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Op meerdere plaatsen zijn in Meijendel en Berkheide stukken duin tot op het kale
zand afgegraven om eutrofilring tegen te gaan en dynamiek in het duin terug te
brengen. In Meijendel gebeurde dit in de winter van 1997/1998 in de noordwestelijk
gelegen Kikkervalleien. In zuidelijk Berkheide is dit ruim een jaar geleden geschied.
In Meijendel zijn in dit gedeelte grote grazers ingezet; in Berkheide gebeurt dit binnenkort.
in het verleden is in deze terreinen op grote schaal met bodemvallen de zgn. mobiele bodemfauna bemonsterd, d.w.z. kevers en andere insecten, pissebedden, miljoenpoten, spinnen etc. (zie o.a. De Bruijn 1996; Noordam 1992). Dit bood een mooi referentiekader voor een vervolgonderzoek, waarbij niet alleen naar het effect van het
afgraven gekeken kon worden, maar ook naar mogelijke invloeden van bijvoorbeeld
het broeikaseffect. Het laatste mogelijk in de vorm van zuidelijke nieuwkomers of
een veranderde fenologie.
Dit jaar zijn in bovengenoemde stukken duin 110 bodemvallen gezet: de helft in
afgegraven duin; de rest in met rust gelaten duin. In Meijendel 75 vallen, in
Berkheide 35. Begonnen werd 20 maart, vrijwel exact 50 jaar na het begin van het
grote Meijendel onderzoek uit de vijftiger jaren (1 maart 1953-'60; De Bruijn 1996).
Evenals in dit laatstgenoemde onderzoek zijn de vallen dit jaar iedere week geleegd,
wat door stuivend zand op de kaalste delen geen overbodige luxe is. De vegetatie
heeft zich op sommige plaatsen sterk ontwikkeld binnen ÈÈn groeiseizoen. Zo is afgelopen zomer de aanblik van veel afgegraven delen van Berkheide veranderd door
weelderig uit oude wortelstokken regenererend riet. Daarom is de omgeving van
iedere val op twee tijdstippen gefotografeerd: eerste helft mei en eerste helft augustus. Vanaf half juli is met 80 vallen doorgegaan. Gestopt werd vooral met de vallen
waar de meeste kikkers en padden in liepen in de nabijheid van plasjes in de
Kikkervallei. Een dergelijke slachting van deze aansprekende dieren kon ik niet over
mijn hart verkrijgen, al is het verlies te relativeren als je ziet welke immense aantallen kikkervisjes door uitdroging van kleine plasjes verdwijnen.
Met name de late herfst is voor bodembewonende spinnen nog een zeer informatieve periode. Daarom wordt tot en met november gevangen, op het eind mogelijk met
een leegfrequentie van eens per twee weken. Het uitsorteren is een gigantisch karwij. Dit geschiedt in de vrije tijd van mij, vaak geholpen door mijn vrouw. In principe
proberen we het materiaal van alle diergroepen te bewaren voor latere analyse.
Mijten worden geheel buiten beschouwing gelaten. Van springstaarten wordt bij
grotere aantallen in een va! een klein aantal bewaard en het totaal aantal geschat.
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Verder zijn bijvoorbeeld de door mieren versleepte zaden met mierenbroodjes samen
met de mieren bewaard (Vleugeltjesbloem, Duinviooltjes, Gewone Veldbies).
Bij het uitsorteren werd al duidelijk dat een aantal moerassoorten ontbrak, die wel
talrijk aanwezig waren in het Berkheide materiaal van 1976 t/m 1984 (Noordam
1992); als voorbeeld hiervan de wolfspinnen van het geslacht Pirata. Daarom zijn ter
vergelijking aanvullend in de zomer nog vier weken lang 25 vallen in ruigere moerasvegetatie in Berkheide geplaatst. De fauna van de afgegraven gedeelten verschilt
sterk van die uit de vorige onderzoeken. Dit betreft doorgaans weliswaar lokale soorten, die niet sterk bedreigd zijn, want het zijn pioniersoorten met goede dispersiemogelijkheden. Vaak waren deze soorten ook talrijk in het overeenkomstige onderzoek van De Kerf bij Schoorl (door of o.l.v. Ben Brugge, UvA). Karakteristieke soorten
zijn bijvoorbeeld de Kustrenspin (Philodromus fallax), Zandwolfspin (Arctosa perita),
grote aantallen van het Zanddoorntje (Tetrix ceperoi) en onder de loopkevers grote
aantallen van de Kogelloopkever (Omophron limbatum, zie foto), de Bembidion
soorten B. argenteolum en B. pallidipenne, de Zandloopkevers Cicindela campestris/maritima, en de op deze Zandloopkevers parasiterende Gladde mierwesp
(Methocha ichneumonides). Voor wat betreft de Kogelloopkever kan worden gemeld
dat in de Loopkeveratlas slechts159 individuen zijn gemeld, terwijl tijdens dit onderzoek soms in ÈÈn val in ÈÈn week wel 25 exemplaren aanwezig waren. Hierbij moet
worden aangetekend dat in de Loopkeveratlas de oevermilieus sterk onderbelicht
zijn. Wat betreft de spinnen was ik speciaal getroffen door de grote aantallen van de
Kustrenspin. De soort komt voor in heel Europa in de kustduinen van Zuid-Frankrijk
tot Finland (en recent een exemplaar op de Veluwe). De soort ontbrak in de onderzoeken van de vijftiger jaren en zelf heb ik er op dit moment meer gezien dan alle
jaren hier aan voorafgaand. Ook voor de gewervelden heeft dit onderzoek enige
nieuwswaarde. Met name in de bosjes langs de Boerendel zijn een aantal aardmuizen gevonden. Deze soort was in de omringende gebieden alleen gemeld van enkele braakballen (Broekhuizen e.a. 1992), waarvan de herkomst natuurlijk minder exact
is als de waarneming van de aardmuis zelf. Ook in het niet afgegraven duin zijn er
verschillen met vroeger, zowel verschuivingen in aantallen als soorten die bij de vroegere onderzoeken in deze duinen ontbraken (zoals de hooiwagen Mitostoma chrysomelas). Het onderzoek zit nog in de sorteerfase. Een uitgebreider verslag volgt
t.z.t., maar dit duurt nog even. Het betreft erg veel materiaal.
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