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I. INLEIDING

Het verrichte onderzoek beoogt inzicht te verschaffen in de
opbouw der malacofauna van een karakteristieke Zuid-Limburgse kalkgraslandhelling.Het betreft hier de z.g. "Berghofweide", een terrein, gele
gen op de hellingen van een westelijk zijdal van het Geuldal, boven het
tot de gemeente Wylre behorende gehucht Stokkem, op een niveau van 140162.5 meter + NAP. Een kartering van het terrein op een schaal 1 : 200,
is ten behoeve van het vegetatiekundig onderzoek in 1965 uitgevoerd.
De bewerking omvat een tweetal aspecten:
1. inventarisatie der voorkomende soorten.
2. malaco-synoecologisch onderzoek, in het bijzonder de
samenhang van biotische en abiotische milieufactoren ener
zijds en de samenstelling der slakkangemeenschappen ander
zijds.

Het veldwerk werd uitgevoerd van 15 september 1969 tot 4 november
1969.'Dg toiorbij ;véfc3aMaide monst®psswaröei^götPaSef$ütïitïSerd -naûr het
Zoölogisch Museum der Rijks Universiteit te Utrecht en alhier bewerkt
in de periode van 4 november 1969 tot en met 5 juni 1970.

De leiding van het onderzoek berustte bij Drs.D.van den
T00REN (Zoölogisch Museum, Utrecht). De Heer L.J.M.BUTOT (Rijksinstituut
voor Natuurbeheer, Zeist) gaf adviezen, waarvoor ik ham gaarne dank zeg.
De heren P.van den BRAND en W.A.T. de MEESTER (beide Zoölpgisch Museum,
Utrecht) ben ik zeer erkentelijk voor de door hen verleende technische
bijstand.
Voor het onderzoek werd een subsidie ontvangen van het Rijksinsti
tuut voor Natuurbeheer.
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II. HISTORISCH OVERZICHT DER VROEGER VERRICHTE ONDERZOEKINGEN
OP DE BERGHOFWEIDE
De belangstelling van vele zijden voor de interessante floristische
en vegetatiekundige aspecten der "Berghofweide" culmineerde in het tot
natuurreservaat bestemmen van het terrein. Deze interesse heeft zich
reeds in een aantal publiketies gemanifesteerd.
De eerste wetenschappelijke gegevens over de "Berghofweide" treft
men aan in de beschrijvingen der Zuid-Limburgse flora van DE WEVER (1935,
1943). Deze auteur wijst op de veranderingen in biologische structuren
ten gevolge van wijzigingen in de anthropogene beïnvloeding.
DIEMONT (1953) beschrijft, mede aan een vegetatiekundige opname op
de "Bergnofweide", een voor Zuid-LiÉÉsürg nieuwe subassociatie yan hatfi.
Mesobrometum,
BRUNA (1968) bestudeerde het voorkomen van Spiranthis spiralis,
mede in samenhang met de door de pachters ter "verbetering" van de grond
genomen maatregelen.
COLARIS, VAN DRIEL en HILGERS (1968) maakten een studie van fytosynoecologische aspecten, waarbij getracht werd de patronen en associa
ties te correleren met het verloop der abiotische factoren in het ter
rein. In het kader van dit onderzoek kwam het bodemkundige rapport van
BRETELER tot stand. De gegevens hiervan treft men aan in het verslag van
COLARIS, VAN DRIEL en HILGERS.
PRIJS en SEINEN-NEUMANN (1968.) voerden een.overeenkomstig onderzoek
uit, onder andere ter verwerving van inzicht in de mate van stabiliteit
der vegetatie. Het verspreidingspatroon van een aantal belangwekkende
soorten werd door hen in kaart gebracht.
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III. OVERZICHT VAN DE ABIOTISCHE FACTOREN IN HET TERREIN

BODEM
G e o l o g i e

e n

s t r a t i g r a f i e . D e geologische opbouw

van Zuid-Limburg is rijk geschakeerd. In de diepere lagen treft men afzet
tingen uit het Carboon aan. In het secundaire tijdvak is gedurende het
Boven-Senoon krijt afgezet. De tertiäre afzettingen zijn veelal geërodeerd.
Uit het kwartaire tijdvak zijn fluviatiele- (zand, grint en klei) en
eolische- (löss) afzettingen aanwezig.
Deze gevarieerde petrografische structuur spiegelt zich af in het ge
varieerde pedologische karakter van het terrein, doordat het terrein ge
legen is in een erosiegeul in het hoogste terras van de zich in de sedi
menten insnijdende Geul.
P e d o l o g i e . Uitgaande van het geologische moedermateriaal
zijn de volgende geklassificeerde bodemeenheden te onderscheiden:
Lössleemgronden (L.)
La. Lössleemgronden met een textuur B-horizont, niet geërodeerd.
Lb. Lössleemgronden zonder textuur B-horizont, op terrasleem, zwak
geërodeerd.
Lc. Lössleemgronden zonder textuur B-horizont, op terrasleem resp.
grint, komt voor langs de steile helling, sterk geërodeerd.
Ld. Lössleemgronden zonder textuur B-horizont, op terrasleem resp.
kleefaarde, komt voor langs de steile helling, sterk geërodeerd.
Le. Colluviale lössleemgronden.
Terrasleemgronden (T.)
T . Terrasleemgronden met op ca. 60 cm. diepte kleefaarde op Krijt.
Krijtverweringsgrondsn (K.)
Ka. Rendzina, dunne rulle humeuze A1 op Krijt.
Kb. Kleefaarde.
Voor verklaring en beschrijving der granulometrische indelingen, in
deling der gronden en horizontbenaming raadplege men het bodemkundige
hoofdstuk (3.2) van het verslag van COLARIS, VAN DRIEL en HILGERS.
Lokalisatie en kartering der gronden vond plaats aan de hand van
een 100-tal in 1966 uitgevoerde boringen. De in het bovenstaande over
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zicht gebezigde afkortingen zijn identiek aan de in de kaart gebruikte
kodering der gronden (zie topografische kaart).
Fysisch chemische analyses der grondmonsters.
Van 35 punten in het terrein is een analyse van de A-horizont uit
gevoerd. Bepaald zijn de waarden voor de pH|_j g en de

en de gehalten

aan Ca-carbonaat, fosfaat, K- en Na-, alsmede het water- en humusgehalte
der bodem.
Humusgehalte en Kaliumgehalte zijn slechts voor een gering aantal monster
punten, voornamelijk in het zo genaamde A-transekt gelegen (zie topogra
fische kaart) bepaald.
Gegevens afkomstig van deze in juli 1966 verrichte bepalingen worden,
voor zover van belang voor de milieubeschrijving der malacologisch bemon
sterde transekten, in dit verslag opgenomen (tabel 1). De getabelleerde
gegevens zijn voorzien van een plaatskode overeenkomend met de aanduiding
der monsterpunten in de topografische kaart. Voorts wordt de hoogte boven
NAP van het monsterpunt aangegeven. Tevens is de grondsoort, diepte en
dikte der geanalyseerde grondlaag per monsterpunt in de tabel opgenomen.

KLIMAAT
Ten gevolge van het geaccidenteerde karakter van Zuid-Limburg lopen
de waarden voor de temperatuur en vooral neerslag plaatselijk zeer uiteen.
Geografische ligging, hoogte, hellingshoek en expositierichting zijn in
hoge mate bepalend voor het klimaat der kleinere landschappelijke eenheden.
Ter verkrijging van een globaal beeld van het Zuid-Limburgse klimaat
in de periode 1965 tot en met 1969 wordt in tabel 2 een overzicht gegeven
van de maandcijfers der temperatuur (gemiddelde, maximum en minimum temp.
in graden Celsius) en neerslag (in mm.)
Deze waarden zijn gebaseerd op waarnemingen van het meteriologisch
station Epen (120 meter +NAP), 150 cm. boven het maaiveld verricht.
Mikroklimatologische gegevens van de "Berghofweide" staan ons niet
ter beschikking.
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IV. OVERZICHT VAN DE BIOTISCHE FACTOREN IN HET TERREIN

VEGETATIE
De onderscheiden plantengezelschappen.
Bij de botanische onderzoekingen van de "Berghofweide" zijn een aantal
syntaxonomische eenheden in de vegetatie onderscheiden.
Uitsluitend floristisch onderzocht en daardoor slechts globaal in te
delen zijn het bos en de bosman tel. De vegetatie van het bos behoort tot
de klasse Querco-Fagetea. Br.-BI et Vlieger 1937, die der mantel tot de
orde Prunetalia spinosae. R. Tüxen 1952,
In de zoom- en weilandvegetatie zijn elementen behorende tot de vol
gende uit de literatuur bekende syntaxonomische eenheden aanwezig:
a. associatie Koelerio-Gentianetum. Knapp 1942.
b. associatie Arrhenatheretum elatioris. Scherrer 1925.
c. associatie Trifolio-Agrimonietum. Th. Müller 1962.
d. verbond Nardo-Galion saxatilis. Preising 1949.
De analyse der vegetatie-eenheden en populaties door PRIJS & SEINENNEUMANN resulteerde in een indeling der zoom- en weilandgezelschappen in
4 vegetatietypen:
A. SCABIOSA-CENTAURIUM TYPE.
B. BRACHYPODIUM TYPE.
C. FESTUCA-LUZULA TYPE.
D. FESTUCA-CARDAMINE TYPE.
De vegetatietypen A en B bevatten elementen van voornamelijk associa
tie a, maar ook waren elementen uit de associaties b, c en d aanwezig.
De vegetatietypen C en D zijn voornamelijk uit b en c elementen samenge
steld.
Een korte beschrijving der onderscheiden vegetatietypen wordt in dit
verslag opgenomen. Daartoe zijn per type de volgende gegevens vermeld:
1. A l g e m e e n

b e e l d . Opgave van het al dan niet optreden van

dominantie met vermelding der eventueel aanwezig zijnde dominante soort(en). Beschrijving der verschijnselen sociabiliteit en ruimtelijke variatie
in de relatieve termen fijn-/grofkorrelig en soortenrijk/arm.
Ook de hoogte der begroeiing en de onderscheiden zônaties worden vermeld.
2. ( M e d e ) a s p e c t b e p a l e n d e

s o o r t e n . Floristische
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verschillsn, respectievelijk overeenkomsten der onderscheiden vegetatie
typen.
3. L o k a l i s a t i e

d e r

v e g e t a t i e t y p e n

i n

h e t

terrein. Vermelding of de vegetatietypen voorkomen in de dal-, de
helling- of op de plateauweide. Tevens correlatie der spreiding van de
vegetatietypen met de ter plaatse aanwezige bodernsoorten.
4. O n d e r s c h e i d e n

v a r i a n t e n . Vermelding van het aan

tal en de aard der van het hoofdtype onderscheiden varianten.
A. SCABIOSA-CENTAURIUM TYPE
A l g e m e e n

b e e l d . In dit vegetatietype ontbreekt dominantie.

Het is zeer fijnkorrelig en soortenrijk. Van het plantendek wordt de laag
van 0 - 10 cm. voor een belangrijk gedeelte bezet met kleine rosetplantjes. Hierboven (tot 30 à 40 cm. hoogte) bevindt zich een ijle laag van
grassen, onder andere Briza media en bloeistengels van Chrysanthemum
leucanthemum, Knautia arvensis en Succisa pratensis.
A s p e c t b e p a l e n d e

s o o r t e n . Soorten die (vrijwel) uit

sluitend in dit vegetatietype voorkomen zijn: Scabiosa columbaria, Centaurium minus, Coeloglossum viride, Medicago lupulina, Ranunculus bulbosus, Hieracium pilosella, Festuca ovina ssp. tenuifolia en Campylium
stsHatum.
L o k a l i s a t i e . Dit vegetatietype komt voor op de hellingweide,
vooral op rendzina (Ka), soms op terrasleem (T) of kleefaarde (Kb), zel
den op lössleemgronden op terrasleem, respectievelijk kleefaarde (Ld).
V a r i a n t e n . D e z e zijn bij d i t t y p e n i e t o n d e r s c h e i d e n .
B. BRACHYPOPIUM TYPE
A l g e m e e n

b e e l d . Dominantie van Brachypodium pinnatum. Dit ve-

gstatietype is soortenrijk, doch minder fijnkorrelig dan type A. De vegeta
tie van dit type is hoog (40 - 70 cm.), waar Sarothamnus scoparius op
treedt wordt zelfs een hoogte van 100 - 120 cm. bereikt.
A s p e c t b e p a l e n d e

s o o r t e n . Met uitzondering van de

tot het vegetatietype A beperkte soorten (zie boven) komen alle soorten
van het vegetatietype A ook in B voor. Veelvuldiger dan in het type A
treden hier op: Brachypodium pinnatum (de dominante soort), Cerastium
holosteoides, Galium verum, Ranunculus acris, Festuca rubra, Ranunculus
nemerosus, Pohlia nutans, Rumex acetosa, Achillea millefolia.
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L o k a l i s a t i e . Dit vegetatietype komt eveneens op de hellingweide voor, op rendzina (Ka), lössleemgronden op terrasleem respectie
velijk kleefaarde (Ld), soms ook op terrasleem of op grint (Lc) of op
colluviale lössleemgronden (Le).
V a r i a n t e n . E e n viertal varianten v a n d i t t y p e zijn onderscheiden:
BI. Uitsluitend dominantie van Brachypodium pinnatum.
B2. Nevendominantie van Sarothamnus scoparius.
B3. Nevendominantie van Stachys officinalis.
B4. Nevendominantie van Ononis repens.

C. FE5TUCA-LUZULA TYPE
A l g e m e e n

b e e l d . Er treedt dominantie van Festuca rubra op in

dit soortenarme, grofkorrelige vegetatietype.
De vegetatiehoogte is 40 - 70 cm., Dactylus glomerata reikt tot 1 mtr.
A s p e c t b e p a l e n d e

s o o r t e n . Ten opzichte van het vege

tatietype B ontbreken: Brachypodium pinnatum, Helictotrichon pubescens,
Vicia cracca, Fissidens taxifolius, Sanguisorba minor, Lophocolea bidentata, Linum catharticum, Briza media, Sarothamnus scoparius, Stachys of
ficinalis, Ononis repens.
L o k a l i s a t i e . Vegetatietype C komt voor op de plateauweide, op
lössleemgronden op terrasleem of grint (Lc), maar ook op lössleemgronden
op terrasleem respectievelijk kleefaarde (Ld).
V a r i a n t e n . V i e r varianten v a n d i t vegetatietype zijn onderschei
den:
C1. Uitsluitend dominantie van Festuca rubra.
C2. Nevendominantie van Galium verum.
C3. Nevendominantie van Achillea millefolia.
C4. Nevendominantie van Dactylus glomerata.
D-

FE5TUCA-CARDAMINE TYPE

A l g e m e e n

b e e l d . Dit vegetatietype vertoont grote overeenkomst

met het voorgaande type (type C). Ook hier is Festuca rubra dominant,
echter niet in alle opnamen. De quantitatieve representatie van deze
soort is sterk wisselend in dit vegetatietype. Andere soorten, zoals
Agrostis stolonifera en Plantago lanceolata kunnen dominant zijn.
De vegetatie is soortenarm en grofkorrelig.
De vegetatiehoogte is 40 - 120 cm. De hoogste regionen worden voornamelijk
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door Dactylus glomerata en Festuca arundinacea bereikt.
A s p e c t b e p a l e n d e

s o o r t e n . De soortensamenstelling

van dit vegetatietype wijkt op de volgende punten van type C af:
Wel in D, niet in C komen voor Dactylorchis maculata, Festuca arundina
cea, Ajuga reptans, Gardamine pratensis, Stellaria graminea, Ranunculus
repens en Trifolium medium.
Wel in C niet in D komen voor Senecia erucifolius, Senecio jacobaea,
Luzula campestris, Knautia arvense, Campanula rotundifolia en Cirsium
acaule.
Ook Festuca rubra ontbrak in enkele opnamen.
L o k a l i s a t i e . Type D komt voor i n de dalweide, voornamelijk o p
colluviale lössleemgronden (Le). De Trifolium medium variant van dit
type (zie onder variant 02.) komt ook voor op de bodemtypen Ka, T, Ld
en op grint. Dit type D2 is een zoomvegetatie, welke ook de overgang
helling-dalweide vergezelt.
V a r i a n t e n . V a n d i t v e g e t a t i et y p e z i j n z e s v a r i a n t e n o n d e r s c h e i d e n ,
D1. Dominantie van Festuca rubra en Agrostis tenuis.
D2. Dominantie van Trifolium medium. Deze variant komt overeen met de
associatie Trifolio-Agrimonietum. Th. Müller 1.962.
D3. Dominantie van Achillea millefoliaD4. Dominantie van Dactylus glomerata.
D5- Dominantie van Plantago lanceolata.
D6. Dominantie van Festuca arundinacea.

De eenheid in indeling van de plantengezelschappen en het voorkomen der
onderscheiden vegetatietypen binnen de zogenaamde transekten.
Bij het onderzoek van PRIJS & SEINEN-NEUMANN zijn de vegetatietypen
met hun varianten ingetekend op de vegetatiekaart van de onderzochte
transekten B en C.
Teneinde eenheid in de indeling in vegetatietypen te verkrijgen werd
gepoogd aan de hand van de vegetatietabel van het A-transekt, behorende
bij het verslag van COLARIS, VAN DRIEL en HILGERS, de vegetatie te klassificeren naar de door PRIJS & SEINEN-NEUMANN onderscheiden vegetatietypen.
Deze tabel bevat per vegetatieopname van 2x2 meter gegevens over de
hierin voorkomende soorten met hun abundantiegraad.
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Kriteria bij de indeling in vegetatietypen aan de hand van deze gegevens
zijn geweest:
type A. Niet herkend in de tabel.
type B. De vegetatie, waarin Brachypodium pinnatum met een bedekkings
graad van meer dan

5°/o

voorkomt,

type C. Het vegetatietype van de plateauweide waarin Festuca rubra met
een zeer hoge bedekkingsgraad in alle opnamen voorkomt,
type D. Het vegetatietype van de dalweide. Festuca rubra komt hierin
met sen sterk wisselende bedekkingsgraad voor. Andere soorten
zoals Stachys officinalis en Plantago lanceolata kunnen domi
neren.
Het zal duidelijk zijn dat het beeld der vegetatie van het A-transekt,
2
o.a. doordat de vegetatietabel per opname van 4 m gegeneraliseerde
waarden bevat, minder gedetailleerd is dan het vegetatiebeeld van het
B-transekt.

ANTHROPO- EN ZOQGENE INVLOEDEN ALS MILIEUFACTOR
Het eeuwenlang in gebruik zijn als cultuurweide is bepalend geweest
voor de huidige constitutie der "Berghofweide". Bemaaien en begrazen
alsmede betreding stabiliseerden de weilandvegetatie en successie naar
bosvegetatie werd erdoor tegengegaan.
Ter conservering der huidige "rijke" toestand der weilandvegetatie
dient bij het beheer van het natuurreservaat continuering van deze in
vloeden centraal te staan.
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V. TOEGEPASTE METHODEN BIJ HET MALACOLOGISCH ONDERZOEK

H e t

v e r z a m e l e n . Teneinde quantitatief vergelijkbare eenheden

te verkrijgen werd de bemonstering aan standaard-oppervlakken uitgevoerd.
Van een vierkant van 25 x 25 centimeter werd het totaal aan bovengronds
levend materiaal verzameld en, met uitzondering van de naaktsiakken, in
een plastic zak verpakt.
De naaktsiakken werden eerst 24 uur gestrekt in gedestilleerd water en
daarna geconserveerd in alcohol 70%
De monsters van het zgn. B-transekt omvatten behalve het boven
grondse materiaal ook dat der wortellaag. Het meenemen van de wortellaag
met de bijbehorende grond sluit het buiten de tellingen blijven van, in
de grond levende of in grondspleten gevallen slakken, uit.
In totaal zijn 113 monsters verzameld. Het gezamelijke gewicht hier
van bedroeg + 350 kilogram.
B e h a n d e l i n g

d e r

m o n s t e r s . De verdere bewerking der

monsters vond plaats in het Zoölogisch Museum der Rijksuniversiteit te
Utrecht.
De hoeveelheid van en de aard der monsters maakte het uitzoeken van
alle schelpjes met een diameter groter dan 1 millimeter tot een zeer om
vangrijk karwei. Een vereenvoudiging van deze taak werd gevonden in voor
bewerkingen van het eerst in grond- en vegetatiefractie gesplitste mate
riaal.
De grondfractie. Een bij paleontologen in gebruik zijnde bewerkingswijze
werd hierop toegepast. Kort samengevat kwam dit neer op:
-Droge verhitting van de grond tot boven 100°C ter verwijdering van
het aanwezige water.
-Het storten van d.eze hete massa in een bak met waterstofperoxyde
oplossing van 10% gevolgd door het uitspoelen met leidingwater
op een zeef met een doorlaat van 1 millimeter.
-Het drogen van het restant.
De voordelen van deze methode zijn:
1. Het uitspoelen van deeltjes kleiner dan 1 millimeter. Weliswaar val
len hier ook embryonale windingen van zeer kleine slakjes onder, maar
deze worden geacht niet determineerbaar te zijn.
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2. De restdeeltjes hebben een afgeronde vorm en een harde oppervlakte
structuur, waardoor toepassing van gefractioneerd zeven mogelijk wordt.
3. De schoongewassen schelpjes zijn goed herkenbaar in de zeeffracties.
De vegetatiefractie. Hierop wordt de volgende bewerkingswijze toegepast:
Na droging worden de plantenresten in een hoog, eenzijdig open,
cilindervormig reservoir gedaan, besprenkeld met alcohol 96°/o en
in brand gestoken.
De zeer snel verlopende, vrijwel totale verbranding schaadt de kalkhuisjes der slakken niet of nauwelijks. Een juiste dosering der toegevoegde
alcohol 96°/o is noodzakelijk ter vermijding van te hoge temperaturen.
De voordelen van deze methode zijn:
1. Verkleinen van de totaal te doorzoeken massa, dus tijdwinst.
2. Het voorkómen van mechanische beschadigingen der slakkenhuisjes
bij het alternatieve doorzóeken en daartoe uiteenplukken van de kompakte
gedroogde plantenmassa.
Beide methoden blijken uitstekend aan het gestelde doel te beantwoorden.
Ondanks het optreden van verkleuringen, in enkele gevallen zelfs bescha
digingen, blijft het materiaal goed determineerbaar.
D e t e r m i n a t i e

e n

n o m e n c l a t u u r . De klassifikatie

werd verricht naar ADAM (i960) en SCHOUTEN (l96l). Bij de determinatie
werd de vergelijkings kollektie van het Zoölogisch Museum der Rijksuniver
siteit te Utrecht geraadpleegd.
Bij de klassifikatie van onderstaande soorten traden komplikaties
op:
Nesovitrea hammonis (Ström, 1765)
Deze soort werd door FORCART (i960) gesynonymiseerd met Nesovitrea
petronella (L. Pfeiffer). Volgens WALDEN (1966) is dit echter ten on
rechte.
De op de "Berghofweide" aangetroffen individuen van het genus Nesovi
trea C.M. Cooke, 1S21, bleken te behoren tot èèn soort, die door alle
nederlandse auteurs tot Nesovitrea hammonis (Ström) gerekend werd.
Cochlicopa lubrica (Müller, 1774)
Bij het materiaal van deze soort lieten zich aanvankelijk een aantal
exemplaren als behorende tot de soort Cochlicopa lubricella (Porro,
1837) aanzien. De morfologie der schelpen van beide soorten verschilt
o.a. in de lengte/breedte- verhouding. Cochlicopa lubricella is kleiner
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en slanker (QUICK, 1954).
Teneinde te kunnen bepalen of er twee soorten in het aangetroffen mate
riaal van het genus Cochlicopa Risso, 1826 te onderscheiden zijn, werden
van alle 258 gevonden volwassen exemplaren (exemplaren met verdikte
mondrand) de lengte en de breedte gemeten. Deze gegevens werden geordend
en grafisch weergegeven in fig. 1. De grootste breedte en de grootste
lengte van de schelp zijn respectievelijk op de absis en de ordinaat uit
gezet. De aangegeven punten zijn omgeven door een cirkel, waarvan de dia
meter een maat is voor het aantal exemplaren met gelijke afmetingen.
In het geval de beide soorten naast elkaar voorkomen zullen in de gra
fiek een tweetal conglomeraties van cirkels te herkennen zijn, welke min
of meer duidelijk van elkaar te onderscheiden zijn.
Het quotient der gemiddelde waarden van lengte en breedte van de schelp,
zal voor elk gebied significant verschillend zijn.
Die mogelijkheid, hier twee gebieden zoals boven beschreven te onderschei
den, is hier niet aanwezig. Op basis hiervan kon geconcludeerd worden
dat uitsluitend Cochlicopa lubrica (Müller) op de "Berghofweide" is aan
getroffen.
Ena montana (Draparnaud, 1801)
Bij de determinatie van enkele schelptopjes en fragmenten heb ik mij
geconformeerd aan de mening van drs. D. VAN DEN T00REN, die deze frag
menten herkende als behorende tot Ena montana (Draparnaud).
Het voorkomen van deze soort in het onderzochte gebied zal echter aan
vondsten van volwassen dieren moeten worden bevestigd.
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VI. TOPOGRAFISCHE EN 0EC0L0GI5CHE BESCHRIJVING DER MONSTERPUNTEN

L o k a l i s a t i e

d e r

m o n s t e r p u n t e n . De malacolo-

gische bemonstering vond plaats binnen twee vegetatiekundig onderzochte
gebieden, het A-transekt van het onderzoek van COLARIS, VAN DRIEL en
HILGERS en het B-transekt van het onderzoek van PRIJS & SEINEN-NEUMANN.
De monsterpunten (stations) zijn ingedeeld in:
de serie A. Stations gelegen op de lijn door het midden van het twee
meter brede A-transekt.
de serie B. Stations gelegen op de lijn door het midden van het acht
meter brede B-transekt. Deze serie omvat ook de monster
punten op het verlengde van deze lijn in het bos.
Van noord naar zuid zijn de monsterpunten, die op een afstand van twee
meter van elkaar liggen, opeenvolgend genummerd (serie A: 1-40; serie B:
1-69). Door vermelding van serieletter en volgnummer is nu plaatsaan
duiding mogelijk.
Op de overgang weiland/bos zijn extra opnamen gemaakt, n.l. gerekend
vanaf station B 56 op respectievelijk 2 en 4 meter naar het oosten en op
respectievelijk 2 en 4 meter naar het westen.
Deze buiten de serie vallende opnamen dienen ter verkrijging van een be
ter inzicht in de samenstelling van de malacofauna van dit overgangsge
bied. Deze punten zijn aangeduid als B 56 0 1 en B 56 0 2 respectievelijk
B 56 W 1 en B 56 W 2 (aanduiding richting gevolgd door gegeven 1 of 2
x2 meter buiten de serie).
Voor het verlooD van de beide series en ligging van de monsterpun
ten in het terrein raadplege men de bij dit verslag behorende topogra
fische kaart. Deze kaart is afgeleid van de werkkaart welke ten behoeve
van het vegetatiekundig onderzoek werd samengesteld en waarop de ligging
der bodem- en molluskenmonsterpunten zijn ingetekend.
E c o l o g i s c h e

b e s c h r i j v i n g

d e r

m o n s t e r p u n 

ten. Gegevens uit het bodemkundig en vegetatiekundig onderzoek staan
hierbij ter beschikking. In hoeverre deze gegevens gebruikt kunnen worden
bij de milieubeschrijving der afzonderlijke malacologische opnamepunten
dient nader beschouwd te worden.
Hoogte. De hoogte boven NAP kan voor een nabij een hoogtelijn gekarteerd
station rechtstreeks uit de kaart afgelezen worden.

Bodemkundig. De punten waarvan grondanalyses zijn uitgevoerd blijken niet
geheel samen te vallen met de malacologisch bemonsterde transekten (zie
topografische kaart). Het lijkt echter verantwoord de uitkomsten der ana
lyse van een bepaalde bodemopname toch als representatief te beschouwen
voor een op Mollusken bemonsterd station, wanneer dit op gelijke hoogte
en op dezelfde grondsoort is gelegen, zij het enkele meters meer naar het
oosten of naar het westen.
Bij de beschrijving van stations uit de dalweide in het B-transekt wordt
gebruik gemaakt van gegevens van de bodemopnamen III j-m. De veel gro
tere afstand tussen deze en de malacologische stations waarvoor zij ge
acht worden representatief te zijn, is aangegeven in tabel 4 door het
plaatsen van deze gegevens tussen haakjes.
De bodemgegevens omvatten: de grondsoort welke uit de topografische
kaart is af te lezen, de pH en het water- en kalkgehalte van de bovenste
geanalyseerde grondlaag.
Vegetatiekundig. Van elk station uit het A-transekt is nagegaan binnen
welke vegetatieopname van COLARIS, VAN DRIEL en HILGERS het gelegen is.
De gegevens van deze opnamen stelden ons in staat een globale indeling
in de door PRIJS & SEINEN-NEUMANN onderscheiden vegetatietypen uit te
voeren (zie hoofdstuk IV).
Van de stations uit het B-transekt kan het vegetatietype rechtstreeks
uit de bij het verslag van PRIJS & SEINEN-NEUMANN behorende vegetatiekaart
worden afgelezen.
De beschikbare gegevens zijn, per monsterserie voor de opeenvolgend
genummerde stations in tabelvorm bijeengebracht (tabel 3 en 4).
De aanduiding van de grondsoort en vegetatie van een station geschiedt
hierin door plaatsing van een X-teken in de betreffende kolommen.
In de meest complete vorm omvatten de stationgegevens ook de hoogte
boven NAP in meters, de pH en het water- en kalkgehalte in gewichtsper
centages.
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A a v u l l e n d e

g e g e v e n s .

serie A
station A 1.

Gelegen op de overgang cultuurweide-natuurreservaat.
Staat hierdoor onder sterk uiteenlopende invloeden,

station A 40. Gelegen op de overgang van het natuurreservaat van CRM en
dat van de Natuurbeschermingswacht Zuid-Limburg. Hierdoor
staat het station onder invloed van uiteenlopende beheersinvloeden.
serie B
station B 1.

Gelegen op de overgang cultuurweide-natuurreservaat. Even
als dit bij station A 1 het geval is staat dit station on
der invloed van uiteenlopende milieufactoren,

station B 29 en B 30. Gelegen onder een rozenstruik op de helling, op
onbegroeide, licht met blad bedekte grond,
station B 56 en B 57. Gelegen in de zoom/mantelgezelschappen, welke de
overgang bos-weiland begeleiden,
station B 58 - B 68. Gelegen op de met afgevallen blad bedekte, vrijwel
onbegroeide bosbodem. Plaatselijk treedt hier Krijt aan de
oppervlakte.
station B 69. Dit station is tussen de wortels van een Clematis gelegen
nabij de abrupte overgang van het bos naar het aangrenzende
cultuurland.

VII. SYSTEMATISCH OVERZICHT DER AANGETROFFEN SOORTEN
De volgende taxonornische eenheden zijn in het onderzochte gebied ver
tegenwoordigd:
SUBKLASSE PULMONATA
ORDE

Familie

Species

Basommatophora

Ellobiidae

Carychium tridentatum (Risso, 1826)

Stylommatophora

Succineidae

Succinea oblonga Draparnaud, 1801

Cochlicopidae

Cochlicopa lubrica (Müller, 1774)

Vertiginidae

Vertigo pygmea (Draparnaud, 180l)
Pupilla muscorum (Linnaeus, 1758)

Valloniidae

Acanthinula aculeata (Müller, 1774)
Vallonia excentrica Sterki, 1892

Enidae

Ena montana (Draparnaud, 180l)

Clausiliidae

Clausilia nigricans (Pulteney, 1807)
Clausilia rolphii (Gray, 1821)

Ferussaciidae

Cecilioides acicula (Müller, 1774)

Endodontidae

Punctum pygmaeum (Draparnaud, 1801)
Discus rotundatus (Müller, 1774)

Zonitidae

Vitrea contracta Westerlund, 1873
Retinella pura (Alder, 1830)
Nesovitrea hammonis (Ström, 1765)
Oxychilus cellarium (Müller, 1774)

Vitrinidae

Vitrina pellucida (Müller, 1774)

Arionidae

Arion rufus (Linnaeus, 1758)
Arion circumscriptus Johnston, 1828

Limacidae

Agriolimax reticulatus (Müller, 1774)
Agriolimax laevis (Müller, 1774)

Helicidae

Trichia hispida (Linnaeus, 1758)
Helix pomatia Linnaeus, 1758
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VIII. QUALITATIEF EN QUANTITATIEF OVERZICHT VAN DE IN DE MONSTERS AAN
GETROFFEN MOLLUSKEN

Op dezelfde wijze als de notering der oecologische gegevens per
monsterpunt (station] plaats vond, zijn de gevonden Mollusken per monster
weergegeven.
In de, van elke monsterserie samengestelde tabel werden tegen de
reeks opeenvolgende stations, de aangetroffen soorten uitgezet.
Door plaatsing van een getal in de kolom van een soort achter een sta
tion, wordt het aantal op die plaats aangetroffen exemplaren van die
soort aangegeven. Daar alle waarden betrekking hebben op een oppervlak
van 1/16 m

geven deze cijfers de dichtheid per soort op dit oppervlak

weer. Per station wordt eveneens het totaal aantal individuen en soor
ten gegeven.
Tabel 5 bevat de gegevens van het A-transekt, tabel 6 die van het
B-transekt.

IX. OECOLOGISCHE WAARNEMINGEN PER SODRT

Interessant is het nu voer de afzonderlijke slakkensoorten na te
gaan hoe, en zo mogelijk in verband waarmee, de quantitatieve representa
tie varieert in de reeks monsters van een serie.
Hiertoe worden de beschikbare gegevens, malacologische en oecologische,
per monsterserie gezamenlijk weergegeven ( fig. 2 en 3).
Alle gegevens zijn op dezelfde lineairs schaal (tegen de ter ruimtelijke
oriëntatie ingetekende reeks stations van de serie] uitgezet.
M a l a c o l o g i s c h e

g e g e v e n s . Uitgezet wordt, per soort

en per station, het aantal aangetroffen exemplaren. Dit gegeven is ver
werkt in de hoogte van het op die coördinaten ingetekende "blok".
Er is een zeer grote spreiding in het aantal exemplaren van een soort
dat per monster is aangetroffen (1-118 exemplaren). Bij de grafische
weergave hiervan werden, teneinde bij een beperkte maximale uitslag toch
een gedetailleerd beeld van de variatie der lagere quanta te krijgen, de
hoogte der kolommen evenredig met V aantal individuen' ingetekend.
O e c o l o g i s c h e

g e g e v e n s . Tegen dezelfde lineaire schaal

zijn ingetekend: de grondsoorten, het kalk- en watergehalte en de pH der
bodem. Ook de beschikbare vegetatiegegevens zijn uitgezet.
Fig. 2 bevat de gegevens van het A-transekt uit de tabellen 3 en 5,
fig. 3 die van het B-transekt uit de tabellen 4 en 6.
Aan de hand van deze figuren wordt nu voor elke slakkensoort de samen
hang nagegaan tussen de variaties in de karakteristieken dichtheid (aan
tal gevonden exemplaren per oppervlakte-eenheid, hier per 1/16 m^) en
frequentie (aantal monsters waarin de soort is aangetroffen in percen
tage van het totaal aantal onderzochte monsters van een gebied) ten op
zichte van de milieufactoren.
Het totaal aantal aangetroffen exemplaren van een soort is het totaal
aantal individuen op het gehele bemonsterde oppervlak van 7 1/16 m
getroffen.

aan
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Carychium tridentatum (Risso). In het gehsle bemonsterde gebied zijn 42
exemplaren van deze soort aangetroffen. De maximale dichtheid (5) wordt
op de stations B 56 en B 65 bereikt. Een lage frequentie is in elk der
onderzochte gebieden kenmerkend voor de verspreiding van deze soort.
De soort is aangetroffen in monsters uit droge, vaak kalkrijke bio
topen met een hoge pH (A 23, A 26 en A 27; B 67 en B 69). Deze monster
punten liggen respectievelijk in grasland (vegetatietype B) en in het
bos, alle op rendzina. De soort komt ook voor in monsters van zeer natte,
zure en kalkloze stations: A 39 en A 40 op colluvium bedekt met grasland
(type D); B 56 op rendzina in de bosmantel.
De soort is in het bemonsterde gebied negatief differentiërend voor
het lössleem-, kleefaarde- en terrasleemgebied.
Op basis der verdeling der vindplaatsen lijkt Carychium tridentatum een
voorkeur voor natte en zure of droge kalkrijke biotopen te hebben.
Succinea oblonga Draparnaud. Het totaal aantal aangetroffen exemplaren
van deze soort is 257. De maximale dichtheid (45) is in monster B 56 aan
getroffen. Een frequentie van 100^ heeft deze soort in het gebied B 37 B 57. Buiten dit gedeelte van het monstergebied heeft de soort een brede
verspreiding met lagere dichtheid en frequentie.
Het gebied waar de soort optimaal voorkomt cmvat de zeer natte,
zure en kalkloze gronden van het colluvium en rendzina-gebied. De vege
tatie van dit gebied is zeer uiteenlopend (graslandvegetatie type D, bos
mantel en bos). Buiten dit gebied komt de soort voor: van A 13 - A 40
(kleefaarde, rendzina, terrasleem en colluviumgebied; bedekt met gras
landvegetatie typen B, C en D) met een frequentie van 35,7 %;
van B 4 - B 32 (lössleemgronden en rendzina, begroeid met graslandvegeta
tie typen A, B, C en D) met een frequentie van 48,3

°/o;

van B 53 - B 63 (rendzina der bosbodem) met een frequentie van 75 °/L
Hoewel deze soort duidelijk vochtminnend blijkt te zijn, is zij niet
differentiërend voor enig onderdeel van het onderzochte gebied.
Cochlicopa lubrica (Müller). In totaal zijn 1047 exemplaren van deze soort
in de monsters aangetroffen. De maximale dichtheid (55) is aangetroffen
in monster B 69. De soort komt zeer constant voor. De frequentie voor het
gehele monstergebied is 93,8 %

De soort ontbreekt in enige monsters aan het begin der monsterse
ries (A 1, A 2, A 3 en B 2), wellicht door invloeden vanuit het aan
grenzende cultuurland. Ook in enkele monsters van de bosbodem (B 63,
B 65 en B 68), ontbreekt deze soort.
Gebieden met constante hoge dichtheid zijn:
A 20 - A 33 (rendzina op terrasleem, droog, kalkrijk, hoge pH en bedekt
met in hoofdzaak graslandvegetatie type B) met een dichtheid van 3-28;
B 7 - B 29 (lössleem en rendzina, droog met toenemende pH en kalkgehalte, graslandvegstatie van de typen A, B, C en O) met een dichtheid van
4-50 (de hoogste waarde is afkomstig van station B 28);
B 37 - B 53 (colluvium en rendzina, zuur en zeer nat, graslandvegetatie
type D, bosmantel en ook bos) met een dichtheid van 4-40.
Hoewel de soort in het bosgedeelte van het monstergebied duidelijk
zwakker vertegenwoordigd is, is zij niet negatief differentiërend
voor' dit gebied. De dichtheidscijfers duiden op een voorkeur van deze
soort voor de vochtige strook rendzina van de bosmantel en de boszoom,
de droge en kalkrijke rendzina boven de grote roos op de helling en een
zeer brede strook op de overgang lössleemgronaen-rendzina. De stations
uit de laatstgenoemde regio liggen op droge, zure en kalKarme grond.
Vertigo pygmea (Draparnaud). In totaal zijn er 188 exemplaren van deze
soort aangetroffen. De maximale dichtheid der soort (16) wordt bereikt
in monster B 69. Bij een geringe dichtheid komt de soort toch vrij con
stant voor in het terrein (de totale frequentie is 48,8 °/o).
De soort is aangetroffen in monsters van het lössleemgebied (droog,
zuur, bedekt met graslandvegetatie typen B en C) van de stations A 4 en
A 9, B 5 - B 10 en B 12 - 14;
in monsters van het rendzinagebied (zuur—basisch, kalkarm—kalkrijk,
vochtig-droog, graslandvegetatie typen A, B, C en D alsmede•struikgroei)
der stations A 21 - A 25, A 27 en A 29, B 15, B 18 - B 22, B 24, B 28,
B 32 - B 35, B 37, B 53 - B 54, B 56, B 61, B 67 en B 69.
In het colluviumgebied van het B-transekt bereikt de soort haar hoogste
frequentie.
Ook van de stations uit het terrasleemgebied van het A-transekt zijn ex
emplaren verzameld.
De soort is niet aangetroffen in het kleefaardegebied van dit transekt.
In het onderzochte gebied blijkt Vertigo pygmea een voorkeur te be-

zitten voor vochtige gebieden. De soort is in het bos duidelijk slechter
vertegenwoordigd.
Pupilla muscorum (Linnaeus). Deze soort is met 23 exemplaren in de mon
sters vertegenwoordigd. De maximale dichtheid (15} is geconstateerd aan
monster B 28. De soort komt zeer gespreid voor op een gering aantal sta
tions.
Zowel in de A-serie als in de B-serie is de soort aangetroffen in
stations met een kalkrijke en droge bodem: A 31, B 28, B 58, B 59, B 61
en B 69. De beide eerstgenoemde stations zijn gelegen in grasland (vege
tatietype B), de andere zijn afkomstig van de bosbodem.
In het onderzochte gebied heeft Pupilla muscorum een voorkeur voor
gebieden met een kalkhoudende bodem.
Acanthinuia aculeata (Müller). Van deze soort zijn 31 exemplaren aange
troffen. De maximale dichtheid (15) werd geconstateerd aan monster B 69.
De soort komt voor van B 56 - B 69. met een frequentie van 50 °/o.
De soort is beperkt tot het bosgebied van de B-serie.
Vallonia excentrica Sterki. Hiervan zijn 634 exemplaren aangetroffen. De
maximale dichtheid werd geconstateerd aan monster B 28. De dichtheid was
hier 106. De gedeelten der series waar een constant voorkomen van deze
soort is waargenomen zijn: A 20 - A 28 en B 5 - B 21.
De soort is aangetroffen in monsters van de gebieden lössleem,
kleefaarde, rendzina en terrasleem, bedekt met zeer uiteenlopende vege
taties (graslandtypen A, B, C en D; bos). De soort is vrijwel niet verte
genwoordigd in monsters uit het colluviumgebied.
De monsters uit de stronk langs de noordelijke grens van het reservaat
hebben een duidelijk lagere dichtheid.
In het onderzochte gebied is Vallonia excentrica niet vertegenwoor
digd in de vochtige biotopen. Afgezien van het vochtgehalte lijkt geen
der hier gehanteerde milieukriteria van duidelijke invloed op de versprei
ding der soort te zijn.
Ena montana (Draparnaud). Van deze soort zijn 7 fragmenten aangetroffen.
Vier ervan zijn afkomstig uit monster B 69.
Ook de overige fragmenten zijn aangetroffen in monsters van het bosge
bied.
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Clausilia nigricans (Pulteney). Slechts twes exemplaren van deze soort
zijn, verdeeld over twee monsters, aangetroffen in het onderzochte gebied.
De stations B 30 en B 56, de plaatsen van herkomst der beide exem
plaren, zijn gelegen op de overgang van struikgroei naar graslandvegetatie.
Clausilia rolphii (Gray). Deze soort is met 28 exemplaren in de monsters
aanwezig. De maximale dichtheid (5) wordt bereikt in monster B 69. In
geen der onderzochte gebieden komt de soort constant voor.
De soort komt voor op de overgang terrasleem-rendzina in station
A 31, in het monster B 34 van het rendzinagebied en B 38 en B 39 van het
colluviumgebied. Uitgezonderd het laatstgenoemde, met graslandvegetatie
type D bedekte gebied, zijn de stations van herkomst in graslandvegetatie
type B gelegen.
De overige exemplaren zijn aangetroffen in de bosmantel en in het bos
(rendzina, vochtig-droog, kalkarm-kalkrijk).
Esn duidelijke samenhang tussen dit verspreidingspatroon en de door
ons onderzochte milieufactoren lijkt niet aanwezig.
Cecilioides acicula (Müller]. De soort is met 15 exemplaren in de mon
sters vertegenwoordigd. De maximale dichtheid (9) wordt in monster B 69
bereikt. In geen der onderzochte gebieden treedt de soort constant op.
Alle vindplaatsen van deze soort zijn op rendzina gelegen, A 23 en
B 28 op plaatsen met graslandvegetatie type B, de overigen in het bos
gebied.
Deze soort lijkt een voorkeur te hebben voor droge, losse grond. De
monsters A 23 en B 28 zijn op of nabij oude molshopen genomen.
Punctum pygmaeum (Draparnaud). Van deze soort zijn 11 exemplaren aange
troffen. De maximale dichtheid (4) wordt in monster B 34 bereikt. De
soort is in geen der onderzochte gebieden constant optredend.
De monsters waarin deze soort is aangetroffen zijn alle gelegen op
rendzina. Als algemene milieukenmerken der stations van herkomst kunnen
genoemd worden: droog en kalkrijk, althans een hogere pH.
De soort is kalkminnend in het onderzochte gebied.
Discus rotundatus (Müller). Van deze soort zijn 72 exemplaren aangetroffen.
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De maximale dichtheid (35) werd geconstateerd aan monster B 65'. De
soort komt voor van B 57 - B 69 met een frequentie van 76,9 %
Deze soort is duidelijk positief differentiërend voor het bosgedeelte van het onderzochte gebied.
Vitrea contracta Westerlund. Van deze soort zijn 26 exemplaren aangetrof
fen. De maximale dichtheid (8) is de dichtheid van station B 69. In het
bosgedeelte (B 57 - B 69) komt de soort met een frequentie van 53,8 °/o
voor.
Ook deze soort is positief differentiërend voor het bosgedeelte
van het onderzochte gebied.
Retinella pura (Alder). Van deze soort zijn 89 exemplaren aangetroffen.
De maximale dichtheid (22) is de dichtheid van monster B 69. De frequen
tie van B 57 - B 69 is 92,3 %
De soort is positief differentiërend en vrijwel karakteristiek voor
de malacofauna in het bosgebied van het B-transekt.
Nesovitrea hammonis (Ström). In totaal zijn 1313 exemplaren van deze
soort in het monstergebied aangetroffen. De maximale dichtheid (52) is
de dichtheid van station B 28. Voor het gehele monstergebied is de fre
quentie 95,5 %
Uit onderlinge vergelijking der dichtheidscijfers blijkt dat de soort
optimale omstandigheden aantreft in stations met een droog en kalkrijk
milieu. In het bosgedeelte zijn zowel de frequentie als de dichtheids
waarden minimaal.
Nesovitrea hammonis is de meest constante en ook quantitatief best
vertegenwoordigde slakkensoort in het bemonsterde gebied.
Oxychilus cellarium (Müller). In totaal zijn 36 exemplaren van deze soort
aangetroffen. De maximale dichtheid in de monsterserie is 13, dit is de
dichtheid van station B 69. In het gehele monstergebied is de frequentie
van deze soort laag.
De soort komt voor op lössleemgronden, colluvium en rendzina.
De vegetatie der vindplaatsen is zeer uiteenlopend (graslandvegetatie
typen B, C en D; bos) evenals de water- en kalkgehalten der bodem. Opval
lend is dat 4 der 7 stations in het grasland, waar de soort op aangetrof-

fen is, in de nabijheid van grondsoortgrenzen gelegen zijn. In hoeverre
hier sprake is van toevalligheid dient verder onderzocht te worden.
Oxychilus cellarium vertoont in het onderzochte gebied voorkeur
voor het bosgedeelte.
Vitrina pellucida (Müller). Deze soort is met 226 exemplaren vertegen
woordigd. De maximale dichtheid is de dichtheid van station B 59 (15).
In het bemonsterde gebied zijn vier gedeelten met een hoge frequentie
aangetroffen: A 21 ~ A 24, B 14 - B 20, B 28 - B 32 en B 56 - B 69.
De transektgedeelten, waarin de soort een frequentie van 100 °/>
heeft, zijn alle op rendzina gelegen. De vegetatie der stations waarvan
deze soort verzameld is, is zeer uiteenlopend: graslandvegetatie der
typen A, B, C en D, alsmede de vegetatie van het bos en de bosmantel.
Buiten de gebieden waarin de soort optimaal vertegenwoordigd bleek, is
zij aangetroffen in verspreid liggende stations van het lössleemgebied,
het kleefaarde- en terrasleemgebied, alsmede van het colluvium.
Vitrina pellucida toont in het onderzochte gebied een voorkeur
voor het bos en de bosmantel.
Arion rufus (Linnaeus). Van deze soort zijn in totaal 24 exemplaren aan
getroffen. De maximale dichtheid (6) is de dichtheid van station B 6.
De soort komt nergens in de bemonsterde gebieden constant voor.
De stations waarin deze soort optimaal vertegenwoordigd is, zijn ge
legen nabij de overgang van graslandvegetatie type B-C. De bodem vertoont
hier een sterke gradient voor de vochtigheid terwijl de pH minimale waar
den bereikt.
De soort is niet in het bos aangetroffen.
Arion circumscriptus Johnston. Van deze soort zijn 39 exemplaren aange
troffen. De maximale dichtheid in de monsterseries bedraagt 3 (op de
stations B 39, B 50 - B 52 en B 55). Buiten de series is een maximale
dichtheid van 5 op station B 56 W 2 waargenomen, terwijl in B 56 0 1 en
B 56 II 1 een dichtheid van 3 bereikt is.
De hoogste frequentie heeft deze soort in het colluviumgedeelte (B 39B 52), n.l. 71,4 °/o. De soort is in het A-transekt niet waargenomen.
Arion circumscriptus is optimaal vertegenwoordigd in het colluviumgebied van het B-transekt en op de overgang grasland-bos. Deze gebieden
hebben een hoge vochtigheid en een lage pH.

Agriolimax reticulatus (Müller). De soort is met 14 exemplaren in het
bemonsterde gebied vertegenwoordigd, nergens met een grotere dichtheid
dan 1. De soort is in geen der bemonsterde terreingedeelten met een hoge
frequentie aangetroffen.
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Het beeld, van de verspreiding van deze soort verkregen, is zo wei
nig markant dat geen voorkeuren voor enig terreinonderdeel hieruit afge
leid kunnen worden.
Agriolimax laevis (Müller). 3 exemplaren van deze soort zijn aangetroffen.
De dichtheid is nergens hoger dan 1.
De soort is aangetroffen in monsters van natte stations gelegen op
lössleemgronden en colluvium. De geringe representatie van de soort maakt
het doen van uitspraken over voor- of afkeur van bepaalde terreingedeel
ten onmogelijk.
Trichia hispida (Linnaeus). In totaal waren 964 exemplaren van deze soort
in de monsters aanwezig. De maximale dichtheid (118), is de dichtheid in
station B 28. Dit is de hoogste maximale dichtheid van de op de "Berghofweide" aangetroffen soorten.
De frequentie in het gehele monstergebied bedraagt 84, 1 °/o.
Een aantal gebieden met een constante hoge dichtheid zijn aanwijsbaar.
In het A-transekt is dit A 21 - A 26 en A 28 - A 34, respectievelijk in
het rendzinagebied met een laag kalkgehalte en in het terrasleemgebied
met een hoog kalkgehalte. Het laatstgenoemde gebied valt samen met de
overgang van vegetatietype B-D in het grasland.
In het B-transekt is de soort sterk vertegenwoordigd in de rendzinagebieden van B 16 - B 21, B 26 — B 29 en B 56 - B 59. Het eerstgenoemde ge
bied is gelegen nabij de overgang van lössleemgronden naar rendzina, op
droge grond met een gering kalkgehalte. De graslandvegetatie is hier van
het type B en D.
B 26 - B 29 is het gebied aan de noordzijde van en juist in de grote roos
op de helling. Over dit geringe traject neemt men een aanzienlijke dicht
heidsvermeerdering waar, tot de zeer hoge waarde 118 van station B 28.
Dit aantal neemt in hoger genummerde stations snel af tot 0 in station
B 30. Deze stations liggen nabij vegetatiegrenzen. B 26 en B 27 liggen in
graslandvegetatie type A, B 28 in type B en B 29 is op de niet begroeide
grond onder de roos gelegen. B 56 - B 59 is het gebied van de overgang
van grasland-bos, een zeer nat en kalkarm gedeelte.

De soort lijkt een voorkeur te hebben voor gebieden met vegetatiegrenzen, terwijl zij ook sterk vertegenwoordigd is bij de grens met het
lössleemgebied in het rendzinagedeelte.
Negatief differentiërend is zij in de aan het cultuurgrasland grenzende
gedeelten der beide transekten.
Dok in de natte colluviumgedeelten der transekten is de soort duidelijk
zwakker vertegenwoordigd.
Helix pomatia Linnaeus. Van deze soort is slechts èên fragment aange
troffen in monster B 67 van het bosgebied.

X. DE MALACOFAUNA IN SAMENHANG MET BIOTISCHE EN ABIOTISCHE MILIEU
FACTOREN

Bij de analyse van de onderlinge verschillen en overeenkomsten van
de malacologische inhoud der monsters, bedienen wij ons van een aantal
kriteria.
Van elk monster worden de volgende waarden bepaald:
totaal aantal exemplaren; het totale aantal aangetroffen individuen, on
geacht taxonomische verschillen.
totaal aantal soorten

; het aantal soorten dat in een monster verte
genwoordigd is.

compositie

; de samenstelling in soorten.

bijdrage-percentage

; de procentuele deelname van een soort aan het
totaal aantal exemplaren.

dominante soort

; de quantitatief overheersende soort (=de soort
met het hoogste bijdrage-percentage).

Deze gegevens van de malacofauna der verschillende monsters zijn,
naar opeenvolgende stationsnummering geordend, bijeengebracht in tabel 7
(de gegevens van het A-transekt) en tabel 8 (de gegevens van het B-transekt). Van elk station is de malacofauna gekenschetst door plaatsing van
het bijdrage-percentage in de kolom van een in het monster aangetroffen
soort en vermelding van het totaal aantal individuen en het totaal aan
tal soorten.
Het hoogste bijdrage-percentage in een monster is door onderstreping aan
gegeven, waardoor ook het begrip dominantie in deze tabellen tot uit
drukking komt.
Een grafische weergave van het verloop der totaal aantallen indivi
duen en soorten langs de monsterreeksen treft men in fig. 4 en 5 aan.
Fig. 4 bevat de reeds in tabel 5 verstrekte gegevens van het A-transekt
en fig. 5 geeft, reeds in tabel 6 verwerkte, gegevens van het B-transekt.
In deze figuren zijn, evenals in fig. 2 en 3 voor de afzonderlijke soorten
is gedaan, tegen dezelfde lineaire schaal als de malacologische gegevens
zijn uitgezet, ook de oecologische gegevens ingetekend. De weergave hier
van is identiek aan die in de figuren 2 en 3.
Tengevolge van de uiteenlopende verzamelrnethodieken zijn de van het
A-transekt verkregen gegevens niet rechtstreeks te correleren met gege
vens van het B-transekt. Beide monstergebieden worden daarom afzonderlijk
behandeld.

De behandeling geschiedt per grondsoortgebied, opeenvolgend van
noord naar zuid.

A-TRANSEKT
Het lössleemgebied. Het beeld van de malacofauna van dit terreingedeelte,
zoals het uit de monsters van de stations A 1-A 11 verkregen wordt, is
dat van een betrekkelijk soortenarm gezelschap (0-4 soorten per monster,
4
het gemiddelde is 2 / . Bovendien is het gezelschap individuenarm
'
5
(0-14 exemplaren per monster, gemiddeld 6 I^ y

,

In 8 der 11 monsters is Nesovitrea hammonis (Ström) de dominante
soort. In de monsters van de stations A 7 en A 9 wordt deze positie in
genomen door Cochlicopa lubrica (Müller). Deze beide soorten, die ont
breken in het eerste monster, respectievelijk in de eerste 3 monsters
van het A-transekt, zijn constant optredende soorten in het overige ge
deelte van het A-transekt.
Begeleidende soorten in het lössleemgebied: Trichia hispida (Linnaeus)
in 3 der 11 monsters vertegenwoordigd; Vertigo pygmea (Draparnaud) en
Vallonia excentrica Sterki beide in 2 van de 11 monsters uit dit onder
zoekgebied aangetroffen en Qxychilus cellarium (Müller) in èèn monster
aangetroffen.
Algemeen beeld der malacofauna in het licht van oecologische aspec
ten. De oorzaak van slechts enkele variaties in de opbouw der malacofau
na van opeenvolgende stations lijkt aanwijsbaar.
Het ontbreken van slakken in het aanvangsrnonster A 1 en het uitsluitend
uit èèn soort opgebouwd zijn van de malacofauna der stations A 2 en A 3
kan zijn oorzaak vinden in het geleidelijk afnemen van invloeden uit het
cultuurland. Gedacht kan hier worden aan bemestingsproducten.
Het monster A 4, duidelijk soortenrijker dan de voorafgaande, dankt dit
waarschijnlijk aan de ligging binnen een vegetatie-overgangsgebied rond
het rozenstruikje, in welks nabijheid dit station gelegen is.
De oorzaak van de onderlinge variaties in de malacofauna der overige
stations is niet bekend.
De langs dit gedeelte optredende sterke gradiënt voor het kalkgehalte is
niet waarneembaar van invloed op de malacofauna.
y§Ï 'SiËËLËËEdËS®ÈiË^•

gebied is door 8 monsters vertegenwoordigd.
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(A 12 - A 19). Het is soortenrijker dan het lössleemgebied (hier 2-7
soorten per monster, het gemiddelds is 3

/g)»

terwijl ook het aantal

aangetroffen exemplaren hoger is dan in het voorafgaande gebied (8-38
exemplaren per monster, het gemiddelde bedraagt 18

/g)-

Nesovitrea hammonis (Ström) is ook in dit gebied duidelijk dominant.
In één van de 8 monsters van dit gebied, het monster A 18, wordt deze
positie bekleed door Cochlicopa lubrica (Müller). Deze beide soorten
komen in alle monsters van dit onderzoekgebied voor.
Naast deze constant voorkomende soorten zijn 5 begeleidende soorten aan
getroffen: Trichia hispida (Linnaeus) komt in 7 van de 8 monsters voor
en heeft hiermede vrijwel de status van constante soort bereikt; Succinea oblonga Draparnaud, Vallonia excentrica Sterki en Agriolimax reticulatus (Müller) komen ieder in 2 van de 8 monsters voor terwijl Vitrina
pellucida (Müller) en Arion rufus (Linnaeus) in slechts één monster van
dit gebied aangetroffen zijn.
Algemeen beeld der malacofauna in het licht van oecologische aspec
ten. Oorzaken voor de variaties in de opbouw der malacofauna van de sta
tions in dit gebied zijn niet aanwijsbaar. Geen der door ons behandelde
milieufactoren vertoont een sterke gradiënt in het kleefaardegebied.
Het duidelijk rijkere monster A 17 is afkomstig van een station juist ten
zuiden van een bremstruik op de helling en dankt aan deze ligging mis
schien haar rijkdom.
rendzinagebied. In dit gebied, door de monsters van A 20 - A 3D ver
tegenwoordigd, werden de hoogste quantitatieve en qualitatieve waarden
voor de malacofauna van het A-transekt gescoord. De waarden voor het
aantal soorten (3-9, gemiddeld 6 ^/^) en het aantal exemplaren (13-109,
gemiddeld 40 ^Per monster aangetroffen, zijn duidelijk hoger dan in
de juist behandelde gebieden.
De positie van dominante soort wordt in het rendzinagebied door
verschillende soorten ingenomen. In de monsters A 20 en A 21 is dit
Cochlicopa lubrica (Müller), van A 22 — A 24 is het Trichia hispida
(Linnaeus), van A 25 - A 28 Nesovitrea hammonis (Ström), in A 29 weüor—
om Cochlicopa lubrica (Müller) en in A 30 Vallonia excentrica Sterki.
Uitgezonderd Vallonia excentrica Sterki in monster A 29, komen deze 4
soorten in alle monsters van het rendzinagebied voor.
Minder algemeen in de reeks van 11 stations aangetroffen soorten zijn:
Vertigo pygmea (Draparnaud) op 7 stations; Vitrina pellucida (Müller)

op 6 stations; Oxychilus cellarium (Müller) op 5 stations; Carychium
tridentatum (Risso) en Agriolimax reticulatus (Müller) beide op 3 sta
tions en Cecilioides acicula (Müller) en Arion rufus (Linnaeus) beide
op één station.
Algemeen beeld van ds malacofauna in het licht van oecologische as
pecten. Het rendzinagebied is zowel wat betreft het aantal aangetroffen
exemplaren per monster als compositorisch duidelijk rijker dan de vooraf
gaande gebieden. Ook binnen het gebied is variatie waarneembaar.
Van de noord- zowel als van de zuidgrens van dit gebied af naar station
A 23 toe, neemt het aantal soorten en individuen per monster toe.
In het verloop van de door ons geanalyseerde milieufactoren in het ter
rein kan dit verschijnsel nauwelijks schuilen.
Het afwijkende monster A 29, "rijker" dan de omliggende monsters, is af
komstig van een onder een meidoornstruik gelegen station. Mogelijk dankt
het hieraan haar bijzondere malacologische opbouw.
bêï iËEïËËi§Ë!I]9ËËiËE!• '-)e stations A 30 - A 37 liggen in dit gebied.
De inhoud der monsters van dit gebied verschilt nogal, afhankelijk van
/j
de plaats van herkomst. Het aantal soorten (3-9, gemiddeld 5 /g) en het
aantal exemplaren per monster (11-55, gemiddeld 25 ^/Q), duiden als maat
O
voor de "rijkdom" der malacofauna, op een zekere teruggang ten opzichte
van die van het rendzinagebied.
De dominante positie komt in dit gebied aanvankelijk toe (in de 3
meest noordelijk gelegen stations A 30 - A 32) aan Vallonia excentrica
Sterki, een soort die in dit gedeelte van het monstergebied een optima
le vertegenwoordiging blijkt te hebben. De soort bereikt hier tevens de
grens van haar verspreiding in het A-transekt. Lager dan station A 33
is de soort niet op de helling aangetroffen.
Nesovitrea hammonis (Ström) domineert in de monsters van de stations
A 33 - A 37.
De constant voorkomende soorten van het terrasleemgebied zijn: Nesovitrea
hammonis (Ström), Cochlicopa lubrica (Müller) en Trichia hispida (Lin
naeus).
Soorten die minder frequent aangetroffen zijn: Succinea oblonga Draparnaud, evenals Vertigo pygmea (Draparnaud) en Arion rufus (Linnaeus) in 3
van de 3 stations, terwijl Pupilla muscorum (Linnaeus), Cecilioides aci
cula (Müller), Vitrina pellucida (Müller) en Agriolimax reticulatus
(Müller) ieder in slechts èèn van de 8 stations voorkomen.
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Algemeen beeld der malacofauna in het licht van aecologische aspec
ten. Vanaf de grens van het rendzinagebied naar het zuiden is, aan de
monsters van dit gebied, aanvankelijk een duidelijke toename in het aantal
soorten en exemplaren waarneembaar. Deze trend bereikt een hoogtepunt
nabij station A 32, waarna zich naar het zuiden toe een afname in beide
aspecten aftekent.
De bij de milieuanalyse behandelde abiotische factoren vertonen een ster
ke gradiënt, juist over het traject waar de grootste veranderingen in de
malacofauna waarneembaar zijn. Het kalkgehalte daalt van 1,74-0, de pH
van 7,32-5,02. Vanaf station A 35 gaat het watergehalte van de bodem
sterk toenemen.
Ook de vegetatie van dit gebied vertoont overgangen. Boven station A 32
is de helling begroeid met grasland type B, onder station A 35 is dit
graslandvegetatie type D. Tussen deze stations zijn elementen uit beide
vegetatietypen aan te treffen.
Hoewel zowel biotische als abiotische milieufactoren in het terrasleemgebied sterke ruimtelijke verschillen vertonen en ook duidelijke variaties
in de opbouw der malacofauna van dit gebied waargenomen zijn, is een
rechtstreekse correlatie niet mogelijk gebleken.

—

— —

—

Stations A 33 - A 40 liggen in dit ge^

bied. De waarden voor het aantal soorten (4-5, gemiddeld 4 / ) en het
totaal aantal individuen (5-10, gemiddeld 7

/^) per monster, wijzen op

voortzetting der reeds geconstateerde achteruitgang, ingezet vanaf het
rendzinagebied.
De dominante soort van het colluviale lössleemgebied is Nesovitrea
hammonis (Ström). Aangetroffen in 2 van de 3 monsters zijn: Carychium
tridentatum (Risso), Succinea oblonga Draparnaud en Trichia hispida
(Linnaeus). Arion rufus (Linnaeus) is slechts eenmaal aangetroffen.
Algemeen beeld der malacofauna in het licht van oecologische aspec
ten. Het geringe aantal monsters, alsmede het ontbreken van sterke onder
linge verschillen in malacofauna of milieufactoren van opeenvolgende sta
tions, maakt het onmogelijk tot correlatie van deze aspecten te komen.
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B-TRANSEKT
Het lössleemgebied. De malacofauna van dit gebied wordt vertegenwoordigd
door de inhoud der monsters van de stations B 1 - B 14. Ook hierin is
een sterke variatie in aantallen waar te nemen. Het aantal soorten per
3
monster (1—8, gemiddeld 5 /1d) en het totaal aantal exemplaren (11-136,
3
gemiddeld 46 /^)toont ons dit reeds.
In 12 der 14 monsters blijkt Nesovitrea hammonis (Ström) te domi
neren. In B 11 domineert Cochlicopa lubrica (Müller) en in B 12 Vallonia
excentrica Sterki.
De constant voorkomende soort in deze 14 monsters is Nesovitrea hammonis
(Ström). Cochlicopa lubrica (Müller) komt voor in 13, Vallonia excentri
ca Sterki in 12 en Trichia hispida (Linnaeus) in 11 van de monsters.
Soorten met een geringere frequentie zijn: Vertigo pygmea (Draparnaud)
(9x); Arion rufus (Linnaeus) (5x); Succinea oblonga Draparnaud (4x);
Vitrina pellucida (Müller) (2x); Arion circumscriptus Johnston, Agriolimax reticulatus (Müller) en Agriolimax laevis (Müller) elk 1x.
Algemeen beeld der malacofauna in het licht van oecologische aspec
ten. Duidelijk is een trend waarneembaar naar soortenrijkere en individuenrijkere slakkengemeenschappen naarmate de waarnemingsplaats verder ver
wijderd is van de grens van het natuurreservaat met het noordelijk aan
grenzende cultuurland. Evenals dit verschijnsel in het A-transekt toege
schreven is aan invloeden (bemestingsstoffen e.d.) vanuit het weiland,
lijkt ons hierin de verklaring voor de aanwezigheid van "armere" monsters
in het begin van het B-transekt te schuilen. Binnen + 10 meter uit de
grens met het cultuurland lijkt deze invloed te bestaan. Dit komt overeen
met de aanwezigheid van bemestingsstoffen (zie b.v. de kaliumconcentraties in tabel 1).
Verder naar het zuiden zet zich de geleidelijke ontwikkeling naar "rijkere"
slakkengemeenschappen voort. Dit kan niet verklaard worden door het ver
loop der milieufactoren welke onderzocht zijn. Het watergehalte neemt op
dit gedeelte der helling naar beneden af.
De aanwezigheid van de vegetatieovergang B-C spiegelt zich niet op een
aantoonbare wijze in de malacofauna.

üli ElS—ïSlïlËiSd'
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op de zuidelijk

geëxposeerde helling gelegen

gebied liggen de stations B 15 - B 37. De soortenrijkdom (4-10, gemid
deld 6 per monster) en het aantal individuen (15-366, gemiddeld 70) dui
den op een rijkere malacofauna.
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In 15 der 23 stations is Nesovitrea hammonis (Ström) de dominante
soort. Cochlicopa lubrica (Müller) is dit in de monsters B 16 en B 26,
Vallonia excentrica Sterki in B 19 en B 29 en Trichia hispida (Linnaeus)
in de monsters B 18, B 20 en B 28.
Cochlicopa lubrica (Müller) en Nesovitrea hammonis (Ström) komen voor in
alle monsters van dit gebied. Trichia hispida (Linnaeus) en Vallonia ex
centrica Sterki komen op respectievelijk 21 en 20 der 23 stations voor.
Minder sterk in de monsters vertegenwoordigd zijn: Vitrina pellucida
(Müller) (14x); Vertigo pygmea (Draparnaud) (13x); Succinea oblonga Draparnaud (l1x); Punctum pygmaeum (Draparnaud) (6x); Agriolimax reticula
tus (Müller) (2x) terwijl Pupilla muscorum (Linnaeus), Clausilia nigri
cans (Pulteney), Clausilia rolphii (Gray), Cecilioides acicula (Müller),
Arion rufus (Linnaeus) en Arion circumscriptus Johnston elk slechts een
maal in de reeks van 23 monsters vertegenwoordigd zijn.
Algemeen beeld der malacofauna in het licht van de oecologische as
pecten. De toenemende rijkdom der malacofauna, waarvan bij de beschrijving
van het lössleemgebied melding werd gemaakt, zet zich aanvankelijk ook in
dit gebied voort. Na station B 21 is echter een teruggang waar te nemen.
De oorzaak hiervan is waarschijnlijk te vinden in veranderingen in de ve
getatie. Het kalkrijke gebied tussen B 21 en B 28, is begroeid met gras
landvegetatie van het type A. Deze vegetatie kenmerkt zich naast veel
soortigheid vooral doordat de begroeiing zeer laag is. Daar onze bemon
stering per oppervlakte-eenheid quantitatief vergelijkbaar is, lijkt het
dat de verticale beperktheid van het milieu der hier levende slakken de
absolute waarden van de in dit gebied aangetroffen soorten en individuen
in negatieve zin beïnvloed heeft.
Vanaf station B 24 treedt een snel herstel van deze waarden op.
Het monster van station B 28 neemt een zeer bijzondere plaats in. Het to
taal aantal individuen per oppervlak van 25 x 25 centimeter, bereikt
hier met 366 de hoogste waarde van het gehele bemonsterde gebied. Het
aantal soorten in dit monster is met 10 eveneens het hoogste voor het
graslandgedeelte van het transekt.
Dit zeer opvallende monster dankt haar bestaan waarschijnlijk aan de lig
ging van dit station in de ten noorden van de grote rozenstruik gelegen
overgangsvegetatie, welke als graslandvegetatie type B geklassificeerd
is.
B 29 en B 30 zijn onder de rozenstruik gelegen stations. Ten opzichte
van station B 28 vertoont het aantal soorten en individuen hier een
sterke achteruitgang.
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De sterke gradiënt in ds vegetatie ten zuiden van de rozenstruik is van
minder invloed op de malacofauna. Het meest opvallende monster van dit
gebied is het manster van station B 34. Hierin komen 88 slakken voor, te
verdelen over 8 soorten.
Mogelijk is de soortenrijkdom van dit monster te correleren met de ligging
van het station van herkomst in de knik van de helling- met de dalweide,
een punt waar vooral de waterafvoer afwijkende waarden heeft.
Het colluviale lössleemgebied. Dit gebied wordt in dit onderzoek verte
genwoordigd door de monsters van de stations B 38 - B 52. Het aantal
/j
soorten (4-10, gemiddeld 6 /_) en het totaal aantal individuen (18-63,
14 / •>
gemiddeld 34 'ig) duidt op een wel is waar zwakkere vertegenwoordiging
der malacofauna in quantitatieve zin, maar gemiddeld is zij soortenrijker.
Ook in dit gebied is Nesovitrea hammonis (Ström) in het merendeel
der monsters (9 van de 15) de dominante soort. In 5 van de 15 monsters
bekleedt Cochlicopa lubrica (Müller) deze positie. In het monster van
B 44 domineert Succinea oblonga Draparnaud. Dit is de enige opname waar
in deze soort domineert.
Constant optredende soorten in dit gebied zijn: Succinea oblonga Drapar
naud, Cochlicopa lubrica (Müller) en Nesovitrea hammonis (Ström).
Minder frequent in de reeks van 15 stations komen voor: Vertigo pygmea
(Draparnaud) (14x); Trichia hispida (Linnaeus) (l1x); Arion circumscriptus Johnston (10x); Vitrina pellucida (Müller) (3x); Vallonia excentrica
Sterki en Clausilia rolphii (Gray) beide in 2 monsters en Oxychilus cellarium (Müller), Arion rufus (Linnaeus) en Agriolimax laevis (Müller) in
slechts éèn monster.
Algemeen beeld der malacofauna in het licht van oecologische aspec
ten. Nabij de grens met het rendzinagebied bevinden zich achtereenvolgens
het monster met het hoogste totaal aantal individuen (B 39) van het colluviumgedeelte van het B-transekt (63 exemplaren) en het monster met het
hoogste aantal soorten (10, evenals B 28) van het gehele graslandgebied.
Deze beide monsters zijn afkomstig van stations met de hoogste waterge
halten der bodem van het gehele grasland. Een hoog watergehalte der bo
dem is kenmerkend voor het gehele colluviumgebied.
Na een vrij uniform gebied, uitsluitend opvallend door hoge aantallen
soorten bij geringe individuensterkte per monster, is het grensmonster
B 52 (grens colluvium-rendzina) met een voor dit gebied hoog aantal in
dividuen (54) en soorten (s) opvallend.
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Hst rendzinagebied der zuidelijks helling. De malacofauna van dit gebied
wordt vertegenwoordigd door de inhoud der monsters van de stations B 53B 69. De soortenrijkdom [5-17, gemiddeld 9 /^) is het hoogste van het
bemonsterde gebied, het totaal aantal individuen (14-276, gemiddeld
63 / ^) is het op één na hoogste van het monstergebied.
In het graslandgedeelte van dit gebied treden als dominante soor
ten Cochlicopa lubrica (Müller) (op 2 stations) en Nesovitrea hammonis
(Ström) (op 1 station) op. In de boszoom, doch ook in een groot gedeel
te van het bos is Trichia hispida (Linnaeus) dominant (in 13 der 18 in
dit gebied genomen monsters). Bij het laatstgenoemde cijfermateriaal zijn
de waarden gebaseerd op de waarnemingen aan stations uit de serie plus
de 4 stations buiten de serie in de boszoom.
In het bosgedeelte zijn 5 monsters met een andere dominante soort aange
troffen: Discus rotundatus (Müller), Retinelia pura (Alder), Nesovitrea
hammonis (Ström), Vitrina pellucida (Müller) en Cochlicopa lubrica (Mül
ler) zijn hierin dominerend. Uitgezonderd Nesovitrea hammonis (Ström) en
Cochlicopa lubrica (Müller) zijn deze soorten in geen enkel ander monster
als dominante soort opgetreden.
De enige soort welke in alle monsters van dit gebied vertegenwoordigd
is, is Trichia hispida (Linnaeus). In de reeks van 17 tot het B-transekt
behorende stations, is Vitrina pellucida (Müller) 15x aangetroffen,
Cochlicopa lubrica (Müller) 14x, Nesovitrea hammonis (Ström) 13x, Retinella pura (Alder) 12x, Vallonia excentrica Sterki en Discus rotundatus
(Müller) beide lOx, Succinea oblonga Draparnaud S'x, Oxychilus cellarium
(Müller) 8x, Acanthinula aculeata (Müller) en Vitrea contracta Westerlund beide 7x, Vertigo pygmea (Draparnaud) 6x, Pupilla muscorum (Lin
naeus), Clausilia rolphii (Gray) evenals Arion circumscriptus Johnston
4x, Carychium tridentatum (Risso), Ena montana (Draparnaud) en Cecilioides acicula (Müller) 3x, Punctum pygmaeum (Draparnaud) 2x, terwijl de
soorten Clausilia nigricans (Pulteney), Agriolimax reticulatus (Müller),
Agriolimax laevis (Müller) en Helix pomatia Linnaeus in slechts één van
de 17 monsters zijn aangetroffen.
Algemeen beeld der malacofauna in het licht van oecologische aspec
ten. Gedetailleerde bodemgegevens ontbreken voor dit gebied.
De vegetatie vertoont binnen het gebied grote verschillen.
De eerste (meest noordelijke) stations van dit gebied zijn in het gras
land gelegen. De malacofauna hiervan blijkt sterk overeen te komen met
die van de stations uit het colluviumgebied.

De stations B 56 en B 57 liggen in de boszoom. Bij de in dit gebied uit
gevoerde extra [buiten de serie uitgevoerde) bemonstering bleek de bos
rand nog een soort meer te bevatten dan uit de in dit gebied gelegen
stations uit de serie te constateren was.
De malacofauna van dit gebied blijkt rijk geschakeerd te zijn. Een aantal
soorten verschijnt hier voor het eerst (weer) in het B-transekt.
Geen der 18 soorten die in dit gebied voorkomen is positief differen
tiërend voor het bosmantel- en zoomgebied. Met het bos samen bevat de
bosrand 9 soorten die elders in het transekt, met uitzondering van het
monster B 28, niet voorkomen. Het monster B 28 herbergt 2 van deze soor
ten.
Het grote aantal differentiërende soorten, het verschuiven van dominan
tie van voornamelijk Nesovitrea hammonis (Ström) in het grasland naar
voornamelijk Trichia hispida (Linnaeus) in het bos en de bosrand, alsmede
het grotere aantal aangetroffen soorten, vaak in geringe(re) aantallen
per monster, vormen de verschillen met de malacofauna van het bosgebied
ten opzichte van die van het grasland.
De vegetatieovergang spiegelt zich af in de malacofauna.
De malacologische inhoud der monsters van het bosgebied varieert zeer.
Grote verschillen in het aantal soorten en het totaal aantal individuen
per monster doen zich voor. De ligging van het station van herkomst
speelt hierbij een grote rol. Sommige stations zijn gelegen op harde onbe
groeide en niet met afgevallen blad bedekte bosbodem. Andere stations,
bijvoorbeeld het station B 69, zijn tussen de wortels van bomen of
struiken gelegen, waar zich een dikke humuslaag gevormd had.
Het reeds genoemde monster B 69 bevatte het grootste aantal soorten,
alsmede het op één na hoogste aantal individuen. Het is gelegen nabij de
abrupte overgang (zonder mantel en zoom) van het bos naar het zuidelijk
aangrenzende cultuurland.
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XI. DISCU55IE

Het doen van uitspraken, op basis van de scoringsresultatan, dient
voorafgegaan te worden door een beschouwing ten aanzien van de betrokken
heid van de verkregen gegevens, op de ten tijde van de opname in het veld
bestaande situatie.
D e

m a l a c o l o g i s c h e

g e g e v e n s . D e verzamelmethodiek,

welke in het B-transekt is toegepast,sluit het introduceren van fouten
in dit stadium der bewerking vrijwsl uit. De monsterinhoud geeft een na
genoeg volledig beeld van de aanwezige huisjesslakken.
Een aantal factoren kan een vertekening van het totaalbeeld der malacofauna veroorzaken.
Het verzamelen van naaktslakken, een bewerking welke voornamelijk in het
veld uitgevoerd is, is vanzelfsprekend minder betrouwbaar dan de voor de
huisjesslakken gevolgde "laboratoriumrnethade" (zie hoofdstuk V).
Het verschil i_n determ^neerbaarh^ijdsduur, de lengte van de periode waar
in een slak (of rest ervan) in determineerbare vorm aanwezig is.
Slakkenhuisjes blijven op kalkrijke en droge grond aanzienlijk langer her
kenbaar dan op zure en natte grond. Door dit effect zal het vitality %
(MQRZER BRUIJNS, 1947), een bij dit onderzoek niet nader geanalyseerd as
pect, beïnvloed worden. Hoewel het gehele verschijnsel verder buiten be
schouwing gelaten zal worden, dient men zich te realiseren dat in een be
paald gedeelte van het terrein systematisch een bepaalde catagorie slak
ken in de monsters is geëlimineerd.
De gegevens van het A-transekt zijn verder beïnvloed door de hier ge
bruikte (minder intensieve) verzamelmethodiek. Dit blijkt duidelijk bij een
globale vergelijking van de gegevens van het A-transekt met die van de
eerste 40 monsters van het B-transekt (paralel verlopende, op gelijke hoog
te op de noordhelling gelegen gedeelten der transekten; zie topografische
kaart). De hierbij te constateren aanzienlijke integrale quantitatieve ver
schillen laten zich verklaren indien men zich realiseert dat, bij de in
het A-transekt gevolgde verzamelmethodiek de slakken (of resten ervan),
die zich bevonden op de grond of tussen de bovenste gedeelten van de wor
telstelsels der vegetatie, buiten telling zijn gebleven.
Afhankelijk van de bodemoppervlaktestructuur en dichtheid der vegetatie op
dat niveau, zal het verschijnsel van wisselende invloed op de scoringen
zijn geweest.
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D e

o s c o l o g i s c h e

g e g e v e n s . Zowel de beschrijving van

biotische als van abiotische milieufactoren der stations laat wel wat
te wensen over.
De bodemopnamen begeleiden onvoldoende de roala£°iQ9i^c,!2e opnamen. De opnamepunten voor de bodemgegevens zijn op een afstand van 10 meter van el
kaar gelegen. In veel gevallen bevinden zij zich ook niet precies op de
lijn van het transekt. maar zijn er enige meters naast gelegen. Duidelijk is
dat de betrokkenheid van daze gegevens op de situatie der afzonderlijke
malacologische stations niet groot is.
Uitgezonderd van het graslandgedeelte van het B-transekt is de informa
tie betreffende de vegetatie zeer onvolledig.
Het bosgedeelte van het B-transekt is slechts floristisch onderzocht.
De vegetatiegegevens van de stations uit het A-transekt zijn voornamelijk
afgeleid van de bij het verslag van CÜLARIS, VAN DRIEL & HILGERS behoren
de tabel van in het A-transekt aangetroffen kruidensoorten. Ook de abundantiegraad der soorten wordt gegeven.
Beide gegevens worden als integrale gegevens van een oppervlak van 2x2
meter vermeld.
Naast het bezwaar dat deze gegevens onvoldoende gedetailleerd zijn, zijn
ze gebaseerd op weinig recente gegevens. Het merendeel der gegevens
stamt uit 1965, vier jaar voor het malacologische veldwerk.
In deze periode is er veel verandering in de vegetatie opgetreden. Dit
bleek bij vergelijking van de beschikbare gegevens met de in 1969 aange
troffen situatie. Ook bij een bezoek aan het reservaat in het najaar van
1971 bleek dat fen opzichte van de situatie in 1969 weer verschuivingen
hadden voorgedaan in de vegetatie. Het ontbreken van gegevens omtrent
het stadium, waarin deze successie zich ten tijde van de malacologische
opnamen bevond en daarmede van gegevens over de beïnvloeding van het
milieu der afzonderlijke stations hierdoor, maakt dat de vegetatiegege
vens van het A-transekt weinig betrouwbaar zijn.
De weinig exacte malacologische en vegetatiekundige gegevens van
het A-transekt maken een correlatiepoging van malacologische variaties
met veranderingen in de beschouwde milieufactoren langs dit transekt
niet zinvol. Wij beperken de verdere bespreking tot het B-transekt.
Ook voor het B-transekt geldt een gedeelte der aangevoerde bezwa
ren, met name voor de bodemgegevens.
In gedeelten van het transekt waarvan aangenomen mag worden dat deze
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milieufactoren constant zijn an ook de vegetatie voor een aantal stations
tot eenzelfde klassificatie-eenheid behoren, blijken toch aanzienlijke on
derlinge verschillen in rnalacologische inhoud der monsters op te treden.
De oorzaak hiervan kan schuilen in deviaties van een gemiddelde bij een
willekeurige verdeling, de grootte van de afwijkingen doet echter ver
moeden dat andere factoren een rol spelen bij de spreiding der soorten
en aantallen individuen over de stations.
Daar het inzicht in alle factoren en mechanismen die een rol gespeeld
hebben (voortdurend of periodiek) bij het tot stand komen van de aange
troffen verdeling onvolledig is, kunnen we hier slechts trachten voor
malacofaunakenmerken die voor stations van een transektgedeelte gemeen
schappelijk gelden, een causaal verband te zoeken met de ruimtelijke ver
deling der beschouwde milieufactoren.
Coïncidenties waarin een dergelijk verband kan schuilen:
In de reeks stations B 1 - B 27 neemt de malacofauna aanvankelijk in
quantitatief en qualitatief opzicht toe. Een optimum bereiken deze waar
den nabij station B 20. Hierna zet een sterke afname van beide aspecten
in. Na het bereiken van minimale waarden nabij station B 24 treedt her
stel in.
Deze veranderingen in de malacofauna vallen samen met veranderingen in
de vegetatie. De eerste stations van het transekt zijn in graslandvegeta
tie van het type C gelegen, de rijkere monsters zijn afkomstig uit gras
land van het type B (rijk aan breedbladige en hoge grassen).
De teruggang in de malacofauna nabij het station B 24 zou misschien ver
band kunnen houden met de gewijzigde levensomstandigheden welke de slak
ken in de zeer soortenrijke, doch lage vegetatie van het graslandtype A
aantreffen.
Het station B 28 is uitzonderlijk soortenrijk en individuenrijk gebleken.
Het milieu van dit station is afwijkend van dat der voorgaande stations.
Het bevindt zich in een gebied met een sterke gradiënt in de vegetatie.
Over een afstand van twee meter gaat de vegetatie van het graslandtype A,
via type B naar struikgroei (Rosa canina) over. De ligging van het sta
tion, letterlijk in de schaduw van deze struik, moet in sterke mate milieubepalend zijn.
De stations B 29 en B 30 boden plaats aan een ten opzichte van het voor
gaande monster sterk in qualiteit en quantiteit teruggelopen malacofauna.
Deze stations zijn gelegen onder de roos, op de slechts met afgevallen
bladeren bedekte bodem.

De stations B 31 -B55. De malacofauna van dit gebied is tamelijk arm aan
individuen en relatief rijk aan soorten. Zowel in qualitatief als quantitatief opzicht onderscheiden de monsters van het gebied rond station
B 37 en station B 52 zich in positieve zin van de overigen. In de nabij
heid van beide stations vertonen een aantal soorten grenzen van gebieden
van constant voorkomen (althans wisselingen in frequentie).
Het station B 3? is gelegen nabij een overgang van grondsoorten, terwijl
er een zeer sterke gradiënt in het watergehalte en ook in het kalkgehalte wordt aangetroffen. Ook voor de vegetatie is het een overgangsgebied.
Het station B 52 is eveneens nabij een grondsoortgrens gelegen.
De stations B 56 - B 69. Ten opzichte van het voorgaande gebied, transektgedeelte B 1 - B 55, het gehele graslandgedeelte van het transekt,
zijn er grote verschillen. De soortenaantallen in een gedeelte der sta
tions, vooral in de laagstgenummerde stations, zijn zeer hoog, de soorten
samenstelling is anders, de dominante soort is een andere en de aantallen
individuen per station zijn óf zeer hoog óf laag (sterke schommelingen).
Dok het monster van het laatste station had een opvallende inhoud. Naast
een hoog aantal individuen was ook het totaal aantal soorten, in dit mon
ster aangetroffen, extreem hoog.
Dit in malacologisch opzicht zo duidelijk differentiërende gebied is het
bosgebied van het B-transekt. De stations B 55 en B 56 zijn in de bosmantel/zoom gelegen, manster B 69 ligt nabij de zuidgrens van het bos.

XII. SLOTBESCHOUWING

H e t

u i t g e v o e r d e

m a l a c o l o g i s c h e

o n d e r -

zoek. In een aantal gevallen lijkt de afhankelijkheid van de malacofauna van de vegetatie aantoonbaar. Met name de soortenrijke slakkengezelschappen zijn aangetroffen vooral in gebieden met (een geleidelijke)
overgang in de vegetatie. Dit is in overeenstemming met het door
CHR. G. VAN LEEUWEN ( 1965 en 1966) in zijn systeemtheoretische beschou
wingen gewijd aan grenzen en grenssituaties, gestelde. Hierin wordt soor
tenrijkdom typerend genoemd voor grenssituaties met geleidelijke overgang
en (gradiëntgrens of limes divergens).
De invloed van abiotische factoren op de malacofauna is nauwelijks
aanwijsbaar. Op getrapte wijze, via de vegetatie, zijn zij uiteraard wel van
invloed geweest.
Teneinde inzicht te verwerven in de mate van invloed der afzonder
lijke factoren op de malacofauna, is verder onderzoek noodzakelijk.
A d v i e z e n

t e n

b e h o e v e

v a n

v o o r t g e z e t

o n-

d e r z o è k. Het komt ons voor dat een voortgezet onderzoek gebaseerd
moet zijn op de malacologische verzamelmethodiek zoals in het B-transekt
is toegepast. Aangezien dit inhoudt, dat een nogal aanzienlijke schade
aan het terrein wordt toegebracht, kan voortgezet onderzoek beter in
gebieden plaats vinden waar dit minder storend is dan in een natuurre
servaat als de "Berghofweide".
De opnamen van biotische en abiotische milieufactoren dienen uitgevoerd
te worden op de plaats en ten tijde van de malacologische opnamen.
Het aantal te onderzoeken milieufacetten dient uitgebreid te worden.
A d v i e z e n
d e

t e n

a a n z i e n

v a n

h e t

b e h e e r

v a n

"Berghofweide". De bezoeken in het najaar van 1969 aan

de "Berghofweide", het vergelijken van de aangetroffen situatie met de
geregistreerde gegevens van de situatie van 1965, alsmede een kort be
zoek in het najaar van 1971, deden bij ons de indruk postvatten, dat er
een successie in de vegetatie van gedeelten van het plantsndek der "Berg
hofweide" optreedt.
De struikgroei, vooral in het oostelijke gedeelte van de weide, heeft
zich sterk uitgebreid in deze periode.
De oorzaak van het ontbreken van stabiliteit lijkt te schuilen in het ver
anderen van beheersmaatregelen. Wij kunnen ons voorstellen dat de bekor
ting der jaarlijkse beweidingsperioden in de jaren, waarin vegetatiekun-
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dig en malacologisch onderzoek plaats vond, hierop van invloed zijn ge
weest.
Het is in het belang van het behoud van vegetatie en fauna, dat zo snel
mogelijk wederom een toestand van stabiliteit wordt bereikt.
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