheeze, Deurne en Asten. Afgezien
van de verkenningen buiten ishet praktische
onderzoek gestaakt in verband met de naderendepensioneringvan onderzoeker Van der
Linde. Koetsier heeft kweken uitgevoerd om
bastaardsatijnvlinders te verkrijgen voor het
onderzoek van het Centraal Laboratorium
TNOte Delft.

TOXISCHE STOFFEN IN HET MILIEU
•BESTRIJDINGSMIDDELEN -

De uitwerking van de proefinventarisaties
van Prunusserotina kon door het tijdelijk uitvallen van een medewerker nog niet worden
afgerond. Een deel van de gegevens isin het
Landbouwkundig Tijdschrift gepubliceerd.
Ter verificatie en uitwerking van de Overijsselse inventarisatiegegevens zijn enkele
proefgebieden gekozen die qua Prunusverspreiding, grondgebruik en beheersvorm
mogelijkheden bieden voor een gedetailleerde kartering. Deze zomer werd daartoe de
heerlijkheid de Eeste, gelegen ten noordwesten van Steenwijk, gekarteerd.
De weer opgelaaide discussie over 2,4,5-T
leidde ditjaar tot een verdere beperking van
het gebruik ervan. Dit zalvan invloed zijn op
het gebruik van het nu toegelaten Roundup
(glyfosaat). Tot nu toe werden in proeven
met de pissebed Phüosciamuscorum, de springstaart Onychiurus quadriocellatus en de loopkeversAbax ater,Notiophilus biguttatusenPterosti-

chus oblongopunctatus geen nadelige effecten
van dit middel waargenomen. Glyfosaat
heeft een breed werkingsspectrum waardoor
deondergroei aanzienlijke schade lijdt. Dit is
geconstateerd in een aantal proefvakken van
de Plantenziektenkundige Dienst en De
Dorschkamp; daardoor kunnen indirect wel
nadelige effecten op de bodemfauna optreden.
Een ander middel is ammoniumsulfamaat
(AMS) dat in een oriënterende proef geen invloed had op de levensduur van de springstaart maar wel op diens voortplanting. Gebleken isdat met 0,01gAMSin een petrischaal
( 0 9 cm) met zandbodem het aantal eieren
gereduceerd werd tot 4 0 % van het aantal in
de controle, terwijl met 0,1 g helemaal geen
eieren gevonden werden, AMS had evenmin
invloed op de levensduur van de loopkevers
Leistusrufomarginatus en Notiophilus biguttatus.

LOOD IN DE BODEM•

Deonderzoekingen naar effecten van lood op
de bodemademhaling, de afbraak van organisch materiaal en de samenstelling van de
bacteriefiora indegrond werden afgerond en
tot publikaties verwerkt.
Met medewerking van studenten werd onderzoekgedaan naar het effect van lood op de

afbraak van cellulose door bacteriën en
schimmels. Dit effect werd gemeten aan de
bodemademhaling. Een eerste oriëntatie
heeft plaatsgehad over het vrijkomen van
nutriënten bij microbiële aantasting van
strooisel onder verschillende omstandigheden.

•GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN-

Eloewel het gebruik van gechloreerde koolwaterstoffen in de landbouw door een reeks
neperkendemaatregelen zeersterk is afgenorien, blijft de belasting van de wilde fauna
net deze persistente middelen voorlopig
ïog onze aandacht houden. Hiervoor zijn
verschillende argumenten aan te voeren.

Enerzijds veroorzaakt de persisterende aanwezigheid van deze middelen in het milieu,
vooral in de bodem, nog telkens problemen,
met name wanneer ontoelaatbaar hoge residuen via voedselketens blijken door te dringen tot in de voedingsmiddelen van de mens.
Dergelijke residuen van DDE werden aange41

troffen in melk van koeien, afkomstig van
bedrijven waar hoogstamboomgaarden waren omgezet in grasland.
Anderzijds is deze voortdurende aandacht
noodzakelijk om het effect van bovengenoemde beperkingen over een langere
termijn te kunnen vervolgen en hierin hopelijk een bevestiging te vinden van dejuistheid van het overheidsbeleid inzake de geleidelijke terugdringing van de milieuverontreiniging.
Bewerking van de analyseresultaten van in
totaal 422 eieren van roofvogels en uilen, die
verzameld werden in de periode 1968-75,
bracht aan het licht dat DDE en PGB'S nog
altijd veruit de belangrijkste contaminanten
zijn. In de onderzochte soorten maken DDE
en PGB'S meer dan 6 0 % uit van alle aanwezigeorganochloorverbindingen; in het merendeel van de soorten ishun aandeel zelfs meer
dan 8 0 % van het totale organochloorgehalte. Overigens blijken binnen de groep van
roofvogels en uilen aanzienlijke verschillen
op te treden, zowel in het niveau van contaminatie alsin de samenstelling van het totale
organochloorgehalte. Van de dagroofvogels
zijn bruine kiekendiefensperwer het zwaarst
belast, terwijl onder de uilen de kerkuil een
duidelijke koploper is. In de sperwer is het
vooral het DDE-residu dat verantwoordelijk is
voorhet hogeorganochloorgehalte, terwijl in
de kerkuil PCBveruit de belangrijkste contaminant is. In eieren van degrauwe kiekendief
worden relatief hoge gehalten aan heptachloorepoxyde gevonden.
Deze specifieke verschillen worden echter
mede bepaald door de herkomst van de eieren. Het voorkomen van lokale en regionale
verschillen in contaminatie, met name in het
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residuniveau van DDE, blijkt heel duidelijk
uit de analyseresultaten van eieren van de
steenuil, waarvan vrij grote aantallen verzameld zijn inde Midden-Betuwe en een proefgebied langs de IJssel. Terwijl het gemiddeldeDDE-niveau in eieren van steenuilen, die in
het laatstgenoemde proefgebied broeden,
slechts0,53ppm bedraagt (n = 50),wordt in
eierenuitdeBetuwe ruim zestien maal zoveel
DDEgevonden: gemiddeld 8,7 ppm (n = 91).
Van een statistisch significante dalende tendens is voor de meeste organochloorverbindingen nognauwelijks sprake.Voor de meestevogelsoorten ishet aantal onderzochte eieren hiervoor nog altijd te klein. Bovendien is
voor DDE een dergelijke tendens nog nauwelijks te verwachten, gezien de recente datum (1juli 1973) van het totale verbod van
DDT.

Hoe gecompliceerd overigens een dergelijk
verloop van het residuniveau in de tijd kan
zijn, tonen opnieuw de gegevens over eieren
van de steenuil uit de Betuwe, waarin gedurende vier opeenvolgende broedseizoenen
telkens wisselende DDE-niveaus werden aangetroffen. En dat, terwijl deze eieren in alle
seizoenen uitdezelfde nestholten werden verzameld en daarom voor een groot deel van
jaar totjaar van dezelfde wijfjes zullen zijn.
Dejaarlijkseverschillen hangen vrijwel zeker
samen met veranderingen in de prooidierfauna. Muizenrijke jaren wisselen af met
muizenarme, waarin andere prooidiersoorten (spitsmuizen en mollen, sommige vogelsoorten) een groter deel van het voedsel van
de steenuil vormen. De genoemde soorten
bevatten inhet algemeen meer DDEdan veldmuizen, zoals analyses hebben aangetoond.

GEOGRAFIE

De inventarisatie van gea-objecten in ZuidHolland, waarmee eind 1975 een begin is
gemaakt, is in 1976 afgerond. Bijna alle objecten zijn aan een veldcontrole onderworpen. De gegevens voor de inventarisatie zijn
voor een belangrijk deel ontleend aan de
resultaten van de inventarisatie van de Bolwerkgroep.O p verzoek vande PPDvan ZuidHolland is in oktober reeds een voorlopig
overzicht toegestuurd. Het definitieve rapport zal midden 1977 voltooid zijn. In het
verslagjaar isveel aandacht besteed aan een
aantal bedreigde objecten. Een vervolgrapport overhet behoud en beheervan de groeve

in de Platte Bosschen (L.) heeft geresulteerd
in de voorlopige inrichting van een geologisch-bodemkundig monument door de gemeente Wittern.
De werkzaamheden in het kader van de normalisatie van de Dinkel (Ov.) vormden de
aanleiding voor een geomorfologische studie
van het dal met hulp van luchtfoto's. Uit dit
onderzoek bleek dat het dal een relatief grote
vormenrijkdom kent en dat het daarbij
nog bijzonder gaaf is. Bij het uitvoeren van
de werkzaamheden zal zoveel mogelijk
rekening worden gehouden met de
geo(morfo)logische waarden van het gebied.

reologisch belangrijke ontsluiting in Kunrader kalksteen met geologische orgelpijpen langs
e E 39 bij Benzenrade (L.)
leologically important exposure in Kunrade chalk with sink-holes, situated along the E 39
ighway near Benzenrade (province of Limburg)
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Voor Natuurmonumenten is een plan opgesteld ten behoeve van de inrichting van een
geologisch park met eencollectie zwerfstenen
bij de Kaapse Bossen (U.).
In de gemeenten Huizen en Blaricum liggen
tweegroeven dieeen grote geologische waardehebben. Een van degroeven toont gestuwdepleistocenerivierafzettingen. In de andere
zijn behalve stuwing ook andere verschijnselen zichtbaar zoals een keienvloertje met
windkanters endekzanden met een Laag van
Usselo envorstspleten. Aan beide gemeenten
ishierover een rapport uitgebracht.
Een terrasrand bij Aalten (Gld.) wordt bedreigd door de aanleg van een rondweg om
deze gemeente. In een rapport is aandacht
besteed aan de geo(morfo)logische waarde
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van de rand ;ook isde invloed van de voorgestelde tracés beoordeeld.
In aansluiting op wat in het vorige jaarverslag is vermeld, is aan de gemeente Vessem
een rapport gezonden over het behoud en
beheer van de dekzandgroeve aldaar.
Het onderzoek naar de mogelijkheden van
conservering van gea-objecten isin 1976 van
de grond gekomen. Vooral geologisch en bodemkundig belangrijke ontsluitingen vragen
de aandacht. Wanneer de ontsluitingen niet
verder terug mogen wijken, gaan de gedachten uit naar fixatie van de ontsluiting door
middel van impregnatie met kunsthars of
andere hardingsmiddelen. Het ligt in de bedoeling hiermee in de nabije toekomst proeven te nemen.

PLANOLOGISCHE ECOLOGIE

Dewerkzaamheden van deafdeling Planologische ecologie bestonden in 1976 voornamelijk uit het continueren en afronden van
projecten die reeds voor het begin van het
verslagjaar waren geëntameerd. Er kwam
een concept-meerjarenplan tot stand waarin
de taak van de afdeling als volgt is omschreven: 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. Deze
methoden zullen steeds afgestemd moeten
worden op het doel waarvoor zijin de planologie toegepast worden. In dit concept zijn
ook de onderzoekplannen tot 1980 aangegeven.Aansluitend hieropiseenbegin gemaakt
met een aantal nieuwe projecten. In verband
met het integrerende karakter van de afdeling isvoor deze projecten één onderzoekgebied gekozen waar aan botanische, hydro-

biologische, ornithologische en zoölogische
aspecten kan worden gewerkt.
Met de hoofdafdeling Landschapsbouw van
De Dorschkamp werd van gedachten gewisseld over de afbakening van de wederzijdse
werkterreinen. De afdeling onderhield nauwe contacten met de Werkgemeenschap
Landschapsecologisch Onderzoek. Deze betrokkenheid bij de WLO kwam tot uiting in
uiteenlopende activiteiten in bestuur en
werkgroepen. In een subgroep van de werkgroep Operationalisering en Toepassing
nam Stumpel deel aan een vergelijkend onderzoek van een aantal Nederlandse landschapsecologische studies dat in 1977 zal
worden afgerond.
De werkzaamheden die in het kader van de
Landelijke Milieukartering, het Veluweproject, het Integraal Structuurplan Noorden
des Lands en de Projectstudie Landinrichting Midden-Brabant werden verricht, worden hieronder nader toegelicht.

•LANDELIJKE MILIEUKARTERING-

De auteurs van deze landschapsecologische
carteringvan het natuurlijk milieu in Nederand hebben een belangrijk deel van het verilagjaar besteed aan de redactie van het eind•apport. Nadat al eerder de kaarten waren
gereedgekomen, werd ook het overzicht van
Nederlandse vegetatiereeksen, de basis voor
Ievegetatiekaart, voltooid. Vervolgensisgeapporteerd op welke wijze de kaartbeelden
varen ontstaan en welke ideeën hieraan ten
;rondslag lagen. Mede in verband met de
liscussiein den lande over milieuwaardering
/erd aan het hoofdstuk Interpretatie (evajatie) bijzondere aandacht besteed. Een
oofdstuk is gewijd aan een zo duidelijk en
oncreet mogelijke formulering van de direc: en indirecte toepassingsmogelijkheden
oor de ruimtelijke planning. Ook is aange-

geven welke handelwijzen kunnen leiden tot
onjuist gebruik van de gegevens uit het rapport. Daarnaast zijn allerlei zaken opgesomd
die tijdens het werk als probleem naar voren
kwamen en waaraan nog veel wetenschappelijk onderzoek moet worden verricht. Zois
er een zeer grote behoefte aan inventarisaties
van diersoorten. Ook dient nog veel onderzoek naar de typologie van wateren gedaan
teworden voordat deze op een systematische
wijze geïnventariseerd kunnen worden. In
het rapport wordt eveneens gewezen op een
verdere uitbouw en toetsing van de gradiëntentypologie. Er isbovendien nog onderzoek
nodigophetvlakvaninterpretatie en evaluatie van gegevens. Verder ishet wenselijk alle
verzamelde gegevens inzake het natuurlijk
milieu in een databank op te slaan.
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Het rapport dat nu bij de Staatsuitgeverij is
verschenen, isde definitieve envolledige publikatie van deze studie. Hierdoor isin principedeonduidelijkheid weggenomen die was
ontstaan door publikatie van tussentijdse re-

sultaten en samenvattingen. Het rapport
Landelijke Milieukartering vormt een bijdrage
tot een betere afweging van biologische belangen in de ruimtelijke planning.

•VELUWEPROJECT-

Het onderzoek dat door medewerkers van
het Instituut, de Stichting voor Bodemkartering, De Dorschkamp en de Provinciale Planologische Dienst Gelderland is uitgevoerd,
werd in 1976 afgesloten met het verrichten
van de kwetsbaarheidsbepalingen en met de
waarderingen van de verzamelde gegevens.
Deze interpretaties, waarvoor in 1975 een
methode was ontwikkeld, resulteerden in
beoordelingen van 97 onderscheiden gebieden op de Veluwe. Naast het werk aan deze
interpretatie van de gegevens, die vooral op
beoordeling van de recreatieve ontwikkelingen is afgestemd, werden de bijdragen voor
de eindrapportering geleverd. De inventarisaties, die op kaart (1: 100000) waren gebracht, hebben geleid tot acht kaartbijlagen
voor het eindrapport, te weten een bodemkaart, een geomorfologische kaart, een vegetatiekaart, een bostypenkaart, een cultuurhistorische relictenkaart, een fysiognomischt
landschapskaart, een kaart van belangrijks
antropogene invloeden en een kaart van d<
gebiedsindeling en het onderzochte opper
vlaktewater. Deze kaarten zijn inmiddels ii
druk verschenen.
De werkzaamheden aan de eindrapporte
ring hebben meer tijd gevergd dan aanvan
keiijk was verwacht zodat het niet gelukt i
het rapport in het verslagjaar te publiceren.

Het stroomgebied van de Hierdense Beei
vormt een van de waardevolste landschap
pen van de Veluwe.
The catchment-basin of the Hierden strear
isone ofthe most valuable landscapes in th
Veluwe area.
4.6

•INTEGRAAL STRUCTUURPLAN NOORDEN DES LANDS-

Voor het Integraal Structuurplan Noorden
des Lands werd het milieuonderzoek in de
drie noordelijke provincies en een deel van
Overijssel voortgezet. Dit onderzoek - in opdracht van het ministerie van economische
zaken - speelt zich af op twee niveaus: i.
een kartering op 'landsdelige' schaal
(1:200000), uitgevoerd door De Dorschkamp, het Instituut voor Cultuurtechniek en
Waterhuishouding, de Stichting voor Bodemkartering en het Rijksinstituut voor Natuurbeheer; 2. een regionaal onderzoek
(schaal 1 :25000) door de Planologische
Diensten van de vier genoemde provincies.
Het RiNverricht als onderdeel van de landsdelige kartering een ornithologisch, hydrobiologisch en botanisch onderzoek. De coördinatievan dit milieuonderzoek berust eveneensbij het Instituut. De eerstemaanden van
iet verslagjaar zijn besteed aande voorbereidingvan het onderzoek endeverdere uitwerdng van de werkwijzen bij de veldinventariaties. Begin april kon de inventarisatie van
Ie drie deelonderzoeken beginnen die vrijveldegehelezomer in beslagheeft genomen.
Tegelijkertijd is de gedachtenvorming op
;anggekomen overde evaluatievan de gegeenstegen deachtergrond van de doelstellinen van dit milieuonderzoek en in relatie tot
et nader te bepalen planningkader. Van
11edeelonderzoeken kwam een eerste opzet
oor rapportering gereed. Daarbij is tevens
angegeven hoe de resultaten van de verkillende disciplines op elkaar afgestemd
Duden kunnen worden,
ij het ornithologisch onderzoek van Keij is
Doralaandacht besteed aan debroedvogels;
;kozen werd voor een beperkt kwalitatief
iderzoek door middel van eenmethode vol;ns indicatorsoorten (predatoren en 'ecolosche specialisten'). Wat betreft de niet•oedvogelsisvolstaan met een kwantitatief
iderzoek aan enkele specifieke groepen,
et name waterwild en steltlopers.
j het hydrobiologisch onderzoek van
aassen en mw.Van Gijsen is aandacht be-

steed aan macrofauna en macrofyten. Er is
onderscheid gemaakt tussen een waterbeoordeling gericht op de milieuhygiëne, en een
beoordeling gericht op het natuurbeheer. De
criteria hiervoor zijn ontleend aan kwalitatieve en kwantitatieve kenmerken van levensgemeenschappen van macrofauna en
macrofyten. De belangrijkste maatstaven
voor de milieutechnische beoordeling waren
saprobie, trofie en structuur van de voedselketen. Bij de natuurtechnische beoordeling
golden zeldzaamheid, saprobie en vegetatiestructuur als voornaamste criteria. Dit
j a a r zijn ongeveer 400 punten in de verschillende wateren van het isp-gebied bemonsterd. Na de veldinventarisaties is in de
herfstmaanden aan de determinatie en de
uitwerking van het verzamelde basismateriaal gewerkt. In samenwerking met het Instituut TNO voor Wiskunde, Informatieverwerking en Statistiek te Wageningen werd
een aantal computerbewerkingen voorbereid. Besloten werd tot het uitvoeren van een
classificatie (clusteranalyse), een spectrumanalyse en enkele bewerkingen van de gegevens over flora en fauna.
Het botanisch onderzoek van De Boer en
Reijnen was voornamelijk gericht op inventarisatie. Daarbij werd uitgegaan van een
indeling van het isp-gebied in ongeveer 360
milieugebieden. De vegetatie van elk gebied
werd gekarakteriseerd door een beschrijving
op basis van ecotopen die deels van de topografische kaart zijn afgelezen en deels in het
veld vastgesteld. Het archief van het Instituut leverde waardevolle aanvullende informatie. De gebieden die in het kader van het
regionale onderzoek door de PPD'S worden
gekarteerd,zijn nietonderzocht. In 1977zullen de inventarisaties worden afgerond.
Intussen is ook aandacht besteed aan een
eerste opzet voor de evaluatie van de gegevens. Als belangrijkste maatstaf voor het
vaststellen van de betekenis voor het natuurbehoud worden op dit schaalniveau de mate
en aard van de antropogeen toegevoegde dy47

namiek gezien. Hoe geringer deze is en hoe
meer zij overeenstemt met de natuurlijke dynamiek, des te groter isde betekenis voor het

natuurbehoud. Daarnaast wordt het criterium zeldzaamheid van belang geacht.

•PROJECTSTUDIE LANDINRICHTING MIDDEN-BRABANT•

In de projectstudie Midden-Brabant wordt
getracht tot een methodiek voor landinrichting te komen waarbij de volgende sectoren
in beschouwing worden genomen: landbouw, bosbouw, verkeer, recreatie en natuurbehoud. Dewerkwijze bestaat uit onderzoek naar de behoeften van genoemde sectoren en naar de plaats waar de hiervoor benodigde activiteiten het beste kunnen worden
verricht (vraag-en geschiktheidsonderzoek).
Onderzocht wordt ook welke gevolgen deze
activiteiten hebben op andere sectoren (relatieonderzoek). In het kader van deze studie
heeft de afdeling enkele onderzoekingen verricht voor de sector natuurbehoud. De onderzoekfase van deprojectstudie isnu vrijwel
afgerond. Bijhet Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding berust de coördinatie van de studie; de werkgroep Methodologie werkt nog verder aan de synthesefase.
Voor het onderzoek naar de geschiktheid
voor natuurbehoud heeft Kalkhoven in samenwerking met De Dorschkamp (hoofdafdeling Landschapsbouw) vegetatiereeksen
opgesteld waarin kan worden aangegeven in
welke richting de verschillende vegetatietypen zichontwikkelen bij bepaalde maatregelen en welke tijd voor deze ontwikkeling nodig is. Met behulp van deze reeksen kan een
beeld worden gegeven van de mogelijke
effecten bij confrontatie van de sectoren
landbouw, bosbouw en recreatie met de sector natuurbehoud. Voor elk vegetatietype is
een schatting gemaakt van de vervangbaarheid, het criterium waarmee de betekenis
voor het natuurbehoud wordt aangegeven.
O m de geschiktheid van bepaalde wateren
voor natuurbehoud te kunnen vaststellen is
getracht zowel de actuele als de potentiële
hydrobiologische toestand te bepalen. Deze
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kwaliteitsbeoordeling kon, door gebrek aan
mankracht en tijd, slechts in een klein aantal
wateren worden verricht: vennen, beken en
slootbeekjes. Dezezijninhetverslagjaar dooi
Van Dam onderzocht. Het zwaartepunt van
dit hydrobiologisch onderzoek laginhet vennencomplex rond Oisterwijk en het natuurreservaat Kampina. Studenten van de Universiteit van Amsterdam (Hugo de Vries laboratorium) inventariseerden de desmidiaceeënflora en vergeleken deze met de waar
nemingen van Heimans die de vennen reed;
in dejaren 1916-25 had bestudeerd. In aan
sluitinghierop werden dekiezelwieren ofdia
tomeeën uit recente monsters en uit de oude
nog bewaard gebleven monsters van Hei
mans onderzocht. Daardoor kon wordei
vastgesteld dat enerzijds een aantal vennei
was geëutrofieerd ten gevolge van intensiev
agrarische exploitatie van de naaste om
geving, terwijl anderzijds de desmidia
ceeënrijkdom van de Centrale Vennen vei
moedelijk door verzuring was vermindere
In andere dan de Centrale Vennen is d
waterkwaliteit sinds 1920 achteruitgegaa
ten gevolge van sportvisserij, zwemmen, ei
trofiëring door de landbouw, grondwatei
standsdaling en verzuring van de neerslag.
De fauna in de beken van het stroomgebie
van de Dommel,dieindejaren 1964-66doe
Moller Pillot' werd bestudeerd, is dit ja;
opnieuw onderzocht. Daarnaast werden oc
diatomeeënmonsters genomen. Bij vergeh
king van deze monsters met oude monste
uit de Rosep blijkt een zeer grote achterui
gang van de waterkwaliteit, een gevolg vi
de ontginning van het Moergestelse Broe
het brongebied van genoemd beekje. Ve
gelijking met de macrofauna- en diat
meeëngemeenschappen in de Beerze tooni

aan dat interessante fauna-elementen zich
slechts kunnen handhaven in onvergraven
beektrajecten. De samenstelling van de diatomeeëngemeenschappen duidt over het gehele onderzochte traject op een slechte waterkwaliteit.
Slootbeekjes zijn deels natuurlijke, deels gegraven waterlopen die 'swinters water voeren en 'szomersdroogstaan;zezijn nog nooit
hydrobiologisch bestudeerd. O m een globale
indruk te krijgen van hun betekenis werden
enkelevan dezewatertjesbemonsterd op macrofauna en diatomeeën. O p sommige schone punten werden soortencombinaties aangetroffen die aangepast waren aan de typische milieuomstandigheden; op vervuilde
plaatsen komen ze echter niet voor.
Bijhet ornithologisch onderzoek van Opdam
enReijnen naar degeschiktheid voor natuurbehoud werd een zestigtal min of meer zeldzamesoortengeïnventariseerd,in samenwerking met enkele vogelwerkgroepen. Soorten
met een overeenkomstig verspreidingspatroon werden samengevoegd tot vogelgroepen die indicatief zijn voor de landschapstypenin Midden-Brabant. Per landschapstype
werden dichtheid en soortensamenstelling
van deze vogelgroepen opgevat als een aanwijzing voor de ecologische betekenis. Zo
antstond een kaart waarop de landschapstypen zijn ingedeeld naar de mate van degradatie in ornithologisch opzicht.
[n samenwerking met De Dorschkamp, het
Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding, het Landbouw-Economisch
Instituut en de Stichting voor Bodemkarte"ingheeft de afdeling een aantal kortlopende
-elatieonderzoeken opgezet dievoor een deel
•net behulp van studententeams zijn uitge/oerd. De bedoeling hiervan was de effecten
/an de diverse sectoren op de kwaliteit van
iet natuurlijk milieu vast te stellen. De orni:hologische bijdrage van het Instituut betrof
;en onderzoek naar de relatie recreatie tvifauna en bosbouw - avifauna. Bij het eer:te onderzoek werden in twee qua recreatieIruk sterk verschillende maar overigens ver-

Groot Aderven bij Oisterwijk
Groot Aderven near Oisterwijk
gelijkbare percelen dennenbos de broedvogels geïnventariseerd. Daarbij kwamen nagenoeg geen verschillen aan het licht in de
aantallen per soort en de soortensamenstelling. De relatie bosbouw - avifauna werd
onderzocht in twee percelen populierenbos
die verschilden in intensiteit van bosbouwkundig beheer. Een eikenbos dat beschouwd
kon worden alsrelatief natuurlijk, diende als
referentie. Uit een nauwkeurige inventarisatie van de avifauna in deze gebieden bleek
dat de dichtheid van broedparen in hoge
mate bevorderd wordt door de ontwikkeling
van de struiklaag, terwijl de leeftijd van de
boomlaag vooral van invloed is op de soortensamenstelling. Een bosbouwkundig beheer van populierenbos dat gericht is op het
handhaven van de struiklaag en waarbij een
omlooptijd van minimaal veertigjaar geldt,
waarborgt een vogelbevolking die voor dit
bostype zo natuurlijk mogelijk is.
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VAN OVER DE GRENS

De uitspraak van staatssecretaris W. Meijer:
'Nederland dient een evenredig deel van de
verantwoording voor de internationale natuurbescherming voor zijn rekening te nemen' resulteerde in een toenemend aantal
vragen op dit gebied vanuit het ministerie
van GRMaan het RIN. De betrokkenheid van
het Instituut bij hetwerk van allerlei internationale natuurbeschermingsinstanties werd
duidelijk uitgebreid engeïntensiveerd. Deze,
in de laatste jaren snel gegroeide, efficiënte

en produktieve samenwerking tussen beleid
(CRM) enerzijds en wetenschap (RIN) anderzijds wasvooral ontstaan door de energieke aanpak van internationale natuurbeschermingsproblemen door drs.J.P. Doets.
Zijn plotselinge overlijden op 11juli werd
dan ook als een zeer ernstig verlies gevoeld,
Getracht zal worden het werk met een zelfde
voortvarendheid en enthousiasme voort te
zetten.

-WADDEN-

Alsbijdrage aan het werk van de Internationale Waddenwerkgroep werd ditjaar begonnen met het bijeenbrengen van verspreidingsgegevens van de volgende diergroepen:
broedvogels die niet aan het mariene milieu
gebonden zijn, zoogdieren, amfibieën, rep-

tielen, zoetwatervissen, zoetwaterinvertebraten en enkele terrestrische invertebratengroepen uit natuurlijke milieus. Het werk
strekt zichuitover deNederlandse, Duitse en
Deense waddeneilanden.

-RAAD VAN EUROPA-

De commissie voor natuurbescherming van
de Raad van Europa heeft de tweede versie
van het rapport Threatened mammals aanvaard ;de auteurs Smit en Van Wijngaarden
hebben daarin alle opmerkingen, aanvullingen en correcties verwerkt die zij sinds het
verschijnen van de eerste versie hadden ontvangen. Het rapport zal mede als basis dienen voor een ontwerp van de Europese natuurbeschermingsconventie. Aan dezelfde
commissie zal het rapport Threatened amphibians and reptiles worden aangeboden dat de
werkgroep van dezelfde naam onder voorzitterschap van Van Wijngaarden ditjaar heeft
samengesteld.
Het Europees diploma voor het Naturpark
Siebengebirge werd met vijfjaar verlengd op
grond van een door Van Wijngaarden uitge50

bracht rapport. Velen hechten aan een dergelijk diploma weinig waarde maar in dil
geval kon hiermee de aanleg van een autowegdwars door het gebergte worden voorkomen.
Leentvaar stelde voor de werkgroep Wetlands van de Raad van Europa een nots
samen over de opzet van een evaluatie var
water- en moerasgebieden. In de commissi«
Kwaliteitsnormen voor dewilde flora en fauna van grensoverschrijdende rivieren heef
Higler commentaar geleverd op het Frans«
voorstel voor een beektypologie. Hiermee
werd de aanzet gegeven voor een classificatie
van stromende wateren op Europees niveai
die in 1977zal worden uitgevoerd onder auspiciën van het RINen de Landbouwhoge
school.

Deafdeling Planologische ecologie verleende
Tiedewerking aan verscheidene Europese
tarteringsprojecten. Ten Houte de Lange
lield zich in de werkgroepen Natural lands:apes en Wetlands bezig met een typologie
/an landschappen resp. waterrijke gebieden

-INDONESIE-

Vlet enkele jonge stafmedewerkers van de
"aculteitenBosbouw en Biologievan de Gadah Mada Universiteit te Yogyakarta werd
:en plan ontworpen voor een ecologisch onderzoek aan de Komodovaraan (Varanus konodoensis).Tevens werden de mogelijkheden
fan een beheersplan voor het Baluranreser:aat onderzocht.
n samenwerking met dr.W. Bongers (Landxmwhogeschool, afdeling Natuurbehoud)
verden met de leiding van de Bosbouwfaculeiten van de universiteiten van Bogor en
fogyakarta besprekingen gevoerd om te konen tot driemaandelijkse cursussen Natuur>eheer voor jonge stafleden van genoemde
mderwijsinstellingen. Een twintigtal reser'aten in de omgeving werd bezocht, onder
neer in de Serayuvallei, om na te gaan of er
nogelijkheden waren voor praktijkcursussen
eldbiologie en promotieonderzoek.
•Ietde culturele attaché van de Nederlandse
mbassade teJakarta werden voorbereidinengetroffen voor de reisvan staatssecretaris
/[eijer die in Indonesië besprekingen heeft
evoerd met enkele leidende figuren uit de
ndonesische natuurbescherming.

in Europa en met een waarderingssysteem
hiervoor. In de werkgroep Vegetation mapping heeft Kalkhoven ditjaar mede een aanzet gegeven voor een Europese vegetatiekaart (schaal i :3000000) als basis voor de
evaluatie van landschappen en ecosystemen.

-SURINAME-

Na een lange periode van voorbereiding is
Van Roosmalen dit jaar begonnen aan een
ecologisch onderzoek aan de spinaap (Ateles
paniscus) en de brulaap (Alouatta seniculus)in
het reservaat Raleighfalls-Voltzberg. Het
plan om de samenstelling van het menu van
de verschillende apesoorten te analyseren
door opdegrond gevallen vruchten en zaden
te determineren, bleek uitvoerbaar te zijn.
Dit onderzoek maakt deel uitvan een project
over de ecologie van bejaagde diersoorten in
Suriname. Ten behoeve van het veldbiologisch onderzoek in dit land kwam een eenvoudige diersporengids tot stand.

-ARCTIS-

Voor het beleid inzake dejacht op zadelrobben (Pagophilusgroenlandicus) en klapmutsen
(Cystophora cristata) werden zoveel mogelijke
relevante gegevens verstrekt aan het ministerie van CRM.

5"

DIVERSEN
-PROJECT BOORLOKATIES-

Er isnognauwelijks ofgeen onderzoekgedaan naar degevolgen van opsporing en winning vanaardgas voor hetomringendemilieu. Zowel bij CRM alsbij de Nederlandse
Olie en GasExploratie en Produktie Associatie (NOGEPA) bestond de behoefte aan een

overzicht van deze invloeden op het milieu,
en aan inzicht in het herstel naopheffing van
een boor- of winningslokatie. In opdracht
van deze twee instanties is, onder wetenschappelijke verantwoording van het RINen
de Landbouwhogeschool, in 1975een onderzoek begonnen met het doel hierin meer duidelijkheid te krijgen.
Wegens de beperkte duur van het project
moest ereen keuze worden gemaakt inde te
onderzoeken factoren enlokaties.De lokaties
liggen in verschillende landschapstypen
(duinen, bossen, cultuurland) en variërenin
ouderdom. Ze kunnen onderscheiden worden inboorlokaties, winningslokaties, verlaten lokaties en lokaties dienog aangeboord
zullen worden.
Zowel de abiotische alsdebiotische factoren
worden onderzocht. Onder deabiotische factoren vallen bodem-, water- en luchtverontreiniging; vande biotische factoren krijgen
flora (hogere planten enkorstmossen) en fauna (insekten, vogels en kleine zoogdieren)
speciale aandacht. De onderzoekobjecten
liggen voornamelijk inNoord- enZuid-Holland, Overijssel, Drenthe, Friesland en opde
waddeneilanden.
Een groot aantal lokaties wordt globaalonderzocht om inzicht te krijgen in debelangrijkste factoren die het milieu kunnen
beïnvloeden. Ineen detailonderzoek worden
de effecten vandeze factoren bij een klein
aantal lokatiesgekwantificeerd. De gegevens
van hetglobale onderzoek moeten het mogelijk maken een algemene geldigheid van de
resultaten vanhetdetailonderzoek te waarborgen. Het project zal eind 1977 worden
afgesloten.
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-AFSCHEID ALGEMEEN DIRECTEUR-

Ter gelegenheid van het afscheid van de alge
meen directeur, prof.dr.D.J. Kuenen, were
in Leersum op 31 augustus voor een groo
aantal genodigden een dag georganiseerc
met als thema 'Het RIN als vraagbaak'.Aar
de hand van drie concrete vragen werd dooi
telkens twee onderzoekers ineen korte voordracht uiteengezet hoe een dergelijke vraaj
wordt geanalyseerd, tot wat voor deelvrager
dit leidt enhoe deonderzoeker-specialist bi
de beantwoording wordt betrokken.

HANDBOEKVOORNATUURBEHEER—
De werkzaamheden aaneen handboek vooi
natuurbeheer werden, zijhet met enige vertraging, voortgezet. Het ligt indebedoeling
het boek het karakter van een reeks tegever
waarin een tiental katernen zullen worder
uitgebracht.

-RIN-BROCHURE-

O p de laatste dagvanhetverslagjaar ver
scheen ereen brochure waarin op een bevat
telijke wijze de taak endedoelstellingvan he
Instituut worden uiteengezet. Dit visite
kaartje isvoor belangstellenden op aanvraag
verkrijgbaar. Inmiddels wordt een Engelsi
uitgave voorbereid.

BIJLAGEN

Het Rijksinstituut voor Natuurbeheer heeft een vestiging in Arnhem, 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 en Zoölogie. De afdeling Ornithologie is in beide vestigingen ondergebracht. De afdeling Estuariene ecologie is
gehuisvest in het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee op Texel.

COMMISSIES
In 1976bestond de Programmeringscommis>ieuit de volgende leden:
ir.F.C.Prillevitz, voorzitter
hoofd Directie Natuurbehoud en Openluchtrecreatie, ministerie van cultuur, recreatie
ïn maatschappelijk werk
1rs.C . W . M . Hendriks
hoofd stafafdeling Beleidsvoorbereiding, Directoraat-Generaal voor Volksontwikkeling
:n Recreatie, ministerie van cultuur, recreat e en maatschappelijk werk
r.B.C.Kijlstra
idjunct-inspecteur Landschapsbouw
staatsbosbeheer
r . J . W . G . Pfeiffer
lirecteur Faunabeheer, ministerie van landbouw en visserij
h r . m r . F . C . M . v a n Rijckevorstel
ïoofd van de hoofdafdeling Natuur- en
-.andschapsbescherming, ministerievan culuur, recreatie en maatschappelijk werk
Ir.ir.D.de Zeeuw
ilgemeen directeur Landbouwkundig Onlerzoek, ministerie van landbouw en visserij

WAARNEMERS

ir.J. Verkoren
directeur Staatsbosbeheer
ir.G.A. Oosterbaan
inspecteur Onderzoek
Cultuurtechnische Dienst
drs.H . C . Greven
plv.hoofd Coördinatie en Beleidsontwikkeling van de hoofdafdeling Natuur- en Landschapsbescherming, ministerie van cultuur,
recreatie en maatschappelijk werk
De Wetenschappelijke Begeleidingscommissiewas in 1976 alsvolgt samengesteld:
prof.dr.A.J.Wiggers, voorzitter
hoogleraar Vrije Universiteit Amsterdam
dr.R . H . Drent
lector Rijksuniversiteit Groningen
dr.H.L. Golterman
directeur Limnologisch Instituut Nieuwersluis
prof.dr.ir.P.J . C. Kuiper
hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen
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prof.dr.M.F.Mörzer Bruyns
hoogleraar Landbouwhogeschool Wageningen

prof.dr.V. Westhoff
hoogleraar Katholieke Universiteit Nijme
gen

prof.dr.A.Quispel
hoogleraar Rijksuniversiteit Leiden

prof.dr.J .de Wilde
hoogleraar Landbouwhogeschool Wagenin
gen

PERSONEELSBEZETTING OP 31 DECEMBER 1976
DIRECTIE

algemeen directeur, vacant
dr.C.W.Stortenbeker, directeur vestiging Arnhem
mw.A.deVisser-van den Eelaart, secretaresse
dr.G.J . Saaltink, directeur vestiging Leersum
mw.W.J.Vink, secretaresse
drs.T.A.W.van Rossum, redacteur
ADVIEZENENALGEMEENONDERZOEK

drs.D.Kruizinga, hoofd
drs.G.J.Baaijens
drs.J . B .van Biezen
drs.F.A.Bink
P.H.Goossens
G.Hanekamp
d r . J . G . d e Molenaar
ing.H.J. W.Schimmel
drs.J . A .van derVen
BODEMECOLOGIE

dr.J.vander Drift, hoofd
mw.J.Bierling*
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
d r s . M . J . H . A . v a n der Linden
G.Minderman*
W.E.Peppinck
dr.ir.J.A.van Rhee
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m w . E . M . d e Ruiter-Dijkman*
* chemische sectie
BOTANIE

dr.C.G.van Leeuwen, hoofd
ir.G.vande Brink
ir.W.H.Diemont
G.M.Dirkse
H . N . Leys
dr.G.Londo
L . J . v a n 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 H a m
G . J . Koetsier
d r . R .J .vander Linde
H.D.M.Linthorst H o m a n
B. J.Teerink

ESTUARIENE ECOLOGIE

ZOÖLOGIE

dr.W.J.Wolff

dr.A.van Wijngaarden, hoofd
ing.L.J.M.Butot
E.Hazebroek
drs.A.A.Mabelis
drs.P.Oosterveld
ing.P.A.Slim
G . J . M . Visser

GEOGRAFIE

dr.ir.F.deSoet, hoofd
drs.G.P. Gonggrijp
HYDROBIOLOGIE

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

drs.J.Rooth, hoofd
drs.A.J.Beintema
L . M . J . v a n den Bergh
J.Burgers
drs.P. Fuchs
D.A.Jonkers
ing.T.A.Renssen
B.E. Schaffner

[.J.Smit

ALGEMEEN BEHEER

(Arnhem en Leersum)
J.Stuive, hoofd
Personeelsadministratie
C.van der Veen
ARNHEM

Bibliotheek
mw.M.E. Stouten-Elzenga
Financiële en materiële zaken
M.Busser, hoofd
A.F.M.Freriks
F.A. Heusinkveld
S.Rugers
Fotografie, film- en tekenkamer
R.F.van Beek

.ng.A. Timmerman
PLANOLOGISCHE ECOLOGIE

r.A.L.J. Wijnhoven, hoofd
irs.H.van Dam
irs.S.M.ten Houte de Lange
irs.J. T.R. Kalkhoven
1rs.P . F . M . Opdam
Irs.A.H.P.Stumpel
YILDBIOLOGIE

Ir.J . L . v a n Haaften, hoofd
1rs.S.Broekhuizen
Ir.W.J . D o u d e van Troostwijk
r.R.K.van Lunzen
?.Maaskamp
irs.F.J.J.Niewold
LNijland
T.Pauwels
/V.A.Weyland

Huishoudelijke dienst
mw.C. Dolleman
mw.G.Tap-van IJsseldijk
Post- en archiefzaken
B.G. Dijken
A.C.F. Verhaar
Technische dienst
W.A.Lubbers, hoofd
F.P.J . M . van der Eijnden
C.A.van'tHoff
B.Jacobs
M.M.Jacobs
Typekamer
m w . A . M . A .Polman, hoofd
mw.K. Peters
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LEERSUM

Algemeen beheer
W.de Bruin
Bibliotheek
mw.C.M. Dieleman
A . H . J . v a n der Velden
Documentatie en archief
E.C W . d e Beste
T . G . C . Bouwhuis
G.R.M.vanDael

J.J.C.Kok
C.L.Riemens
Fotografie, film- en tekenkamer
H.J.M.Wermenbol
Huishoudelijke dienst
mw.A.M. Visser-Ran
Reproduktie
mw.C.van Beek
D . M . v a n Gestel
Technische dienst
W. Bakhuizen
Typekamer
mw.L.M.C.Reuser, hoofd

mw.Y.C. Dammers-Griese
mw.G.van Doesburg-Freericks
m w . K . M . B . v a n Loen-van Kuilenburg
TIJDELIJKE MEDEWERKERS

(z-formaties)
Project Amelisweerd
mw.drs. G.de Groot-Veenbaas
Project ISP
drs.J . A .de Boer
drs. T.H.L. Claassen
drs.P.G.M.J.Keij
mw.ir.M.E.A.Nijland-van Gijsen
drs. M.J. S.M. Reijnen
DIVERSEN

dr.ir.P.Gruys, gedetacheerd bij TNO; ir.
E.J.Mendieta, gastmedewerker IWIS-TNO;
drs.R.M.Teixeira, gastmedewerker SOVON;
mw.drs.A. M . J . v a n de Vijver en mw.
A . M . v a n der Pluym, TNO-project boorlokaties NAM; m r . R . W . J . A . Witte, gastmedewerker
Van het totale formatiebestand van 12c
plaatsen waren erop 31december 117 bezet.
In 1976zijn ten laste van de post 'Los personeel' 38personen tewerkgesteld ;52 personen
voerden een opdracht tot wetenschappelijk
onderzoek uit.

MUTATIES PERSONEELSBEZETTING
O p 1 januari traden bij de afdeling Planologische
ecologie
in
dienst
ir.
A . L . J . Wijnhoven als hoofd en drs. H.van
Dam als hydrobioloog. O p dezelfde datum
werd het isp-team versterkt door de komst
van drs.M.J.S.M.Reijnen en op 15mei gecompleteerd door de indiensttreding van
drs. T.H.L.Claassen. Mw.C A . Heijmans,
bibliothecaresse,verliet op 1 maart de dienst;
zij werd op 1 december opgevolgd door
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mw.C.M.Dieleman. Mw. M.E.Stouten-Elzenga trad op 16 februari in dienst als bibliothecaresse teArnhem. Ir.W.H. Diemon
versterkte op 1februari de gelederen van d(
afdeling Botanie. O p 1 maart traden te Leer
sum in dienst drs.G.J.Baaijens als medewerker van de afdeling Adviezen en Algemeer
onderzoek, W.de Bruin bij Algemeen be
heer, G . R . M . v a n Dael bij het natuurwe
tenschappelijk archief en m w . K . M . B . v a i

Loen-van Kuilenburg bij de typekamer. O p
i april begon C.C.van Dijk zijn werkzaamheden als analist bij de afdeling Hydrobiologieentrad L.J .van Osindienst als terreinbeheerder te Leersum. De algemeen directeur
prof.dr.D.J.Kuenen verliet het Instituut op

i juni, D.J.Gussinklo op 15 augustus en
mw.G.M.Hamer op 1 september. Ten slotte
nam drs.E.T.G.Elton op 1 november afscheid wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

PUBLIKATIES
In 1976 zijn de volgende 81 publikaties van
medewerkers van het Instituut verschenen.
Beintema,A.J. - Vogels van het Naardermeer.
In: De Noordelijke Vechtplassen, onder redactie van P.A.Bakker, C.A.J.van der
Hoeven-Loos, L.R. Mur en A. Stork.
Stichting Commissie voor de Vecht en
het oostelijk en westelijk Plassengebied,
Beintema,A.J. - Misvattingen rond rapport eierzoeken.
Vanellus2Q (1976) 3, p. 76-79.
Beintema,A.J., E.van der Bilt, B.Helming
en T.Thuyls —Een nieuwe ondersoort
van de Rotgans, Branla bernicla nigricans,
voor Nederland. The Black Brant, Branta
bernicla nigricans, a new subspecies of the
Brent Goose for The Netherlands (summary).
Limosa4g (1976) 3, p. 131-134.
Beintema,A.J . en A.Timmerman Azn. De Tureluur als 'zoutliefhebber'.
Het Vogeljaar24 (1976) 1,p. 17-21.
Beijersbergen,J . en P.Slim - Een vondst
van de Bitterling in de Grevelingen.
De LevendeNatuur jg (1976) 12, p.
273-276.
Bergh,L.M.J.van d e n - D e betekenisvan
de Hurwenensche uiterwaarden en de
oostelijke Tielerwaard als overwinteringsgebied voor wilde ganzen.
Watervogels 1(1976) 1,p. 3-10.

Bezemer,K.W.L., P . F . M . O p d a m ,
P.Fuchs enJ .Wattel - Wereldconferentie over de bescherming van roofvogels en
uilen te Wenen.
Het Vogeljaar24(1976) 1,p. 35-37.
Boer,B.de a n d J . R o o t h - N o t e s on a visit to
Chichiriviche (Venezuela).
In : PapersEcology Conferenceon Flamingoes,
Oil PollutionandReefs,Bonaire25-28 September igjfj. Curaçao, Stinapa, 1976. No.
11, p. 40-41.
B o o i s , H . M . d e - F u n g a l development on
oak leaf litter and decomposition potentialities ofsome fungal species.
Revued'EcologieetdeBiologieduSol iß
(1976) 3, p. 437-448.
Boois,H.M.de and E . J a n s e n - L y t i c and
fungistatic effects ofmull and mor soil
upon different fungi.
TransactionsoftheBritish MycologicalSociety
67(1976) 2, p. 349-351.
Boois,H.M.de and E.Jansen-Effects of
nutrients in throughfall rainwater and of
leaffall upon fungal growth in a forest
soil layer.
Pedobiologia 16(1976) 3, p. 161—166.
Broekhuizen, S. - The situation ofhare populations in The Netherlands.
In: Z.Pielowski and Z.Pucek (eds.),
EcologyandmanagementofEuropean harepopulations; proceedingsofaninternationalsymposiumheldinPoznan on December23—24,
igj4- Warszawa, Pahstwowe
Wydawnictwo Rolnizce i Lesne, 1976, p.
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23-24.

Broekhuizen, S. and R.Kemmers - The stomach worm, Graphidiumstrigosum
(Dujardin) Railliet & Henry, in the
European hare, Lepuseuropaeus Pallas.
In: Z.Pielowski and Z.Pucek (eds.),
EcologyandmanagementofEuropeanharepopulations; proceedingsofaninternationalsymposiumheldinPoznan onDecember23-24.,
1974.Warszawa, Panstwowe
Wydawnictwo Rolnizce iLesne, 1976,
p. I577 1 ? 1 Broekhuizen,S. and F.Maaskamp Behaviour and maternal relations of
young European hares during the nursing period.
In: Z.Pielowski and Z.Pucek (eds.),
EcologyandmanagementofEuropean harepopulations; proceedingsofaninternationalsymposiumheldinPoznan on December23-24,
1974.Warszawa, Panstwowe
Wydawnictwo Rolnizce i Lesne, 1976,
P- 59-67Burgers,J., P.Fuchs en C . C . v a n d e Watering - Het schieten op roofvogels en uilen.
De NederlandseJager 81 (1976) 21,
p. 716-717.
B u t o t , L . J . M . - Verwikkelingen rond Hydrobiastagnorum (Gmelin, 1790).
Correspondentiebladvan deNederlandse Malacologische Vereniging (1976) 173, p.
604-607.
Butot,L . J . M . -Afwijkingen bij mollusken.
De Kreukel12(1976) 8-10, p. 99-107.
Dam,H.van - Biologische waterbeoordeling.
Waterschapsbelangen 61 (1976) i , p . 7-14.
Dirkse,G. en F.van Ommen - Verspreiding
en oecologie van vissoorten in de zeepolder Arkemheen (Gem. Nijkerk).
Te Velde8 (1976) p. 1-47.
Doude van Troostwijk, W.J. - The Musk-rat
(Ondatra zibethicus L.) intheNetherlands,
itsecologicalaspectsandtheirconsequencesfor
man. 1976. 136p. Proefschrift Leiden,
RiN-verhandeling 7.
Doude van Troostwijk, W . J . - A g e determi58

nation in musk-rats, Ondatrazibethicus
(L.), in The Netherlands.
Lutra 18(1976) 3,p. 33-43.
Drift,J .van d e r - H e t effect van menselijke
aktiviteiten op het bodemleven.
In: Proceedings van hetnationaalsymposium
milieuhygiëne, Landbouwhogeschool Wageningen,24-26 meiigj6. Wageningen, Pudoc,
1976, p - 2 9 - 3 1 .
Eijsackers, H. en L.Oldenkamp - Amerikaanse vogelkers, aanvaarding of beperking?
Landbouwkundig Tijdschrift\pt88 (1976)
12, p. 366-374.
Feijen, H.R. - Over het voedsel, het voorkomen en de achteruitgang van de Roek
Corvusfrugilegusin Nederland. Food, occurrence and decline of the Rook Conus
frugilegus in The Netherlands (summary).
Limosa4Q (1976) 1-2, p. 28-67.
Groot Bruinderink,G. - Wilde zwijnen op
de Veluwe; hun natuurlijk voedsel en
enige opmerkingen omtrent het bijvoeren.
DeNederlandseJager 81 (1976) 18, p.
606-609.
Haaften,J. L.van - Zeehonden
(p. 143-147)J a c h t (p. 261).
In: Waddenzee; natuurgebiedvan Nederland,
Duitsland en Denemarken. Harlingen, Landelijke Vereniging tot Behoud van de
Waddenzee; ;s-Graveland, Vereniging
tot Behoud van Natuurmonumenten in
Nederland, 1976.
Haaften,J.L.van, F.J.J.Niewold e.a. - A n nual turnover offox populations in Europe
Zjntralblattfiir Veterinärmedizin 23 (1976)
p. 580-589.
Haaften,J.L.van en P. J . H . R e i j n d e r s Zeehonden blijven zorgenkinderen.
Waddenbulletin11(1976) 2, p. 80—83.
Higler,L.W.G. - De macrofauna van het
Hol te Kortenhoef.
In: DeNoordelijke Vechtplassen, onderredactie van P.A.Bakker, C.A.J.van der
Hoeven-Loos, L.R. Mur en A. Stork.
Stichting Commissie voor de Vecht en

het oostelijk en westelijk Plasscngebicd,
1976, p. 197-215.
Higler,L.W.G. - Observations on the macrofauna ofa Dutch ditch.
HydrobiologicalBulletin 10 (1976) I, p.
66-73.
Houte de Lange, S.M. ten - Natuur en recreatie (Samenvatting van de inleiding
op het congres 'Recreatie in het buitengebied').
Recreatie 14(1976) 8, p. 178-180.
Jonkers,D.A. — Het aantal broedparen van
de Ooievaar in 1976.
Het Vogeljaar24 (1976) 6, p. 293-300.
Kalkhoven,J . T . R., A . H .P.Stumpel en
S.E.Stumpel-Rienks - Landelijke Milieukartering; een landschapsecologische kartering
vanhetnatuurlijk milieuinNederlandten behoeve vanderuimtelijkeplanning op nationaal
niveau.RiN-verhandeling 9/Studierapport
8 Rijksplanologische Dienst. 's-Gravenhage, Staatsuitgeverij, 1976. 141 p. met
afzonderlijke bijlage.
Kuenen,D.J . - Wetlands - irreplaceable
natural resources. Strasbourg, Council of
Europe, 1976. 9 p. Environmental features, 1.
Leentvaar, P.- Hydrobiologie van het
Naardermeer (p. 65-91) ;De invloed van
de zandwinning op het milieu van de
Vinkeveense Plassen (p. 361-369).
In : De Noordelijke Vechtplassen, onder redactie van P.A.Bakker, C . A . J . v a n der
Hoeven-Loos, L.R.Mur en A. Stork.
Stichting Commissie voor de Vecht en
het oostelijk en westelijk Plassengebied,
1976.
_,eentvaar,P.,J .van der Heide and
J . Meyer - Brokopondo Research Report,Suriname.PartII: Hydrobiologyoftheman-made
Brokopondo Lake. Utrecht, Natuurwetenschappelijke studiekring voor Suriname
en de Nederlandse Antillen, 1976.
No. 90, 95p. + bijlagen.
..eys,H.N. - Het ornithologisch Atlasproject in Nederland.
Mededelingen WerkgemeenschapLandschapsecologisch Onderzoek3 (1976) 1,p. 22-28.

Londo,G. - Schooltuinen en de educatie tot
natuur- en milieubesef.
Groen32(1976) i , p . 1-3.
Londo,G. - Uitgangspunten en ideeën betreffende het natuurbeheer.
Contactbladvoor Oecologen 12(1976) 4,
p. 77-81.
Londo,G. - Over de Nederlandse lijst van
hydro-, freato- en afreatofyten.
Gorteria 8 (1976) 2,p. 25-29.
Londo,G. —The decimal scale for relevés of
permanent quadrats.
Vegetation (1976) 1,p. 61-64.
Molenaar,J .G.de a n d J . R o o t h - R e p o r t on
wetlands of the MAR-listin T h e
Netherlands.
In: M.Smart (ed.), Proceedings
InternationalConferenceontheConservation of
Wetlandsand Waterfowl; Heiligenhafen, 2-6
December igj4- Slimbridge, International
Waterfowl Research Bureau, 1976,
p. 134-138.
Niewold,F.J.J. -Aspecten van het sociale
leven van de vos.
Natura-]^ (1976) 9, p. 234-241.
Nijland,H. - Onderzoek naar vossengedrag
rond 'de Valkenberg'.
RodeKruis Koerier37 (1976) 1,p. 32-34.
Notenboom-Ram,E., H.van der Hammen,
B.Korfand P.van der Vet-Kappetein The Cladocera ofa ditch at Tienhoven.
HydrobiologicalBulletin 10(1976) 1,
P- 59- 6 5Oosterveld,P. - Vossen.
DeNederlandseJager 81 (1976) 2,p. 44.
Oosterveld,P. - De betekenis van oude
huisdierrassen voor het natuurbeheer.
^cldzaam Huisdier 1(1976) 2, p. 2-4.
Oosterveld.P. - Integratie van voormalige
landbouwgronden d.m.v. een extensief
graasbeheer met IJslandse pony's in de
Baronie Cranendonck.
Contactbladvoor Oecologen 12 (1976) 4,
P- 99-109Opdam, P. - Bosbouw en bescherming van
roofvogels.
Bosbouwvoorlichting IJ (1976) 3,p. 35-36.
Renssen,T.A. - Niet-broedende Knobbcl-
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zwanen op het IJsselmeer en het Ketelmeer.
Het Vogeljaar24 (1976) 1,p. 14-16.
Renssen,T.A. - K n o b b e l z w a n e n eten
rouwvliegjes.
Het Vogeljaar24 (1976) 2, p. 101.
Renssen,T.A. - Torenvalken met bevroren
vleugeltoppen en staart.
Het Vogeljaar24 (1976) 3, p. 162-163.
Rijksinstituut voor Natuurbeheer -Jaarverslagigy^j.Annual Report igj$ (summary).
Arnhem en Leersum, 1976. 68 p.
Rooth,J. - Ecological aspects of the
Flamingos on Bonaire.
In :PapersEcology Conference onFlamingoes,
Oil PollutionandReefs; Bonaire 25-28
September 1975.Curaçao, Stinapa, 1976.
No. 11, p. 16-33.
Saaltink,G.J. en A.Gerritsen - Recreatieverkeer en natuurbeheer.
Recreatievoorzieningen 8 (1976) 4,
p. 155-162.
Schaffner,B.E. - Mogelijkheden om vogels
uit fruit te weren.
DeFruitteelt66 (1976) 23,p. 636-639.
Schaffner, B.E. - Heeft het zin om spreeuwen te verjagen op slaapplaatsen?
De Fruitteelt66 (1976) 25,p. 694-695.
(Schaffner,B.E.) - D e angstschreeuw bij
het verjagen van spreeuwen.
DeFruitteelt66 (1976) 39, p. 1055.
Schroevers,P.J . - Stratiotes als ein Substrat
für Kleinalgen.
In: H.Dierschke (red.), Vegetation und
Substrat; Symposium derInternationalen Vereinigungfür Vegetationskunde (Rinteln
31.3-34.1g6g). Vaduz, Cramer, 1975,
p. 19-32.
Schroevers,P.J. - Appendix m Hydrobiologie.
In :F.de Soet (red.), De waarden van de
uiterwaarden. Wageningen, Pudoc, 1976,
p. 85-88.
Schroevers,P.J. - Is kwaliteit te kwantificeren? (ingezonden).
HzOg (1976) 21, p. 438-440.
Slim,P.A. - Een verschil tussen Sorexaraneus
L. en Sorexminutus L.
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Lutra 18 (1976) 3,p. 60.
Smit,J.J. - Grauwe Gans (Anseranseranser
L.).
I n : VogelsinFriesland, avifaunistischoverzicht vandeop hetvastelandvanFriesland
voorkomende vogelsoorten, samengesteld onder redactie van de Stichting Avifauna
van Friesland, deel 1.Leeuwarden, De
Tille, 1976, p. 274-282.
Smittenberg,J. H. - De vegetatie van het
moerasboscomplex 'De Suikerpot' te
Kortenhoef.
In: DeNoordelijke Vechtplassen, onder redactie van P.A.Bakker, C.A.J. van der
Hoeven-Loos, L.R. Mur en A. Stork.
Stichting Commissie voor de Vecht en
het oostelijk en westelijk Plassengebied,
1976, p. 181-195.
Smittenberg,J. H. - The environmental value ofthe forelands of the rivers Yssel,
Rhine, Waal and Maas.
In: B.Skoog (ed.), Proceedingsofthe
Symposium on Ecology andPlanning; May
20-21,1975, Stockholm.Solna, National
Swedish Environment Protection Board,
1975, P- I43-I52Soet,F.de (red.) -De waarden vande uiterwaarden; een milieukarteringen -waardering
vandeuiterwaarden vanIJssel, Rijn, Waalen
Maas. Wageningen, Pudoc, 1976. 89 p.
+ 25 kaarten.
Stumpel,A.H.P. -Landelijke Milieukartering.
J\'atuuren landschap30 (1976) 6,
p. 159-160.
Timmerman, A. - De Kleine Rietgans
(p. 85-96), De Brandgans (p. 113-123),
Inrichting en beheer van ganzenpleisterplaatsen (p. 170-179).
In: T.Lebret, Th.Mulder, J.Philippona
en A.Timmerman, Wildeganzen inNederland. Zutphen, Thieme, 1976. 183p.
Timmerman, A. - Ganzen in Nederland.
Behoud pleisterplaatsen internationale
verantwoordelijkheid.
Natuur en landschap30 (1976) 5,
p. 117-138 en 6, p. 189 (rectificatie).
Timmerman,A. - Winterverbreitung der

paläarktischen Gänse in Europa, WestAsien und Nord-Afrika, ihre Anzahlen
und ihr Management in West-Europa.
Die Vogelwelt57 (1976) 3,p. 81-99.
Timmerman,A.e.a.—Voorlopige resultaten
van de ganzentellingen in Nederland in
het winterhalfjaar 1974-75.
Watervogels i (1976) 4, p. 91-102.
Timmerman,A., M.F.Mörzer Bruyns and
J, Philippona - Survey of the winter distribution ofpalaearctic geese in Europe,
Western Asia and North Africa.
Limosa49 (1976) 4, p. 230-292.
Visser,G. - Wie het grote eert, ishet kleine
weerd, ofwel waarom Terschelling nog is
wat het was.
Matura73 (1976) 4, p. 85-96.
Werf,S.van der - Vegetation, Boden und
Bonität im Nationalpark 'Hoge Veluwe'.
In: H.Dierschke (red.), Vegetation und
Substrat; SymposiumderInternationalen Vereinigungfür Vegetationskunde (Rinteln
31-3-3-4-l969)• Vaduz, Cramer, 1975, p.
343-354Weyland,W.A. - Verslag van de hertentellingen in de vrije wildbaan (1976).
HetEdelhert10(1976) 4, p. 5-9.
Wijngaarden,A.van e.a.- B l a d VI-2 (Biogeografie I) 1976.
In: Atlas vanNederland.'s-Gravenhage,
Staatsuitgeverij.
Wit,Toke de - Epiphytic lichens andairpollution in TheNetherlands.Vaduz, Cramer,
1976. 230 p. Ook verschenen alsRiN-verhandeling 8 en als Band 5 in de Bibliothe-

ca Lichenologica.
Wit,Toke de - Emissies van natuurlijke oorsprong.
In: Handboekvoormilieubeheer, deel 11: Zorg
voor de luchtkwaliteit. IJmuiden, Vermande Zonen, 1976, hoofdstuk 3.2.
Wit,Toke de - Flechtenverbreitung in den
Niederlanden und ihre Abhängigkeit von
der Luftverunreinigung. Liehen distribution in The Netherlands in relation to air
pollution (summary).
Schriftenreihefür Vegetationskunde, Bonn Bad Godesberg, 1976. Heft 10, p.
169-176.
Wolff,W . J . -Natuurlijk leven: struktuur
en dynamiek.
In: Waddenzee; natuurgebiedvanNederland,
Duitsland enDenemarken.Harlingen, Landelijke Vereniging tot Behoud van de
Waddenzee; 's-Graveland, Vereniging
tot Behoud van Natuurmonumenten in
Nederland, 1976, p. 111-115.
Wolff,W . J . - Introduction to the subject
and goal ofthe Conference of Wadden
Sea Experts at Schiermonnikoog, The
Netherlands, 26-28 November 1975 (p.
29-33) ! Outline and Evaluation of the
Threats to the Natural Ecosystems of the
Wadden Sea Area ofThe Netherlands
(P- 69-73)In: W . J .Wolff (ed.),Proceedingsofthe
Conference of WaddenSeaExperts heldat the
IslandofSchiermonnikoog, The Netherlands,
26-28 November 19J5.The Hague,
Government Publishing Office, 1976.

RAPPORTEN EN VERSLAGEN

In 1976 zijn de volgende 90 rapporten en
verslagen verschenen. Een sterretje achter
de auteursnaam duidt aan dat het rapport
ofverslag tot stand isgekomen onder supervisie van een medewerker van het Instituut
tijdens de opleiding van de genoemde
auteur.
Allersma,G.* - Beweiding op de Oosterkwelder van Schiermonnikoog; seizoen
1974en 1975. n o p .
Beintema,A.J. en L.M.J.van den Bergh Relaties tussen waterpeil, grondgebruik
en weidevogelstand; deel I:onderzoek
1975- 52 P- + bijlagen.
Beijersbergen,J.* - De terreinkeus van de
grote stern {Sternas.sandvicensis Lath.) en
de relaties tussen kokmeeuwen en grote
sterns op de voormalige zandplaat de
Hompelvoet. 48 p. + bijlagen.
Bergh,L.M.J.van d e n - Resultaten van een
onderzoek naar het voorkomen van dagvlinders (Diurna) en nachtvlinders (Heterocera) in de Noordwest-Betuwe
1967—1968;gemeenten Culemborg,
Beesd, Buurmalsen. 12p.
Bie,S.de*- Onderzoek naar beweiding als
natuurtechnische beheersmaatregel op
het 'Westerholt' (Drentsche A);
april-november 1974. 84 p. + bijlagen.
Bongers,W. and A.van Wijngaarden Report ofthe mission to Indonesia to prepare courses on nature conservation and
nature management at the Bogor
Agricultural University IPB at Bogor and
the Gadjah Mada University UGM at
Yogyakarta,Java, Indonesia; aug. 9 oct. 11, 1976.89 p.
Boode,J. en P.Nienhuis* - Een onderzoek
naar de verandering in vegetatie onder
invloed van begrazing door IJslandse
pony's in relatie met de bodem in een gedeelte van het CRM-reservaat 'Baronie
Cranendonck'. 27 p. + bijlagen.
Bosch,M. en W.Huisman* - Vegetatiekar62

tering van een gedeelte van de Oosterkwelder op Schiermonnikoog. 58 p.
+ bijlagen.
Both,J. C.*- Devegetatievan enkele blauwgraslandcomplexen; mei—november
1976. 69 p. + bijlagen.
Brader,A.B.* - Onderzoek naar het gedrag
van zeehonden. 30 p.
Brugge,T. - Computer, biologie en informatievoorziening; een oecologische terreinverkenning. 12p.
Cuijck, T.van*- Een vegetatiekartering in
het Woldlakerbos Oost, onderdeel van
CRM-reservaat 'De Weerribben', 38 p.
+ bijlagen.
Dam,H.van - Diatomeeën uit het Haarsteegse Wiel; bijlage 2in 'Recreatie en
natuurbehoud aan de Haarsteegse Wiel'.
Haarsteeg, Werkgroep De Haarsteegse
Wiel, 1976. 59 p. + bijlagen.
Dijk,H.W.J. van* - Watervegetaties in
Zuid- en Midden-Limburg in 1970.
178p. + bijlagen.
Dirkse,G. - Inventarisatieverslag Bloemkampen. 7p.
Dirkse,G. en F.Soliman -Notities betreffende de mosflora van enkele beken
ten oosten van Winterswijk. 27 p.
Dobben,H.F.van* - Veranderingen in de
epiphytenflora en -vegetatie in de omgeving van 's-Hertogenbosch in de jaren
1900-1974-135PDoorn,W.G.van*- Air pollution induced
morphological and chemical alterations
in Lecanora conizaeoidesNyl. ex. Cromb.,
and Lecanora varia(Ehrh.) Ach. 25 p.
+ bijlagen.
Dresscher,T.G.N. - Overzicht van publica
ties, rapporten, verslagen en ongepubliceerde gegevens aangaande algen en enige groepen van fyto- en zoömicro-organismen betreffende het Nederlandse gebied. 153p.
Duijghuisen,T., B.Heukeshoven, P.van dei
Meyden e n T . R a a t e l a n d * - E e n inven-

tarisatie van de amfibieënfauna van
Zuid-Limburg, met de nadruk op de ekologie van de vroedmeesterpad (Alytesobstetricans)en de geelbuikvuurpad (Bombinavariegata). 126p. + bijlagen.
Ebbinge,B.S. -Voortgangsverslag
1975-1976 RiN-projekt rotganzen. 3g p.
Engelberts,H.C A . * -Verkeersslachtoffers
onder grofwild op de Veluwe en in de
Achterhoek; september 1972-april 1973.
82 p.
Engelberts,H.C.A.*- Vegetatiekundig onderzoek van de duinweilanden op Terschelling; april-deccmber 1973. 49 p.
+ bijlagen.
Gonggrijp,G.P. - Groeve in de Platte Bosschen (2). 17p.
Gonggrijp,G.P.- Zandgroeve Vessem,
20p.
3onggrijp,G.P. - T e r r a s r a n d van de Rijn
(Aalten-Neede). 7p. + bijlagen.
jonggrijp,G.P. - D e geologische betekenis
van de groeven Warandebergen (gem.
Huizen) en Oostermeent (gem. Blaricum). 23 p.
ïonggrijp,G.P. - Het Dinkeldal. 19p.
+ bijlagen.
Gonggrijp,G.P. - Geologisch park in de
Kaapse Bossen te Doorn. 3p.
l a h n é , G . H .J.* - Hydrobiologisch onderzoek van het Pluismeer en het Leersumse
Veld; oktober 1973-mei 1974. 97 p.
+ bijlagen.
lak,J.* - Oecologisch onderzoek aan de
korhoenderpopulatie van de Sallandse
heuvelrug, het Wierdense Veld en de
Borkeld en Elzenerveld. 75p. + bijlagen,
[azebroek,E. - Veerassen en natuurbeheer; een overzicht van grote herbivoren
van belang voor het natuurbeheer in Nederland. 54 p.
[eijink,J.* - Een ontwerp-beheersplan van
het Soercndonkse Goor en het Turfwater.
32 p. + bijlagen.
eijink,J.* - Een bodemvruchtbaarheidsonderzoek op het proefterrein 'Baronie
Cranendonck'; augustus 1974-november
1 9 7 5 - 2 0 P- + bijlagen.

Holtland,J. en I.Lucassen* - De bereikbaarheid van de kraggen voor boezemwater in een gedeelte van 'De Weerribben'. 18p. + bijlagen.
Hoogesteger,J.* - De mol (Talpa europaea
L-)-35PH o u t , C . G . M . J . v a n * -Oecologisch onderzoek van de levendbarende hagedis (Lacerta vivipara]acq.) op enkele Noordbrabantse heideterreinen; april-oktober
!97 6 -34P- + bijlagen.
H o u t e d e Lange,S.M.ten, H.A.MeesterBroertjes en A.H.P.Stumpel - Overzicht
van de belangrijkste landschapsoecologische karteringen in Nederland per augustus 1975. 7 p.
Hurkens,H. en H.Tinkelenberg* - V e r spreiding en morfologie van mestkevergangen in het natuurreservaat 'Baronie
Cranendonck'. 34 p. + bijlagen.
Jager, T.de en K.de Vos-Reesink* - Verspreiding en voedselkeus vanjongvee in
het CRM-reservaat 'De Mariapeel' (gem.
Sevenum, Horst en Deurne) ; mei-juli
1975- 21 p. + bijlagen.
Jonkers,D.À. - Resultaten van het onderzoek naar de invloed van biociden en andere storingen op vogel- en zoogdierpopulaties in 1975. 14p. + bijlagen.
Jonkers,D.A. - Ornithologische indrukken
uit een deel van Suriname; reisverslag
van 3oktober-4 november 1975. 34 p.
Kemps,A.* - Oecologisch onderzoek aan
een reewildpopulatie in een omheind gebied: Westerheide; februari-augustus
I974-39PKooij,H.van der* - De rode reiger in het
groene hart van Holland; april-augustus
1975- !36pLeentvaar, P. enJ. Sinkeldam - De waterkwaliteit in het CRM-reservaat de Rottige
Meenthe; 1975. 44 p.
Leeuwen,B.H.van e n J . C . M . v a n de Hoef*
- Onderzoek naar de oecologie en populatiedynamica van de zandhagedis (Lacerta agilisL.) in de duinen van Oostvoorne. 104p. + bijlagen.
Leeuwenberg,F. - Enkele aspecten van de
63

biologie van de bunzing (Mustela
putorius) ;juni-december 1976. 30 p.
Londo,G. - Opnamen der vegetaties langs
en in het Grote Vogelmeer in de Kennemerduinen van 1956, 1963en 1968. 53 p.
Lumkes,M.* - Kartering van watervegetaties in verband met milieueisen van krabbescheer;juli-oktober 1976. 17p.
+ bijlagen.
Maaskamp,F. - Het voorkomen van de
maagworm Graphidium strigosum en de leverbot Fasiolahepatica en enige gegevens
m.b.t. de voortplanting in de winter
1974-75 bij de beverrat (Myocastorcoypus) in Nederland. 5 p.
Maaskamp,F. - Onderzoekverslag m.b.t.
de konijnen geschoten in de 'Baronie
Cranendonck'd.d. 17juni en 16september 1975. 7p.
Mabelis,A.A.- Invloed van maaien, branden en grazen op de mierenfauna van de
Strabrechtse heide. 26 p.
Maris,J.van en P.Jansen* - Inventarisaties ten behoeve van een beheersplan
voor de polder 'De Nederlanden' op
Texel. 26p. + bijlagen.
Merkx,H.* - Ecologie van reekalveren in
het nationale park 'De Hoge Veluwe';
maart-augustus 1974. 17p.
Niewold,F.J.J. - D e dreiging van de rabies
onder het wild in Nederland en de
bestrijding ervan. 32 p. + bijlagen.
Niewold,F.J.J. - Hondsdolheid in Overijssel en het beheer van de vossenstand in de
bedreigde natuurreservaten. 6 p.
+ bijlagen.
Niewold,F.J.J. - De bestudering van de
ecologie van de vos (Vulpes vulpes) in verband met zijn rol bij de verspreiding van
rabies. 119p. + bijlagen.
Notenboom-Ram, E. - Hydrobiologisch onderzoek in een aantal stilstaande wateren
op de Veluwe; mei 1973-mei 1975. 63 p.
+ bijlagen.
Paulusse,J.H.M.* - H e t verband tussen
springstaartenpopulaties in eike-, douglas- en lariksstrooisel en de afbraak van
dit strooisel. 61 p.
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Peerdeman, M.P.- Rapport over een inventarisatie van en een studie over de entomofauna van het CRM-reservaat Broekhuizen, n o p . + bijlagen.
Rebergen,A.L.* - De invloed van de rekreatie op vegetatie en milieu van een
vochtig heideveld op 'Wittenberg' in de
gemeente Woudenberg. 26 p. + bijlagen
Rijksinstituut voor Natuurbeheer - De distelverordening en de akkerdistel bezien
vanuit het natuurbeheer. 10p.
Rijksinstituut voor Natuurbeheer - De biologische consequenties van uitvoering
van de verschillende plannen voor de
aanleg van het Dollardkanaal en de
daarmee samenhangende werkzaamheden aan de zeewering langs de Dollard.
27p. + bijlagen.
Rijksinstituut voor Natuurbeheer - Biologisch-ecologische consequenties van aanleg
van een voorhaven bij IJmuiden en van
uitbreiding van Hoogovens-Estel. 32 p.
+ bijlagen.
Rijksinstituut voor Natuurbeheer - Richtlijnen voor het beheer van het toekomstu
reservaat 'De Regulieren' van de Stichting het Geldersch Landschap. 11 p.
+ bijlagen.
Rijksinstituut voor Natuurbeheer - Voorlo
pig rapport Rijksweg 15ter hoogte van
Oldenzaal. 16p. + bijlagen.
Rijksinstituut voor Natuurbeheer - Commentaar van het RIN op 'Nota over de
hoofdlijnen van de ontwikkeling van de
Waddenzee (Beleidsvoornemen pkb
Waddenzee)'. 5p.
Rijksinstituut voor Natuurbeheer - Biologi
sehe consequenties van ontgrondingen ii
de Nederlandse Waddenzee. 9 p.
Rijksinstituut voor Natuurbeheer - Biologi
seheconsequenties van zandwinning in
grote binnenwateren in het algemeen.
..' 7 . p Rijksinstituut voor Natuurbeheer - De natuurwetenschappelijke en landschappelijke consequenties van de verkenning
en winning van delfstoffen in de Waddenzee en andere Nederlandse kustwate

ren met bijzondere aandacht voor een
mogelijke aardgaswinning op het Zuidwalveld. 23p. + bijlagen.
Rijksinstituut voor Natuurbeheer - Het RIN
alsvraagbaak; consequenties voor het
onderzoekprogramma. 45 p.
Romijn,G. en V.Mooren* - H e t begrazingsonderzoek op de Groede
(Terschelling) ;juli-september 1975.
16p. + bijlagen.
Rooden,J .van* - Onderzoek nevenwerkingen zaaizaadbehandelingsmiddelen ;
vogelsterfte in het voorjaar 1967 in N . O .
Drente. 40 p. + bijlagen.
Ruiter,G.de* - Biotoop en verspreiding
van de ondergrondse woelmuis (Pitymys
subterraneusDeSélys-Longchamp 1836),in
het bijzonder in West-Europa. 21 p.
+ bijlagen.
Schaik,A.W . J . van* - Loodverontreiniging
en bodemmicrobiologie; augustus 1973^ januari 1974.34 p.
5chroevers,P.J. - Synopsis van levende Objekten, waargenomen, beschreven en getekend tijdens het typologische onderzoek aan bezinkingsplankton van Nederlandse binnenwateren (fase I). 98 p.
+ platen.
ichroevers,P.J . —Een handleiding voor de
beoordeling van water volgens biologische maatstaven, gebaseerd op onderzoek van plantaardige mikro-organismen. ca. 90 p.
5meur,P.P.M.* - Een onderzoek n a a r d e
rotatorensamenstelling in de grachten
van Fort Rhijnauwen, de Maarsseveense
Plassen en de Molenpolder; Oktober
1974-maart 1975.64 p. + bijlagen.
kraathoCN.* - Hydrologisch onderzoek in
de Weerribben;juli-november 1975.

12p. + bijlagen.
Stumpel,A.H.P. - Herpetologische waarnemingen in Suriname. 16p.
Treurniet,F.E.* - Reewildonderzoek op
Westerheide; februari-augustus 1975.
62 p. + bijlagen.
Verink,J.* - De aktiviteiten van drie oude
vossen (een rekel en twee moeren) en hun
jongen in een zelfde gebied op de Zuidoost-Veluwe; februari-augustus 1974.
104p. + bijlagen.
Vette,A.* -Reewildonderzoek in de Lindevallei en de Weerribben. 46 p.
Visser,G. a n d j . A . Z o e r - Abbreviated report ofa botanical and malacological
study performed in the southwestern part
of Ireland. 30 p. + annexes.
Visser,M.* - Enig onderzoek naar effecten
van lood op bodemmicro-organismen;
maart-augustus 1975. 22 p.
Vreugdenhil,B. en S.van Wieren*— De
veranderingen in de vegetatie na drie
jaar maaien en beweiden op het 'Westerholt'. 72 p.
Waardenburg, P . A . * - De invloed van
menselijke activiteiten op vestiging en
broedsucces van de buizerd (Buteo b.
buteo); maart—augustus 1974en idem
1975- 49 P- + bijlagen.
Weijer,W.de* - D e relaties tussen broedplaatsen van weidevogels en de vegetatie
i n d e Riperkrite; april-september 1975.
36p. + bijlagen.
Wiegers,G.L.* - Resultaten van een onderzoek naar zoogdierresten in braakballen
uit een aantal onderzoekterreinen in Nederland. 19p.
Wijngaarden,A.van - Diersporen in Suriname. 30 p.
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PROJECTENLIJST

In 1976waren de volgende projecten in het
onderzoekprogramma opgenomen:
ALGEMEEN ONDERZOEK

A1
A2
A3
A4

A5

Gebruik van wiskunde bij ecologisch onderzoek
Natuurwaardering en economische
theorie
Biologische natuurwaardering
Processen van waardering en besluitvorming bij het natuurbehoud
gezien in een maatschappelijk perspectief
Financiële aspecten bij het beheer
van natuurgebieden

BODEMECOLOGIE

Bb 1
Bb 2
Bb 3
Bb 5

Bb 10
Bb 11
Bb 12
Bb 16

Bb 18

Bb 19
Bb 20
Bb 24
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Produktie en afbraak van organische stofin een bos
Kwalitatieve en kwantitatieve inventarisatie van de bodemfauna
De invloed van de bodemfauna op
de afbraak van organische stof
Interrelaties van bodemfauna en
bodemmicroflora bij de afbraak van
organische stofin de grond
Bestendigheid van organische stikstofcomplexen in bosgrond
Chemische samenstelling van blad
en strooisel
Chemische aspecten van de vorming van humus in de grond
De invloed van bestrijdingsmiddelen en andere cultuurmaatregelen
op regenwormen
Effecten van bestrijdingsmiddelen
en andere toxische stoffen op de
ecosystemen in de grond
De invloed van loodverbindingen
op de bodemmicroflora
Bodemeutrofiëring in bossen en natuurterreinen
De invloed van beheersmaatregelen
op de nutriëntenhuishouding in natuurlijke vegetaties

Bb 26 Wormeninventarisatie op begrazingsproefterreinen
Bb 27 Determinatietabel van de Nederlandse bodemfauna
Bb 29 Kwalitatieve en kwantitatieve analysevan toxische en eutrofiërende
stoffen
Bb 32 Landelijke inventarisatie van
Prunusserotina
Bb 33 Samenstelling en functie van de bodemfauna bij strooiselvertering
BOTANIE

B 1.0

Ontwikkeling van ecologische basistheorieën ten behoeve van het onderzoek naar de selectie- en regulatiemechanismen in vegetaties, inclusief de invloed van de mens op
deze mechanismen
B 1.1 Multispectrale scanning en de synecologie van moerasvegetaties (Remote sensing bij het onderzoek van
vegetaties ten behoeve van het natuurbeheer)
B2.5 Verspreidingskaarten van cryptoga
me epifyten in Nederland
B 2.6 Vegetatie en waterhuishouding op
Terschelling (Preferentie en tolerantie van wilde planten ten aanzien van verschillende facetten van
de waterhuishouding in het landschap)
B3.0 Geobotanisch onderzoek naar de
temporele ordening van ecosystemen
B3.1 Geobotanisch onderzoek aan ecologische proeftuinen
B3.2 Verband tussen waterhuishouding,
microreliëf en heide-hoogveen-begroeiingen
B3.3 Ecologie van Corydaliscava en andere kenmerkende plantesoorten uit
stinsemilieus
B3.4 Beoordeling vatbaarheid voor pere
vuur van meidoornsoorten
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B3.9

B5.1
B5.2
B5.4

B5.9

B6.2
B6.3

B8.1

B 8.2

B8.3

Het effect van perevuur in meidoorn met betrekking tot het landschap
Waterhuishouding en successie in
moerasvegetaties (Preferentie en tolerantie van wilde planten ten aanzien van verschillende facetten van
de waterhuishouding in het landschap)
Aanleg van onkruidakkers en studie
van akkeronkruidgemeenschappen
Botanisch-ecologisch onderzoek aan
ontgrondingen
Onderzoek naar het effect van betreding en berijding (off-the-road
locomotion) op bodem en vegetatie
Onderzoek naar invloeden van
'niets doen' als interne beheersmaatregel
Vegetatieonderzoek Veluwe
Onderzoek naar de gevolgen van de
aanleg van het Mereveldtracé
(RW 27) voor het natuurgebied van
Amelisweerd en de natuurlijke elementen in het agrarisch gebied
De relatie tussen de verspreiding
van cryptogame epifyten en de verspreiding van luchtverontreiniging
in Nederland
Oriënterend onderzoek naar methodieken en plantesoorten die kunnen worden gebruikt bij de bestudering van de invloed van luchtverontreiniging op spontane plantengroei
Experimenteel onderzoek naar de
invloed van luchtverontreiniging op
epifytische lichenen
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GEOGRAFIE

G1
G2
G4

HYDROBIOLOGIE

Hi
H2
H3
H5
H6

H7

H8

H 10

H 14

O1

E8

ï9

Populatiedynamica bij dieren, in
het bijzonder bij de dennespanner
De populatiedynamiek van enige
bladvretende insekten op eik in verband met de kwaliteit van het voedsel en de standplaats
Populatie-ecologisch onderzoek aan
rode bosmieren (deFormica rufa-

Onderzoek aan de macrofauna op
krabbescheerplanten
De invloed van gier- en mestlozingen op de macrofauna van beken
Aspecten van de biologische gevolgen van civieltechnische werken
Contactsituaties tussen oligotroof en
eutroof water in het Peelgebied
Experimenteel onderzoek naar de
waarde van de BOD-donker- en BODlichttesten
Onderzoek ten behoeve van een watertypologie gebaseerd op vrijzwevende microfyten
Onderzoek naar de neveneffecten
van chemische onkruidbestrijding
in water
Soortcnonderscheiding bij fytosedimentatieplankton verzameld ten
behoeve van een typologie van wateren
Verspreiding en taxonomie van
Cladocera in Nederland

ORNITHOLOGIE

ENTOMOLOGIE

E1

Inventarisatie en waardering van
gea-objecten
Landelijke milieukartering (in het
kader van het WERON-project)
Veluweproject (Karteringsproject
van CRM uitgevoerd in samenwerking met Stiboka, De Dorschkamp
en PPD Gelderland)

O2

O3
O4
O5

Geografisch-ecologisch onderzoek
aan bedreigde vogelsoorten
Bepaling van de ornithologische betekenis van gebieden en landschappen
Ornithologische aspecten bij inrichting en beheer van natuurgebieden
Geografisch-ecologisch onderzoek
aan ganzen
Geografisch-ecologisch onderzoek
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aan eenden
Geografisch-ecologisch onderzoek
aan weidevogels
O7
Het voorkomen van residuen van
persistente bestrijdingsmiddelen en
andere toxische stoffen in een aantal
indicatorsoorten
O8
Opsporen van invloeden van biociden en andere storingen op vogelen zoogdierpopulaties in een aantal
proefgebieden
Og
Onderzoek naar de contaminatie
van roofvogels en uilen met gechloreerde koolwaterstoffen, PCB'S en
kwik
O 11 Voorkomen ofbeperken van schade
door vogels
O 12 De invloed van bestrijdingsmiddelen op de populatiedynamiek van
de ekster
O 13 Populatieonderzoek van roofvogels
en uilen in gebieden met verschillend gebruik van bestrijdingsmiddelen
O 14 Ecologie en beheer van de
flamingo's op Bonaire (Nederlandse
Antillen)
O 15 Geografisch-ecologisch onderzoek
aan zwanen
O 17 Uitzetten van bedreigde vogels
(raaf, aalscholver)
O 18 De ecologie van de tureluur
O 19 De ecologie van het nonnetje
O 20 De invloed van ontwatering en
landbouwintensivering op de weidevogelstand
O 21 Onderzoek naar factoren die verspreiding, populatiedichtheid en
broedsucces van de steenuil bepalen
O 22 De invloed van verschillende factoren op het broedseizoen en het
broedsucces van weidevogels
O6

WILDBIOLOGIE

Wb 1 De ecologie van de vos in verband
met zijn rol in de verspreiding van
de rabies
Wb 2 Beheersproblemen bij edelhert, ree-
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wild en moeflon
W b 3 Onderzoek naar de rol van kleine
roofdieren en van verwilderde katten op de wilde fauna
Wb 4 Onderzoek naar de oorzaken van
populatieschommelingen bij de in
onze wateren voorkomende zeehon
den
Wb 5 Algemenejachtwildproblemen, adviezen en voorlichting
W b 6 Aard en oorzaken van aantalsschommelingen in hazenpopulaties
Wb 7 Ecologische en technische aspecten
bij de bestrijding van de muskusrat
OndatrazibethicusL.
ZOÖLOGIE

Z 1.1 Ecologisch onderzoek naar de invloed van herbivoren op het ecosysteem in bestaande natuurgebieden
in Nederland
Geografisch-ecologisch en autecoloZ2.1
gisch onderzoek aan Nederlandse
zoogdieren
Z 2.2
Geografisch-ecologisch en autecologisch onderzoek aan Nederlandse
amfibieèn en reptielen
Geografisch-ecologisch onderzoek
Z2.3
aan Nederlandse land- en zoetwatermollusken
Z2.6
De relatie tussen beheersmaatregelen en het voorkomen van mieresoorten in korte vegetaties
De leeftijdsopbouw van een wijnZ 2.7
gaardslakkenpopulatie
Terreininventarisaties
Z3.I
Onderzoek naar de mogelijkheid
Z4.I
om de verkeersmortaliteit bij dassen
te beperken
Z4.6 Onderzoek naar schadelijkheid van
dassen voor landbouw enjacht en
ontwikkeling van methoden ter
voorkoming van schade
Z5.1 Experimenteel onderzoek naar de
effecten van extensieve begrazing
bij het beheer van natuurreservaten
Z5.2 Onderzoek naar de mogelijkheden
van extensieve begrazing als be-

Z 5.3

Z 5.4
Z 5.6

heersmaatregel om verlaten landbouwgronden in natuurgebieden te
Z 5.7
integreren
Onderzoek naar de effecten van
RIN 5
verschillende beheersvariabelen bij
de bouw van natuurgebieden
Onderzoek naar de relatie tussen
Z6.1
grote herbivoren en de avifauna
Inventarisatie en vorming van fokgroepen van bij het natuurbeheer

bruikbare veerassen
De rol van landbouwhuisdieren bij
het beheer van natuurreservaten
De effecten van de methode begrazen bij het beheer van natuurgebieden
Het bijeenbrengen van zoölogische
gegevens ten behoeve van de ecologische waardering van de diverse
landschappen op de Veluwe
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SUMMARY

The retirement in 1976ofProf.D.J . Kuenen,
the first Director in Chief, marked theendof
the first phase in the development of the
Institute, which was founded in 1969 by the
merging of two existing institutes. T h e staff
was gradually increased to more than 120
members during the first few years after the
merger, but it is not yet large enough to
permit investigation ofall ofthe most pressing problems associated with nature management in T h e Netherlands. At present,
however, all of the necessary disciplines are
represented in the Institute.
ADVISORY SERVICES AND GENERAL RESEARCH

In 1976, too,thisdepartment served asa link
between research and practice, and dealt
with requests for advice, information, and
reports, thus - as expressly intended by the
internal organizational set-upofthe Institute
— reducing disturbance of the research departments to a minimum. T h e number of
such requests increased from 649in 1975 to
755in 1976, thesubjects varying from easily
answered questions tocomplicated problems
requiring time-consuming desk studiesorapplied research. In thelatter connection mention may be made of the preparation of a
report on theproblem ofthe creeping thistle
(Cirsium arvense), which can 'infect' arable
fields bordering uncultivated areas (i.e.nature reserves); a report on the biological
effects to be expected from various plans for
theconstruction oftheDollard Canal andthe
associated changes to be made in the dikes
along theDollard ;a report on the ecological
effects ofthe construction ofan off-coast harbour near IJmuiden and enlargement ofthe
Hoogovens-Estel works; and a report on the
construction of protected road-crossings for
wild animals (mainly deer) on a new highway, with indications for the requirements
in theeastern andcentral parts ofthe Veluwe
area in relation to the stability of the deer
population.

7"

A study was started in the reserve of
Broekhuizen Manor todetermine the annual
lossofphosphorus from the soil due to mowing.T h eresults show that even when thereis
a high production level ofthe stinging nettle
(Urtica dioica), not more than 1-2% of the
phosphorus in the 15-cm layer of the soil is
removed.
For an experiment on mowing frequency,
started in 1974 in the Broekhuizen experimental garden, the soil was sampled intensively and thegranular composition, thepH,
and the levels of organic matter, nitrogen,
phosphorus, and potassium were determined. Although, due to the limited production, thelossesarelow,theremoval of potassium isrelatively the highest and may become a limiting factor after a number of years.
Changes in the ground-water level in peatsoil grasslands can have an influence on the
density of the earthworm population and
thus on thefood supply of meadow birds. In
normal and wet years a high ground-watei
level isunfavourable for theearthworm, and
a low level in dry years is extremely unfavourable.
The study on theinfluence ofspring-tail speciesonthegrowth and respiration offungi or
organic matter inthesoilwascompleted anc
the results have been published. T h e stud)
showed that grazing ofa fungal cover byth<
spring-tail Onychiurusquadriocellatus strongl)
reduces the amount of fungal hyphae bu'
stimulates the growth and respiration ofth(
fungi, which in turn enhances the degradation of the organic matter by the fungi.
The investigations on the chemical composition of leaves and litter and chemical aspects ofthe humification in thesoil have alsc
been completed, and the results have beer
summarized in articles to be published. Th<
accumulated experience is expected to b<
applicable to problems posed by botanist;
concerning theoccurrence ofa plant andth(

local conditions governing its growth. An
objective qualitative characterization of the
organic matter in the soil, which can be performed directly, is to be considered in this
respect.
VEGETATIONS

The ecological research done in the Institute
in connection with plants as environmental
indicators and various technological aspects
ofthe problems, isbased on a theory of basic
relationships developed especially for this
purpose. The distinction between resilience
ind resistance developed by C.S.Holling,
R . M . M a y , and others, led gradually to the
/iew that ecosystems in which resilience ser/es as a means of defence must function as
:heir own selector-regulator to obtain the
lecessary stabilitywithin dynamic surroundngs. Survival by means of resistance, to the
:ontrary, depends mainly on the use of the
•esilienceofauxiliary systems,i.e. on profiting
rom local ecological regulators not belongng to their own system but which can pro/ide the indispensable external constancy. It
ilsoseems likely that ecosystems which must
lepend on themselves to attain external contancy (resilience),undergosomuch pressure
n doing so that they have no chance to developa high degree ofinternal selection- and
egulation mechanisms on a finer scale. All
hese so-called robust systems therefore have
i relatively simple structure (convergent)
md are characterized by, for instance, a linked speciescomposition. The development
ifaspatially complex system ofrelationships,
vhich is expressed in the occurrence within
hat system of a wide variety of species (in:luding,furthermore, many select 'epicures')
:an only be present in ecosystems which are
heltered by external selectors-cwm-reguators which help to eliminate (resistance)
nstability (also called 'disturbance') origilating from their surroundings. If this as it
vere constancy-producing and thus safetyiroviding resistance shield is removed or at
:ast penetrated, the richly structured but at
hesame fragile ecological system in question

will collapse or bereplaced by asystem showing a spatially much less complex and divergent structure and, to survive in that place,
will have to depend, with respect to regulation, more strongly on its own resilience.
Asan additional result ofastudy on the effect
of some internal and external forms of
management applied to five old unmanured
hayfield reserves, indications were obtained
that support the validity of the abovementioned considerations. This type of wet
but otherwise poor hayfields deprived of fertilization for hundreds of years - which covered many tens of thousands of hectares in
The Netherlands until the beginning of this
century and of which, unfortunately, only a
few survive in nature reserves - have appreciably more species of plants than our
modern grasslands. Nevertheless, in the past
as well as in the present meagre remnants of
such old unmanured hayfields there were
and still are wide differences in the variety of
species from place to place. The localities in
which the species involved reach a peak with
regard to their number and degree of exclusivity, are not only scarce but also relatively
small.
Considering thegreatimportance ofthe soil's
hydrological system for this type of nutrientpoorgrassland,itwould beexpected from the
above-mentioned relationship between spatial complexity and resistance that the few
places where species richness and exclusivity
reach a very high level, would invariably
have some environmental component acting
as an external regulator. This regulator insures that there isvery little temporal variety
in the ground-water level locally. This last
would mean that its fluctuations would be
reduced to a minimum so that the specific
degree of moisture required would be maintained. In all probability, one of the forms
such a soil-moisture regulator can take is a
thin layer ofclay or loam which isfound here
and there at a certain depth in the peaty or
sandy soil.
T h e striking phenomenon - one which we
had already encountered in the past — that
V

the most species-rich parts of the surviving
hayfield reserves on poor soil retain their
specific qualities best when external influences cause a change in the hydrology, is
also explained by this kind ofregulation: the
best spots in an old unmanured hayfield owe
not only their original development but also
theirsurvivalafter achangeinthelocal water
supply, mainly to the assistance provided by
an effective moisture regulator in their vicinity. Needless to say, this help has its limitations and we know from experience gained
in the external management ofour nutrientpoor reserves that the regulatory capacity of
such resistance shields has already been completely obliterated in many places.
The applicability ofplants as environmental
indicators goes far beyond nature management alone. This is illustrated by the thesis
entitled Epiphytic Lichens and Air Pollution in
TheNetherlands,written byA.deWit, a member of the Institute's research staff, which
describes the increasingly unfavourable influence ofemissionsoriginating from residential and industrial areas on the environment
oflichenslivingon the trunks and branches of
trees.In herstudy,whichwasstarted in 1971,
the distribution ofthis group ofplants in The
Netherlands was analysed in relation to the
geographic variation in the S 0 2 content of
the air. It proved possible to arrive at a good
descriptive model of the relationship between the S 0 2 level and the lichen population. At high S O , concentrations (median
winter values above 100 ug/m 3 ) very few
species occur. Furthermore, at lower levels
the winter peak values have the strongest
effect and other factors also play a role.
During theyear covered by thisreport attention was given to the further development of
remote sensing for nature management. For
this purpose, parts of the floating fen vegetation in the northwestern part of the province of Overijssel were chosen. Some of the
important conclusionsdrawn from the results
of this study are the following: 1. To obtain
detailed information, preference should provisionally be given to photographic tech72

niques rather than scanning methods owing
to their better spatial resolution (pattern registration) apart from the thermic region. 2.
In nature management black and white PAN
photography should be preferred to falsecolor photography (type: color infrared,
cm). In all probability, multiband photography will give the best results, but little
experience has been gained with this technique in The Netherlands. Multispectral
scanning wasaresearch technique inorder tc
get to these conclusions. 3. If the choice is
limited to color infrared, black and white
PAN, and full color photography in addition
tomultispectral scanning, the bestresultscan
in many cases be reached with the last.
Multispectral scanning from satellites is a
mostpromisingmethod ofobservation, particularly because of the improved temporal
resolution of the images. This approach car
appreciably extend and at the same time
simplify the study ofsuccession phenomena
and in recent years the possibilities for pattern registration with this technique have
become much better.
INLAND WATERS

The mostimportant eventinthe Departmem
ofHydrobiology during 1976was the acquisition ofthe laboratory into which the coachhouse ofBroekhuizen Manor had been con
verted. This meant that preparations coulc
be made for experimental work on micro
ecosystems, and the culture ofthe water-flea:
and algae required for these experiments wa
started.
Speciesdetermination ofplankton organism
isoffundamental importance for the biologi
cal evaluation ofwater but is also extremeb
complicated, because the boundaries be
tween the species are often vague. Par
ticularly among the algae there are nu
merous transitional forms which make syste
matic classification difficult, but a synopsi
has been prepared. The investigation of sam
pies of phytoplankton material provide!
data on the composition of communities ii
thephytoplankton ofsurface waterson whicl

a typology can be based. This typology will
be important when recommendations have
to be made for the management of bodies of
water.
COASTAL WATERS

The Department of Estuarine Ecology is located in the Netherlands Institute for Sea
Research ontheisland ofTexel. The first staff
member of this department was appointed
in 1975, and three research workers joined
him in 1976. Arrangements were made for
the department to assist the International
Working Group on the Wadden Region in
the preparation of a white book concerning
the total body ofscientific information about
the Wadden area.
The resultsof fishing in the Wadden Sea over
a five-year period wereanalysed.A computer
was used to obtain maps for all of the species
offish present, giving a picture ofthe average
distribution and numbers. Data on the benthic fauna of the Wadden Sea were also
collected. A vegetation map (1 : 100,000) of
the Wadden islands and the adjacent coastal
area of the mainland was prepared on the
basis of existing vegetation maps and aerial photographs. In addition, the available
counts of the birds in the Wadden region
were analysed. A report on the effects of the
exploitation of oil in the Wadden Sea and
Dther coastal waters ofThe Netherlands was
ilso prepared.
3IRDS

\ number of publications on both the naional and international counts of geese perbrmed in connection with an International
Waterfowl Research Bureau project were
:ompleted. About 500,000 wild geese spend
hewinter inWestern Europe, halfofthem in
The Netherlands. This makes our country
nternationally responsible for the survival of
hese populations and requires the establishnent ofmore goosereservesinaddition to the
aw already passed on the regulation of huntng and compensation for damage.
Thebrentgoose,atleastthesubspeciesBranta

bernicla bernicla, has increased to 120,000
specimens. During the mild winters in recent
years, about 10% of the world population
havespent thewinter in the Dutch part ofthe
Wadden area. The importance ofthis region
isevengreater inthespring,when almost half
ofthe world population ispresent and almost
twice as much time is spent in grazing as in
the winter, as a result of which the body
weight ofthe birds increases by about 10% in

May.
The study on the influence of drainage projects and intensified agriculture on the
meadow-bird population showed that the
oyster-catcher and the redshank are more
numerous on clay than onpeaty soils;the ruff
and thecommon snipearemorenumerous on
peat than on clay soils; the lapwing, the
black-tailed godwit, the redshank, the ruff,
and the common snipe are more numerous in
poorly drained and rather loosely managed
than in well drained and intensively managed areas; the ruff isalmost entirely absent
in areas where a re-allotment program has
been carried out. The factors with an influence on the breeding season and breeding
success and differences between the chance
of survival of early- and late-hatched chicks
were also investigated.
In 1976 there was a sharp increase in the
occurrence of botulism, which caused the
death of many tens of thousands of water
birds. This led to the design of a research
project to study the conditions under which
botulism occurs or does not develop; it is
hoped that a basis will be found for the formulation ofpreventive measures for management or for the design of reserves.
The initial problem proposed for the population study on the little owl was strictly concerned with environmental toxicology, involving the determination of possible effects
on environment-polluting substances on a
number of parameters related to changes in
population size, e.g. clutch size, early mortality ofboth embryos and nestlings, and the
mortality ofadult birds.However, during the
preliminary phase of the study it was found
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that other factors might also be of decisive
importance for thedevelopment and survival
of a little-owl population. The little owl is a
typical inhabitant of semi-open agricultural
landscapes. For nest sites it is dependent on
man-made elements such as old high-tree
orchards (especially apple), various species
of pollard trees (pollard varieties of willow,
popular, and ash), and old barns. Due to
developments in agricultural practices, the
number ofthese elements issteadily decreasing. High-tree orchards are rapidly disappearing. Data on ringed females have shown
that to an increasing degree these birds raise
their young in barns, wood stacks, and pollard trees.The extent towhich the absence of
suitable nest sites is a limiting factor, is
difficult to determine.
MAMMALS

The completion of the reports on the mole
( Talpa europaea) and the earth vole (Pitymys
subterraneus) means that all the data in the
literature onmammals inThe Netherlands of
importance for nature management have
been reviewed.
Routine counts of the bats (Chiroptera) in a
number of gravel quarries in the southern
part of the province of Limburg have shown
that the rarer species are steadily decreasing
in number. A general census is planned for
the early part of 1977, after which all of the
data collected over the last twenty-five years
in each quarry will be compiled and published.
On the advice of the Institute, tunnels have
been provided under highways for badgers;
the results are considered satisfactory.
A detailed report on the available information about the ecology of the fox in relation to itsrole in thespreading ofrabies has
been completed. The fox population in The
Netherlands proved - probably because of a
combination ofintense hunting pressure, natural barriers, and the high number of rather
unsuitable biotopes - to be too low for the
development ofa true rabies explosion.
The seal population is still declining in the
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Dutch part of the Wadden area. In September of 1976 it comprised 375 individuals. In the eastern part of the Wadden Sea
(Schleswig Holstein and Denmark) the size
of the population has remained virtually
unchanged. The population-dynamics study
showed that reproduction is decreasing annually, possibly due to the pollution of the
water by toxic waste products, as has also
been shown to occur in the Baltic.
AMPHIBIANS

An inventory ofthe amphibians in the waters
of the southernmost part of the province of
Limburg hasshown that ifan adequate number of pools and their immediate surroundings are not protected and managed without
delay, the midwife toad (Alytesobstetricans)
and the yellow-bellied toad (Bombina variegata)willdisappear from The Netherlands
within a few years.
INVERTEBRATES

A survey was performed of the ant fauna of
parts of areas for which information was
available concerning the management applied during recent decades. The results permit the tentative conclusion that the richest
ant fauna occursin places that have not been
burned-off recently; restoration of the ant
fauna takes about'fifteen years.
POPULATION DYNAMICS

The population density of the pinelooper
(Bupalus piniarius) showed an unexpectedly
sharp decrease during the egg stage in 1976.
No decrease of this kind occurred in the preceding period between 1950 and 1975. This
decline was caused by an egg parasite, a
minuscule wasp belonging to the genu;
Trichogramma. Almost 8 0 % oftheeggswere
killed, whereas in preceding years this percentage had fluctuated between 5 and 40
The attack occurred inJ u n e , during a perioc
ofabnormally high temperatures with peak:
between 25° and 35°C, which probably promoted the activity of the parasite. The higl
egg mortality led to the fourth sharp drop ir

the density of the pinelooper observed since
1950. The first two were caused by a high
mortality of the young caterpillars, the third
by a wasp which attacked the older larvae.
These four occurrencesshowthat the character ofthe main factor responsible for numerical fluctuations in a population over a long
period can change completely.
The investigations on red wood ants were
completed.The main conclusion drawn from
the results isthat there isno certainty that an
increase in the population density can occur
before the foraging areas of the individual
colonies overlap. The higher density is
thought by some authors to be the natural
level and the one that prevailed before the
collection ofcocoons by man became widely
practised. It is now also uncertain that the
high protective value with respect to phytophagousinsectscorrespondingwith this higherdensity can be attained, except in the relatively small areas inhabited by polyiomous colonies.

investigated, DDE and PCBS account for more
than 60% of the level of all organochlorine
compounds present, in the majority of the
speciesthis figure being even morethan 8 0 % .
It was also found that within the group of
birds of prey and owls appreciable differences occur both in the level of contamination and in the composition of the total
residue level of organochlorines. Among the
diurnal birds of prey the marsh harrier and
the sparrow hawk are the most severely affected, among the owls the barn owl. In the
sparrow hawk the DDE residue is mainly responsible for the high organochlorine level,
whereas in the barn owl PCB is by far the
most important contaminant. The eggs of
Montagu's harrier were found to have relatively high levels of heptachlor epoxide.
These specific differences are partially determined by the provenance of the eggs.
There is still little indication of any trend
toward a statistically significant decrease in
the levels of most of the organochlorine
compounds.

TOXIC SUBSTANCESIN THE ENVIRONMENT

The studies on the effect of lead on soil reipiration, the degradation oforganic matter,
ind the composition of the bacterial flora in
he soil, were completed and the results prepared for publication.
although the use of chlorinated hydrocar)ons in agriculture has been greatly reduced
)y a series of legal restrictions, the effect of
hese persistant substances continues to be a
natter ofconcern. The persisting presence of
hese agentsin the environment, particularly
n the soil, still causes problems, i.e. when,
da food chains, unacceptably high residues
each the food consumed by man. Such reidues of DDE have been found in milk proluced on dairy farms established on lands
Drmerly used for high-tree orchards,
t is alsoimperative tofollow the effects ofthe
bove-mentioned legislation over a long peiod. The analysis of422 eggs ofbirds of prey
nd owls collected between 1968 and 1975
howed that DDE and PCBS are still by far the
lost important contaminants. In the species

GEOGRAPHY

The survey oftheso-called Gea objects in the
province ofZuid-Holland, which was started
at the end of 1975, was completed in 1976.
Much attention wasagain given toa number
of threatened objects. The investigation into
the possibilities for the preservation of Gea
objects got off to a good start, special attention being required for cases of exposure of
material with importance as to geological or
soil-structural factors. Where exposure cannot be avoided, the question of fixation by
means of impregnation with plastic or some
other substance arises.Relevant experiments
are to be done in the near future.
REGIONAL-PLANNING ECOLOGY

This department completed the draught ofa
long-term plan in which its function is described as follows: the performance of research concerned with the development of
methods for the collection, interpretation,
analysis, and presentation of data on plants
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and animals and their relationships with
both each other and their environment.
These methods must be adaptable to the aspect ofregional planning towhich they are to
be applied.
The landscape-ecological survey of the natural environment of The Netherlands was
published as a report that should contribute
to a better evaluation of biologically important factors in regional planning; for instance, there is a chapter on the direct and
indirect applications in this type ofplanning.
The research for the Veluwe project was
completed in 1976 with the performance of
the vulnerability determinations and the
evaluation of the data collected. These interpretations, for which a method had been
developed in 1975, resulted in the assessment
of 97 separate areas in the Veluwe region.
The survey data, which were indicated on
maps (1 : 100,000), are presented in an appendix to the final report consisting of eight
maps referring to the geomorphology, soil,
vegetation, forest types, historical landscape
relics,visual aspects ofthe landscape, important human activities and the investigated
surface water.
A detailed m a p of the northern part of the
country offers a basis for the formulation of a
general policy for economic development in
which the conservation ofnature istaken into
account. This project is being carried out in
collaboration with other institutes. The coordination of this environmental research is
supervised by the Institute, which isalso performing the ornithological, hydrobiological,
and botanical investigations.
PARTICIPATION IN INTERNATIONAL PROJECTS

The Institute's involvement in the work of
many kindsofinternational organizations for
nature protection was appreciably extended
and intensified during 1976. The European
Committee for the Conservation of Nature
and Natural Resources of the Council of
Europe accepted the second version of the
report entitled Threatenedmammals. This re-
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port will serve, among other things, as the
basis for the draught resolution concerning
the protection of wildlife in Europe. The reporton Threatenedamphibiansandreptiles, completed in 1976, will be submitted to the same
committee.
The Institute prepared a memorandum on
the design for an evaluation of water and
marsh regions for the Working Group on
Wetlands of the same committee of the
Council ofEurope. A proposal was made for
a European classification of running waters,
tobecarried out in 1977under theauspicesol
the Institute and the Agricultural University of Wageningen.
The Institute also participated in several
European mapping projects; for instance, it
co-operated with the working groups on
Natural Landscapes and on Wetlands on a
typology of landscapes and water-rich regions in Europe, respectively, and on the
development of a system of evaluation foi
these regions. In the Working Group or
Vegetation, aproject wasinitiated in 1976foi
the preparation of a European vegetation
map (1 :3,000,000) to serve as a basis for thf
evaluation oflandscapes and ecosystems.
In collaboration with the Agricultural University, discussions were held in Indonésie
with the Deans of the Faculties of Forestry
of the Universities of Bogor and Jogja
karta to plan three-month courses in natun
management for young staff members o
theseinstitutions. Visitswere made totwenty
reserves,includingsomein the Serayu valley
to explore possibilities for practical course
on field biology and for research for a doc
toral degree.
A start was made in 1976 on an ecologica
investigation on the spider monkey (Atelt
paniscus) in the Raleigh Falls-Voltzber
Reserve (Surinam). This study forms part c
a project on theecologyofanimal species tha
are hunted in Surinam. In connection wit'
the field-biological research being done i:
that country, a field guide to animal track
was prepared.

COLOFON

Dit jaarverslag, gezet uit de Baskerville 169-10, is in 1977 gedrukt door de Koninklijke
Drukkerij Van de Garde B.V. teZaltbommel. De litho's werden vervaardigd door Reprografisch Servicebüro Reprofa bv. Het brocheerwerk was in handen van G. van Hees en Zn. te
Zaltbommel. De tekst werd samengesteld door Thom van Rossum.Arjan Griffioen ontwierp
het omslag en verzorgde de lay-out. De illustraties werden gemaakt door Roel van Beek (p. 2,
24, 31, 34, 35,46), Albert Beintema (p. 29), Norbert Dankers (p. 22), Gerard Gonggrijp (p.
43), J a n van der Heijden (p. 36), Theo Muttter (p. 14), Joop van Osch (p. 49), Frans
Veldhuizen (p. 26), Paul Vriends (p. 37) en Rein Westra (p. 19).
DeNederlandse Interdepartementale Werkgemeenschap voor het Applicatieonderzoek van
Remote Sensing Technieken (NIWARS) verleende toestemming voor het reproduceren van de
fotoop het omslag.
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vlultispectrale scanning aanschouwelijk gemaakt (zie p. 21). Het beeld dat langs elektroniche weg is verkregen op een hoogte van ongeveer 520 m, stelt een deel voor van het
latuurreservaat De Weerribben op 28 mei 1975. Tal van vegetatietypen kunnen worden
mderscheiden. Zo zijn de grasbermen (1) langs de Hogeweg (2) en sommige zegge- en
ietgrasruigten (3), vooral die op de drogere en mineraalrijke zandopduikingen, te herkenlen aan de oranjerode kleur. Zij hadden tijdens de opname reeds veel jong blad. Dichte
ietvegetaties zijn, mede door de natte ondergrond, vaalrood van kleur (4). Trilvenen met
chorpioenmos (5) zijn meer paarsbruin; de natste, met minder mos en veel kleine lisdodde
6),zijn het donkerst. Waar strooisel ofongemaaide dodevegetatie het beeld bepaalt, ziet men
enlichtgroenige cyaankleur (7).Veenmosvegetaties (8) zijn licht geelgroen, schrale graslan.en (9) vrijwel geel.
)ok over de milieufactoren kan men iets te weten komen. 'Helder' water isop de afbeelding
'lauw, b.v. i n d e kolk langs de Hogeweg (10) en in een doodlopend slootje (11). Polderwater
12) bevat ijzerverbindingen die relatief veel rood licht reflecteren. Het is daardoor op de
fbeelding meer cyaan gekleurd. In de sloot langs de Hogeweg tussen de punten 13en 14en
elfs in sommige zijsloten (15) is te zien hoe dit polderwater het reservaat binnendringt,
'ergelijking leert dat devoedselrijke vegetaties in De Weerribben langsde transportwegen te
ind en te water zijn te vinden.

result of multispectral scanning visualized. This picture, electronically obtained from ca.
750 ft on May 28, 1975, shows part of the mire-reserve De Weerribben. A lot of vegetation
'pesaredistinct. Grassyroadsides (1)bordering theHogeweg (2)and somestandsoftall forbs
ith sedges and Phalaris (3) are clear cut by their orange-red color, in particular where small
indy hills protruding from the mineral subsoil have a lower water table. On this early date
ley were among the first to show a lot ofyoung foliage. Dense Phragmites-reeds give a more
ded red color, in part caused by the wetness of their stations. Floating parvocaricetea"ownmosses with Scorpidiumscorpioides (5) show a purplish brown. Ifvery wet, lessmossy and
ith much Typha angustifolia (6), they are still darker. Dominant litter or upright dead
:getation can be recognized by a light greenish cyan (7), dominance of Sphagnum (8) by a
jht yellowish green. Poor hayfields (9) are nearly yellow on this picture.
here issome mesological information in this picture too. 'Clear' water, as seen in the deep
)ol (10) and a small cul-de-sac ditch (11) isshown blue. More iron-rich water (12), pumped
3in neighbouring polders,isdiscernable by acyan color, caused byitshigh reflectance ofred
çht.The larger channel along the road between (13) and (14) and even someofits branches
5) give an idea of the penetration ofthe polder water into the nature reserve. Studies have
own that the more eutrophic vegetation in De Weerribben marks the terrestrial and aquatic
itrient-transport channels.
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gereflecteerd rood: groene planten reflecteren erg weinig
reflected red: green plants absorb most of the red light
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nabij-infrarood: dichte begroeiing kaatst veel terug, water weinig
near infrared: dense vegetation highly reflects, water absorbs it
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klcuraftrekking van A, Ben C levert de voorplaat op; toelichting binnenzijde
the front cover is the result of color subtraction of A, Band C ; text on inner cover
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