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Doel: Het in 1954 uitgevoerde bekenonderzoek,
Ree Zen Inventariserend en oriën=
terend—oecologisch karakter droeg, had ten doel
een overzicht te verkrijgen be—
treffende het aantal Limburgse beken dat nog in
een min of meer natuurlijke staat
verkeert en een indruk van de samenstelling van
flora en fauna dezer beken. Dit
in het kader van de typeninventarisaties uitge
voerde onderzoek was noodzakelijk
ievem. de beoordeling van meldingen van voorg
enomen werken zoals “normalisaties!
e.d. Tevens is hiermee een begin gemaakt met
het zo zeer gewenste wetenschappelijke
A

LE ERSUM

onderzoek van de Nederlandse beken waarop in de
toekomst voortgebouwd zal worden.

Samenvatting en verantwoording:

a

De aandacht richtte zich in de eerste plaats op waterl
open in gebieden waar=

isin een meldingsplicht door de Rijksdienst voor
het Nationale Plan is opgelegde
Nu stroomt een belangrijk deel der Limburgse beken
door oud cultuurland
waar van de oorspronkelijke oeverflora meest
weinig of niets overgebleven ise

Verder is bekend dea+t de fauna van eon beek (en andere watere
n) over het al-

gemeen gevoeliger is voor verontreiniging van
het water dan de in en aan dit

water levende planten.

Tenslotte is de beek= on beekdalflora meest
beter bekend dan de fauna.

Om deze drie redenen richtte zich dit onderzaek vnl.
op de beekfauna.
„Een volledige inventarisatie was, hoewel gewens
t, vanzelfsprekend onmogelijke
Er moest dus de keuze gedaan worden, welke groepen in
het onderzoek betrokken ae

„dienden te worden.

Hiervoor kwamen uit de aard der zaak in het bijzon
der groepen in aanmerking
lie onder haar vertegenwoordigers een belangrijk
percentage typische beekdieren

“tellen.
|

0

|

Dit zijn voor ons land in de eerste plaats
de larven van Oever- of Steen-

Zliegen, Bendagsyliegen of haften en Schietmotten (kokerjuffers).
Ook de dric

beekpleatwormen werden in het onderzoek betrokken,
Verder meer of minder inciden-

teel de vertegenwoordigers van een aantal andere
groepen, waarvan de determingtios

door diverse specialisten ver-richt werden.
Ee

Ondanks de moeilijkheden die aan de determinatie der larven
verbonden zijn,
Z werden van genoemde aera insektenorden specia
al de larven verzameld en op naam
gebracht, Dit occa. om niet afhankelijk van de meest
korte vliegtijden der vol
wassen insekten en weersomstsndighoden Te Gade
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Verder is hetWoor de
Ee in het algemeen, waar het in begin=
sel niet alleen om bepaalde soorten maar om gemeenschappen on in dit geval dus

nd

om het beckmilieu gaats noodzakelijk de plaats waar de dieren loven te leren
kennen.

Het grootste doel van beve een "Kendagsvliegenleven" speelt zich in het
water af, daar het landleven van het volwassen insekt (imago) zoals de naam reeds On
aanduidt, meest slechts enkele dagen duurt, Het water is dus het voornaamste
milieu voor deze diertjes en hierin brengen zij ook de gevoeligste periode van

hun leven door!
Nu is vaak van een gevangen volwassen Eendagsvlieg of Schietmot niet met
zekerheid te zeggen waar het diertje zijn jeugd heeft doorgebracht, tenzij er in de

gehele omgeving slechts één waterloop of plas te vinden is.

Voor de Oevervliegen (in ons land) goldt dit niet zo zeer omdat zij meest
slechte vliegerszijn en zich zelden ver van hun "geboorte—water" begevene Een
ander voordeel van het verzamelen der lerven is dat men hierbij waardevolle ge=

ys

gevens betreffende het milieu en het biotoop van de verschillende soorten ver-

krijgt.
De uitvoering van het onderzoek kwam dus voor belangrijk deel neer op het
verzamelen en op naam brengen der larven van de drie genoemde insektenorden. Verder
2 werden steeds allerlei gegevens omtrent hydrologie, oeverbegroeiing enze' der

onderzochte beken vastgelegd.

Ia de ruim acht maanden tussen half januari en ‚oktober 1954, waarin dit onderne
_uätgevoerd werd, zijn 25 dagen in het veld gewerkt, waarbij in 42 beken on zij=

takjes op 83 punten verzameld werd.
ORrsaeverkine van anderen.
Tijdens dit onderzoek werd dankbaar gebruik gemaakt van de hulp en het advies

van een aantal belangstellenden.
In de eerste plaats moeten hier genoemd worden verschillende leden van het
„Limburgs Natuurhistorisch Eames esohen,. waaronder met name de secretaris

Dr. E.M. Kruytzer , en de heren Gregoire van Pel en vooral Broeder Arnoud. De
laatste verzamelde uit verschillende beken vertegenwoordigers van de moost uit
eenlopende groepen en stelde dit ter beschikking.
À

Verder werden van Meje AeCePsde Vos en Meje DreA-GeVorstman te Amsterdam, de
Be :

heren Fischer to Rotterdam en Hoedeman te Amsterdam. hulp en vaak HEDE
N

adviezen TE,

Tenslotte

2

os
honslotte verrichtten de heren Dresscher (Amsterdam), Holthuis (Leiden),
Besseling (Utrecht), Gravenstein (Amsterdam) en van Regteren Altena (Leiden)

—

de determinaties voor resp, Bloedzuigers, Kreeftachtigen,Mijten, Kevers en Slakken.

Allen voor de ontvangen hulp en belangstelling nog eens dank gezegde

Boperktheid en waarde van het onderzoek.
Het is heel goed mogelijk dat nog verschillende om natuurwetenschappelijke
redenen be Tanne beken in dit onderzoek niet betrokken zijne Dit zal vooral ©

voor Noord- maar ook wel voor Midden Limburg gelden (St. Jansberg en omgeving) )
Tenslotte zal het elke bioloog duidelijk zijn dat in de acht beschikbare
maanden zelfs wat betreft de groepen die de speciale aandacht gekregen hebben
geen volledig beeld over de soorten-rijkdom en de abundantie in de onderzochte
B nekon verkregen kon wordene Niettemin zal in de meeste gevallen het resultaat
een vrij betrouwbare indruk geven van de natuurlijkheid van de beek en haer
fauna.

II. VROECER ONDERZOEK (biologisch)
A

Over de fauna van de Limburgse beken worden wij het best ingelicht door

het werk van Dr. H.G.Redeke on Mej. A.C.P. de Vos. De cerste publiveerde in 1923
de resultaten van een onderzock uitgevoerd ieVeme de vraag naar de geschiktheid
ae

van de Limburgse beken vocr de ontwikkeling van uitgezette zalmpjes. Hierbij

Be:

werden tevens een 20-tal beken op hun belangrijkste fauna~elementen onderzocht,

nn

terwijl in 5 Zuid-Limburgse beken een vrij uitgebreid quantitatief onderzoek

en

naar de ‚samenstelling van de fauna werd verrichte

:

:

‚Por. Redeke onderscheidde twee beektypen, nl. laaglandbeken en bergbekene Tot het

om

Laatste type behoren de Ke van de Geul, cen gedeelte wan de Geul zelf en de
Voer,
In zijn, in 1948 posthume door meje A«CePede Vos uitgegeven, '"Hydrobiologie

van Nederland'' geeft Redeke voor beide typen een aantal karakteristieke soorten ©

Ae

N
Mej. A.C.P. de Vos (1936) gaf in haar artikel "ber dic Verbreitung der

Aquatilen Insektenlarven in den Nieterlunden" vole Limburgse beken als vindplaats de

ope Wat Limburg betreft was reeds een belangrijk deel van haar arbeid in Rodeke!s
eerst genoemde publicatie verwerkte
Verder

A
Verder zijn in min of meer populair-wetenschappelijke tijdschriften als
De Levende Natuur"

en vooral het maandblad van het Natuurhistorisch Genoot-

schap Limburg enkele kortere artikelen te vinden betreffende de Limburgse beken

en hun flora en fauna (zie litteratuurlijst)..
Van belang is ook de lijst der Nederlandse Neuropteroidea (waartoe ook de

3 genoemde orden behoren) van HeAlbarda (1889) met het le supplement van
HeW. van der Weele (1907). Verder de recenter opgaven van F.C.J.Fischer (1934)
voor de Schietmotten (Trichoptera) en DeCuGeyskens (1940) voor de Nederlandse
Oevervliegen (Plecoptera). In deze overzichten worden ook vindpleatsen genoemde
Daar het voornamelijk de volwassen insekten (imagines) betreft zijn zij (om reeds
genoemde redenen) voor dit onderzoek in vele gevallen niet van direkt belang.

a

Tir

Geologie, geohydrologie en hydrologie.

A. Litteratuur.
Omdat dit gedeelte praktisch uitsluitend op in verschillende publicaties ge=
vonden gegevens berust, volgt hier allereerst een overzicht van deze publicaties.
„Behalve van‘een meer algemeen werk als "Geologie van Nederland" door

Dr, F.J.Faber (1947) werd

gebruik gemaakt van "De bodem van Zuid-Limburg"

door Prof, Dr. WeJeJongmans er F.H.van Rummelen (1937)~+
Een recenter en uitvoerig werk betreffende geologie en geohydrologie van
Zuid-Limburg is het rapport "Waterwinning in Zuid-Limburg" door Prof „DreW.J.Jong=
mans, W.F.J.M. Krul en ire J.J.H.Vos 1941 uitgevoerd in opdracht van de

\

|

N.VeWaterleiding Maatschappij voor ZuideLimburg te Maastricht.
Behalve verschillende gedetailleerde geologische kaarten zijn hierin aller=
lei gegevens omtrent de beweging en samenstelling van het grondwater te vindene

|

Speciaal voor de. kennis van de Zuid-Limburgse bronnen is dit werk van groot belanges
Over de hoedanigheid van het water der Limburgse beken worden wij het best
ingelicht door het in 1949 verschenen rapport van de Vereniging tegen Water=Bodem

en Lucht- verontreiniging (deel VII Limburg) van de hand van Samson, F.E.

en |

Veldhuysen, W.F. Hierin vindt men een overzicht van de oorzaken en aard der
verontreiniging en chemische analysen van de voornaamste Limburgse beken.
Voor het stroomgebied van de Geul werd een dankbaar gebruik gemaakt van het

a

door Ir. W.M.I.Mols nmamens Provinciele Waterstaat in Limburg in 1939 samengestelde 4
rapport, "de Geul met zijbeken", dat door de Directeur van deze dienst welwillend
ter beschikking werd gesteld.
Hierin worden oeme afvoeren, capaciteit, verontreiniging voor de Geul en …
haar voornaamste zijbeken besprokenBen dergelijk uitvoerig ouderzoek voor een

ander stroomgebied ín Limburg is ons niet bekende

Ondanks al het werk dat op dit terrein in Limburg (Zuid-Limburg in het bij=
zonder) reeds uitgevoerd is, zijn de voor ons doel belangrijke gegevens meest nog
niet bekend,

Dit omdat vaak juist de kleinere waterloopjes natuurwetenschappelijk nog bemi
langrijk zijn en deze in genoomde publicaties en rapporten meest niet ter sprake
komen.

Be Geologie.
Om verschillende redenen

(en

Dan

~

dan

Jisr Limburg de twee delen te onderscheiden, He

zuidelijke deel, waar-van de noordgrens hier ongeveer WeNeWe — OeZeOe door Heerlen

gesteld wordt (ongeveer tussen de storing van Kunrade en Heerlerheide) en een
noordelijk he

De

nj

2e
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De belangrijkste redenen voor deze onderscheiding zijn.

le Zuid-Limburg is een uitloper van het Ardeus-plateau waarin beken diepe dalen
hebben uitgeslepen zodat verschillende min of meer zelfstandige "massieven" —
ontstean zijne De helling, naar de Maas an het westen en naar de vlakte in

het noorden, is hierdoor in Zuid-Limburg veel groter dan in de rest van deze
provincie,

2. Zuid-Limburg heeft waarschijnlijk (2) nooit een ijsbedekking gehad, zodat
glaciale afzettingen ontbreken. In het zuiden komen de oudste formaties aan

de oppervlakte, bij Epen langs de Geul zelfs het karboon.
Het Tertiair komt ín Zuid-Limburg niet aan de oppervlakte (uitgezonderd bij

Eperheide) en de-meestetegen-ole-die-varnhet Plioceen en Mioceen ontbreken

praktisch helemaal.
Hetzelfde kan woor het Trias in Zuid-Limburg gezegd wordene

&

In Zuid-Limburg (in do hior gestelde zin) liggen over het algemeen-op het
karboon de volgende formaties (van boven naar heneden).
Stratigrafisch overzicht Zuid—Limburg

(naar gegevens van Jongmans e.a. 1941)
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Be
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De ondergrond van Zuid-Limburg is tengevolge van verzakkingen in het voorland
van Eifel en Ardennen een schollengebied van horsten en

slenken, De hierdoor ont-

stane storingen zijn in geologisch en hydrologisch opzicht van belange

Noord- en Midden-Limburg, dit is hier dus het gedeelte ten ne van Heerlen, ondere

scheidt zich, behalve door geringere hoogte, van Zuid-Limburg doors
1. De grotere diepte van het krijt vanaf de storing van Kunrade en vooral van
Heerlerheide, Ten noorden van laatste storing staat het grondwater door ondoor-

latende kleilagen in het Oligoceen (dat er op ligt) normaal niet meer in ver—
binding met het krijt. Hetbeekwaterie-teerdoor-vaakkelken

Qe De grote dikke van (de formatieuit)het Plioceen dat meest uit kalkarm zand en
grind bestaate

|

3e Het grotere aandeel dat de Maasterrassen innemen. Deze terrassen en de Wssoiden
die er op liggen zijn soms weer kalkhoudend omdat de Maas of de wind hier kalk-

houdende gesteenten uit het achterland deponeerde.
Voor de consequenties van de hier gegeven verschillen zie hydrologie.

Rosuemend zij hier opgemerkt dat het werval en daarmede de stroomsnelheid in
Zuid-Limburg groot is terwijl de bronnen en beken meest kalkrijk zijn. In de rest
van Limburg daarentegen is het verval en daarmee de stroomsnelheid meest geringer
en komen behalve kalkrijke ook kalkarme beken voore

Ce Geohydrologie (van ZuideLimburg)
Het grondwater in Zuid-Limburg wordt, althans in de bovenste lagen, praktisch
uitsluitend door de neerslag gevoek, Door de vaak sterke hellingen stroomt een
eeene ceet bij hevige rompubaion naar open water af.

De rest voedt, voor zover het niet door het plantendek wordt opgenomen, het
grondwater.

|

fTengevolge van het geaccidenteerde arakter vet de oppervlakte on de aanwezig=
heid van verwerings=gronden over grote uitgestrektheden gepaard aan de geringe
bebossing, verkeert Zuid-Limburg ten aanzien van de grondwatervorming in betreke

kelijk ongunstige omstandigheden, Hierbij komt soms nog de ongunstige invloed van
de verbetering der ontwatering en

Ea

'normalisatie" der bekene

Door berekening uit de totale neerslaghoeveelheid voor een bepaald infiltra-

tiegebied en de opbrengst van de hierbij behorende bronnen komen

Jongamans ede

(1941) tot de conclusie dat het neerslagpercentage dat het grondwater ton goede

~

_ komt, varieert van maxámaal 50 voor de met heiden en bos begroeide: zandgronden in

het noord=oosten van Zuid-Limburg, tot minimaal 20 voor de met 1össoïden of verweringsleem bedekte ‘terreinen. |

Het

5)

4,

4

zine
Het laatste geldt voor praktisch geheel Zuid-Limburg in boven omschreven

de
Dat het aantal bronnen desondanks relatief groot is, is behalve aan

grote neerslag in dit gobied (700.150 mm/ jaar) te wijten aan de genoemde
lagen
storingen en het feit dat door de diepe erosiedalen vaak water vervoerende
ie
aan de oppervlakte van een helling dagzomene Wat de storingen betreft, hierbij
kunnen water vervoerende en ondoorlaatbare lagen met elkaar in zijdelings con=
beneden
takt komen. Hierdoor wordt het water in zijn loop gestuit en zal naar
geval kunnen
of naar boven langs de storing zijn weg voortzettene In het laatste

;

er aan de oppervlakte bronnen optreden.

Wat de dagzomende water vervoerende lagen, waar langs bronnen, betreft hierGeul en Gulp.
van volgt een fraai voorbeeld voor het massief van Eperheide tussen

(zie ook fig.2 stratigrafie Zuid-Limburg).
In het Gulpdal komt het Vaalser groenzand, in het dal van de Geul op enkele
|
plaatsen zelfs het kerboon aan de oppervlakte, Nu zakt een percentage van de

noerslag (ca 24%) op het massief van Eperheide door het krijt en jongere formaties tot op de onderste kleiige lagen van het Vaalsergroenzand, die als ondoor=
latende bodem voor het grondwater dienen. Waer deze laag aan de oppervlakte komt
vloeit het grondwater uit in een groot aantal bronnete
Haf

van dei
Langs de Gulp liggen doge bronnen meest niet verder dan cae 100 meter
|
beek in het vlakke gedeelte van het dal. Hier treden dan ook slechts korte en

soms slechts voetbrede waterloopjes op die het bronwater rustig naar de Gulp
voeren. Een gedeelte van het grondwater vloeit ondergronds, dus niet via bronnetjes, neer de Gulp af.
ds—Belgische
Aan de oostzijde van het massief van Eperheide tussen de Nederlan

grens en Mechelen ligt een reeks bronnen tot op een afstand van ca 500 meter van
de Geul en haar zijtak de Terzieter-of Sijlerbeeke De afstanden van bron tot

beek en het verval zijn hier groter omdat de Geul-terzieterbeek lager ligt dan
de Gulp. Hierdoor ontstaan kleine snelstromende beekjes als de Landeuse

het massiefvan
Analoge gevallen van 't optreden van bronnen vindt men bij
_
Vijlen, waarvan het grondwater via bronnen naar het westen in de Geul naar het
noorden in de Mechelderbeek ennaar het neoe en oosten in de Selzerbeek en zij=

takken als Zicversbeek afbloeite

weak

Marg

Verder bev. het iieniet ven Ubachsberg waarvan het groridwater via bronnen

als de Roodbron naar de Eiserbeek in het zuiden en de zijbeken van de Geleen in
het noorden vlocit. (zie ook fige 1 morfologisch overzicht van Zuid-Limburg) e
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Bronnen.
De plaatsen waar het grondwater door oon natuurlijke oorzaak uit de bodem
treedt,noemt men bronnen, sprengen of wellen. (lede GG

Redeke (1948) onderscheidde 3 typen te wetens
ae Rheokrenen, waarbij het water aan een min of meer verticaal vlak uittreedt.Dit

type komt in een enkel geval en uitsluitend in Zuid—-Limburg voor.
Bijvoorbeeld bij een bron van cen linker zijstroompje van de Terzieterbeck

de zege Frösche bron bij Diependaal (zie kaart bijlege II). In de uitstromings=
opening is echter een korte pijp aangebrachte
be Limnokrenene Dit zijn min of meer trechtervormige bronnen, waarbij het over=
lopende water een beekje vormte Hiertoe zijn de meeste Zuid-Limburgse bronnen
p

te rekenen, Een fraai voorbeeld is de bron van het eerste zijtakje van de

Mechelderbeek (6° kaart bijlage II).
Het karakter van deze bronnen varicert sterk met de aard van de bodem (aan~
wezigheid van kiezel en keien of fijn zand en slib) en*de begroeiing van de
direkte omgevinge Wanneer de bladeren van overhangende bomen of struiken im de

bron terecht komen verandert het karakter zo sterk dat deze bronnen biologisch
een eigen type vormene

/

‘Dit is bev. het geval bij de (niet nader onderzochte) bron van de

Tor Greatbeek het eerste linker zijbeekje van do Geul (kéart bijlage II).
ce Helokrenen,. Hier sijpelt het water over een groter oppervlek uit de grond, zodat—
het hele kwelgebied tot een poel of moeras wordt, waaruit het water langzaam
;

afstroomt.
8 Pp...
|

'

|

.

Dit type komt in Zuid-Limburg uitsluitend en adat duidelijk bij de oor=

sprong van de Zieversbeek voor (kaart bijlage II noe8). Een goed voorbeeld

vinden we in 't moerasveen waar de Roode beek bij Brunssum haar oorsprong vindt.

(Brunssum behotot Zuid Limburg in de hier aangenomen zine)

En

De grens tussen de verschillende typen is vaag en vaak is het niet duidelijk tot welk type een bepaalde bron behoorte
Hoedanigheid van het bronwater.

Kalkgehalte, Daer chemische analysen nog weinig uitgevoerd zijn, zal voor=.
namelijk de geohydrologie iets over de kalkrijkdom van het bronwater kunnen zoggene
Voor zover het grondwater afkomstig is uit de kalkhoudende krijtlagen of

daardoor gezakt is alvorens het grondwater te voeden, zijn bronnen kalkrijke

Het

Het kalkgehalte is uitgedrukt in mer. Ca-ionen per liter voor de Roodbron
aan de zuidrand van het massief van Ubachsberg en voor de bron van de Landeús

aan de oostzijde van het massief van Eperheide respectievelijk 101,5 en 87,7

(pompstation), Bronnen in aan de oppervlakte komende Tertiaire lagen hebben een
laag kalkgehalte, althans wanneer kleilagen communicatie met het krijtwater

belemmerene Zo vertoont het grondwater van het pompstation ven de Staatsmijn
Hendrik waarvan het weter afkomstig is uit het Plioceen (Tertiair) een kalkgehalte van 16,8 mgr/L.
In ieder geval kan gezegd worden dat de bronnen (en beken) behorende tot
het stroomgebied: van de Geul, Voer en Jeker kalkrijk zijne
Nu zijn ook de jongere Diluviale formaties en de 1össáidbedekking hiervan

goals reeds gezegd soms kalkhoudend (gic fig.2 stratigrafisch overzicht).
2)

Dit betekent dus dat zeker niet gezegd mag worden dat alle bronnen en beken
in het overige deel van Limburg kalkarm zijn. Omdat het kalkgehalte van deze
Diluviale gronden plaatselijk grote verschillen vertonen afhankelijk van hun
geschiedenis en allerlei andere omstandigheden laat ons hier ook de kennis van
de geohydrologie in het algemeen in de steeke
Een bron vlak ten zeven Spaubeek waarvan het water afkomstig is uit met

B

lössoiden bedekt Reogterzoe heeft bev. nog een kalkgehalte van 121 mgr/L!
(merkt
7 “Zuid Limburg 1941).
é

e

In enkele gevallen worden wij op andere wijze ingelicht over het kalkgehalte,

waarover zonodig later gesproken zal wordene

Verdere chemische gesteldheid van de bronnens

Hierover is behoudens een enkele uitzondering, voornamelijk Zuid-Limburg
‘

5 betreffende, praktisch niets bekend.
Hieronder volgen enkele uitkomsten van cen chemisch onderzoek voor de in

Zuidnranblene gelegen Roodbron verrichtin augustus 1939 (Re

ie

_ Zuid-Limburgtt).
Kaliumpermanganaat gebruik

(voor en na filtratie gelijk)

Chloorion (ch) -

Hydrocarbonaation (HOO3)
id

_ Carbonaation

(CO

Calcium ion (ca tr)

_ |

Alkali-ion berekend als Na

(Ph uitgevoerd door afd. Nb. SBB.op 10-6-1954

12,5

u

2936

u

op

tt

101.5

u

ll.

?

72)
Het

|

je

3

oa

Het kaliumpermanganaatgebruik is ongeveer evenredig met de aanwezigheid van
organische stoffen.

|

De zuurstofverzadiging van het bronwater is bij het uittreden laeg
maar

neemt nel tot 90 A 100% too,
Temperatuur .

Reeds op betrekkelijk geringe diepte (plme 2m) is de temperatuur voor het
grondwater constant en gelijk aan de gemiddelde jaartemperatuur
van bodem en ~

lucht ter plaatse (dei. voor Zuid-Limburg 9-10° C). Hiermee is ook
de temperatuur
van Hen bronwater tamelijk constant (bijzondere gevallen
als de Tegrabron bij

Mn strscht blijven hier buiten beschouwing). De gemeten
waarden voor verschil-

> en

voor de Roodbron bij Eis 10° 6 (10-6,1954).

Beken.
De hoogste, regelmatig toor bronnen gevocde, in een natuurlijke
bedding af—

stromende watermassa's worden beken genoemd (Redeke 1948)
Stroomsnelheid.

„De meest in het oog lopende hydrologische factor is wel
de stroomsnelheid.

_De hoogst gelegen bronnen (massief van Vijlen) liggen op
plm. 200 m boven NeAeP.
De bronnen in Midden- en Noord-Limbúrg liggen
zelden of nooit boven 50 m N.A.P.
Het verval van de Maas tussen Eysden en Rooste
ren is 22 me Door dit verschil in

verval hebben, zoals Redeke reeds opmerkte, de Zuid-Limburg
se beken een geheel
pander karakter dan de beken in de rest van deze provin
cies
f
Nu sluit de bepaling van de stroomsnelheid in de verschillend
e boektypen op
grote moeilijkheden. Wel voert de Algemene Dienst
van Rijkswaterstaat dergelijke |
bepalingen uit, waarbij gebruik gemaakt wordt
van de vliegerstroommeter met

zweeftoestel, Deze bepelingen zijn echter tot op heden vrijwe
l uitsluitend voor de est
grotere beken uitgevoerd en staan nog al eens in verband
met een op handen zijnde
normealisatiee Uit het uitvoerig overzicht dat
Wemelsgolder (1955) geeft over ver= |
schillende stroomsnelheidsbepalingen is duidelijk dat
geen enkele cenvoudige

methode betrouwbare en voor de onderzochte beken to vergel
ijken uitkomsten opleverte

Een, onder andere door Redeke (1923) toegepaste, indirekte methode
om cen fre

druk te krijgen over de stroomsnelheden is die door bepeling van
het
enen

ereder
Het

—

KEN EER dee

dende. Limburgse bronnen liggen tussen Jon 108 (Redeke 1948).
De tijdens dit
a
onderzoek bepaalde temperaturen bedroegen voor een
bron bij Vaals 8°,5 GC (6-8-1954) 4

4

;

4

8.
Het verhang wordt daor berekening verkregen uit de hoogtepunten nabij bon
en monding op de topografische kaarten (1:25 000) en de lengte van de beck. ;
Het verhang geeft een globale indruk van het karakter van een a

welke voor cen goed deel door de stroomsnelheid bepaald wordt.
(
De stroomsnelheden, worden echter behalve door het verhang bepaald
door de hoeveelheden af te voeren water (wat in de verschillende seizoenen
sterk kan wisselen) door de aard van de bedding en de plantengroeie Daar

deze factoren ook plaatselijk in dezelfde beek sterk kunnen wisselen kan
het verhang geen betrouwbare en te vergelijken maat voor de stroomsnelheid
geven.
el
Afvoeren.

B

Behalvo de stroomsnelheid is de, hiermee samenhangende hoeveelheid af
te voeren water van belang. ,
:
Wanneer de hoeveelheid, dus ook de diepte, in de zomer minimaal en

¢:

zeer laag is heeft dat in het algemeen een ongunstige invloed op de flora

en vooral op de fauna.

‘

De waterafvoeren hangen oeme af van de neerslaghoeveelheden, de aard
van de oppervlakte van het stroomgebied en de grootte van deze oppervlakte
/

Wanneer neerslag en smeltwater direkt over het terreinoppervlak naar de
beek afgevoerd worden (vooral bij met verweringssleem bedekte gronden)
;

kun

nen grote verschillen tussen de zomer en voorjaars-afvoeren optredene De

normale afvoer bij laag water is voor de Geul bij Epen 0,65 m3fsec.de ver=
wachtte maximale afvoer ca 30 m3ec (Rapport Geul met zijbeken
1939).
Op zich zelf zullen deze verschillen in afvoer en stroomsterkte reeds
8 een grote invloed op de samenstelling van de fauna uitoefenen, Nog sterker

wordt dit wanneer men bedenkt dat de concentratie van de opgeloste stoffon
in het algemeen omgekeerd evenredig laa zijn met de hoeveelheid water.
Speciaal voor de vervuiling door rioolwater is dit van belange Nu is de

vervuiling het grootst in de zomer (toerisme) en de waterhoeveelheden in dit
seizoen meest het laagst, zodat de ongunstige invloed wan de vervuiling nog

versterkt wordt. Dit geldt in het bijzonder voor het BovenGeuldal,
_Qhemische gesteldheid van het water.
Kalkgehalte. Behalve door het kalkgehalte van het bronwater (dit geldt voor=
al voor de kleinste bronstroompjes) wordt het kalkgehalte bepaald
door de
Formatie waardoor het water vloeit en de lagen waardoor en waarmee het

water zijdelings toestroomt.

In

de
In Zuid-Limburg zijn, evenals voor de bronnen reeds gezegd is, de beken kalkrijke
De grens is moeilijk te trekken bij gebrek aan de nodige gegevenseWaarschijnlijk
zijn de beekjes in het stroomgebied van de Geleen reeds minder kalkrijk of kalk

arm. Over het kalkgehalte van de overige beken kan slechts in enkele gevallen
iots gezegd worden, dit zal zonodig per beek besproken worden.
Over de verdere Chemische gesteldheid van de beken is meest ook weinig
bekend. Wel zijn voor een aantel grotere Limburgse beken het Chloorgehalte; Ph.

en zuurstof-verzadiging van het water bepaald. (Rappe van de Ned-Verste Water—
Bodem- en Luchtverontreiniging 1937).

DnGere 2, Upkahesyt)

Wat betreft het zuurstofgehalte, dit kan sterk wissalen met het seizoen, in
de zomer komen de laagste in de winter de hoogste waarden voore Behalve aen de
temperatuur is dit aan de reeds genoemde grotere vervuilingin de zomer te wijtete
Laaglandbeken met een behoorlijk ontwikkelde plantengroei kunnen ook in de zomer

onder invloed van de koolzuurassimilatie voor 100% zuurstofverzadiging en zelfs
oververzadiging vertonen.
Door het zuurstofgehalte van ingesloten en in het donker geplaatste watermonsters na een aantal dagen, te vergelijken met het oorspronkelijke zuurstof
gehalte, verkrijgt men een inzicht in de hoeveelheid rottende stoffen in het

water. (te vergelijken met het permanganaat getel)e Bij de door de bacteriën
veroorzaakte rotting wordt 0, verbruikt, dus hoe groter het verschil is tussen
beide waarden hoe meer rotbare organische stoffen aanwezig warene
Aan de andere kant geeft een groot zuurstofverbruik ook een groot zelf=
EE eerie get van het water aan.

_

p

ae

Werkwijze en verzameltechnick.

IV

Zoveel mogelijk werd elke beek op verschillende punten van hear loop be-

zoeht om een algemene indruk te krijgen. Op een of meerdere punten, waar de beck
het meest heer natuurlijke karakter vertoonde werd vervolgens verzamelde
Hoewel het, om een werkelijk beeld van de samens telling van de fauna te
|
krijgen, noodzakelijk zou zijn guantitatief te werke werd hier van afgezicne

De gebruikelijke methoden, bepeling van het aantal individuen per oppervlakte
eenheid, per volume-eenheid of per tijdseenheid waarin gevangen wordt, zijn

maar voor enkele soorten on vaak slechts voor bepaalde stadia hiervan betrouwbaar
‚ Dit geldt wel niet voor slakken en bve platwormen, maar voor insekten en hun
lerven mocten andere methoden toegepast worden. Voor insekten waarvan alleen
de larven in het water leven maakte Ide (1940)in Canada gebruik van grote gazen
DP-ooien die in de waterloop gezet werden en een eind boven 't wateroppervlak uit=
j7

staken, Na de metamorfose worden de imagines, die aan de binnenkant tegen de kooi

|

zitten verzamelde Hiermee is dus ook het aantal larven per oppervlekte-eenheid.
bekende, De methode, door Redeke (1923) toegepast voor allerlei beekdiereon waar

onder ook Eendagsvliegen (Epkremeroptera), berustte op het tellen van het aantal

larven per oppervlakte-eonheid voor een bepaald aantal (5) uit de beek geviste
stenene Nu is deze methode voor do larven ven Eendagsvliegen ale Rhithrogenas die

nooit zwemt en bijna letterlijk aen de stenen vastgeplakt zit, heel bruikbaar.
Voor goorten van het geslacht Beëtis, waarven de larven goede zwemmers zijn en
helemaal niet bij voorkeur op stenen leven, echter onnauwkeurige

Hoewel er dus bij dit onderzoek niet quantitatief gewerkt is, wil dit niet
atie der verschillende soorten in
zeggen, dat helemaal geen indruk von de abund

D verschillende beken verkregen werde

Bij het verzamelen word elk voorkomende biotoop (stenen, hoop an

Re

plantengroei, kale bedding enz.) apart behandeld; zodat voor elke soort de voorkeur

of gebondenheid aan een bepaald biotoop vastgesteld kon wordene
Bij het verzamelen maakte het vanzelfsprekend een belangrijk verschil of het
Ee een lanszeam stromende laaglend of een snelstromende "bergbeek! betrof, Voor het
leatste type was het noodzakelijk een zwaar en degelijk vangnet te construeren.
„De meoswijdte ven de gebruikte netten bedroeg (nat) 1 mme
Bij het eigenlijke verzamelen werden, afhonkelijkvan het beektype, de volgen

jd
4
le Stenen met een flink schepnet, door cen tegen de’ stroom ingaande bewegings uit

de methoden toegepi.st.

het water gevist en de zich hierop bevindende dieren met pincet en penceel
er af gezochte

t

2.

2e
Dezelfde techniek voor dood hout, andere vaste substraten en waterplanten.
Palen eng. met een speciaal net afgeschraapte

Je Schepnet tegen de stroom in langs en door oeverbegroeiing gehaalde

4. Het door zandige of modderige bedding getrokken, het fijne materiaal gedoesi
telijk uitgespoeld en de rest uitgezocht.
De Bij een ophoping van dode bladeren en andere half vergaan plantaardig materie
aal dat zich in bochten Owde VvVerzameld ga bleek de volgende werkwijze het

minst tijdrovend en toch zoor cffectief, Een flink schepnet werd vlak stroome

afweerts van de hoop bladeren gehouden en dan met de laars of stok door elkaar
geschopt of geroerd, Een stroom van alle mogelijke diertjes
(vooral vlokreeftjes

en oevervliegen) dwarrelde dan in het schepnet.
“Ren

portie bladeren werd nog op vastzittende dieren als bloedzuigers
Cede.

(onderzocht.

aSOEErn er:

y

~~

a

Bij het uitzoeken van 't uit de beek opgeviste materiaal word van een wit”

emaille kommetje en een wit plastie zeil gebruik gemaakte Hierop werd het net
lecg-geschud en met water overspoeld waarna de buit rustig uitgezocht aa worden.
Stoeds werden ter plaatse aantekenin en gemaakt betreffende karakter ven de
oeverterreinen, al of niet meanderen van de beek, diepte, breedte, aard van de
bedding, plentengroei, indruk van de stroomsnelheid, helderheid en eventueel
\
‘
geur ven het weter.
De verzamelde dieren werden anmiddellijk al of niet gesorteerd naar verschilAone groepen, geconserveerde Dit gebourde aanvankelijk op plm. 70% alcohol; maer
de ervaring leorde dat dit middel voor de larven van Bendagsvliegen en Oevervlieger

hiet geschikt was, daar de diertjes hierdoor woek en slap werden en veel te snel
_Witdroogdon wanneer ze even uit het conserveringsmiddel gehaald werden. Hierom

word ‚op 23% formol overgegaan terwijl voorde imagines van genoemde groeies 70%
alcoholmet wat Rereerine het beste bleek.
i
Sang
{

Uitgevoerde Physische en chemische bepalingen. (Bijlege tabel!)
Zuurgraade De Ph els maat voor de waterstof ionen-concentratie houdt veren

met de aanwezigheid en concentraties van positieve ionen als die van kalk-,
grijk deel wet men de
kalium- en netrium. Dit bepaalt weer voor cen belangr
voedselrijkdom van het water ploegt te noemen. Voedselarm wordt water met een

Ph lager dan 6 voedselrijk dio met een Phvan plme 7+5 en hoger genoemd,
… Daarbij maakt het echter vanzelfsprekend (voor flora en founa) een belangrijk i

verschil wélke zouten de gevonden Ph veroorzaken.

an

36
„Zonder andere chemische bepalingen geeft de Ph dean ook slechts een corste en
: grove indruk van de voedselrijkdom van tt water. Hier zullen slechts
aan waarden
van 6 of lager en 8 of hoger betekenis gehecht worden, De bepaling
werd uitge

|

voerd mebeve Spezial-Indikator papier Merck.
II. Chloorgehalte.
De bepaling van het aantal mgre chloor per liter werd
uitgevoerd volgend
de methode van Dr. H.Peeters overgenomen uit het rapport over
het "Onderzoek

ned. mate van verontreiniging van de oppervlakte wateren in
Nederland" sae RE
van de Néd.Vor. tegen Water= Bodeme on Luchtverontreiniging
{Sass Vk

)

Hiertoo brengt men in 100 ce. van het te onderzoeken wator enige kristal=
detjes keliumehromaat en voegt nu met een gecalligrafeerdo pigut
zoveel CeCe
ven een Zilvernitrantoplossing toe tot de kleur van geel in rood
omslaat.
Elke toegevoogde Cece Zilvernitraatoplossing komt overeen met 2 mgr.chlo
or ink

NS

:

de onderzochte hoeveelheid (100 CeCe) wets wannecr de nitraatoplossing

9190 gr. AgNO, por

Le bovat.

|

Het chior

‘is een mact voor de vervuiling door rioleringswater. De
gevonden waard n zijn echter niet alle onderlinge vergelijkbaa
r omdat de be= ™

palingen in verschillende maanden van het jaar uitgevoerd
zijn, em het chloor>

EN:

gehalte aan verandering onderhevig
is.
ed
Wel kan gezegd worden dat bij een chloorgeha
lte hoger dan 30 he Been

liter (in de winter) het water door rioolwater verontrein
igd is, terwijl
zuiver bronwater (in Limburg) meest minder dan 15 mgre
chl, per liter bevat.

EL Temperatuur van het water.

De gevonden temp.waarden hebben in enkele gevallen be teken218, nle voor
zover zij iets zeggen over de afhankelijkheid van de water
tempe vanhet
ge
— deergetijde. Is de temp. in juli-augustus lager dan plme 15°C en wordt zonne=
\
“streling Riet door de oeverbegrociing onder
schept, dan kan hieruit moest de
conclusie getrokken worden dat do tempe
van het water ter plaatse (nog) LE

invlood van het bronwater Biets Hetz
elfde k
1 an uiteraard gezegt worden wanneer

bij flinke vorst (zoals in jaauori tijden
s dit onderzoek) de beek nog ijsvrij
ise

:

<

Dit is van belang omdat verschillende zen. moon stenotherme"soorten om.
gen constante en betrekkelijk lage temperatuur van hun milieu vragen
, iets vat
Own, bij larven van Eemctmotten, Eendogsvliegen en Wevervliegen
geregeld ee
eoval schijnt te zijne
Genen. drie bepalingen hebben voor dit onderzoek meest slechts een rela
tieve waarde, Behalve om de roeds onder II vermelde redenen ieveme
het feit dat
> Kiet vanaf het begin alle bepalingen uitgevoerd konden wordene

‘

i

Niettemin

|

A.

Niettemin kunnen de verkregen gegevens voor leter oecologisch onderzoek in de

Limburgse beken van waarde blijken te zijn. Dit is dan ook een van de belangrijkste

redenen waarom alle gevonden waarden in dit rapport opgenomen worden.

vi. Verzamelpunten - Vindplaatsen en „data.

De punten van de verschillende waterlopen waar verzameld werd zijn te vinden

op bijgaande kaarten (zie bijlage Ia, II). Elk cirkeltje plus pijltje geeft een
verzamelpunt aane Twee van deze tekens op hetzelfde punt betekent dat hier tweemaal

op vorschillende data verzameld word. Elke beek of tak er van heeft een eigen cijfer
welke correspondeert met'de nots in de lijst van namen (zie bijlage). Wanneer et op:

meer dan een punt verzameld werd zijn deze punten door romeinse eijfers

be

Door deze twoe cijfers is dus verzamelpunt en beek vastgelegd. (241 = Monte

RDtonterveer bij Linne).
Behalve op deze wijze zijn de verzamelpunten, dus vindplaatsen, omschreven bij’

de bespreking van de verschillende beken.
De verzameldata zijn in de tabel aangegeven achter de romeinse cijfers die met

de bijbehorende vindplactsen corresponderen.
Verder zijn zij bij de beschrijving van de beken afzonderlijk
genoemde deert:

dezelfde-detummeer den venmeet—veen cen bepe=lde- boek voor den-betekent-dik-attijdDe kaart van heel Limburg werd vervaardigd naar eon kaert van de ProveWater< staat Limburg op schaal 13100 000.

De kaart voor “Boven-Geuldal'' naor de topekrte
1825 000.

‚Kaart
i NO.»

[Neem van de beek

Verzamelpunten-verzameldata

$

|Voer -

11-6-1954

Noorbeek

Ip 4-2-19543 II, 1-6-1954

ee a
Belletbeek —

OCT Be2-19545 The 11-621954
Se

Is 17-2-19543 II, 10~6-1964

Landeus
| Terzieter~Sijlerbeck

[Is II, 17-2-1954
|Z, II, Brony 11-3-1954; Bron. 6-8-1954

Me chelderbeek

aa, 17-2-1954 II, 5-8-19543 Brone 6-8-1954

Hermensbeek
17-2-1954
Bron le zijtak Mecheld, beek |17-2-1954

3e zijtak Sinselbeek

Is 18-2-19543 IIe III

6-8-1954

| Zieversbeken

18~2~1954

.| Selzer—Sinselboek
Eiserbeek
Roodbron
Jeker

19— 261954
.
Is 1l-3-19543 II 10-6-1954
I, 11-3-19543; II 1056-1954
Ty 266-1954; II 5-8-1954

Stroompje Bundersbos

_

[11-6-1954

13

zend
ge

1e
14

Walsbeek
Watervalderbeek

22— 71-1954
2271954
22-7-1954
22-7-1954
9-6-1954.
9-6-1954
Hangveentjess

£5

Stra(at) beek

her

Hulsbergerbeek

18

Hoensbeck

19
20

zijtak Molenbeek
Roode beck

21

Kingbeek

22
23
24

Seeffelerbeek
Cangelbeek
Vlootbeek-Montfortter-

|

29=4—1954
Ty 24-3-19543 Lt
29m4—_1 954
Ty 29-4—19543 ded,

beck(I)

25

Molenbeek

26
Oe

Roodebeek
Bosbeek

28
29

Uffelsebeek
Ittersebeck

29

Thornderbeek

30

Molenbeek (II) —
Leubeek (I)

3h
32
233

Zelsterbeek
Swalm
Schellekensbeek

34

Gansbeek

35

Aakstbeek

+

36

Maalbeek

df

Molenbeek

36
39

Molenbeek
Molenbeek

Al

Vierlinkb. Molenbeek

42

St.Jansbeek

40

+7 Sty 10-3-1954, III, IV, 10-6-1954
2271-1954
22-7-1954, III, 24-3-1954

24-3-1954
I, Il, 23-3-1954¢
I, II, 23-3-19545 TIL, IV, 2041054
27-1954
28-4-1954

| 28-4-1954

II, 28-4-19543 I

30—4—1954

30-4-1954
25-3-1954
1-5-1954
1-5-1954
23-1-1954
1-5-1954 Is 13-5-1954; II) 21-1954
13-5-1954
13-5-1954
13-5-1954
12-5-1954
12-5-1954

:

Geldersch kanaat

VII. In het onderzoek betrokken groepen.

Naam
Pricladia een)
Hirudinea (bloedzuigers)
Amphipoda, Isopoda, Decapoda

.

_

(Schaaldieren) |

Hydrachtlellaec oe

(eendagsvliegen)

Ephemeroptera

int. |Determinatie van
Verz.
2
H.R.Smissaert

etersear bevindt zich

3
2

|ZotleMus.4A'dam
dr
Rijksmus.veNateHiste a

"

Coleoptera

JA.J Besseling

|1

H.R.Smissaert

"
n

-

heiden:

on

cae
a

om

pees

"
.

venl.

imagines

6

F.C.J.Fischer

H.R.Smissaert

(kevers)

5

Gravenstein

Rijksmus ev,Nat Hist.

Herniptera (wentsen)
G

Dre Th.G.N.Dresscher
Dr.LeBe Holthuis

5

1
Plecoptera (oevervliegen)
Trichopteralerven (schietmotten)[1
enige

ike

:

Pisces (vissen)

RA
Augtlurer 2

4

"

gecontroleord door

Dr, JeJeHoedemen

ea

ft

Dr.CeA.veRegteren Altena

"

|

Zoölemuse Atdame

:

ee
:

dacht echad. Hierdoor ontbreekt elke mogelijke Kot een benen

soortenaantal der verschillende groepen in de onderzochte Na
De intensiteit waarmee de TEPEOE. Lente am verzameld “ae

mateoe werden krogen hetzelfde cijfer. vit de aks volgorde mag

st teconclusie getrokken worden dat er wel veel moersoorten

Re ete

Tricladia (platwormen)

Determinatie H.R.Smissaert)
Deze tere diertjes werden steeds ter plaa
tse, terwijl zij nog leefden

op naam gebracht. Dit, omdat zij door cons
ervering zo ineenschrompelen,

dat ze niet meer te determineren zijne
Om deze redenen werden zij ook
weer in de beek vrijgelaten,
In het onderzoek werden de volgende soor
ten be trokkeng

Polycelis nigra (Ehrb)

x)Polyceliscormuta (John.)

x)Planariaalpina (Dana)

a) (Eu) Planaria gonocephala (Dugés)
Het meest interesseren ons de drie laatstgenoemde
echte beekplat—

wormen.
Polycelis nigra is een vorm van stilstaande wateren, die men ook
wel in
beken aantreft.

4

Planaria alpina vertoont in Hosea pack een arktisch-alpine=verspreiding.
—

Zij werd echter ook in Noord-Afrika en de Pyreneetn
aangetroffen en in

België tot bij Brussel. Uitgezonderd in de
hoge Alpen. en het Noord-Scandi=
navisch=gebergte is haar voorkomen tot bronnen beperkt.
Verschillende waa

auteurs hebben hierin reden gezien Planaria
alpina als een ijetijarelict

op te vatten, Ten onzent is Voûte (1929) tot de conclusie
gekomen dat het
gebonden zijn van Planaria alpina aan constant
koude wateren (stenothermie)

door haar zuurstofbehoefte veroorzaakt wordt. Mede in verband hiermede

ne

meent Votite dat er geen reden is om aan te nemen dat Planaria
alpina, in
¥
AG

het algemeen, en in de door hem onderzochte Gelderse bronnen in het bijzon|

der, een ijstijdrelict is. Voûte acht het verder niet uitgesloten, dat de a
platwormen deze bronnen van uit de Rijn bevolkt hebben.

a

Leloup (1944) komt langs historisch-geografische beschouwingen, voor B
de ‘platwormenbevolking van het bos van Soignes
bij Brussel tot de ones
det zij dit pas na de laatste ijstijd bevolkt
kunnen hebben.

Van meer direct belang dan de nooit geheel op te lossen
ijstijden.
relictenkwestie is de vraag welke factoren verspreiding en
voorkuron van
de drie beekplatwormen in een bepaald gebied bepalen.

Nu

x) = rheophiel
= == = zeldzaam (althans in Limburg)

Nu is de verspreiding in de Midden-Europese beken vaak zeer regelm
atig

en wel zô, dat bij de bron en de uitorste bovenloop alleen Planari
a ales
pina, vervolgens Polycelis cornuta en in do benedenloop Planari
a gono cen

phala voorkomt, Vorschillende onderzoekers hebben zich met deze De
e
verspreiding bezig gehouden. De meeste komen tot de conclus
ie dat de tem= —
peratuur de voornaamste factor is die deze veroorzaakt.

(Steinmann 1907,

Thieneman 1926), Elke soort tracht het gedeelte van de beek
te bezetten

waarvan de temperatuur met het temperatuuroptimum van de betreffende
soort overeenkomt.
Voûte (1929) meent dat Planaria alpina en Polycelis cornuta de ver=
houding van de hoeve elheid zuurstof die in het water aanwezig is
en dio
welke de dieren bij een bepaalde temperatuur nodig hebben, een zeer bee
langrijke factor is.

.

es (1937) saonds aan dat Planaria alpina boven een temparatuur

van 12°C in ieder geval positieve rheotaxis vertoont, deweze dat; wannee
r
zij zich stroomafwaerts zou bewegen en zodoende een gedeelt
e van de beek ~

bereikt met cen temperatuur hoger dan 12° Cy zij an omkeert
en tenminste _
stroomopwaarts kruipt tot do temperatuur weer 12° is.
Dit is vanzelf
ce
sprekend in overeenstemming met het voorkomen in
de bron en bovenloop der
beken.

In de door Voûte onderzochte Dunobeek waren Planaria alpina en Poly=
celis cornuta zeer algemeen en vertoonden dezelfde rangschikking als in
ders

MiddenwEuropese beken, Planaria gonocephala ontbrak echter in alle door
hem onderzochte Gelderse beken en werd vervangen door Polycelis nigra. —

Verder merkt Voûte op dat Polycelis cornuta de plaats van Planaria AARDE
niet innam als de laatste ontbrak. |
io
In het bos van Soignes bij Brussel zijn alle drie platwormen onregel~

matig over het hele gebied verspreid, terwijl zij nu eens inelkaars
gezelschap, dan weer geïsoleerd;

soms geheel afwozig zijne Geen der alle

in het onderzoek betrokken physische— Choniache of
ER

kon het al of nièt voorkomen der drie beekplatwormen verklaren

(Leloup 1944).

;

Tenslotte geoft Lelcup (Conrad 1942) voor een beek in de Ardennen
een geval waar Planaria alpina geheel ontbreekt, maar beide andere plate"
wormen hun '"traditiohele' plaats in midden= en benedenloop innemen.

In

“In de Zuid-Limburgse bergbeekjes verschilt de situatie van alle vier ze
bovengenoemde gevallen. Planaria gonocephala is in alle onderzochte berde
beekjes de enige platworm en overal zeer talrijk.

Planaria alpina werd in 3 van de 6 onderzochte Zuid-Limburgse bronnen in
enkele exemplaren in gezelschap van Plegonocephala aangetroffen.
Polycelis cornuta ontbrak in alle onderzochte Zuid=Limburgse bronnèn en
bergbeekjese Het meest komt de situatie in Zuid Limburg met de door

Beyer (1932) bestudeerde in de kalkrijke "Baumberge't ten westen van
Munster overeen, waar Pecornuta ook ontbrak, maar Plealpina geregeld in

a

de bronnen voorkwam, terwijl Pl. gonocephala algemeen was, Kruuk (1955)
trof Polycelis cornuta in Zuid-Limburg veel en uitsluitend in een bron

langs de Gulp bij het kasteel Neubourg aan.
7

Hier kunnen de volgende vragen gesteld wordens

a

le Hoe komt het dat Pl. alpina in de Zuid-Limburgse bronnen zeldzaam is

:

of zelfs geheel ‘onebreckt?

2e Hoe komt dat Polycelis cornuta in de Zuid-Limburgse berkbeekjes ont=
breekt?

Leloup (1944) geeft, behalve zijn eigen bevindingen, alle in de literatuur voorkomende opgaven van de omstandigheden waaronder

elk der drie

ae

beekplatwormen in Europa aangetroffen werd wat betreft temperatuur, zuur
stofgehalte, kalkgehalte, zuurgraad enze Hieruit blijkt duidel
ijk dat

geen van deze physische- of chemische factoren een directe rol kan delen

bij het al of niot voorkomen der drie boekplatwormen in de Zuid-Limburgse
bergbeekjese Hoewel alle drie soorten zowel in kalkarm als kalkrijk water

voorkomen schijnt Planaria gonocephala toch cen duidelijke voorkeur voor Kkalkrijk water te vertonen! Het is waarschijnlijk dat Planaria gonoce—
phala in onze ORR haar optimale levensomstandigheden vindt (zie

ook "Bergbeekjes"),
nies
Hot enig mogelijke antwoord op de gestelde vragen is voorlopig dat _
Planaria alpina zowel als Polycelis cornuta onder de in de bergboek
jes
heersende, voor Planaria gonocephala gunstige omstandigheden niet tegen a

de (voedsel—)concurrentic mot de laatst genoemde opgewassen zijne In de
bronnen met temperatuur van+ 8°tot+ 10 C ligt de temperatuur waarse’.ijnlijk
een graad of, 6 beneden de optimale waarde voor Planaria gonocephala.

Hoewel zij hier wel voorkomt is zij er

waf

minder vitaal dan

in de bergbeekjese. Mogelijk kon Pl alpina zich hierdoor in enkele DEGENEN
handhaven?
In
ve

In het bovengenoemde geval van de bron bij kasteel Neubourg waar
Polycelis cornuta ''zeer veel! aangetroffen werd, kwam Plegonocephala

ci

(volgens Kruuk) ,"weinig"voor. Kruuk houdt deze bron, in tegenstelling
tot andere Zuid-Limburgse bronnen, voor kalkarme Zoals reeds opgemerkt
werd kan dit niet de directe oorzaak voor de afwijkende pletwormenbevol=
king van deze bron zijne Mogelijk zijn de omstandigheden voor de kalkminnende Planaria gonocephala in deze bron minder gunstig en is Polycelis

cornuta hierdoor tegen de (voedsel-)concurrentie met Pl.gonocephala opge=
wassen?
<8

wat betreft het voedsel der beekplatwormon, hiervoor komen in de
eerste plaats vlokreeften, maar ook lagere kreeftjes, insecten en zelfs
plantaardig voedsel in aanmerking.

Jonge vlokreeftjes enze zouden in haar slijmspoor blijven kleven
en verorberd worden.

[

(Leloup 1944). Voûte (1929) toonde aan dat zijgekmeusde vlokreef +
ten met behulp van chemische zintuigen kunnen bereiken, Volwassen gezonde

vlokreeften worden volgens Voûte nooit door Plealpina of Polycelis cornuta
gegrepen. De platwormen schijnen echter vele maanden te kunnen vasten.

5
e

Polycelis cornuta werd tijdens dit onderzoek steeds in slechts enkele
exemplaren in 5 beken aangetroffen waarvan 2 maal in gezelschap van

Plegonocephala, die dan eveneens weinig talrijk wase Deze twee beken,

(de Hoensbeek en zijtak Molenbeek) in het stroomgebied van de Geleen zijn
waarschijnlijk minder kalkrijk dan de Zuid-Limburgse bergbeekjes. De drie
andere beken kaïkarm of zeer kalkarm (Gansbeek, Schellekensboek en Roodebeek bij Brunssum). Mogelijk is Polycelis cornuta meer stroomopwaarts van
de onderzochte punten talrijker en komt Planaria alpina bij de oorsprong
voore Nader onderzoek zou dit echter uit moeten wijzen.

Liebman (1951) noemt Polycelis cornuta een kensoort voor licht vervuilde
wateren, Dit wordt door haar voorkomen in de bron bij kasteel Neubourg

en door vele waarnemingen van buitenlandse auteurs tegengesproken, maar

waarschijnlijk kan wel gezegd worden dat P.cornuta minder getoonde as
voor verontreiniging van het water dan Planaria gonocephala. Nu zijn tenminste de kalkrijkere beken waarin Pecornuta aangetroffen werd licht ver=
vuild. Het is mogelijk dat dit een oorzaak1e voor het feit dat Pl.gono=
cephala in deze beken slechts in enkele exemplaren voorkomt, terwijl

Polycelis cornuta hierdoor in staat was zich te handhaven.

Resumerend

;

Resumerend kan over de platwormen gezegd worden dat, ondanks veel
experimenteel en faunistisch- oecologisch werk, over de factoren die het
al of niet voorkomen bepalen nog weinig bekend is.
a
:
A 2
Tenslotte een opgave van de vindplaatsen. (De no's verwijzen hier

en in 't vervolg, naar de nots van de beken op bijgaande kaarten
bijlage I en II wanneer geen bepaald punt in de beek is opgegeven beto
kent dit dat de betreffende soort in alle BAGS EREN plaatsen voorkwam,

_ Planaria alpina (Dana)

;
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oe

Swalm

Hirudinae (bloedzuigers)

EER

(Determinaties Dr. Th.G.N.Dresscher te Amsterdam)
Onder de bloedzuigers schijnen geen

yormen voor te komen welke aan

het stromende water gebonden zijn. bcos soowben tn

‘

meest—etgomere in Nederland dju,

2

De hier verkregen gegevens hebben dan ook geen directo waarde voor het

bekenonderzoek zelf, wel zijn zij van belang om con inzicht te krijgen om=
trent voorkomen en verspreiding der verschillende goorten in Nederland,
waar nog weinig van bekend is.
De Hoer Dresscher geeft voor enkele soorten de volgende bijzonderhe-

den ope

|

"Glossiphonia complanata (L) leeft op waterslakken „Arpa oren frmavesefroed.ad
"Helobdella stagnalis (L.) verkiest naast slakken ook Chironomiden—larven.
“Piscicola geometra (L.) is een echte vissenparasict.

on

"Van Herpobdella octoculata (L.) wordt aangenomen, dat het dier in moso=

"saproob water voorkomte
"Bij sterke vervuiling komt het dier massaal voor (&t-werd+deer—he+

ee

"pekenonderzeek bevestigd)
miet

te
(a

"Horopobdella octoculata (L.) leeft evonals do soort Hetestacoa (Save) van

De volgende soorten werden in MANERNARS, beken aangetroffen.

Glossiphonia complanata (Le)

Voor 1, Geul bij Wijlre (Br. Arn.), Belletbeck 4a I, erzieter-Sylerboek 5 IL,
3e zijtak Sinselbeek 7 I, Roodbron 10 I, Jeker 11 II, Straetbeek 15,

Zijtak . Molenbeek 19, Kingbeek 21, Saeffclerbeck 22 I, II, Vlootbeek 24,11,
liolenbeck Vlodrop 25 I, II, Rodebeek Vlodrop 26 I, Thornderbeek 29,

Zelsterbeek 31, Swalm 32, Schellekensbeck 33 I, Molenbeck 37 I, Vierlinks~
beekse Molenbeek 41

Glossiphonia heterochita (L.)
Molenbeek 37 II.

Herpobdella

1) Br Ame 4s hier en in 't vervolg de Weleerwaarde Broeder Arnoud 0.0.te
Heerlen.

As

“Chironomiden=larven en kleine wormen",

den,

Bi
EE

5

Herpobdella actoculata (L.)

a

Voer 1, Gulp 3 II, Geul 4, Goul bij Wijlre (BreArn.), Belletbeek 4a I,
Jeker 11 I, Hoensbeek 18, Zijtak Molenbeek 19, Kingbeek mn: Saeffelerbeek
22 Is II, Canjelbeck 23, Blootbeek, Montforterboek 24 I, II, Molenbeek 25 I,II
Roodebeek Vlodrop 26 I, Uffelsebeek 28, Ittersebeek 29, Thornderbeek 295

oe 2

Zelstorbeek 31, Swalm 32, Schellekensbeek 33 Iy II, Gansbeek 34, Aalstbeek 32,

Molenbeek 37 I, Molenbe ck 38, Molonbeek 39, Geldcrenseh kanaal 40, Vier—
linkbeekse Molenbeck Al, St. Jansbeck 42,

Helobdella stagnalis (L.)

|

|

|

Herpobdella testacea (Sav.)

.

; ee

Selzer — Sinselbeek 9, Kingbeek 21, Thornderbeek 29

Piscicola geometra (Le)
Mechelderbeek 6 Br.Arn.

Haemopis sanguisuga (L.)
Sanjelbeck 23, Vlootbeck ~ Montforterbeck 24 I,
II, Maalbeek 36

Trocheta bykowskii (Gedroye.)

Aalstbeek 35,

lau Ate. Sut

cleelita zele

Arte, END ote hand

:

Crustacea — Schaaldieren Gefpr: L.B.Holthuis Leiden)

Isopoda (pissebedden)
Asellus agquaticus Le
Asellus meridianus Racovitza
Vindplaatsen:

Asellus aquaticus L.
4

aR

Geul (41), 3° zijtek Sinselbeck (7), Sinselbock (9), Hiserbeek (10), Rood
bron (10!), Jeker (11), Kingbeek’ (12), Kanjelbeck (23), Roodebeek Vlodrap (26),
Uffelscbeck (28), Thornderbeek (29), Zelsterbeck (31), Swalm (32), Molenbeek (39).

meridianus Rac.
Kingbeek (21), Molenbeek (25), Uffelsebeek (28), Thornderbeek (29),

Zelsterbeck (31), Molenbeek (39).

D

Beide Asellus-soorten zijn zowel in stilstaande als stromende wateren voor-

komende dieren. Asaquaticus komt vooral in min of meer vervuilde wateren, maar
ook wel in het zuiverste bronwater voor.
A. meridianus is pas in 1933 voor onze fauna vermeld en tot die tijd steeds
riet Asaquaticus verward.

Amphipoda x) (vlokreeften)
Gammarus pulex pulex (L.)
eee

u

pulex fossarum Koch.

"_berilloni Catta (zeldzaam)
"
6)

rocseli

Gervais (zeldzaam?)

Niphargus aquilex schellenbersi

Karaman

Gammarus pulex pulex (L.)
‘
Vindplaatsen: Eiserbeek (10), Roodbron (10'), Jeker (11), stroompje Bundersbos (12)
Hoensbeck (18), zijtak Molenbeek (19), Saeffelerboek (22 II), Kanjelbeek (23);

Vlootbeek (24 II), Molenbeek (25), Roodebeek -Vlodrop (26), Thornderbeek (29),

Zelsterboek
5 Zie ook Holthuis LeBe Notitics betreffende LimbeCrustacea IIIe De Amphipoda

van Limburg. Natuur Historisch Maandblad amgmetes 1956.

Sne sd AP J3A

en

ngen

2e

I Zelsterbeck (31), Swalm (32), Schellekensbeck (33), Gansbeck (34), Aelstbock (35),
Maalbeck (36), Molenbeek (37), Molenbeck (38), Molenbeck (39), Vierlinkbeckse

Molenbeek (41), St. Jansboek (42).
Holthuis (1956) vermeldt Gepulex pulex nog voor de Noorbeek, Gulps ieden

beek en Hermensbeek (legeBreArnoud Heerlen).
Men nam steeds aan dat dit vlokroeftje in Nederland lettorlijk overal voorkwam, Ër schijnen echter twee factoren te zijn (vervuiling buiten beschouwing ge=
laten) die het voorkomen van Gepulex pulex ook in ons land beperken, nle laag
kalkgehalte en lage zomertemperatuur van het water.

Deze Amphipode ontbreekt b.v. in de Roode beek bij Brunssum (Ph 5,4), Uffelsc-

beek (Ph plm. 6,0) en Ittersebeck (Ph plm. 6,0). Volgens Schellenberg
(1942) zou
deze soort voor de opbouw van haar pantser 13 mgr. kalk (in
de vorm van Caco3)
per liter water nodig hebben. Waarschijnlijk is het lage kalkgohalte, in fata
min
a

of meer voedselarme beken, oorzaak voor het ontbreken van Gepulex pulex im—deze

below.

te

1

verder ontbreekt Gepulex pulex in de Bergbeekjes en wordt daer vervango
n door
de ondersoort Gepulex fossarum. Slechts in 5 van de 14 tot het type "Bergbeck"
a brtIL
is
ais aangetroffen, terwijl Gepefossarum hier nergens

ontbrak. | Jud ly

|

a

On

Gammarus pulex fossarum. Koch.

Vindplaatsens; Voer (1), Noorbeek (2 II}, Gulp (3 II), Geul
(4 II), Belletbeek (4a),
Landeus (40. lege BreArnoud), Terzieterbeck (5) 4 Me che lderb
eek (6), Hermensbeek

(62 leg. Br. Arne). bron le zijtak Mechelderbeck (6b), 3e zijta
k Sinselbeck (Dy,

Zievershekan (8), Selzerboek (9), Eiserbeek (10 II), Roodb
ron (10'), stroompje

“Pandersbos (12), walsboek (13), Watervalderbeek (14),
Straatbeck (15), zijtakje
Hulsbergerbeek (17), Hoensbeek (18), Roodebeek Vlodrop (26), Bosb
eek (27).

Holthuis (1956) vermeldt deze ondersoort
ook voor de Jekere
Gammarus pulex fossarum is con typisch reophiel vlokr
eeftje uit de bergbeken van
Zuid. en Midden-Europa, Zuid-Limburg schijnt aan
de uiterste noord-west grens
' Van haar verspreidingsgebied te liggen, Zoals
reeds opgemerkt vervangt de variëteit |

4ePefossarum Gepepulex in de Bergbeckjes. Do noordelijkste vindplaats in
Limburg.
_ dis de Roode beek bij Vlodrop met haar zijtak de Bosbe
eke De Roodebeok behoort _

volgens de in dit rapport gegeven indeling
tot het Geultype. In enkele gevallen
vaar Gepefossarum e
2 angetroffen werd zoals in de Geul en de Jeker
is het waarschijn

lijk dat hier geregelde migratie uit zijstroompjes plaats vind,

Over

Be:
Over de seen 4
die het al of niet voorkomen en eventueel
de aantelsver| houding van beide ondersoorten regul
eren is niets zekers bekende.
Door vergelijking van de omstandigheden
in de Eiserbeek en een bronnencomplex”

waarvan het water op de Eiserbeek afvoert (Rood
bron 10!) worden toch enkele vermoedens opgewekt, Helaas was het niet mogelijk grote
aantallen vlokreef ten te bee
werken, maar het was toch duidelijk dat Gepep
ulex in de Eiserboek in de meerder-

heid was terwijl dit voor G.p.fossarum
in de Roodbron het geval was. Kennelijk
zijn

|

de omstandigheden in de Roodbron gunstiger
voor Gepefossarum, in de Eiserbeek (geen
20 meter verder) gunstiger voor G.p.p
ulex. De stroomsnelheid kan hier
nict de
„regulerende factor zijn daar deze in het
bronnencomplex zeker lager is dan in de

beek Seoneratuur is in de bron echt
er #lager (io op 10-6-1954) en
het

zuurstofgehalte daardoor wa

dial

Lj De beck is ter plaatse licht ver.

vuild, het chloorgehalte van het water
bedroeg (10-6-1954) 20 mgreper liter,
van
hot glasheldere water van de Roodbron
slechts 14 mgr. per liter. Het is waarschi
jn=
„lijk dat de optimale temperatuur woor G.p.f
ossarum lager ligt dan die van

NEC. pulex, en dat Gepepulex minder gevoe
lig is voor vervuiling van het water,

mogelijk in verband met een geringer
zuurstof behoefte.
|
Opvallend was dat Gepefossarum
in Limburg vrijwel steeds in gezel
schap van de
platworm Planaria gonocephala aangetroff
en werd en omgekeerd!
Dit was voor 19 vindplaatsen het geval
terwijl slechts in 6 gevallen één van

beide vormen alleen vowrkwam. Voor deze
6 uitzonderingen lag

t een tyorklaringt

voor de hand. Meest scheen het zo
dat het milieu voor beide vormen
minder gunstig

Se

‚was maar Gepefossarum daar dankzij geregelde migratie uit zijstr
oompjes toch aan= ee ee
gotraffen werd.

Pemmerus berilloni (Catta)

Vindplaatsens Montforterboek (24 I), Thornder
beck (29),
Dit vlokreeftje werd pas in 1948 voor 't eers
t in Nederland aangetroffen en. is nu

van vier plaatsen in Midden-Limburg en
een in Brabant bekend.
|
Het is een uit ZeWeEuropa afkomstige soor
t die vooral in stromend water voor

schijnt te komen (Holthuis 1956).

Win

Gammarus roeseli. Gervais.
Vindplaatsen: Kenjelbeck’ bij Echt (23), Montfort
erbeeck » (24 I), Ittersebeek (29)
Thornder beck (29), Uffelsebeck (28).

Ge roesen is in tegenstelling tot de-drie
boven besproken vormen mekkelijk te here
kennen en wel aan vier naar achteren gerichte doorn
vormige uitsteeksels op het

achterlijf,

Tat

de

Dit uit Zuid-Oost Europe afkomstige vlokreeftje leeft in Nederland waarschijnlijk ook aan de grens van haar verspreidingsgebiede Uit Engeland, Denemarken
jen Scandinavië is zij ten minste nog niet bekend.
TH Nederland is zij tot op heden het meest in beken aangetroffen. ieontwens

(1954) trof Geroeseli in enkele kolken langs de IJsel aan en in het buitenland
his zij wel in meren gevonden,

Redeke (1937) merkte recds op dat deze goort voornamelijk in kalkarme wateren
voorkomt, Dit is voor bovengenoemde vindpleatsen steeds het geval, de zuurgraad

is meest ongeveer zes of lager,

Zowel Br. Arnoud (Holthuis 1956) als HeKruuk (Smissaert 1956) troffen haar
e¢hter in de Gulp aan, die zeker niet kalkarm

is. Hieruit zou de conclusie ge trok=

ken kunnen worden dat Geroeseli heel goed. een hoog kalkgehalte van haar milieu
perereeet. Daar zij echter noch door Redeke in 1923 noch bij dit onderzoek in 1954
in de Gulp aangetroffen werd lijkt deze conclusie wat voorbarig en zou afgewacht
moeten worden of deze soort er zich weet te handhaven.
Tenslotte zij hier nog opgemerkt dat het toch merkwaardig is dat een: dier

kie zoveel kalk nodig schijnt te hebben voor de opbouw van haar pantser in kalkarme
wateren voorkomte

Niphargus aquilex schellenbergi Karaman.

Vindplaatsen: Bron Noorbeek (2), bron Porzieterboek (5), bron Mechelderbeek (6),
bron 3e zijtak Sinselbeek (7), Roodbron (10').
Niphargus is een blind vlokreeftje uit. ondergrondse wateren dat in bronnen
en putten wel ean de oppervlakte komt, Voor haar bijzondere levenswijze wordt wel

de ijstijd of liever gezegd de afloop van de ijstijd verantwoordelijk gestolde
|

jesoort zou bij het terugtrekken van het ijs in de koele ondergrondse wateren

gevlucht zijn waarna de ogen gereduceerd werden. Anderen houden haar op grond van

experimenten alleen voor cen licht schuw dier dat zich bij temperaturen tot 20°C
heel goed kan hendhavene
k

De laatste jaeren zijn dank zij het werk van Br, Arnoud en Dr. Holthuis drie’

Niphargiden uit Zuid-Limburg bekend geworden. Genoemde soort. schijnt in Zuid-Limburg —
ligemeon’+oor te komen en is ven een tiental bronren in het stroomgebied van de —

Geul bekend,

__Decepoda

|

En De Hen: genoemde is de tweede vindoleste in Linturg, Holthnis (1

trof haar in het Jalienalanne, bij Elsloo aan.

ennietvil zoggen, dat zij in geen
on
corkomt.
:
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Hydrachnellae. (Zootwatermijten)
(determinatie A.JeBesseling te Utrecht)
Vooreerst moet opgemerkt worden dat de mijten geen speciale aandacht
bij het verzamelen gekregen hebben en de maaswijdte van het gebruikte mot
(2 mm) voor deze diertjes soms to groot geweest zal Zijne

Lijst van aangetroffen soorten en vindplaatsens

Sperchon squamosus (Kram. 1879)
Belletbeek 4a I

E)Sperchon glandulosus (Koon. 1885)

Belletbeck 4a. Terzieterbeck (verr. Br. Arne)
x)Sperchon setiger setiger (Thor 1898)
Landeus 4 b II, Mechelderbeck 6.

x)Sperchon setiger insignes (Walt. 1906)
Mechelderbeek 6 I

x)Sperchon dentioulatus (Koen. 1895)
Voer 1, Landeus 4b I, II.

Lebortia

a

(Koch. 1837)

Thornderbeek (29)
x)Lebertia rivulorum (Viets 1933)
Gulp 3 I

x)Lebertia lineata (Thor 1906)
Landeus 4b II

Limnesia fulgida (Koch 1836)
St. Jansbeek 42

Hygrobates nigromaculatus (Lebert 1879 var.?)
Gulp 3 II, Schellekensbeek 33 Ie

x)Atractides nodipalpis nodipalpis (Thor 1899)

3e Zijtak Sinselbock 7 I, Watervalderbeck 14.
x)Atractides nodipalpis pennata (Viets 1920)

Landeus 4b, Melchelderbeek 6,(verr.Br.Arne)
? Hygrobates ? Atractides spec. larve

Gulp 3 II

De typisch rheophicle soorten zijn woer door een x) aangegeven.
Limne sia

anders bij gobrek aan heohtorganen in
4 dit stalin fee daa
meegesleurd zouden wordon

Ephemeroptera (Eendagsvliegen of Haften)

Determinatie H‚.R.Smissaert)
Albarda'ts "Catalogue raisonne et synonymique des Neuroptêres" van
1889 met Van der Weele's eerste supplement daarop in 1907, is de eerste
en de laatste volledige lijst van in Nederland aangetroffen Eendagsvliegene
Daarna geeft Meje A.CeP. de Vos (1930) nog een lijst van voornamelijk door
haar zelf gevangen en gedetermineerde larven en Geyskes doet nog opgave

van Ephemeroptera van de Brabantse Aa (1932) en de Kaagerplasser. 1938
Verder werd deze groep volkomen verwaarloosd en we kunnen slechts
raden hoeveel Ephemeroptera-soorten de Nederlandse fauna nog telt. Zeker
is wel dat een aantal van de vocrnamelijk in onze grote waterlopen levende
soorten bij het samenstellen van een critische lijst zouden moeten verval
len omdat zij door normalisatie en watervervuiling voor de Nederlandse

;

fauna verloren zijn gegaane

Biologie en levenswijze.

De volwassen insekten hebben, zoals de naam reeds aanduidt, een zeer
beperkte levensduur, Hierin vindt de paring plaats, welke bij verschillen=

de soorten vergezeld wordt door de bekende bruiloftsdansene |
De eieren worden meest vliegend over het water in een klomp of steeds
enkele bij elkaar aan het wateroppervlak afgestreken of afgeworpen. Andere …
soorten als Baötis klimmen langs stenen onze, onder het wateroppervlak en
plakken hun eieren aan vaste substratene
Dit zouden vooral soorten met rheophiele larven doen, wat doelmatig

—

is omdat de eieren anders door de sterke stroom meegenomen zouden worden.

(in juni 1954, in de Geul staande, maakten zij daarbij gebruik van de
laarzen van personen die in de beck stondene

De monddelen zijn gereduceerd en er wordt door de imagines geen voedsel
opgenomen.
Ook hier maken de larven een groot aantal vervellingen door, waarbij
de verschillende

organen zich ontwikkolene

Enige of alle lichaamssegmenten dragon "tracheekieuwen", welke voor
de verschillende genera zeer verschillend van vorm zijne Waarschijnlijk
is dat de bladvormige kieuwen geen directe functie bij de ademhaling hebw
ben, wel zou er een waterstroom mec opgewekt worden, maar de ademhaling

zelf zou door de huid plaats vinden (Mama Fox «

en anderen 1937).

De

2s
De monddelen der larven zijn goed ontwikkelde De meeste soorten zouden
levende of dode plantendelen eten; uteraderen zijne
Het laatste larve-stadium levert bij vervelling niet direct een
imago op, maar cen zogenaamde subimagoe

De subimago heoft volledig ontwikkelde vleugels die ochter dof zijn
en van cen franje voorzien, de poten en caucale corcdzijn iets korter
dan die van de imago. De subimago vliegt van het wateroppervlak of hier

boven uitstekend punt naar de oover waar zij een tijdje rust alvorens
tot de laatste vervelling over te gaan, waarbij het volwassen insekt te
voorschijn komt. Dit verschijnsel komt in t+ gehele insektenrijk geen

tweede maal voor.
De levenscyclus der meeste soorten duurt eon jaar, die van de grotere

soorten als Ephemera twec jaar, terwijl bij sommige soorten 2 generaties
per jaar voorkomen.
Lijst van soorten ia 3°"4 aangetroffen in de Zetel imburgse bekene

x) typisch rheophiele soorten
-—— zeldzame soorten.

Ephemera vulgata L.?
Ephemera danica MUller

Leptophlebia marginata (L).
Leptophlebia vespertina (L.)
Paralelptophlebia submarginata (Steph.)
x) Habroleptoides modesta (Hagon)f.nesp.

x) Ephemerella ignite (Poda)
horenet EL

Caenis horaria (L.)?
x) P2öt-s Leach divespp.

Ceptroptilum luteolum (MUI)
x) Rhithrogena semicolorata (Curt.)
Xx) Heptagenia sulphurea (MUll.)
x) OE
Ecdyonu
rus
(Fabr.)
mamn mmaeeeSt venosus

x) E°dyonurus fluminum (Pict.)

Vindplaatsen

A
endede tie walgen ee

hdin
Rd

x) Heptagenia flave (Rostock)

3e
Vindplaatsen en algemene opmerkingen.

Ephemeravulgata Le on Esdanica Müller,

—

zijn naar de larven zeer moeilijk te onderscheidene Nu lukte het tweemaal
de larven in een platte schaal met wat zand en water tot imago op te kweken,
waarbij dus larvenhuidjes in handen kwamen waarvan de soortsnaam door deter=

minatie van de imago bekend werd. Dit gaf cen belangrijke houvast bij de
larvendoterminaties, Toch blijven zij enigszins onzekere
Eevulgata Le?

Vlootbeek (24 II xy Uffelscbeck (28), Ittersebeek (29), Ste Jansbeok (42).

Wacptbeh/s.2)
Eedanica (Miller)?

Gulp (3 II); Geul (4 I, II, III), Werder(0, Vlootboek (24 I, II),
Roodeboek Vlodrop (26 I, II» III), Zolsterboek (31), Molenbeek (tezeve
Grubbenvorst 37 I).

_____De larven van Geul HI on Vlootbeck II leverden bij het kwekon imagines
Ope

De oorsto soortzou voornamelijk in trager stromende laaglandbeken voorkomen,

maar ook wel in stilstaand water,
Ephemera danica in meren en sneller stromende beken mot een lagero gemid=
delde temperatuur, dan die welke Eevulgata bowoonte Beide larven bewonen

zolf gegraven gangen in de zandig=-modderigo bedding. De poten zijn dan ook
echte graafworktuigen, de buitenste tanden der mandibels zijn lang en LOER
en steken ver buiten de kop uit, In habites doen zij op het eerste gezicht
wel iets aan onze veenmol donkene

De beide Ephemora's zijn, na het uitsterven van Pelingenia longicauda
en andere soorten, onze grootste Eendagsvliogene
Hun levensoyelus neemt twee jaar in beslage

Nog niet zeldzaam te noemen, devurgatetswaarsoHijntrjk-seldeamen
damBrdenter.
Leptophlebia merginata (Le)

__Roodeboek Brunssum (20 III)
Leuboek (30 I)
x) Correspondoren met cijfers op kaarten bijlage I en IIe

Le
Lemarginata is cen soort van stilstaande wateren, die ook wel in zacht
stromende beken aangetroffen wordt, en als lonitische soort voor ons dus
geen direct belang heeft, Over het tegenwoordige voorkomen in Nederland

is niets bekend, waarschijnlijk niet algemeen meer door 't zeldzamer worden
van voedselarme wateren.

Leptophlebia vespertina (L.)
Roodebeck Brunssum (20 III, IV) (larven en imagines)
Een soort meest bekend van onze heideplassen en vennen, het milieu

van de Roodebeek zal hier wel mee overeenkomene Redeko (1948) merkt bij
deze soort op "Vermoedelijk kan deze soort als een goede aanwijzer van cen
zuur reagerend water beschouwd worden!
De larven bewegen zieh kruipend voorte
Zal in Nederland wel niet algemeen meet zijn.

Paraleptophlebia submarginata(Steph. )
Roodebeek Brunssum (20 I, III), Vlootbeek (24 I), Roodebeck Vlodrop (26.:3)%
Bosbeck Meynweg (27 II).
Deze larve vertoont cen voorkeur voor sneller stromende beken, maar

komt toch ook wel in stilstaand water voore
Ook cen kruipende larve, In Nederland waarschijnlijk niet algemeen
meer. Mogelijk nog wel ín onze diluviale grondene

Habraleptoïdes modesta (Hagen). f.mesp-

Devangst van Bres Arnoud was in ieder geval het eerste exemplaar van de
soort dat in Nederland werd aangetroffen.

=

De larve kruipt ovor begroeide stenen. In Nederland waarschijnlijk uiterst
|
zeldzaame

VEE LNE SES
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Volgens Schocnemund (1930) is deze soort algemeen onder stenen in snele
stromende beken van hot middengebergte, zeldzamer in de laaglend>oken.

acpiakitin arena Ct

Eén exemplaar uit Geul bij Epen loge Br.Arnoud Heerlen.

enen

Ji
E
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De

Ephemerella ignita (Poda)
Voer (1), Gulp (3 II), Geul (4), Epen leg Bre Arnoud, Jeker (11 I, II)?
Ephemerella ignita komt xzaornameligk voor in beken van het Geultype, waar
zij zieh tussen mos en wieren op stenen en andere vaste substraten ophoudt,
In Nederland tot ZeLimburg beperkte

ie

Torleya belgica Lestage

Geul bij Wittem leg. Bre Arnoud

Gulp (3 II).

cs

|

en

Deze rheophiele soort is met de voorgaande verwant en heeft dezelfde

x

levenswijzoe Het sterk behaarde lichaam is met kleine detritus partikeltjes
bedekt, waardoor zij tussen mos en wier op stenen makkelijk over het

|

hoofd wordt geziene,

Een tamelijk zeldzame soort, die in Nederland in ieder geval tot
ZeLimburg beperkt is.

Caenis horaria (L.)?

aa
| oe

a ¥

|

+

Thornderbeeck (29)

De Caenis -soorten leven in grotere rivicren, sloten en plassen met
een modderige bodem.

Van hun levenswijze is weinig bekend. In Nederland algomoen.

Baëtis Leach divespp.

gs

De larvon zijn ovenals de imagineswijfjes nog tot op de soort te determineren. Baétis is wel het goWwes, dat het mcest in onze beken voorkomt,

vooral in onze borgbeekjes womolt Cr bij wijze van spreken vane Wanneer
het mogelijk zal zijn de larven tot op de soort te determinereng zal

waarschijnlijk blijken dat de verschillende soorten verschillende beeke
typen bewonen, en enkole soorten tot ZeLimburg beperkt zijne

Bij een onderzoek van Redeke (1923) bleck dat de larven van Battis

het bolangrijkste voodsel der uitgezette walmpjes vormden, dat zal wel
lieht ook voor deze beekforellen en mogelijk ook voor de Elrits het geval
zijns.

De Beëtis-larven zwemmen door middel van slagen met het achterlijf.

Dit

3
2

4.
Dit in togenstelling tot de voorgaande aten die zich kruipend voortbe
wegen. De borst is hoog en sterk gewelfd, het abdomen bijna cylindrisch en

naar achteren versmald, zij moeten wel zeer gespierd zijn om tegen de
sterke stroom op te kunnen, Uit het water gehaald spartelen de Baëtis-larven
als visjes, waarbij ze wel tot 25 cme hoog opspringene

Centroptilum luteolum (Mt11)
Uffelsebeek (28), Thornderbeek (29), Leubeek (30 I), Zelsterbeek (31).
Kimmins (1942) geeft deze soort op als gewoon in rivieren, beken en oevers
van meren CeLuteolum is in Nederland waarschijnlijk zeldzaam. Habitus en
levenswijze komen overeen met die van Baëtise

Rhithrogena semicolorata (Curt)
Geul Epen en Wijlre leg-Br.Arnoud, Terzieterbeek (5I, II), Belletbeek

(4a II), Mechelderbeek (6 I, II), Zieversbeek (8), Noorbeek (2 II),

Str. Bundersbos (12), Walsbeek (13), Roodebeek Vlodrop (26), Landeus (4b DEE)
Resemicolorata is een uitgesproken rheophiele soort!

Het lichaam is breed en plat, de kop bijna schijfvormige De poten
staan op zij van het lichaam, de dijen zijn afgeplat en voorzien van te
zeer kenmerkende zwarte vlek omgeven door een ovaal wit velde De larven

leven onder en op stenen, waarbij het lichaam stevig tegen het substraat
aansluite

1

Deze soort komt uitsluitend voor in heldere, snelstromende beken en beekjes
met een stenige bedding, waar zij, dank zij hear lichaamsbouw zeer goed op
haar plaats is.

‘In Nederland zeldzaam en tot Z-Limburg beperkt.
Heptagenia flava (Rostock)

Montforterbeek, VYlootbeek (24 I).
Ook de larve van deze soort is afgeplat, hoewel niet zo duidelijk als
van de vorige soorte Zij is niet zo uitgesproken rheophiel als R.semicolorata en komt ook wel in laaglandbeken voor. Waarom Heflava in de ane lew

eren

mende ZeLimburgse beken ontbreekt, is niet met zekerheid te zeggen, mogelijk —
is het hoge kalkgehalte dezer beken hiervoor verantwoordelijk.
Uiterst zeldzaam, Alleen in Midden-Limburg?

Heptagenia

Eef

misschien het kalkgehalte de oorzaek van het ontbreken in de zende
beken «

__Eendagsvliegen,

Bedyonurus venosus (Fabr,)
Mechelderbeek (6 II),
Roodebeek Brunssum leg Bre Arnoud Heerlen.
\

Z.Lnburs beperkt.

en fluminun ee Ne

nn
afgeplatte larve, welke uitsluitend3
es vinden is.

:

ree:

Zeldzaam en tot ZeLimburg beperkte
\
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okt,

Plecoptera (Oever- of steon'wiegen')
(Doterminatie H.R.Smissacrt).
Ie larven der Oevervliegen zijn bewoners van het stromende water bij

uitnemendheid.
Heleas wordt het aantal vertegenwoordigers van deze interessante orde
in ons land hoe langer hoe kleiner tegeve normalisatie en vooral waterver=

|

vuiling.

Geyskes (1940) neemt nog 28 soorten in zijn lijst op, 7 hiervan waren
volgens hem reeds praktisch zeker voor onze fauna verloren gegaane
Nu, 15 jaar leter, kan naar alle waarschijnlijkheid gezegd worden dat nog

% soorten in Nederland uitgeroeid zijne

4

al

en

Rest ons dus nog GJ 18 soorten, (OF i dit onderzoek cen
nieuwe soort voor Nederland toegevoegd kan worden. Deze @ soorten zijn

voornamelijk beck-en bron—bewoners, zodat onze beken cen laatste toevluchts-

oord voor deze, in ons land, zo bedreigde orde vormen! Mear ook in onze
beken en bronnen is geen enkele soort, uitgezonderd Nemura variegata
lende
(= Necinerca), algemeen te noemen terwijl het voorkomen van verschil
soorten tot Zuid=Limburg beperkt is. Wel zal waarschijnlijk bij een

intensief onderzoek naar de cevervliegen in de Nederlandse beken nog een
aantal tot heden voor ons lanl onbekende soorten gevonden wordene
Bescherming van onze bronzen en beken is dan ook noodzakelijk wil men
wat ons nog rest van ds Nederlandse Ocvervliegenfauna niet verloren zien.

gaane
Biologie.
e
egers, Zij
De volwassen insekter (imaginss) zijn meest slecht vli

ten in lage
houden zich aan de oevor tussen stoaen en bladeren op of zit

struiken. Zij lovon slechts enkele woken waarin de paring velt welke moest

nd
op do grond plaats vindt. De meeste soorten zetten hun eieren vliege
over het wateroppervlak af, terwijl Pcrlodes-wijf jes de eieren, lopond

|

over het wateroppervlak, hieraan zoudor afstrijkene
ssant
Verschillende oevervliogen vertonen con merkwaerdig cú intere
gelighoid) . De meeste
verschijnsel nele dat der vicugelreductie (kortvleu

n
onderzockers (Aweext, Hynes 1941) nomen aan dat vooral de soorte van
tig
hoge borgstreken kortvleugelig zijn en wijzen er Op, cat dit doelma
rsende winden
k
is, omdat de vliegende dieren makkelijk door de daar vea hee
fii
gegrepen en zover van de wateren gevoerd zouden worden waar de eieren

gelegd moeten worden.
ae

£

Nu

EN ORRRADEN REdij

CSP

os
Nu is de enige onderzoeker, die dit verschijnsel grondig bestudeerd hoeft;

de Zweed Pef Brinck (1949). Zijn resultaten }erps ELD, zulke inge—
wikkelde onderscheidingen dat zij,

Merkwaardig is dat tot voor kort alle onderzoekers gemeend hebben dat
de monddelen dor volwassen individuen (imagines) gereduccerd waren en zij

nooit voedsel opnamen. Pas Hynes (1940) en Per Brinck (1949) toonden aan dat
dit voor dc imagines der grotere soorten van rooffarven (Setipalpia) inderdaad het geval was, bij de kleinere soorten met plantenetonde larven

(Filipelpie) daerentegen zijn de monddelen goed ontwikkeld en wordt dan ook

(plantaardâg) voedsel opgenomene Zelfs bleek Brinck dat bij de wijfjes van
deze groep de eieren niet tot rijping kwamen en de dieren stierven wanneer
er geen voedsel opgenomen kon wordene

De eieren komen afhankelijk van verschillende factoren, kort na het
leggen of pas na enige weken uite De larven dragen twee "staartdraden"
die bij de volwassen insekten vaak gereduceerd zijne Zij vervellen tot

enige tientallen keren alvorens zij het stadium bereikt hebben waarop
het water verlaten wordt voor de laatste vervelling.
Zoals reeds terloops opgemerkt zijn de larven der grotere soorten als

Perlodes Isogenus, Isoperla en Chloroperla roofdieren, De mecste Nederlandse |

‘soorten behoren tot de Filipalpia die

van plantaardig matcriaal als algen,

mossen, half vergane hogere planten en detritus leven.
Merkwaardig is ook dat bij deze Oevervliegenlarvon meest geen uit=wendige ademhalingsorganen voorkomen. Wanneer zij wel voorkomen els bij
Protonemura meyeri zijn zij oneanzienlijk en kunnen nauwelijks een functio
bij de zuurstofopname hebbene De zuurstofopname geschiedt door de niet

eens dunne

huid, bij jonge larven ondersteund door cen zege darmademhaling —

waarbij het water in (en uit) de einddarm gopompt wordt.
Het zuurstofverbruik is meestal vrij groot en in cen niet doorgelucht

natuuraquarium sterven de larven dan ook snel do verstikkingsdood. Het

lijke milieu is meest het gehele jaar voor praktisch 100% met zuurstof
verzadigd, zij leven immers vooral in koele snelstromende, soms zelfs
bruisende beken.

In

3e

hs (tijdelijk) langzaam stromende wateren of op beschutte plaatsen
en bij hoge temperaturen in de zomer, dus wanneer er minder zuurstof in

het water opgelost is, maken zij rhytmisch schommelende, bewegingen waar—
door het water ín hun directe omgeving ververst wûrdte De enige Nederlandse
oevervlieg die in allerleá verschillende wateren voorkomt, ook wanneer
het zuurstofgehalte helemaal niet gunstig is, is Nemura cinereae

Behalve zuurstofrijk, dus snelstromend Koel helder water, hebben de
larven enige beschutting tegen de stroom en venzelfsprekend voedsel nodig —
‘In tegenstelling tot de Eendagsvli=gen die ook snelstromende beken bewonen,

zijn bij de Oevervliegen geen aanpassingen zoals afplatting of heehtorganen
gevonden die de invloed van de stroomsterkte verkleinen. Zij behoeven dus
meer beschutting, die zij meest vinden in hopen half vergane bladeren,
welke tevens tot voedsel dienen. Dit zal ook de belangrijkste oorzaak zijn,
dat de meeste ZeLimburgse bergbeekjes, die vaak zo'n rijke Eendagsvliegen-=

fauna herbergen, niet of nauwelijks door oeverwliegen bewoond wordene Deze
beekjes worden meest niet door bomen of struiken begeleid en hier ontbreken 4

dus de hopen bladeren die als beschutting en voedsel moeten dienen. In
bergbeekjes als de Belletbeek en Noorbeek waarin wel hopen bladeren enze
voorkomen vinden we weer ecn behoorlijke Oevervliegenbevolking.
Mogelijk ook zijn de larven van deze groep gevoeliger voor veront=

4

reiniging en voedselrijkdom van het water dan de Eendagsvliogenlarvene Een A
dorado voor Oevervliegenlarven is de tamelijk voedselarme, heldere, con=
stant koele en zuurstofrijke Bosbeek in het Meijnweggebied waarin veel

|
|

hopen half vergane bladeren, ander plantaardig materiaal en detrituse
Vooral het individuen=aantal was hier verbazend groot, Er kwamen slechts

drie soorten voor wat voor één beek in Nederland toch allesbehalve weinig
PSs

lijst van doinLimburg aangetroffen soorten. (Met x gemerkte soorten

zijn uitgesproken rheophicl).
x) Protonemura meyeri (Pict)
__Nemura cinerea (Retz Hen Ene 1811)

x) Nemura marginata (Pict.)

“as

x) Leuctra geniculata (Stephens)
x) Leuctra spec. (Pusciventris Steph ?)
x) Leuctra nigra (Olivier) faun. now. spec.
x) Perlodes eene (Pict.)

Isoperla

1) Per Brinck (1949) komt tot de conclusie dat Perla cinerca

emura variegata Olivier 1811.
es variegata wordt dus Nomura cinerea Retz. 1783.

gern 1783 =
:

pe

4e zh

ep

ee

od

Se

x) Isoperla Banks spec. (grammatica Seep) (Allen, behalve de 2°

ce

e

soort,

zeldzaame)

Virdplaatsen en algemene opmerkingen.

Protonemura meyeri (Pictet)

In Belletbeck (4a), Geul (4).
In de Belletbeck talrijker dan in de Geul en hier tussen in het beckje
liggende afgevallen bladerene Alleen in Zuid~ Limburg.

Nemura cinerea (Retze) (* Nemura variegata Olivier)
‘
Noorbeek (2 I, II), bron Terzieterbeek (5), Roodbron (107 Es Eijs Roodoboek
Brunssum (20 II, III, IV), Vlootbeek (24 I), Molenbeek (25 I), Rodebeek
a
Vlodrop (26 I, II), Bosbeek Meynweg (27), Uffelscbeek (28), Zelsterboek (31)

Swalm (32), Schellenkensbeck (33 I, II).
Dit is onze algemeenste en meest verbreide Oevervliege

Nemura marginata (Pictet)

Bosbeek Meynweg (27 I, IIs III, IV), Swalm (32). Een Midden Europese,
Alleen in Zuid Limburg, daar niet zeldzaame

Leuctra geniculata (Stephens)
Geul (4) (leg Br. Arn.)
Een soort van beken en kleine rivieren met ecn stenig substraat, De larvo zen

krijgt, na cen bepaalde grootte (6 mm) bereikt te hebben, doornachtige
uitsteeksels aan de antennen waarvan zij gebruik zou maken bij het graven.
De jongere larven, waarbij deze uitsteeksels nog niet tot ontwikke oe
ling gekomen zijn leven tussen stenen en grind, de oudere graven zich in en

houden zich onder grotere diep-liggende keien op (Hynes 1940).

Leuctra fusca (L) 1758? (Lefusciventris Steph. 1835) 1)
Waarschijnlijk in de Geul (leg. Br. Arn)
Larven moeilijk van jongere ex. van Le geniculata te onderscheiden.

Leuctra nigra (Olivier).
Deze nieuwe soort voor onze fauna werd uitsluitend in de Bosbeek —

Meynweg (27) aangetroffen. De Bosbeek is een betrekkelijk voedselarm
(Py = 6,4) moerasbos-beekjc, met oen bedding van zend, slib, detritus
en verspreide hopen halfvergane bladeren.

:

;
Tussen deze bladeren hiclden de larven zich in grote aantallen ope

ey

|

1) Por Brinck (1949)

Ferzodes

:

De

Porlodes microcephala (Pictet).
Goul (4 II)
troomopwaarts van Epen in de Geui algemeene Waarschijnlijk
uitsluitend in

de Geul, zeker niet buiten Zuid-Limburg.

j

ok

Pada

Isoperla (Banks) spec. (Grammatica Seanelis?)
Swalm (32)
Larven niet met zekerheid van I.grisoipennis (Pict.)

te onderscheiden,

Ie griscipennis is waarschijnlijk voor de Ned.
fauna verloren gegaan,
legrammatica een zeer zeldzame soort geworden!

i‘

; Trichoptera (« Schietmotten, larven = kokerjuffers).
(Determinatie H.R.Smissacrt)
voorgaande groepen
De Schietmotten hebben in tegenstelling tot de beide
popestadium voorkomt «
een volledige gedaanteverwisseling, waarbij dus een
idt iets op mottene Zij
Deze diertjes lijken, zoals de Ned.naam reeds aandu
.
hebben echter lange draadvormige sprieten en lange poten
of soms zelfs tot
De monddelen zijn omgevormd tot lik-werktuigen
ve water, wet-geen-voedset
zuigende "roltongen" als bij de vlinders. Behal
n allerlei suikers
genoemdenwerde nende dienen wetie—hebbex, worde

noctar)onze opgenomene Ook blijkt
bevattende vloeistoffen als bloemenhoning, (n
de volwassen dieren
uit de brilliante onderzoekingen van Döhler (1914) dat

ngsaanzienlijk langer leven (tot ruim 3 maanden) wanneer zij deze voedi

van Dóhlers onderzoek
stoffen nuttigen, Merkwaardig is dat de resultaten

komen, men spreekt
zelden of nooit ín de moderne litteratuur tot uiting
Schietmotten! De
slechts van "gereduceerde monddelen en het darirken'' der
n water en suikerhoudiertjes proeven ook wel degelijk het verschil tusse

dende vloeistoffen.
niet langer dan
De imagines leven volgens opgaven in de litteratuur
Op het parings+
een week of 4 en vele kleinere soorten nauwelijks een weeke
j bruilofts 7
gedrag kan hier ingegaan worden, sommige soorten voeren daarbi

het afzetten
dansen uit als ook de eendagsvliegen vertonen. De wijze van
hier zouden
der eieren komt overeen met die bij de Hendagsvliegen. Ook

die bij
het vooral de soorten met rheophiele larven (Rhyacophilidee) zijn,

lei vaste
het afzetten der eieren onder water kruipen om ze daar aan aller
n, waarvan
voorwerpen els stenen enz, vast te plakken, Maar ook van soorte

lde (Wesen—
de larven in plassen enze leven, als Phryganae wordt dit verte

berg Lund 1943). Verder zouden oa. Limnophilinac hun eieren aan de oever

, afzettene De slijmerige
op planten en takkon, welke boven het water hengen

n tenslotte in het
eiproppen zwellen door regenwater op en de larven worde

water gespoeld (Wesenberg Lund 1943)« Alle larven uitgezonderd Enoicyla
pusilla, leven in het water,
n". Deze
De ademhalingsorganen der larven Zijn zgne "tracheekieuwe
s
zijn, indien aanwezig steeds draadvormig en staan alleen of in groepje

l enze
bijeen langs het abdomen geplaatst, Voorkomen, plaatsing; aanta
variëren soms zelfs binnen genus sterke

ve

Se
Zij ontbreken het meest bij uitgesproken rheophiele soorten, hoewel ook
hier uitzonderingen voorkomen. Op de tracheekieuwen al of niet een functie |

bij de zuurstofopname uit het water vervullen, is nog niet definitief uit=
gemaakt
Althans bij de Limnophilinae schijnt er wel een verband te bestaan «

tussen het voorkomen in stilstaande wateren en het bezit van in groepjes
van 2-3 of meer geplaatste tracheckieuwen, enerzijds en het voorkomen in

snelstromende beken waarbij de tracheokieuwen alleen staan anderzijdse
Maar ook bij de Trichoptera schijnen sommige larven heel goed verder
te leven zich te verpoppen en tot imago te ontwikkelen wanneer alle kieuwen
verwijderd zijne Wel zou de koolzuur afgifte dan vertraagd worden wat, bij

overmaat aan koolzuur, remmend op activiteiten ontwikkeling werkte

}

(Wesenberg Lund 1943).
De kokerbouw van verschillende soorten is cen bekende merkwaardigheid
bij deze groep, waaraan de larven kum Nederlandse naam te danken hebbene
Merkwaardige organen zijn de spinklicren waarvan de uitmonding in de vorm

van ecn spintepeltje op de onderlip zit. De hier uitkomende draden dienen
om het bouwmateriaal aan elkaar te plakken en het huis van binnen te voerene
Voor de bouw wordt het meest uiteonlopende materiaal gebruikt van planten
delen en slakken tot stoentjese De verschillende bouwsels zijn wel in drie
groepen te verdelen nl. le) huisjes, die door de larven bij het zwemmen en

lopen moe=gesleept worden,2e) huisjes, waarmee de larven op een of ander

vast substraat gehecht zitten en 3e) lossc spinsels, die als vangnet woor.
voedsel dienst doen. Combinatie van de tweede en derde mogelijkheid komen
“voors. Wat betreft de transportabele huisjes, deze zijn meest licht en min

j

of meer ‚buisvormige Bij de bouw van het kokertje wordt er voor gezorgd dat

het soortelijk gewicht van larve en huis te zamen ongeveer gelijk is aan
dat van het water, wat de voortbeweging vanzelfsprekend zeer ten goede

komt! Merkwaardig is ook dat hot kokertje van Phryganea grandis welke
een raofdier iss in tegenstelling tot dat van de meeste andere koker juffers, welke planten- of alles eters zijn, van achteren niet geslotens is.

Dit bevordert snelle voortbeweging aanzienlijk wat voor een roofdier vane

zelfsprekend zijn nut heeft. Al deze kokertjes zullen wel hot voordeel
hebben dat zij het dier enige bescherming tegen roofvijanden, vooral vis=
8 2n, verlenen.

De

De huisjes van de tweede groep bestaan uit zwaarder materiaal als
steentjes esde en dienen vooral om te voorkomen dat het diertje door de
sterke stroom meegesleurd wordt. Met kleefdraden wordt het bouwsel meest

nog op een steen of ander voorwerp vastgehecht.
Deze huisjes komen uiteraard voor bij soorten die in sneller stromende beken
leven. Duidelijk vertonen dit b.v, de verschillende Silo en Agapetus soorten. —
ee

Silo bouwt een, aan de onderzijde afgeplat buisje dat nog verzwaard wordt
door een of enkele grotere steentjes, die er opzij als vleugeltjes tegen=

aangeplakt zitten.
De Agapetus=-bouwsels lijken wel op hunnebedjes met voor-en achter.
onder een kleine openinge Verder komen bij dit type allerlei vormen en
variaties voor waarop hier niet ingegaan kan worden.
Van de vanghetspinnende soorten is Hydropsyche wel de bekendste, Hier
bouwt de larve eorst een los huisje van steentjes in sneller stromende

beken, of vän plantaardig materiaal en langzamer stromondee Aan de wijde
tot L wen? grote naar de stroomzijde gekeorde opening wordt dan een fijn

mazig netje gesponnen, waarin allerlei kleine diertjes en fijn plantaardig
materiaal terecht komte

;

et net wordt geregeld met een op het laatste segment gezeten, flinke

borstel gereinigde Andere soorten als Plectronemia conspersa bouwen alleen
een los net zonder huisje waar ze wonene Dak van Pleconspersa kan een
oppervlakte van plme 1 dm beslaan en gelijkt wel iots op dat van de beken=
de trechterspinnen in wegkanten op de heidee Ook hier een opening in het

midden waarvan een korte trochtor onder con steen, waar de larve zûch ophoudt, voert. Andere netspinnende larven, die in de Limburgse beken aan=
getroffen werden, zijn Polycentropus flavomaculatus en Neureclipsis bima=

—

culata. Een bijzondere groep vormon nog de Hydroptilidae, die een klein

min of meer plat boonvormig spinsel bouwen dat als huisje dient, De on
zijde is met Fijne zandkorreltjes beplakt en het geheel met draden aan

=

stenen of planten gehechte eor-rorderetijrontortotenontrent-kekerbent—
on_bouwinetinktZicBicreusto-Heen(1922),Gorter1929)
_

De meeste kokerjuffers zijn alles eters, de Limmophilus-larven

ee
~

plantencters terwijl enkele soorten als Rhyacophila en Phryganea roof
dieren zijne

|

Het popstadium der Schietmotton duurt moest slechts enkele weken. Ook

soorten die als larve geheel vrij leven als

Rhyacophila, bouwen zich dan

cen huis dat tegen allerlei voorwerpen vastgehecht wordt.
Merkwaardig
ïi

Se te

ae

ear

ot

{

Merkwaardig is de neiging van de meeste soorten zich allen tegelijk
ci vak en masse op elkaar gepakt te verpoppene Alle soorten verlaten in
het voorjaar de pophuid, overwintering in dit stadium komt, één tropische
soort uitgezonderd, niet voor.
_ Hoewel verschillende soorten, als Rhyacophila uitgesproken rheophiel
zijn, is het percentage beekbewonende Kokerjuffers in Nederland veel lager
dan bij de Oevervliegen of Eemdagsvliegen.
Hierover behoeft men zich nict te verwonderen, eerder is het onbegrij=
„pelijk

nog zoveel soorten in een dergelijk extreem mili

snelstromende

ij

mi3io wateren, direct of inr
mende wateren weer vanuit de

Elke overgan
aan het ni

s het

bedenken dat alle

e zee bevolkt zijn, en de stro
Crene

eg weer specifieke en s

verregaande aanpassingen

e milieu en het is niet te verwonderen dat slechts vertegen=

igers van eonkole diergroepen hierin gesleagd zijne
Lijst der aangetroffen soorten (x) uitgesproken rheophiele soorten):

x) Rhyacophila Pi
5
a
x) Agapetus i
Hydroptila Dalme Spp

Neureclipsis bimaculata (L.)
Ploctronemia conspersa (Curt.)

x) Drusus annulatus (Stepy.) faun.
nOVespece
Goera pilosa (Fbr.)
8
x) Silo Curtespec.
.
x) Crunoecia irrorata (Curte) (pope)

Polycentropus flavomaculatus (Picte) x) Sericostoma Latre sppe
Lype Mc«Lachespec.

Notidobia ciliaris (L.)

x) Hydropsyche angust pennis (Curt.)

Neuronia rufierus (Scop.)
x) Odontocerum albicorne (Scop.)
Phryganea varia (Fabr.)

Leptoceras aterrimus (Steph.)
Molanna angustata (Curt)
Limnophilus xhombicus (L.)
Limnophilus flavicornis (Fbr.)

:

:

Limnophilus lunatus (Curt.)
Anabolia nervosa (Leach.) Curt.
Stenophylax Kole sppe
Halesus Stephespp>
Vindplaatsen

gj Ee

Vindplaatsen en Ohe opmerkingen.

para beJel 12,ipSh
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Rhyacophila Rietwepry

sepfuarurva /|

oe

I)s
Voor (1), Noorbeck (2 II), Gulp (3 I, II), Geul ee. (Qt a
Terzieter Sylerbeck (5 Is II), Meehelderbeok (6 I, II), Hermensbeek (Gabe

3e zijtak Sinselbeek (7 I), Jeka); Wetervalderbeek (14).

4

Dit is een geslacht ven uitgesproken rheophiele vertegenwoordigers, dat in
jeder geval tot Zuid-Limburg beperkt is. De larven bouwen geen huisjes mear
kruipen op zoek naar prooidiertjes vrij over gladde of begroeide stenen in
de beek, De ongeveer tot 2,5 cm grote larve kan het best beschreven worden

|

als lijkende op een afgeplatte rol autobandjes met opzij bosjes ven 10-20

draden (tracheekieuwen), vooruitwijzende krachtige kop, 3 paar poten en eon
7).
:

paar haakpoten achter aan 't lichaam, De kleur is fraai roestrood gemarmerde
In beken als de Terzieterbeek en Mechelderbeek zijn sij met de hand bij
tientallen van de stenen te plukken; echter niet tijdens het popstadium,
want dan zitten ze goed opgeborgen in grafheuvelachtige huisjes van kleine
steentjes die woer op grotere koien bevestigd zijne
Hoewel de larven dus geen huisjes bouwen, maken zij wel gebruik van spin=

Ee

draden. Hierom, net als cen bergbeklimmer dat wel doet, zich bij het voort—
gaan van steen tot steen nu en dan met een draad vast te hechten on deze

kan zij toch niet
op-cens eteee

:

verder te laten vieren. Raakt de larvp

7

v fink(749 zal wel niet
al
Deze
bof
ver door de stroom meegesleurd vor

overbodig zijn dear de stroomsterkte van punt tot punt op de bedding van
bergbeekjes sterk wissclt en wel te vergelijken is met krachtige rukwinden

ken

op het land, Er is alleen dit verschil dat men op het land na de val niet

ze

verder gesleurd zal worden, in het water echter verloren zou zijne Verras—

„send is het te zien hocvecl totaal verschillende aanpassingsmogelijkheden :
bij de verschillende diergroepen gorealiscerd worden bij het overgaan, tot
het leven in snelstromende waterone
Er komen in ZuideLimburg in ieder geval twee Rhyacophila soorten voor,

om

nl. Redorsalis (Curt) en Resoptentrionis (Mc Lach.). De laatste soort is
pas kortgeleden (Fischer)

als imago voor Nederland bekend, hoewel Mejede Vos

haar als larve reeds 33 jaar geleden talrijk in de zijbeken van de Geul
aantrof (Redeke 1923). Nu is de onderscheiding van deze twee soorten niet
eenvoudig en zijn de verzamelde larven nog niet op naam gebrachte
Á

«

Wel kan reeds gezegd worden dat Redorsalis voornamelijk in de grotere

La

uitsluitend in de echte bergbeekjes als Mechelderbeek, Landeus, bovenloop

Tergieterbeok enz. voorkomt.
In afwachting op de nadere determinatie van de verzamelde Rhyacophila~

|

larven kunnen Redorsalis en vooral Reseptentrionis als "Kensoorten" voor

respectiovelijk: beken van het Geul-type en Bergbookjes geldene

Agapetus Curt sppe

Belletbeek (4a II), Landeus rg II), Torzieter-Sylerbeek (5 bron), 3e zijtak

“

Sinselbeck (bron 7 I, II), Roodbron (107), Stroompje Bundersbos (12), Walsbeek (13), Roodebeek Vlodrop (26 I, II, III)

#
det valid
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AN A heleS ae he osSee

Zuid-Limburgse beken als Geul en Voer en Reseptentrionis vooral of zolfs

‘ei

3
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Deze tot dezelfde familie als Rhyacophila behorende Schietmot is aanzienlijk
kleiner, nog geen om. lang en bouwt losse huisjes van kleine steentjes.

Ook de twee Nederlandse soorten van dit geslacht zijn echte beekdieren en
hun huisjes bezetten de stenen in heldere bergbeekjes soms bij tientallen..

Ook hier is naar de larven alleen met veel moeite, geduld en tijd de soortse
naam de bepalen.

Nu zijn voor Nederland drie soorten bekend nl. Agapetus fuscipes,

Aecomatus en A-laniger (Fischer 1934).
De meest uitgesproken rhcophiele soort is wel Agapetus comatus (meje

de Vos 1930), uitsluitend een bewoner van bronnen en Bergbeekjes cn els
“kensoort'! hiervoor te beschouwen. Aefuscipcg komt mogelijk in de Geul

zelf, in andere grotere ZuideLimburgse beken; maar ook in de rest van

Nederland wel voor. (Fischer 1934 en 1948).
Een onderzoek naar de verspreiding van deze soorten in Nederland is
zeen

gewenste

vege ere

rg

Hydroptila Dalm spp.

Voor (1), Geul (4 verze Br» Arne), Molenbeek (37). |
De zoer kleine larven van deze groep zijn momenteel nog niet op naam
te brengen, Mogelijk hehoren de verzamelde larven tot de soort Hemaclachlani _

en of Hefemoralis 2?
Neureclipsis

BvoorHet onderzock dus niet van belang. amelijic zeläzaan.

Piecsronomia conspensa (curt. )

Noorbeek (2 II), Geul (4 verze Bre Arne), Landeus (4° II), Roodbron (aot
doonsbeel (18), Zijtak Molenbeck (19), Roodebeck Brunssum (20 I, II, III),
Garsbeek (24).
i

/

voor snellerstromende beken, Niet 7 algemeen.

Polycentropus flavomaculatus (Pict.)

Goul (4 verz.BreArn.), Leubeek (30), Zelsterboek (31).
In al}or asi typen wateren met ecn voorkeur voor beken. Nict algomeen
7

a

ae

;

te

‘

scher ar Ip II); Hocnsbeck (18), Zijtak Molenbeck (19), Bosbeck Moyn
3

onderscheiden, Vormen lange annie. tunnels wan ica op dood

Lyeshlected (Stora), één oonalstee Lands de Jeker (11 En gevenie

i

_Eydropsyche angustipennis (Curt.)

Gulp (3 I, II), Geul (4 I, II), Belletbeck (4a II), Terzicterbeck=Sylerbeck (5 Iy II), Biserbock (10 I, II , Jekor (11 I, II), Stroompje Bunders— 4
bos (12), Watervaldorbeck (14), Vlootbeck II, Montforterbeck I (24 II, I), Be
Roodebeek Vlodrop (26 II, III), Thornderbeck (29), Swalm (32), Aalstbeck
ae
(35), Molenbeek (37 Iy II), Molenbeck (38), Gelderenskanaal (40), Vierlinkbeekgo Molenbeck (41), St. Jansbeck (42).
Dit is wel de algemeenste soort in de Limb.beken, misschien zelfs
de algemcenste beek-Trichoptecr in Nederland.
Neuronia ruticrus Scope

Hengveentjesoorsprong ve Roodebeck Brunssum (20).
Een algemene soort in stilstaande wateren, soms ook in beken.
Odontocerum albicorne Scop.

Geul (4 II),
Uitsluitend in de Geul! Daar betrekkelijk talrijk, sont WG tijdens ©
een onderzoek van meje de Vos in 1923.

\

Phryganoa varia Fabr.

Roodebeek Brunssum (20 IT)
Leptoceras aterrimus Steph.

Molenb. (30 II), St. Jansbeck (42).
Zeer algemeen in stilstaand water, soms in bekene

Molanna angustata Curte

Uffolsoheek (28), Ittorsebeck (29), Thornderbeek (29), St. Jansbeek (42).
Algemeen in.stilstaandewateren en soms in zacht stromende beken van
hoge zandgrondene De larven van dit geslacht zijn direct te herkennen aan de —

merkwaardig gevormde en fraaie huisjes van fijne zandkorreltjese Het bestaat —
meest uit een min of meer eivormig plme 2 cm lang ondiep schaaltje waartegen
aan de binnenzijde een buisje aangebouwd is, waarin de larve huist,
Limnophilinae

tmottengeslacht Limmophkiass: 41
Hiertoe behoort ons algemeenste en bekenste Schie

n, terwijl verschil
De laatste zijn allen bewoners van plassen, meren, slote
leven, De vertogen=
dende soorten ook in beken, zelfs zulke als de Geul,
voor een bekenonderzoek niet
woordigers van het geslacht Limnophilus zijn
uiterst moeilijk met zeker=
wan direct belenge Daarbij zijn zij meest nog

wijten dat de larven niet
hoid op naam te brengene Dit is vooral hieraan te
d zijne
vauwkeurig beschreven, soms zelfs helemaal niet beken

Limnophilus rhombicus (L.)

k (29), at Janke ‘
Goul (4 I, II), Molenbeck (25), Uffelsebeck (28), Tttersebee

Ze

teek (42). Verder niet gedetermineerd.
en zachtstromend water.
ZéEr algemeen, praktisch overal in stilstaand

Limnophilus flavicornis (Fbr.)
Vierlinkb. Molenbeek (41). Verder nict gedetermineerd.
te snel stromend water.
Nederlands algemeenste soort voor stilstaand en niet

|
Limnophilus lunatus (Curt. )
Molenbeek. (25: Tee
Eoonsbeck (18), Zäjtek Molenbeek (19), C anjelbeek (23),
eorde
Molenbcck (39) St.Jansboek (42). Verder niet gedetormin
Ook algemcen.

‘

n)
Limnophilinae Ulm sppe (ook andere dan genoomde soorte

meente ten
Koorbeek (2 II), Gulp (3), Geul (4 1), Belletbeek oex. iD;
Sylerbeek (5 I, II), Mechelderboek (6 II),3° zijtak Sinselbeek (7 II);
k
gekor (11 I), Welsbeek (13), Straatbeek (15), Hoensbeek (18), Zijte
II), CanMolenbeek (19), Roodebeck Brunssum (20 I), Sacffelerbeck (22 I,

(25 I eID),
jolbeck (23), Vlootbeek II - Montforterbeck I (24 II, I), Molenbeek

k (28), ItterseRoodebeek Vlodrop (26 I), Bosbeek Meynweg (27), Uffelsebec

a

beek (29), Thornderbeck (29), Leubeck (30) ,Zdlst erbeck (31), Swaln (32),

E
AGE
mpm en
TN
OEE

Molon- 4
Schellekonsbeek (33), Gansbeck (34), Aalstbeck (35), Maalbeek (36),
beek (38), Molenbeek (39), Vierlinkb. Molenbeek (41), Ste Jansboek (42).

zeldzame of zelfs
Verwacht mag worden dat er tussen de verzamelde larven
Í
voor ohzge fauna nieuwe soorten schuilen.
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_Anabolia nervosa (Leach). Curt. —
Geul 4 III, Jeker (11 Is II), Montforterbeek (24 I), Uffelsebeck (28),
_Itterscbeek (29), Thornderbeck (29), Leubock (30), Aalstbeck (35), Maal-

beek (36), Molenbeek (37), Molenbeck (39), Vierlankbeckse Molenbeck (41),

wid

St. Jansbeok (42).
In allerlei wateren en overal algemeene

Stenophylax Kol spp.

Noorboek (2 IT), Geul (4 II), Belletbeck (4° II), Joker (11 I), Roodeboek
Vlodrop (26 I), Schellekensbeek (33).
Mogelijk telt dit geslacht wel enkele rheophicle soortene Enkele soor-=
ten zijn waarschijnlijk zeldzeame De onderscheiding der larven is echter
zoer moeilijke

Stenophylax rotundipennis Braue

‘

Gulp (3 II), Hoonsbeck (18), Bactfolevbook (22 I), Roodeboek Vlodrop (26111)

Uffelsebeck (28), Zelsterbeek (31), Aalstbeek (35), Ste Jansbeek (42).
De enige goort die wel als larve te onderschoiden ise Waarschijnlijk een

rheophiele soort en tamelijk zeldzaam.
Halesus Stephe spp.

Gulp (3 II ), Geul (4 1), Geul bij Wijlré (Br. Arne), Belletbeck (4°I, II),
Terzieter-Sylerbeek (5 I), Zijtak Molenbeck (19), Vlootbeck II, Montforterbeek I (24 II, I),Roodobeck Vlodrop (26 I), Zelstorbcek (31), Swalm (32),

Molenbeck (38), Vierlinkbeckse Molenbeek (41) «
Dit geslacht telt enkele zeldzame rheophicle vertegenwoordigers, die
echter zocor mocilijk aan de larven te onderscheiden zijne

Drusus annulatus Stephe faunsnove spece

Bolletbeck (42 II), Mechelderbeck ( 6 II), 3e zijtak Sinselbeek (7 III
bron).

|

Deze ook tot de Láämnophilinae behorende goort is nieuw voor de Neder=
landse fauna. Hot betreft hier nu eens eon soort die wel mot zekerheid op

naam te bramgen is, denk zij ecn cigenaardige bochel op het eerste borste
“Schtide

De

De corste en wel cen miniticuse, boschrijving van deze larve is van

a

Dohler (1914).
‘De tracheckieuwen staan niet in bosjos, maar afzonderlijk, zoals bij
de rheophiele soorten onder de Limnophilinae regel is; zodat men bij deze
groep direct aen de larven kan zien in welk milieu het diertje thuis hoorte

.

Drusus annulatusis conuitgesproken rheophiele soorte Daar de larven ook a
in bronnen en voetbrede bronstroompjes voorkomen (bron = zijtak Sinsel-

|

beek (T)hy mag verwacht worden dat het (ook) hier niet om de stroomsterkte
gaat, maar veeleer om de temperatuur van het water of het zuurstofgehalte
Zolang dit cehtor riot

door experimenteel=oecologisch onderzoek is uitge=

maakt houden wij ons aan de meer algemene term "rheophiel". Dre annulatus
is een soort van Midden Europese bergbeken, die in Zuid-Limburg aan de
grens van haar verspreidingsgebied ise Haar voorkomen is dan ook tot de

Zuid-Limburgse Bergbeekjes en haar bronnen beperkt en zij is een kensoort

van dit beektype te noemen!
Ongetwijfeld zal deze soort bij nader onderzoek ook in andere
bergbeekjes als de Landeus enze aangetroffen wordene
In augustus 1955 zijn ook de imagines van deze soort door Br Arnoud

(Heerlen) gevangen en door de heer Fischer (Rotterdam) als Drusus annulatus _
herkend, Dat de imago=vangsten zo snel op die der larven volgden (het kan
ook wel 40 jaar duren!) is te danken aan het feit dat Br, Arnoud on
opgaven van de verwachte vindplaatsen en vliegtijden ontvinge

Goera pilosa Fbre

Geul (4 II), Montforterbeek (24 I), Molenbeek (37 I, II), SteJansbeek (42)
_

Voornamelijk een soort van langzaam stromende beken, maar komt toeh

ook wel voor langs de oevers van meren met een sterke golfslag (Ulmer 1909).
Waarschijnlijk alleen in Limburg en andere provincies in het oosten van

ons land, en zeker niet algemeen.
De larven bouwen kokertjes van steen die door steentjes op zij nog
verzwaard worden, De soort is als larve niet altijd duidelijk van het
volgende geslacht te onderscheiden, Alleen wanneer de determinatie zeker
was, is zij opgegeven.
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Gulp (3 II), Geul (4 II), Roodbron (ot‘; 11), SwalmOe:
st
Bij deze uiterst zeldzame soort moet voorlopig een vraagteken goplaat
worden, totdat een nadere determinatie uitgevoord ise Verwisseling mot =Lasioce-

phala basalis Kol,, die in Zuid Limburg algemeen zou zijn (Fischer 1934) is
voorschijn
mogelijk. Vooral omdat de laatste soort bij determinaties niet "te
ekomen is", , kan dit verwacht wordene

Sericostoma letre spre

op naam gebracht. Dit zal wel de gewoonste soort in Zuid-Limburg zijne

Rheophiel.

Le

S.Pedemontanum Mc.Lache

Mechelderbeek (6 II), Roodbron (107 I), Walsbeck (13), Watervalderbeck 04),
Zelsterbeck a Swalm ee
zijn echter niet voor 100% zeker. Het is evenals S.personatum, een sot

sneller — zowel als wet langzamer — stromende beken, dus rheophiel te noemen
maar waarschijnlijk tamelijk zeldzaam.

Me cildaris Le

Meynweg (27 IV), Thornderbeck (29), Zelsterbeek (31), Swalm (32).
Is een zeer algemene soort voar allerlei wateren, maar toch vooral in
bekene

_

en Keverse (det.W‚HeGravestein A'dam)
Heteroptera en Coleoptera = Wantsen
of
waterdieren zijn, hun gehele leven in,
Deze dieren brengen voor zover het

eerder besproken
Dit dus in tegenstelling tot de
minder vaak, op het water door,
etmotten.
Rendagsvliegen, Oevervliegen en Schi
van stil
enkele uitzonderingen na, dieren
De aangetroffen soorten zijn, op
rking volHier kan dus met deze korte opme
staande of zachtstromende wateren.

tijdens het bekenonderzoekvan 1954
staan worden om direkt tot de lijst der,
ts over te gaane
aangetroffen soorten, met de vindplaa
Heroptera = Wantsen.

Sigara striata (Ge)

linkbeckse Molenbeek (41)e Algemeene
Uffelsebeck (28), Ittersebeck (29), Vier
.

«
Sigara fossarum (Leach. )
.
meen
Alge
.
(29)
eek
rseb
Itte
,
(28)
eek
Canjelbeck (23), Uffelseb

Sigara distincta (Fiebe)
Roodebeck Brurissum (20 I).

Sigara falleni (Fieb)
nderboek (29), Leubeeck (30). Algemeen.
Uffelsebeek (28), Ittersebeck (29), Thor
Notonecta obliqua (Gall.)
Roodebeck Brunssum (20 I). Algemeen.

Velia caprai (Tasmanini)

water,
. Algemoene Normaal op zacht stromend
Saeffelerboek (22 II), Gansbeek (34)

dikwijls op stille zijsloten.

Be

—
snelstromende beken (vooral
lijk
tame
op
r
hie
tjo
dier
Morkwaardig is dat dit
\

Gansbeek) voorkwame

:

Goleoptera_= Kevers

Haliplus flavicollis (Ste)
Canjelbeek (23). Algemeen.

‘Daronectus elegans (Panze)
« Tamelijk zeldzaam,
Canjelboek (23), Leubeck (30), St.Jansbeek (42)
Deroncetus halensis (Fe)

Roodobeek Brunssum (20 I) Algomeon.

;

Lacéophilus

ih

Qe

Lacgophilus minutus (Le)
Roodebeek Brunssum (20 II). Algemeen.
Laceophilus hyalinus (de Geer).

Leubeek (30). Algemeen.
Agabus bipustulatus (Le)
Geul (4 II), Roodeboek Brunssum (20 II)e Algemeene
Agabus sturmii, (Gylle)

Roodebeek Brunssum (20 II). Algemeen.

“

Agabus didymus (Olive)
Roodebeek Brunssum (20 I), Maalbeek (36)e Algemeene

) Agabus paludosus (F.)
- Roodebeek Brunssum (20 I). Algemeen

Platumbus maculatus (L.)
Zijtak Molenbeek (19). Algemeen.

Rhantus pulverosus (Stephe)
Roodebeek Brunssum (20 II)e Algemeen.

Gyrinus marinus (Gyll.)
Ittersebeck (29). Algemeen.

Gyrinus substriatus (Steph.)
Roodebeck Brunssum (20 I), Molenbeek (39). Algemeen.

Dryops luridus (Er.)
p Montforterbeck (29). Algemeen.
(tot zover soorten van stilstaande en zacht stromende wateren) .
i

,

+.Esolus angustatus (MU11).
Deze rheophiele soort komt algemeen in de Zuid-Limburgse Rent voore Heleas

zijn door een gemaakte fout de etikotten bij de monsters verdwenen, zodat hier
geon nadere opgave van vindpleatsen gedaan kan wordene
+ Helmis mage (Bedel).

Voer (1), Gulp (3 II), Watervalderbeek (14), Montforterbeek (24).
Een typisch rheophiel kevertje waarvan 't voorkomen in Nederland tot Zuid~

Limburg en de Geldersche Achterhoek beperkt ise

Opvallend

je
Opvallend ís het voorkomen in de Montforterbeek! Deze Midden-Limburgse beek

kon reeds op andere gronden tot het Geultype gerekend worden.

+ Lathelmis volckmari (Panz.)
Hoensbeek (18).
Dit rheophiele kevertje is uitsluitend van de Zuid-Limburgse beken en
die van de Geldersche Achterhoek bekend (Zandvliet 1953). De Hoensbeek be
hoort tot het stroomgebied van de Geleen. De indeling van de Hoensbeek onder

de beken van het Geultype wordt door deze vondstnog eens onderstreepte

CHSERGRODAstekken

(Determinatie CeOe van Regteren Altena,Leidene)
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Bithynia tentaculata (Le)
(28), Ittersebeek (29) s
Kingbeek (21), Canjelbeek (23), Uffelsebeeke
orst (371) «
Thornderbeck (29), Molenbeck tezeve Grubbenv

bee

Physa fontinalis EN )

Thornderbeek (29), Vierlink» .
Vlootbeck Il, Montforterbeck (24 I,II),

teeksc Molenbeck (41).

wel in allerlei beken Yoor in.
‘Yypisch limnophiel, ‘komt echter ook

en dergelijke, waar het water
de gteede aanwezige plekken, in bochten
langzaam of nauwelijks stroomte

je
Lymnase truncatula (MUIL) Leverbotslak
Terzieter-Sijlerbeek (5 bron) «
Lymnaca peregra (MUI1l.) Ovale Poelslak(Le ae

(29),
Vlootbeek (24 II), Roodebeek Vlodrop (26)s Ittersebeek
Schellekensbeek (33), Maalbeck (36), Molenbeek (39), Vierlink
beckse Molenbeek (41).

Lymnaea stagnalis (L).

Be

Gewone Poelslak

Hoensbeek (18), Vlootbeek (24 II), Itterse beek (29)

s
abariu
— Ph
us
orne
tmec
@orc

(Le) (Planorbis ce) Posthoren Vlootbeek (24 II).

EA

Planorbt Ss

La

Planorbis planorbis (L.) Gewone schijfhoren.

Vlootbeck (24 II), Molenbeek (25).

ie

Planorbis carinatus (M11.)
Vlootbeek (24 II).

Anisus vortex (Le) (Planorbis ve)
Hoensbeek (18), Kingbeek (21), Canjelbeek (23), Vlootbeek (24 II),
(31) s
Molenbeek (25), Ittersebeck (29), Molenbeck (30 I), Zelsterbeek

Molenbeek (37 De
Anisus comtortus (Le) (Planorbis ce) Riempje

Vierlinkbeekse Molenbeek (41)

Gyreulus albus (MM11.) Planorbis a.)
Zijtak Molenbeek (19), Sacffelerboek (22 II).
Ancylus fluviatilis M@llcr. Phrygische Muts

Noorbeek (2 II), Gulp (3), Belletbeek (4 a IT) Landeus (4 d),

sbeck(6 a),
Terzieter=Sylerbeck (5 I, II), Mechclderbeck (6 I, II), Hermen

3° gijtak Sinselbeck (7 I, II), Lieversbeck (8), Biserbeek (10 II),

TIE
Hoensbeck (18), Montforterbeck (24 I), Roode beck Vlodrop (96 Te TLs
y IT)
Swalm (32), Schellokensbeek (33), Aalstbeek (35), Molenbeek (37 I
slakje, komt
Dit is het meest uitgesproken rheophicle Nederlandse

speciaal beken,
bij voorkeur en vaak zeer talrijk in stromende wateren,
voor.
Ook echter langs de oever van Maas en Rijn en in de oeverzone van

heldere plassen met enige golfslag.

|

Het schijnt dat haer voorkomen bepaald wordt door het mirâmale zuur=
zomer)en het
stofgehalte van het water (dus in't algemeen dat van de
_

de alnormale zuurstofgebruik niet hoger is dan dat van haer verwant,
gemeen in stilstaande wateren voorkomende Aerolomuslacustris Le

(Kaj Berg 1952) Merkwaardig is het feit dat de Phrygische Muts in de

AchterDrentse beken (ook de heldere) ontbreekt, in de beken van de
in deze delen van
hoek algemeen is, zoals ook tijdens het bekenonderzoek

ons land duidelijk bleeke

;

Fiervoor

ta

a

2

ee

M

ae

es.

a

iN

:

f

Nt)

;

Bae
-s

Hiervecrlijken vooral twee factoren bepalend nel. de hoge oeverbegroeïingon

(bossen) langs de Achterhoekse beken (waardoor de zonnestraling onder
schept wordt) en de aanwezigheid van stenen en keien in laatstgenoemde

beken.
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Bisidium amnicum (MULL)
Haensbeck (18), Saeffelerbeck (22 II), Vlootbeek II-Montforterbeek I

(24 I, IT), Roodebeck Vlodrop (26), Uffelscbeck (28), Ittersebeck (29),
Thornderbeck (29), Zelsterbeck (31).
Nederlands grootste Erwtenmosseltje.
De 13 in Nederland voorkomende soorten zijn alleen voor een specialist
te orderscheïdene Een uitzondering maakt Pise amnicume De grootste
lengte is hier tot 10 mm, terwijl de andere soorten niet groter dan
5 mm wordene
Dit dus makkelijk te herkennen Erwtenmosseltje komt bij voorkeur
in beken voor, maar wordt ook nog vrij geregeld in onze zoete polder—

sloten on vijvers aangetroffene ‘Redeke 1948).
Pisidium_sp
SDDe
Straatbeek (15), Zijtak Molenbeek (19), Schellekensbeek (33) s
Maalbeek (36), Molenbeek (37 II), Vierlinkbeekse Molenbeek (41).

Spheerium corneun (Le)
Watervalderbook (13), Zijtak Molenboek (19), Roodebeek Brunssum (20 I),
Kingbeek (21), Uffelsebeek (28), Zelsterbeek (31), Molenbeek (39) 9
Vierlinkb. Molenbeek (41)?, Ste Jansboek (42).
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Vissen (+ Rondbekken)
Het is merkwaardig dat over het voorkomen en de verspreiding
van onze beekvissen over het algemeen minder bekend is, dan hierov

er

beve van vlinders, kevers of om bij waterdieren te blijve
n van

kikkers of kokerjuffers in allerlei litteratuur te vinden
ise
Mogelijk ligt ait hieraan dat ze zich niet zo graag laten vangen,
en de amateur velde=biologen menen dat van deze groep wel
alles bee

kend zal zijne Voor de vissen die om economische redenen en voor
de
sport belangrijk zijn is meest wel bekend waar zij wel en niet woorm
komen en ook wel of zij zeldzaam of algemeen zijne

Dit kan echter niet van de kleine beekvisjes gezegd worden, waar
weinigen belang in schijnen te stellen.

8

Evenals dit voor alle voorgaande diergroepen geldt, hadden ook de
vissen 'moeite" om zich ín een extreem milieu als het snelstromend
e
water te handhaven.
De beekvissen, speciaal die van de sneller stromende beken, kunnen
in twee groepen ongerscheiden worden, naar de wijze waarop
zij

“zieh ingepast hebben'',

Daar is eerst een groep die de aanpassing selfeaont en (of) "spoe lvorm""
gevonden hoeft, Beide eigenschappen makon dat zij zich makkelijk

ook tegen de stroom in kunnen voortbewegene Hiertoe kunnen
in de

eerste plaats de Beekforel (Salmo fario) en de Elrits (Phoxinus
phox inus) gerekend wordene

Een andere groep zoekt het hiering zich op de bo em tussen
stenen op
te houden waar de stroom geen vat op hen heeft, Het zijn
vaak slechte

Je

Zwemmers, die zich vaak meer schuifelend—kruipend (modderkruiper)
dan zwemmende bewegen. De vorm is daerbdj nog min of meer spoelvormig
of
mifsenigszins

nfgeplate Sommigen beve de Rivierdonderpad ( Cottus

gobio) hebben zelfs geen zwemblaas, het orgaan waarmee de overige

vissen op bepaalde dieptenkunen blijven "staan" door regeli
ng van do
gasinhoud der blaas, Tot deze groep zijn het Bermpje (Hemnoheils

|
5

barbatalus ts), de rivierdonderpad (Cottus gobio),
de Riviergrondel
(Gobio gobio Le) en ook wel de Kleine Modderkruiper
(Cobitis taenia Le)
te rekenen. Erikele van deze soorten (osae de laatste)
komen ook wel

in slootjes voor, maar de beken zullen toch
hun voornaamste milieu
vormen.

In verbang met de afwezigheid van een goed
ontwikkelde planten~
groei ín de moeste beken, vooral in de
snellerstromende, zijn de

meeste beekvissen roofdieren, (van onze zoetwatervissen
is

waarschijnlijk

ae,
waarschijnlijk alleen de Ruischvoorn een echte planteneter, de rest

meest alleseter).
Samenhangend met de bovengegeven onderscheiding leven de ver=

tegenwoordigers van eerstgenoemhe groep (zwemmers) voornamelijk van
in de beek zwemmende a_vren als Eendagsvlieglarven (zie Battis

hoofdstuk IX) en vlokreeften. De bodemvissen daarentegen leven van
viskuit en in en op de bodem en op stenen leverde dieren als muggen=

larven (Chironomiden, Similium), kokerjuffers, wormpjes enzeenze
De Prikken behoren tot een afzonderlijke onderklasse en vallen

buiten gegeven indeling.

|

Tenslotte moet hier opgemerkt worden dat uitsluitend met enkele
kleine schepnetten (tot een diame van 40 om) verzameld werd.
Voornamelijk de bodemvissen konden gevangen wordeny de echte

zwemmers lieten zich bij uitzondering verschalken,.
Van laatstgenoemde groep kon dus geen goed beeld van soortenrijkdom
en talrijkheid verkregen wordene

KX

Lijst der e-ngetroffen soorten.

Lampetra fluviatilis (Fabr.) Rivierprik.
Lampetra planeri (Bloch.) Beckprike
Phoxinus phoxinus (Le) Elrits.
Gobio gobio (L.) Riviergrondel.

Leuciscus cephalus (Le) Meune kofercru
Nemacheilus barbatulus (Le) Bermpjee

Cobitis taenia (Le) Kleine Modderkruipers
Cottus gobio (Le) Rivierdonderpad.

‘

Gasterosteus aculeatus ik Driedoornige Stekelbaars.

Pungitius pungitius (L.) Tiendoornige Stekelbaars,
(met x zijn, althans gedurende de voortplantingsperiode, rheophiel).
Bespreking der soorten en vindplaatsene

Lampetra fluviatilis (Fabre)= rívierprik « negenooge

Aalstbeek (35), Molenbeek (37 I).

Je
Een rolrond op een paling gelijkend dier dat 30m50 om lang wordt en
zich aan vissen vasthecht met een zuigmond voorzien van tanden en
zijn gastheer leegzuigt

f

Looft allen in de voortplantingstijd in beken, de rest van het jaar
in rivieren om hun monding, dus ook in brak waters
Het is dus een zege

anadrome trekvise

Over het voorkomen in Nederland is practisch niets bekende In het
systeem “Nederlandse Vindplaatsen Vissen" in het Zo\logisch Museum te
Amsterdam komt het dier niet voort In het kaartsysteem Vissen

"uit de Levende Natuur! van de afd. Nbe v/h S,BeBe komt het dier niet
voort
In eon jaargang van "onze Zoetwatervisserij" der Nederlandse Heiden

maatschappij wordt de Rivierprík één maal als zeldzame vangst opgegeven
voor de Molenbeek tezeve Grubbenvorgte
Maer het sterkste is nog, dat deze soort bij dát onderzoek slechts
tweemaal aangetroffen werd, waarvan éénmaal in dezelfde beek enkele

tientellen meters van de opgegeven vindplaatst (en dit terwijl ons
bovengenoemde opgave nog niet bekend was), Het dier werd daar, ín de
Molenbeek tezeve Grubbenvorst ter hoogte van de ruïne "Het gebroken

Slot" (+ 30 m v/d Maas), op 13 mei 1954 gevonden, met eieren waar bet
omheen gekronkeld lage Waerschijnlijk zal de vinder van de opgave in
"Onze Zoetwatervisserij" het door hem aan de hengel gevangen dier niet
losgelaten hebben (wat bij de tweede vondst wel gebeurde), anders zou
men eannemen dat hot 't zelfde dier is gewecst.
De andere vindplaats was de Aalstbeek + 20 m van de Maase Hier
be trof het een schooltje jonge Rivierprikjese

ke ore bel

Waarschijnlijk is de zeldzaamheid van de Rivierprík aan de toom
nemende vervuiling

van onze grote rivieren te wijtene Ook de afnemende

broedgelegenheid, doordat er steeds minder heldere snelstromende op

onze grote rivieren mondende zijbeekjes zijn, kan hier oorzaak van zijnt

Lampetra planeri (Bloch) =Beekprik
Mechelderbeek (6 verz.Br.Arn.) |

ut

/

he
Dit diertje dat in tegenstelling tot de vorige soort geen trekker isy dus
zijn hele leven in de beek doorbrengt, wordt slechts tot 20 em groote
De Beekprik is waarschijnlijk onze zeldzeamste zoetwatorvise (de Zalm
rekenen we hier niet toof Het systeem van het Zoölogisch Museum geeft drie

vindplaatsen in Nederland.

In de Keersop bij Bergeijk (NeBre) (jaartal onbekend), in de Renkumse beek
(nu nog) en in de Haelensebeek (1927). De Levende Natuur geeft twoe vindplaatsen "Beckjes bij Hierden en Hulshorst" (Veluwe) (1924) en Klarenbeek bij
Arnhem (Levende Natuur 1900-6.p.132).
Tijdens een

"Hybikamp" van de Jeugdbond v. Natuurstudic (waar de Afd. Nb.

veh. S.eBeBe ook vertegenwoordigd was) werd zij in de Heuvelbeck bij Gossink

aangetroffen (13-8-'54) (niet gepubliceerd). Tenslotte werd ven Br. Arnoud
een exemplaar uit de Mechelderbeoek (6) (98-'54) en uit de afvoerbeek van het
Leiffender ven (aug 1952) ontvangen (in het hockje ten neo. van Schinveld).
Volgens verschillende onderzoekers is de Beekprik niets andors dan een dwerg~

vorm van de Rivierprik.
Het verschil zou veroorzaakt zijn door het feit dat de eerste om een of andere

reder{?) niet mecr naar zee trekt of kon trekken na de paaitijd.

Alosa alosa = Elft.
Alosa fallax = Flint
Coregonus oxyrrhynchus

Acipenses sturio = steur
allen anodrome trekvissen.

Zij kunnen practisch zeker als voor onze fauna verloren worden beschouwde

Salmo salar (Le) de zalm is eveneens tegev. de watervervuiling, reeds een
zeldzame vis in onze grote rivieren.
Hoewel geweldig interessant en economisch belengrijk, kan zij hier on=

besproken blijven.
De Nederlandse Hoidemaatschappi kweekt wel zalmbroed in haar kwekerij te
Gulpen. De jonge visjes werden, en worden sinds kort weer, in de Limburgse.
beken uitgezet, Het resultaat moet nog afgewacht worden.

phoxinus Le

De
Phominus phoxinus Le= Elrits.

Geul (4 II), Gulp (3 Br. Arn.)
Dit slanke snelle visje, dat niet groter dan 1 dm wordt, is het visje van
de snelstromende heldere Zuid-Limburgse beekjese Zij wordt als een bege—
leider van de Beekforel beschouwd, maer is in Zuid-Limburg veel algemener

den de inlandse Beekforel (Salmo fario).
De Elrits is in alle, niet te kleine, beken in het stroomgebied van de
Geul gewoone Verder in de Jeker en vermoedelijk in de Maas (Redeke 1948).

Ook de Voer komt in aanmerking als woonplaatse
Het is eekterniet eenvoudig dit snelle visje met een schepnet te vangen,
de meeste gevangen exemplaren waren jongen uit een schooltjee

Een oude waarneming van de Elrits op de Veluwe (Hart de Ruijter 1924)
in 1918 en een recente in de Amer (Drente) moet mogelijk aan 't vrijlaten van "Aquarium-Elritsen" toegeschreven wordene

Dit wordt nog waarschijnlijker gemaakt door het feit dat HeRe Smissaert

in april 1956 deze soort in een wijk bij Hoogeveen aartrof (niet
gepubliceerd) «
Noch in de vlakte bij Munster, noch in de 'Baumbergen" in Duitsland

schijnt de Elrits voor te komen ( Beijer 1932).
Waarschijnlijk heeft de Elrits dezelfde levenswijze als de Beekferel en
deze weer als de zalm in de

‘voortplantingsperiode.

We mogen dan verwachtoh det het voedsel van de Elríits voornamelijk uit

Baëtislarven (Eendagsvliegenlarven) en andere zwemmende diertjes bestaat.
Hierover is echter weinig of niets bekend, hetgeen niet te verwonderen is,
wanneer we bedenken dat het tot 1922 geduurd heeft voordat met zekerheid
bokend was dat de Elrits ín Nederland voorkwam (Redeke 1923).

Salmo fario (Le) Boekforel
In de Geul en grotere zijbeken nict zeldzaame Zie verder vorige soorte

Ten behoeve van de hengelsport wordt door de viskwekerij der Nede Heidemij
te Gulpen broed van NeAmerikaanse Regenboogforcl gekweekt en in de Geul

uitgezete

gobio

6e
Gobio gobio (Le)= G. fluviatilis = Riviergrondel

. Gulp (3 II), Ittersebeck (28).
Een tot 20 em lang bodemvisje van beken en rivieren tot in brak water.
Vroeger tamelijk algemeen, maar tegeve de waterverontreiniging hoe

langer hoe meer tot beken beperkt.
In het systeem "Ned, Vindplaatsen! van het Zoölogische Museum
Atdam komt dit visje niet voor.
In de Levende Natuur (1924) is een opgave te vinden voor "Veluwse
weteringen bij Teuge'!', mearfSpportvarhet-Rijksmuseumvoor—
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_molen_te_Linneleepts—£948) . Toch zal deze soort wel niet zo zeldzaam
zijn als uit deze gegevens zou kunnen blijkene Maar zij zal dit zeker
worden wanneer geen beschermende meatregelen genomen worden!
De Riviergrondel schijnt voornamelijk van kleine dode dieren te leven

die hij el grondelend langs de bodem opzoekt waarbij de twee voeldraden
op zij ven de bek hun dienst bewijzene
De soort werd door HeRe Smissaert in mei 1956 zeer talrijk in een

zijstroompje van de Reest op de grens van Drenthe en Overijssel aange

troffen (niet gepubliceerd).

/

Leuciscus cephelus Le Mev= Kopvoorne

Molenbeek tezeve Grubbenvorst (37 I 13-5—'54)
Deze voornsoort, dic makkelijk van de andere soorten te onder=
scheiden is aan de convexe anaalvin, komt vooral in de Maas voor en kan |
meer dan een halve meter lang worden. Het is een rover, die echter ook

wel van plantaardig voedsel leeft,
Men kan in zijn meag-dermkanael niet alleen resten van tamelijk grote ©

vissen, kikvorsen en muizen?) vinden, maar ook zaden, knoppen, wortels
en bladeren van hogere planten en veelal ook diverse algene In mei en

juni leggen de wijfjes een groot aantel (tot 10 000) kleine cieren aan
stenen en oeverplânten (Redeke 1948).
Wat niet in de litteratuur gevonden werd, is dat dezd soort in op

de Maas mondende beken kuit schiet. De Molenboek is een ondiepe (+ 20 cm)
stenige beek met open zandplekken en weinig plantengroei, waar het water
hier en daar over de keien bruiste Het verval is in het gedeelte vanaf

de

Te
de stuw bij de vijver ,tot de Maas aanzienlijk nele 3,44 m op 200 mi Dit
wordt slechts goor één beekjegin Zuid-Limburg n‚le de Lendeus over=
troffen!

Men waant zich in Zwitserland of Canada, wanneer mon (Als op 13 mei 1954)
deze grote dikke voorns met krachtig-spartelende slagen in een niet te
stuiten drang in gesloten groepjes als forellen tegen de waterstroom
ziet opdringen.
Hierbij steken hun zilver-glanzende, van boven zwartgroene op zij koper-

kleurige, lijven in de ondiepste plaatsen voor twee derde deel boven
het wateroppervlak, zodat ze geregeld omslaan om dan met een krachtige
slag overoind te komen en weer voort te stormene

Nemacheilus berbatulus Le Bermpjce

St. Jansbeek (42), Aalstbeek (35), Gulp (3 II)
Dit bodemvisge van heldere beken en rivieren (ook in Maas en Rijn)
wordt 10-15 cm groot, is slank, bijna rolrond en heeft 6 voeldraden
aan de bovenlipe

De kleur is geelbruin met donkere vlekken, Het Bermpje zal in onze
grote rivieren tengevolge van de verontreiniging ven het water momenteel

een zeldzame verschijning zijne
In de katalogus Ned, Vindplaatsen van het Zoölogisch Museum te Amsterdam
vindt men de volgende opgaven:

Beek bij Hoophuizen (1937), Gulp (1941), Renkumse beek (1903), Aalst
beek (1921), beekje Polsmolen (tyneve Nunspeet 1943), Parheclderbeek
In ecn jaargang van de Levende Natuur komen de volgente opgaven voors

Sprengen bij Apeldoorn, slootjes bij Beemte, Twello, Klarenbeck en

Loenen, Veluwe (1924)
Verder werd het Bermpje, tijdens een onderzoek van de Afdeling Natuur=
bescherming van het Staatsbosbeheer in hot kader ven het Beekdalenonderzoek Drenthe, in de volgende beken aangetroffen:

Amer ( 2 x op 15-6~'en 26~8-'54) en Gasterense diep (—6-£54 niet
verzameld) «
Tenslotte werd deze soort tijdemeen “hy bikamp" van de Nederlandse
Jeugdbond ve Natuurstudie (waerbij het Staatsbosbeheer vertegenwoordigd
was
—

iat SS SEE

(Noord-Limburg 1922) en Barnevelder beck (1949).

“By
was), in de Oedingsbeek, Henxelbeck (2 plaatsen),
_Slingerbeek (3 plaatsen), in augustus 1954 gevangen (niet gepubliceerd),
Het is wel zeker dat een aantal van deze vindplaatsen tengevolge van
normalisatie em watervervuiling geen standplaatsen voor het Bermpje meer Zijne
De, voor het vangen van vissen minder doelmetâge netten in aanmerking
genomen, moet voorlopig de conclusie zijng dat 't mat het voorkomen van het
Bermpje in Nederland nog wel meevalt. Dit wil evenwel niet zeggen dat het
Bermpje niet tot de bedreigde vissoorten gerekend moet worden
Door het ontbreken van de nodige gegevens ás niet na te gaan in welke mate de
stand van deze soort in Nederland is achteruitgegaan.
Wanneer het mogelijk zou zijn cen vergelijking te maken tussen de
huidige toestand en die van bev. 50 jear geleden zou waarschijnlijk maar al
te duidelijk zijn dat dit fraade visje over nog eens 50 jaar practisch ge-

|

heel voor do Nederlandse fauna verloren zou zijne Dit aannemende dat nor=
malisatie en watervervuiling gedurende dit tijdvak in gelijke mate zou
toenemen.

De slotconclusie moet dus (helaas) toch zijn dat ook dit, voor onze
beken zo typische, visje dringend om bescherming vraagt!

Cobitis taenia (I} Kleine modderkruiper.

Vlootbeek (24 II), Thonderbeek (29 gezien, maar niet gevangen).
Dit visje lijkt, op het eerste gezicht; heel veel op het Fermpje. Het is
echter kleiner (tot 10 cm) en de staartvin is naer achterer rond (convex),
bij het Bermpje bijna recht. Ook is het lichaam niet rolrond maar zijdelings

samengedrukt, Karakteristiek voor de Modderkruiper is het bezit van een
loodrecht zwart gtreepje op de bovenste helft aan de basis van de staartvine
De naam zeet genoeg over de levenswijze van dit visje: hij zwemt zelden
en leeft meest in de modeer van sloten, plassen, zelfs tot in zwakebrakwater

(Redeke 1948) «

|

Hoewel niet algemeen, komt de Kleine Modderkruiper toch bijna overal in
Nederland voor, Niet echter in heldere beken met een bedding aan stenen

en zand zonder tenminste half vergaan plantaardig materiaale
Cottus gobio Le Rivierdonderpage

Gulp (3 II), Geul bij Epen (4 leg Bre Arnesapril 1954)
Mechelderbeek ( 6 in augustus 1954).

Dit

Je

Dit tenminste 10 cm groot bodemvisje lijkt wel wat op een kegelvormig
draakjes Het heeft een afgeplatte kop met brede bek en zijn ogen staan
dicht bij elkaar boven op de kope De rug is bruinachtig met donkere
vlekken, de buik witachtig eveneens met wlekkene Het is een echte rover
en helemaal niet traag, kan zich met een paar slagen van de bodem verheffen
en dan snel boeschieten.
De Rivierdonderpad komt in beken, rivieren, zowel als in stilstaande
binnenwateren voore In Friesland komt hij osae talrijk in "Oude slootjes"

voor (Redeke 1948). Ook in het brakke water schijnt de Rivierdonderpad
niet te omtbreken.
In onze beken wordt dit visje nogal een samen met het Bermpje aange=

troffen.
Bekend is de broedzorg en verdediging van huis en erf (territorium)
Het wijfje legt 3-4 eieren in een kuiltje tussen een paar stenen, het
mannetje attakeert elke soortgenoot of vijand die in de buurt komt. Vaak
vindt men in een beek meerdere paartjes op enkele vierkante me terse
De mannetjes zonder broed schijnen nog weleens te proberen gat van een

ander in bezit te nemene
Hierbij ontstaan verwoede gevechtens waerbij de dierm elkaar dodelijk

kunnen bijten. (Zie ook Bram de root 1947 Amoeba noe 5/6 ' beeknummer)
Voordat een oordeel over talrijkheid en voorkomen van de Rivierdonderpad.to
geven is, zou recent onderzoek in onze stilstaande binnenwatorer hierover
gegevens moeten leveren (aanwezig in Loosdrechtse plassen Pe Leentvaer

niet gepubliceerd} Zes vindplaatsen worden in de katalogus van het
Zoölogisch Museum te Amsterdam opgegeven en dit zijn alle 6 beken.
Twee daarvan zijn Limburgse (Gulp en Voer), Wier liggen op de Veluwe.
Het is heel goed mogelijk dat de situatie er voor de Rivierdonderpad

niet zo rooskleurig uitziet als men wel aanneemte
Gasterosteus aculeatus Le Driedoornig stekelbearsje

Gulp (3 bij Gulpen leg. Br. Arne aug.'54), Geul (4 bij Wijlré leg.Br. Arn.
auge '54), Leiffender ven (leg Br. Arne auge!54), Vlootbeek (24 II),

Vierlinkbeekse Molenbeek (41)
Dit overbekende visje en zijn broedzorg behoeft hier niet meer beschreven

te worden,

Ze leven het grootste deel van hot jaar ín het brakke water

maar in het yoorjaar zwemmen ze de rivieren op tot in de kleinste slootjese

Het

16.

Het Driedoorntje schijnt (met de paling?) de enige vis te zijn dis
oom wel in voedselarm water voorkomt.

Het schijnt dat er versprei¢.: in het land afwijkende "valken!
(populaties) voorkomen, veroorzaakt door het niet meer naar zee terug-

trekken (vrijwillig of door een of andere barrière gedwongen) van een der
vroegere generatiese Waarschijnlijk behoort het exemplaar dat in mei 1954
in de VierlinkbeMolenbeek gevangen werd tot een dergelijke populatie.

In verband met het onderzoek naar het ontstaan van plaatselijk gelocalie=
geerde rassen onder invloed van gewijzigde omstandighedeng

(aat momenteel bij het Zo®logisch Museum te Amsterdam in stuéde is)
is het van belang een dergelijke standplaats in bescherming te nemerie

Pungitiue pungitius (L).= Ticndoornige Stekelbaarse

Saeffelerbeck (22 II), Vlootbeck (24 II)
Leiffender ven (leg Bre Arnoud auge!54)
:
Dit tot 6 om grote visje is wel not Aimete bekende slootdiertjes
dat haast ieder in zijn jeugd wel gevangen en in een jampot mee naar huis
genomen heefte
De Tiendoorn leeft niet in zee, wel in zwak-~brakke binnenwateren en
verder bijna letterlijk overale
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INDELING LIMBURGSE BEKEN EN OBCOLOGIE.

Inleiding.
Hier zal een poging gedaan worden tot een indeling der Limburgse beken
in een aantal meer of minder duidelijk te onderscheiden typene Een algemeen
bruikbaar indelingsprincipe voor een classificatie der stromende wateren, welke
„verband houdt met de oecologie van de verschillende fauna~elementen is nog niet
te gevene Dit is voornamelijk te wijten aan het feit dat voor de meeste soorten
nog niet bekend is welke milieufactoren verspreidingten voorkomen reguleren.

{
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De term rheophiel b.v, duidt slechts aan dat de bedeelde soort een liefhebber
van het stromende water is, In deze zin wordt dit woord óok in dit rapport
steeds gebruikte. Bij nader onderzoek kan heel goed blijken dat niet de stroom

zelf maar bev, de temperatuur of het zuurstofgehalte de belangrijkste positieve

_

milieufector voor een zge rheophiele soort is, Meest in verband met een indeling ©
systeem voor stromende wateren hebben verschillende onderzoekers de nadruk op
i

een bepaalde factor gelegd, Zo houdt HORA (1930) de stroomsnelheid, IDE (1935)
de temperatuur en MOON (1939) het substraat voor de Voornaamste regulerende
factor, terwijl allen het er over eens zijn dat het zuurstofgehalte belangrijk
Iki
is, Nu betreffen het hier factoren die min of meer met elkaar verband houden
en over het algemeen van de oorsprong af stroomafwaarts geleidelijk van karakter
veranderen, waarbij de omstandigheden hoe langer hoe meer die der stilstaande
' wateren benaderene. Immers, de stroomsnebheid is over het algemeen het grootst
in het eerste dus hoogste gedeelte van de beekloop. Hier, in de nabijheid van de |

bron, is de temperatuur het meest constant terwijl beide factoren het zuurstof

_

gehalte bepalen, Wel bevordert de sterke beweging de warmte=uitwisseling tussen

lucht en water, Naarmate de stroomsnelheid groter is, is de tijd die het water
nodig heeft om een bepaald beektraject af te leggen echter korter en hiermee va
zelfsprekend de warmte=uitwisseling geringér. Voor het langste bergbeekje,
de Mechelderbeek, is de tijd die het water nodig heeft om van bron tot monding
te stromen niet veel meer dan een half uur!

(Aannemende- een gemiddelde stroom=

snelheid van 2 m/sec.) Tevens wordt naarmate de stroomsnelheid groter is zwaar=

der materiaal meegevoerd, waardoor dus de aard van het substraat (bedding) voor

een belangrijk gedeelte bepaald wordt, Tenslotte wordt ook het voorkomen en de
aard der plantengroei in eerste instantie door de stroomsnelheid bepaald. Bij
afnemende stroomsnelheid raken de stenen eerst met wieren later ook met mossen
begroeid, terwijl wortelende hogere planten pas optreden wanneer er bezinking
|
van slib en detritus plaats heeft. Alleen met behulp van het experiment zou na
|
te gaan zijn welke van de genoemde factoren voor een bepaalde soort en voor de ©

beekfauna in het algemeen primair voorkomen en semenstelling bepalen.

.

De meeste auteurs volstaan ieveme het hierboven gezegde, met een omschrij= ||
ving van typen of zones welke sterk varieren met de geografische ligging en de
onderzochte fauna-elementen. RICKER (1934) komt voor stromende wateren in het

merengebied van Canada (Ontario) wel tot een systeem met een hoofdindeling naar

de grootte van de afvoeren op 1 juni en een onderverdeling achtereenvolgens near |
maximum temperaturen, stroomsnelheid, substraat en kalkrijkdom.
Geen van de vroegere indelingen voldoen voor de Limburgse beken al was

het reeds omdat het aantal verschillende typen hier zeer beperkt is. Om ver=
schillende redenen is ook deze indeling slechts voor dit speciale gebied van
belang,

Indeling .

|
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Indeling.
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Bij de hier te geven indeling der onderzochte Limburgse beken wordt zoe
veel mogelijk uitgegaan van het al of niet voorkomen van bepaalde faunaelementen en de aard van de plantengroei.
Voor tot de indeling der beken over te gaan moet hier opgemerkt worden
dat de bronnen een afwijkend, hoewel bij de bergbeekjes aansluitend, milieu
vormene Karakteristteke soorten zijn de blinde vlokreeft Niphargus, de plat—
worm Planaria alpina en enkele zeer zeldzame schietmotsoortene
Een eerste onderscheiding der Limburgse beken in twee groepen wordt ge

geven door het al of niet voorkomen van twee rheophiele vormen, de beekplat=
worm Planaria gonocephala en de bergbeek-variëgteit van de gewone vlokreeft
Gammarus pulex fossarum. Planaria gonocephala is de trouwe bewoner van heldere
beken met een meer of minder stenige bedding. Van Gammarus pulex fossarum was
bekend dat zij een bewoner van bergbeken is en haar voorkomen ín Zuid-Limburg

is kort geleden aangetoond (Br.ARNOUD 1953), Verrassend is het te zien dat

haar voorkomen in Limburg vrij nauwkeurig met dat van Planaria gonocephala
overeenkomt! Van de 25 beken en zijtakjes, welke zich door het voorkomen van
één dezer kensoorten ven waterlopen met bergbeek-karakter van de overige
Limburgse beken onderscheiden, behoren er 14 tot het stroomgebied van de Geul, |

waar meer dan elders ook kleinere zijstroompjes in het onderzoek betrokken .
werdene De overige 17 onderzochte beken zijn voor het merendeel echte laage
landbeken.
Een verdere onderscheiding van deze "bergbeken in ruimere zin" moet wopr=
al gezocht worden in het al of niet voorkomen van een wier en mosbegroeiing

/

op in de beek liggende stenen, wat hier afhankelijk is van de stroomsnelheid,
Deze begroeiing ontbreekt meest ín de kleinere beken behorende tot het stroom
gebied van de Geul, Hoewel zij zich door hun habitus nog van beken in de
Ardennen en andere bergachtige streken onderscheiden kunnen deze beekjes het
best als bergbeekjes betiteld worden,

le De meest trouwe bewoners van onze bergbeekjes zijn wel de larven van de
eendagsvlieg Rhithrogena semicolorata en van de schietmotten Agapetus SPee,

Drusus annulatus en vooral Rhyacophila septentrionise
2e Dear waar de stroomsnelheid minder groot is, zoals in de Geul zelf, zijn de
stenen en andere vaste substraten begroeid met mossen en wieren. Tussen de
stenen vindt men kleinere of grotere plekken met zand en slib en in de bochten |

en langzamer stromende plaatsen wortelendehogere planten. Hiertoe behorende |
grotere beken in Zuid-Limburg als Geul en Gulp verder de Roodebeek bij Vlodrop
en een klein gedeelte van de Vlootbeek n.l. de zege Montforterbeek terwijl ook ©
de Jeker en enkele beekjes aan de bovenloop van de Geleen net nog tot dit beeke
type gerekend moeten worden,
i
Het meest aan dit Geultype gebonden zijn de larven van de cendagsvlieg
Epheme= |
rella ignita, de schietmotlarve Rhyacophila dorsalis en de kevertjes Latfelmis

volckmari en Helmis mallget.

3e Voor nu tot de laaglandbeken over te gaan moeten hier enkele tamelijk snel |

stromende Noord=Limburgse beken afgezonderd worden. Hoewel niet tot het Geul

type te rekenen komen deze beken met de bovenbesproken beken overeen door het

voorkomen van het rheophiele slakje de Phrygische Muts (Ancylus fluviatilis).

Behalve door de tamelijk grote stroomsnelheid (als bij beken van het Geultype)

zijn zij waarschijnlijk het best te karakteriseren als kalkarm met vrijwel
kale zandbedding. Hiertoe behoren de Schellekens= Gansbeek, de Aälsbeek en
enkele andere Noord—Limburgse beken.

|

A, De typische laagleandbeken stromen uiteraard langzaam, zijn meestal
meer dan0,5 m diep, hebben een zand — slib — detritusbedding en vaak
een weelderige plantengroei, Het aantal kenmerkende soorten, die we
als subrheophtel aan kunnen duiden, is voor zover bekend klein, Hier-

toe kunnen de eendagsvlieg

Ephemera vulgata en hetvmosseltje Pisidhum

cinereum gerekend worden (REDERE 1948). Voor verdere onderscheidingen
binnen dit type zij verwezen naar de hierop volgende bespreking der
laaglandbeken,.
Twee dank zij voedselarmoede afwijkende laaglandbeken zijn tenslotte:

5. Voedsélarme bosbeek’ - Boschbeek Meynweggebied.

:

6. Beekbroek - stroomveen — Roodebeek bij Brunssum,
BESPREKING BRONNEN EN BEEKTYPEN EN HUN OECOLOGIES
0) Zuid-Limburgse bronnen,
|

De in oewologisch opzicht belangrijkste eigenschap van bronnen is

wel dat de temperatuur het gehète jaar constant is (zie ook hydrologie).

|
Dat wil zeggen dat de temperatuur in de winter relatief hoog en in de
van
zomer relatief laag is. Verschillende auteurs hebben op het belang
|
het laatste gewezen. Sommigen hebben in het uitsluitend voorkomen in
bronnen redenen gezien de betreffende soort als een “ijstijdrelict" op
te vatten, wanneer het dier in de Alpen en Noord-Europa cen ruimere
verspreiding vertoonde (alpine platworm: P.STEINMAN 1907 e.a), Maar
typische bronbewofners kunnen ook "relicten'" van de warme Atlantische
periode na de ijstijd zijn! Toen het weer kouder werd zouden veeschillen
teren met de
de emigranten uit Zuid-Europa zich in de bronnen, zijûde
uren
op onze breedte, hebben teruggetrokken
hoogste wintertemperat
(THIENEMANN 1926, NIELSEN 1950). De Zuid-Limburgse bronnen vormen een

uniek milieu en zijn o.a. voor historisch — zoögeografische studies
van groot belang!

Hoewel het zuurstofgehalte, zodra het grondwater in aanraking komt
met de lucht, snel toeneemt, zal &it in de bron zelf nog betrekkelijk
laag zijn. MARLIER (1951) geeft voor bronnen in het Belgische district

|

Brabant verzadigings percentages voor zuurstof tussen 64 en 90%.

|

Het kalkgehalte in de onderzochte Zuid-Limburgse bronnen zal steeds

tamelijk hoog zijn (Roodbron 101,5 mgr Ca+per L.). De kalkrijkdom zal

voor sommige bronbewoners belangrijk zijn,„Hierover zijn echter meer
gissingen gemaakt dan bewijzen geleverd,
Verder zij hier opgemerkt dat vooral bij bronnen op stenen, bla=
deren enz., die constant door een dun laagje water overstroomd worden

of door het spattende water vochtig gehouden,een bijzondere levens=gemeenschap voorkomt,de z.g. hygfopetrische fauna van THIENEMANN(1926).
Wat Nederland betreft is hierover nog praktisch niets bekend; wel

vermeldt FISCHER (1934 en 1950) b.v. het voorkomen van bronschietmotten
Lik
voor het Ravensbos bij Valkenburg. Verder behoort hiertoe de tijdens
~
het bekenonderzoek aangetroffen schietmot Crunoecia &rrorata, waarvan
Hie

de pop in de bron zelf leeft, de larve tussen de vochtige bladeren,

Ook van vertegenwoordigers van verschillende andere groepen (mugge

HIE

mijten) is bekend dat zij bij voorkeur of uitsluitendhet constant
vochtige milieu mm bronnen bewonen.

Tenslotte komen uitsluitend in bronnen allerlei/fdieren van ondergrondse wateren jaan de oppervlakte, In Zuid-Limbyrg ontdekte vooral

Br.Arnoud verschillende vormen van het blinde vlékreeftje Niphargua,

waarvan vooral Niphargus aquilex schellen

bergi

een algemeen in

ik:

be

bronnen |

in het stroomgebied van de Geul voorkomend diertje is(HOLTHUIS 1956).
Deze soort werd tijdens het bekenonderzoek 1954 verschillende malen —
aangetroffen.
Een nader onderzoek in onze bronnen fauna is zeer gewenst en
belooft verrassendà resultaten voor verschillende biologische wetenschappen op te leveren,

i

B a
Volgt hier nog een opsomming van tijdens het bekenonderzoek 1954
voornamelijk of uitsluitend in bronnen aangetroffen soorten.

Tricladia (platwormen)

Planaria alpina DANA

Amphipoda (vlokreeften)
an aquilex schellenbergi KARAMAN
Trichoptera larven (schietmotten)
dare ehe spec.
Plectronemia conspersa CURT. (ook in beken echter alleen in
Roodbron talrijk
Crunoecia irrorata CURT?

1) Bergbeekjes .
e bergbeekjes zijn stromende wateren in meest extreme vorm en
bij uitstek geschikt voor de bestudering van de invloed van stroom=

sterkte en daarmee samenhangende factoren op de fauna, PAUL STEINMANN
(1907) noemt in zijn "Die Tierwelt der Gebirgsbäche" de vbtgende
factoren karakteristiek voor dit beektype: "a) Constante lage tem-

peratuur, b) hoge stroomsnelheid (en schommelingen in de waterstand),
ec) zuurstofrijkdom, da) geringe plantengroei, e) stenige bedding".
Hieraan voldoen de Zuid-Limburgse bergbeekjes vrij goed hoewel de
stroomsnelheid lager en de zomertemperaturen vanzelfsprekend meest

hoger zullen zijn dan van de door STEINMANN onderzochte bergbeken
in Jura, Schwarzwald, Alpen en Karstgebergte. De fauna der ZuidLimburgse bergbeekjes vertoont in verschillende opzichten ook verrassende overeenkomst met die der Midden-Europese beken.

f

De stroomsnelheid (druk) op zichzelf kan haast niet anders dan R
een negatieve, het voorkomen beperkende, milieufactor zijn. Haar
enige direkte invloed is immers een meevoerefde en wel naar plaatsen

waar de omstandigheden geheel anders zijn. Verschillende soorten vertonen dan ook "aanpassingen" die dit effect zoveel mogelijk te niet
doen. De hoge stroomsnelheid zal wel een fan de hoofdoorzaken boor
het beperkte aantal soorten in dit beektype zijn. Een feit is dat
het soortenaantal in stroomafwaartse richting over het algemeen
toeneemt. Aan de andere kant is het mogelijk dat de bergbeken juist
dank zij dit 'wegselecterend" effect van de stroom een toevluchts-

i

|
{

oord zijn geworden voor bedreigde soorten der stilstaande wateren,
omdat deze zich wel in dit extreme milieu konden handhaven en de hen

beconcurrerênde soorten niet (THIENEMANN1926), Deze soorten kunnen

zich dan als typische bergbeekdieren voordoen maar zijn het in oeco-

logische zin niet! Hetzelfde verschijnsel doet zich bij planten voor.

De stroomsnelheid is naar een schatting,met behulp der bekende waarden
in de grotere beken in het stroomgebied van de Geul,meer dan 2 m/sec.

(Rapp. De Geul met zijbeken 1939). De stroming heeft indirekt posi-

zuurstof hieruit een laagje waarin het zuurstofgehalte en daarmee

de spanning aanmerkelijk gedaald is. In stromend water en in berg-

beken in het bijzonder is dit uitgesloten en wordt het dier steeds
door met zuurstof verzadigd water omgeven. Voor het zwevende voedsel
als detritus en kleine diertjes geldt hetzelfde. De stroom betekent
een foortdurende ganvoer van voedsel en vele vastzittende dieren
weten hier met behulp van zelfgebouwde netjes (Hydropsyche) of borstels

Î
mame

tieve waarde in verband met de
s- en voedselvoorziening, Immers
om een dier in stilstaande wateren ontstaat door de opname van b.v.

en kammen op de ledematen en/of monddelen van te profiteren. Voor

eventuele plantengroei geldt het gezegde ook voor de in het water

opgeloste voedingszouten. RUTINER (1952) spreekt in dif verhand

van physiologisch voedselrijk. Immers stilstaande wateren zijn wat

betreft het zuurstof- en voedselgehalte

|

if
|

vaak minstens even rijk aan dez.

stoffen. Des te belangrijker is het besproken effect wanneer men bedenkt.

ce ets —dugg stroom vele dieren dwingt zich op stenen enz. vast te

EE 3

zetten,

8
Tenslotte zij er hier op gewezen dat de stroomsnelheid in een berg-

beek van punt Ast punt zeer sterk wisselt, In de bochten wordt soms
reeds enig zand afgezet en vlak achter een steen kán de stroomsnel-—

heid praktisch nul zijn, Hier leven vaak kleinere dieren en eencelligen die geen bijzondere "aanpassingen" aan het stromende water

vertonen (THIENEMANN 1926).
Het zuurstofgehalte

is in verband met de constant lage tempe-

ratuur hoog, terwijl het water door de sterke beweging en het grote
aanrakingsoppervlak met de lucht steeds verzadigd is. Het belangrijkst is, behalve het eerder besproken effect van de stroming, het
feit dat het zuurstofgehalte en daarmee de spanning constant hoog is,
ook in de bij andere wateren meest kritieke zomerperiode, Stilstaande wateren kunnen eveneens voor 100% verzadigd zijn en dank zij
de koolzuur-assimilatie zelfs over=verzadiging vertonen, maar 's
nachts en op warme bewolkte dagen kan het zuurstofgehalte aanzienlijk
dalen, Uit experimenteel werk van verschillende onderzoekers blijkt
dat over het algemeen geleedpotigen uit snelstromende wateren een
groter zuurstofverbruik vertonen dan verwanten uit stilstaande wateren (FOX en anderen 1933 en 1935. BERG 1952). Voor een rheophiel

slakje als de Phyrgische muts (Ancykus fluviatilis) echter is dit

volgens BERG (19825 niet het geval. Hij toonde aan dat het zuurstof-

verbruik van #xgx dit slakje ongeveer gelijk was aan dat van haar

verwant uit stilstaande wateren Acroloxus lacustris. Bij afnemend
zuurstofgehalte van het water bleef het zuurstofverbruik van Ancylus

fluviatilis weer constant in tegenstelling tot dat van Acroloxus

acustris waarbij het verbruik onder deze omstandigheden afnam. Wel bleek
eylus fluviatilis veel gevoeliger
van

zuurstof. Daar dit in de natuur se:

el

LNA

Ket
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esechouwing geleken)
akses
voorkomt, kan de
zuurstofbehoefte dezer soorten hun verspreiding asset verklaren ! Ook
in hun reactie t.o.v. temperatuurverhoging kwamen beide soorten

volgens BERG overeen, Hi@aminiendekering=getrokkenwordentermen
et

ioe}

Wat betreft de temperatuur sluiten

de bergbeekjes zich bij die

van de haar voedendebronnen aan. Hoewae de schommelingen groter zullen

zijn naarmate het gedeelte verder van de bron of bronnen verwijderd
is, is de temperatuur tamelijk constant. De hoogste tijdens het
bekenonderzoek 1954 gemeten waarde bedroeg 15° C voor de Mechelderbeek
(II) op 5 augustus 1954. Tijdens de vorstperiode van januari in het-

zelfde jaar waren alle bergbeekjes geheel ijsvrij. In aansluiting
met het hierover onder “Bronnen opgemerkte, kunnen tot bergbeekjes

beperkte soorten sterftherme koudwater (met noordelijke verspreiding?)

als wel stentherme warmwater=soorten (met zuidelijke verspreiding?
zijn en vanzelfsprekend ook de reeds aangeduide eurytherme soorten die

voor de concurrentie met andere soorten in de bergbeekjes gevlucht

zijn. WHITNEY (1939) toonde experimenteel

larven uit snelstromende stenige beken

aan dat de eendagsvlieg

peratuur-verhogingen waren dan soorten uit stilstaande

ook in een milieu sterk ove

zuurstof. Eedyonurus en Ehithrogena

|
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throgena semicolorata, Ecdyonu- |

rus Vvenosus en verschillende Baëtissoorten veel gevoeliger voor tem—
Caenis en Cloeon dipterum,

|

teren als

digd met

zijn in Nederland tot de Zuid-

Limburgse bergbeekjes beperkt en kensoorten voor dit beektype te
noemen. Het is evenwel heel goed mogelijk dat andere factoren dan de

temperatuur mede de verspreiding van deze soorten bepalen. Op grond
van de noordelijke verspreiding en het in Denemakken tot bronnen
beperkte voorkomen van Rhyacophila septentrionis houdt NIELSON
(1950)

deze schietmotlarve voor gen stenotherm koud waterdier en "relict"
uit de laaste ijstijd. MALIER (1951) vermeldt deze soort uit bronnen
aan de Smohain in het Belgische district Brabant. In Zuid-Limburg

ek ek
werd Rhyacophila septentrionis tijdens het bekenonderzoek 1954 uitsluitend in de bergbeekjes en verder in de Voer, een bergbeek benaderende
beek van het Geultype aangetroffen. Zosls reeds opgemerkt is ook
Rhyacophila septentrionis als een kensoort voor de bergbeekjes te
beschouwen, in bronnen werd zij niet aangetroffen. Stenotherme warm=
waterdieren zouden de larven van Agapetus fuscipes kunnen zijn, die

NIELSON (1950) voor Zuid-Europese emigranten van de warme Atlantische
periode naäde ijstijd houdt. Deze soort zou zich toen het weer kouder

werd in de 's winters relatief warme bronnen en bergbeekjes hebben
teruggetrokken. Helaas was het nog niet môgelijk de uitsluitend in
bronnen en bergbeken aangetroffen Agapetuslarven op naam te brengen

zodat het niet zeker is of het hier (alleen) Agapetus fuscipes

betrof.

De temperatuur kan behalve
een positieve factor, als in beide bovengenoemde gevallen, ook een negatieve factor voor vele (Atlantische)
soorten zijn,omdat de zomertemperaturen hier te laag zijn. Dit is
vooral te verwachten bij aquatile insekten waarvan de volwassen individuen voor de voortplanting het water verlaten en hun levenscyclus
in één jaar voltooien, Dit is het geval bij de meeste eendagsvliegen,

oevervliegen en schietmotten. IDE(1935) toont duidelijk aan dat de af-

wezigheid van vele, meer stroomafwaarts wel voorkomende soorten in de
bovenloop veroorzaakt wordt door het feit dat de temperatuur hier te
laag is ha daarmee de groeisnelheid der larvean)om op tijd hun ontwik-

keling te voltooien, De door IDE onderzochte beken in Ontario (Canada),
waarvoor het hierboven gezegde het geval was, vertoonden ongeveer
dezelfde zomer-temperaturen als de Zuid-Limbyrgse bergbeekjes.
De aard van de bedding, het substraat voor de meeste in berg-

beken levende dieren schijnt ook een belangrijke milieufactor te zijne
eiste}
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ends de aanwezigheid van stenen
e‚d, noodzakelijk omdat de dieren onder de heersende stroomsnelheden
een vast substraat behoeven om zich aan vast te hechten, of dienen de
stenen als schuilplaats. Deze soorten zouden zich, onder overigens
gelijke omstandigheden wat betreft temperatuur en zuurstofverzadiging,
in langzaam stromendt of stilstaand water met een zachte slib of

_ detritusbo
f

"“tevreden stellen!"

<DeZuid-Limburgse bergbeekjes hebben bijna allen een vrijwel

gesloten stenige bedding, Meer grof zand en fijn grind hebben de bergbeekjes in het dal van de Sinselbeek bij Vaals,en in het algemeen de

eerste plm. 100 meter vanaf de bron. Soms, zoals bij de Boorbeek

en vooralg de Bekletbeek die door opgaand hout begeleid worden, is
de bedding minder stenig en komen er hopen bladeren en ander half-

vergaan plantaardig materiaal voor. Deze hopen bieden verschillende
soorten voedsel en beschutting en vormen een zeer speciaal micromilieu
waar de invloed van de stromm veel geringer is. Vooral verschillende
oevervliegen houden zich bij voorkeur of uitsluitend tussen deze
bladeren op.

Een plamtengroei, zelfs van wieren en mossen ontbreekt in de

bergbeekjes vrijwel
steeds. Alleen de kleinste bronstroompjes, waar
de hoeveelheid water gering is en âe stroomsnelheid lager, komt

soms enige hogere plattengroeiN (Nasturthum officinale)voor en zijn

de net boven het water uitstekende maar toch steeds zgochtig

gehouden

stenen soms met mos begroeid, Een wierbegroeiing (€lado et komt soms
in het laatste gedeelte voor, b.v. in de Terzieterbeek vlak voor haar
val in de Geul, In verband met de plantenarmoede zijn de meeste soorten roofdieren of detritus eters,
De chemische gesteldheid van het water is reeds onder "Hydrologie"

besproken, waarbij Oem. opgemerkt werd dat hierover weinig bekend is.

De tijdens het bekenonderzoek bepaalde waarden voor de zuurgraad

liggen’ tussen 7,0 en 7,8, die voor het Chloorgehalte in mgr. per liter
tussen 9,0 en 22,0. Het kalkgehalte isin alle bergbeekjes tamelijk
fwae Be Sophene

en

eeeae
hoog, in de beekjes in de vlakte van de Sinselbeek als Zieversbeek
lager.
Tenslotte volgt hier een korte omschrijving van het
karakter

der Zuid-Limburgse bergbeekjes.
Omgeving: weide en hooilanden.
Lengte: maximaal 4 km.

Breedte: maximaal plm 2 m.
Diepte: maximaal plm. 30 cm, meestal plm 10 cm.

Gaddele Atroomsnelheid:

meer dan plm. 2 m. per sec.

Verval: min, 10 m/kmmax. 25 m/xm.

temperaknurxxminxpimixig@ynmaxknkgaxisk.

Buurgraxadxxmin

Temperatuur: min.? (plm. 4°C), max.plm.20° GC.

Zuurgraad: min,plm. 7,0; max.plm.7,8.

-

Bedding:

geen slib eh detritus, vrijwel gesloten ved¢fvan,
meest
onbegroeide stenen.
Plantengroei: geen

Kalkgehalte: meestal hoog (Roodbron 101,5 mgr/L. Catt)
Enigszins afwijkende bergbeken.

con a veel plantaardig materiaal,

Omgeving"bos'"/ weinig stenen (Belletbeek-Noorbeek),

gtgesloten stenige

bedding

(Walsbeek),

Fauna:

Lijst van tijdens het bekenonderzoek 1954 uitsluitend
of voornamelijk
in bergbeekjes aang
etroffen soorten.

Iricladia (beekplatwormen)

,

anaria gonocephala DUGES

Amphipoda (vlokreeften)
Gammarus pulex fossarum KOCH,

Plecoptera (oevervliegen)

Protonemura meyeri (PICT?)

(alleen Belletbeek)

Ephemeroptera (eendagsvliegen)
aetis

dév.spp.

Rhithrogena semicolorata (CURT)
Ecdyonurus venosus (FADR. )
Ecdyonurus fluminum (PIcT,)

Trichoptera (schietmotten)

yacophila septentrionis MCyLACH.

gapetus spec.
Frusus annulatus STEPH,
Silo spec.

Sserocostoma pedemontanum
MC,LACH.

Hydrachnellae (water mijten)

Sperdhon glandulosus 4KOEN.
Sperchon setiger Bir seticer 4
THORS
erchon setiger insi

es

WALTZ}
Sperchon Tent oo CROENY

Lebertia lineata ETHOR,

y.

Atractides nodipal ie Pts

Atractides nodipalpis pennata
(VIETS, )
Gastropoda (slakken)
2
Ancy lus fluviatilis (MULL)

Pisces (vissen)

-Lampetra planeri BLOCK (le
g.Br.Arnoud)
Phoxinusphoxinus (L.)
;

en

2, Beken van het Geultype.
De Geul met haar grootste zijtak de Gulp, de Voer en de Roodebeek
bij Vlodrop sluiten zich in verschillende opzichten bij de Bergbeken
aan. Ook de Jeker, een klein gedeelte van ide Vhootbeek n.1l. de
Montforterbeek en de Hoensbeek met het zijtekje van de Molenbeek
aan de bovenloop van de Geleen moeten nog tot het Geultype gerekend
worden, al hebben vooral de twee laatstgenoemde een geheel ander voor=
komen. Min of meer vervuilde beken zoals de Sinsel— en Eyserbeek worden

worden hiep

De

bujten beschouwing gelaten.

RE is in deze beken lager dan in de bergbeekjes.

4
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Hierdoor treedt er vooral in de bochten slib en detritusbezinking op
en kunnen hogere wortelende planten zich hier vegtigen, De stenen

zijn meestal met wieren en mossen begroeid, Op de shelst stromende
ondiepere plaatsen ontbreekt echter nog elke plantengroei, In de
Jeker, die meest dieper is dan de andere beken van dit type bestaat
de bedding uit slib eh detritus terwijl de stenen meest ontbreken,
In de, vooral in de Geul, hier en daar tijk ontwikkelde plantengroei
van o.a. Elodea canadensis, Ranänculus aquatilis enz. wordt de stroom
sterk geremd en komen ook allerlei soorten van stilstaande wateren

voor. Het aantal verschillende biotopen is in deze beken veel groter
dan in bergbeekjes en echte laaglandbeken en de fauna soornrijker.
De temperatuur is veel minder constant en zomers vaak belangrijk
tan hoger dan in de bergbeekjes, in de winter echter steeds nog enkele
graden boven nul. Mogelijk is het o.a. hieraan te danken dat een
algemeen in Italië voorkomende schietmot als Odontocerum albicorne
nog in Geul en Gulp voorkomt en zelfs wat Nederland betreft tot deze
beken beperkt is.CONRAD (1942) noemt deze soort, in een studie over
een beek in de Ardennen "moins stenotherme d'eau frobie". Odontocerum

albicorne zou echer een stenotherm warmwaterdier genoemd moeten worden
en zij wordt door NIELSEN (1950) tot dezelfde groep gerekend als de

|

onder "Bergbeken" reeds besproken Agapetus fuscipes rgb uit Zuid- |
Europa van de warme Atlantische periode), Nu kan nog de vraag gesteld

worden, waarom Odontocerum albicorne niet in de bergbeekjes voorkomt,
Waarschijnlijk is het een planteneter en mist zij dit voedsel in de

bergbeekjes. De laaglandbeken en andere wateren zullen in de winter
voor deze soort te koud zijne

Chemische geeterdhend van het water, Analyses zijn nog weinig
uitgevoerd, De Geul, Gulp en Voer zullen kalkrijk zijn. De Hoensbeek
en Molenbeek matig kalkrijk (?)

en de Montforterbeek en Roodebeek

i
he

bij Vlodrop waarschijnlijk kalkarm. Over de invloed van deze verschil
len kan weer niets definitie
eendagsvlieglarven van het?

zegd worden, Mogelijk mijden de
agenia en Paraleptophlebia submarginata

kalkrijk water? (zie ook "Tricladia

Het zuurstofgehalte in deze beken ís vooral zomers belangrijk

lager dan in

de

bergbeken, Aan het "Onderzoek verontreiniging opper-

vlakte wateren in Nederland" (1949) worden de volgende cijfers ont-

leend, Geul:6 juli 1948 62%, 8 september 1948 100% verzadiging. De

waarden voor Gulp, Voer, Hekenliggen hier tussen in, De zuurstofver-

zadiging in augustus kan waarschijnlijk nog lagere waarfen vertonen,

(zie ook WHydrologie"). Niettemin mogen deze waarden i.v.m. het onder
“Bergbeken" besproken effect van de stroming, niet met gelijke waarden

in stilstaande wateren gergeix vergeleken worden, Dexbeken zijn dan
nog KKLENX erslate zuurstofrijk.

be
&

Korte omychrijving karakter beken van het Geultyve.
Stroomsnelheid®%: van
plm. Tm/sec tot om/sec.

Verval: van plm, 2 m

tot plm, 1Om/km.

Zuurgraads min. 7,2; max. 8,0.

x) Geschat naar bekende waarden. Rapp. Geul met zijbeken 1937

$
£
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Bedding: Meestal met mos en wier begroeide stenen. Slib en detritus
in bochten en langzamer stromende plaatsen. Soms als bij
Jeker geheel zachte bedding.
Plantengroei: Op plaatsen met lage stroomsnelheid, wortelende hogere
plantengroei.

Fauna:
Lijst van tijdens het bekenonderzoek 1954 voornamelijk of uitsluitend
in heken van het Geultype aangetroffen soorten.

Ephemeroptera (eendagsvliegen

Ephemera danica (MULLER)
Heptagenia flava (ROSTOCK)
Heptagenia sulphurea (MULLER)
Habroleptiodes modesta (HAGEN)
Ephemerella ienita (PODA)
Torleya belgica ZLESTAGEY

Plecoptera (oevervliegen)
euctra geniculata £STEPHENSY

Perlodes mbcrocephala (PICTET)

Trichpptera (schietmotten)

pesoila dofsalis ÁCURT, Y

dontocerum albicorne ¢SCOP.}

Coleoptera (kevers)

Lathelmis volckmari (PANZ*)
Helmis mafgel (BEDEL)

Pisces (vissen)
hoxinus

phoxinus (L.) = Elritis

Tottus aa (L.) Rivierdonderpad.

Verder veel Baëtis spec. (eendagsvl. ), Silo spec. (schietmot),
Ancylus fluviatilis (slak),
De genoemde tot het Geultype gerekende beken vormen een veel minder
homogene groep dan de bergbeekjes. Zij vertonen een overgang naar de
laagland beken, en er is een reeks op te stellen waarbij het bergbeek
karakter steeds meer op de achtergrond geraakt. Deze reeks in dan te
—m
beginnen met de beek die zich het meest bij de bergbeekjes aansluit:
D voer (met Hyecophite septentrionis), Gulp, Roodebeek Vlodrêp, Geul,

|

Montforterbeek, Jeker,Hoensbeek met zijtak Molenbeek. (zie verder bespre-

king dezerbeken.)

“0

Zijds zijn zij naar de fauna, mogelijk verband ho

met

3

), als volgt in drie groepen te ve

|
|

minder kalkrijk?
kalkarm?
met zij
olenbeek Montorterdeck-

P
-es
/

ria

gepmcephala

arus pulex

§
fossa”|

Tem

Syace bil eee

P

G

a_gonocepha

=

| Phalycelis cornuta

RUM

… | Roodebeek Vlodrop
(Planaria gonocephala

ammarus

|

pulex

ossarum

Heptagenia spec.

|

3) Snelstromende uitgesproken kalkarme zandbeken.
De stroomsnelheid dezer beken is van dezelfde grote orde als die van

het Geultype. Het belangrijkste verschil met de beken van het Geultype is

moeilijk aan te geven. Waarschijnlijk zijn deze beken uitgesproken kalkarm,
chemische analyse ontbreken evenwel. Verder zijn ze arm aan organisch
materiaal en detritus. De bedding bestaat uit grof uitgewassen zand en weinig
stenene Hen plantengroei was in de onderzochte gedeelten niet aanwezig, uit—
gezonderé in de Aalsbeek vlak voor haar monding in de Maas.

Deze beken werden slechts in het laatste deel van hun loop onderzocht.
Meer stroomopwaarts vertoont bev. de Schellekensbeek weer een geheel ander
karakters De stroomsnelheid is dan geringer en de bedding bestaat uit fijn
slib en detritus en hier en daar enkele stenen. Meer van dergelijke beken als
de Aalsbeek in haar boven en middenloop, de Kroonbeek en andere Noord—Limburg.
se beken zouden nader onderzocht moeten worden om tot een duidelijk inzicht

betreffende het karakter dezer beken te komen,

De fauna wordt gekenmerkt door het voorkomen van het rheophiele slakje
de Phrygische muts (Ancylus fluviatilis), maar vooral door de aanwezigheid ~
van de beekplatworm Polycelis cornuta gepaard aan de afwezigheid van Planaria
gonocephala. Het laatste in tegenstelling met alle andere beken waar plat—
wormen aangetroffen werden. In verband met nog steeds niet opgehelderde vrage
betreffende de oecologie der beekplatwormen is een nader onderzoek in deze

beken gewenst (zie ook "Tricladia') (zie verder bespreking Gansbeek — Schell

kensbeek). Tot dit beektype behoren verder andere Noord-Limburgse beken aan

de rechter oever vandé Maas als de reeds genoemde Kroonbeek ten noorden van
Gennep en mogelijk ook de Jelebeek bij Middelaar.

;

oe & ee
4, Laaglandbeken.
Na het reeds in de inleiding over laaglandbeken opgemerkte is
het voormaamste over dit beektype in het algemeen gezegd. Voorzover

bekend heeft ggen enkele onderzoeker zich speciaal met de studie van
de echte laaglandbeken bezig gehouden. Wel noemt MARLIER (1951) zijn
studie over de Smohain ten Oosten van Brussel "la bhologie dtun

ruisseau de plaine" gaar uit de gegeven soortenlijst blijkt de Smohain een beek van het Geultype te zijn. Hij zegt dan ook dat beken als
de Smohain nog niet het stadium van de beken in Vlaanderen bereikt
hebben. Laatstgenoemde zijn echter juist typische laaglandbeken waartoe ook tele Limburgse beken behoren,
De fauna vertoont grote overeenkomst met die van sloten en plassen,

enkele min of meer typische zg.

subrheophiele soorten werden reeds —

genoemd. Ook de flora vertoont in hoofdzaak dezelfde samenstelling als
die van stilstaande wateren. Wel zijn dg stengelleden vaak langer

en de bladfen smaller (Callitriche)DA¥“sn soortgenoten in stilstaande

wateren. Enkele soorten goals de Vlottende Waterranonkel (Ranunculus
fluitans en Dichtbladig Fonteinkruid (Potamogeton densus) zijn

typische beekplanten. Deze overeenkomst is echter voor een belangrijk
deel het gevolg van het ingrijpen van de mens in de natuurlijke gang
ven gaken. Afgezien van de vanzelfsprekend funeste verontreiniging en
‘normalisatie" belet de st@@es terugkerende "schouw" het optreden van
|
een natuurlijk (dynamisch) evenwicht. Doordat de verlanding en daarmee >
het meanderen en afsnoeren van kronkels door de geregelde "schoonmaak" en het uitbaggeren gegengegaan wordt, is het azntal levensruimten ©
en daarmee het aantal levensgemeenschappen in de tegenwoordige laaglandbeken zeer beperkt.
Hoewel de laaglandbeken in Limburg onderling zeker verschillen
vertnonen is het nog niet mogelijk om een indeling tegeven. Dit heeft
verschillende oorzaken.Ten eerste ontbreken nog de meeste gegevens
over de ghemische samenstelling wan het water en de veranderingen hier- _
in in de loop van het jaar. Verder is meest nog niet bekend welke

invloed de chemische samenstelling van het water op de verschillende
soorten uitoefent, Tenslotte worden bepaalde verschillen genivelleerd

door "schouw" en normajisatie. Toch zijn er drie factoren aan te wij-.
zen die zeker het algemene karakter van cen laaglandbeek bepalen, Dit
zijn een hoge oeverbegroeiing, zandbédding, voedsel-(kalk)rijkdom.

i

Door een hoge peyerhkeripeximg oeverbegroeiing wordt het zonlicht ©

onderschept met het gevolg dat een plantengroei praktisch geheel ontbreekt. Dit geldt uiteraard vooral voor smallere beken; in de Swalm kwar
ondanks de hoge begroeiing nog wel enige plantengroei voor. Een tweede gevolg is dat de zomertemperatuyr”in deze beken overdag niet zo
hoog op eee lopen als dat in de open laaglandbeken het geval is.
Een belangrijk perschil maakt of de beek ongeveer oost-west of noord—
zuid stroomt. In het eerste geval zal over het algemeen veel minder
licht het beekopperv lak bereiken dan in het tweede. Zowel de afwexzig-—
heid van een plantengroei als de lagere zomertemperaturen zullen
vanzelfsprekend een invloed op de samenstelling van de beekfauna
uitoefenen. Behalve dat de fauna veel soortenarmer is, zijn hierover
nog geen bijzonderheden tegeven. Wel is hes waarschijnlijk dat het

voorkomen van Ephemera danica in laaglandbeken tot die met hoge oever-

begroeiing,dus lage zomertemperaturen ,beperkt is (Vlootbeek - Zelster-

beek), hoewel ook andereéfactoren een rol kunnen spelen.
De aard van de bedding wordt bij een laaglandbeek, behalve door
de geologische formatie, mede bepaald door de plantengroei. Is deze

4

afwezig, dan is de stroomsnelheid iets groter dan bij anderéin hydrologisch opzicht overeenkomstige beken. Verder ontbreekt een laag van
halfvergaan plantaardig materiaal en meest ook van detrituss zodat

de bedding veel zanderiger is. Een zandige bedding gaat dan ook vaak

samen met een hoge oeverbegroeiing. Bij de meeste laaglandbeken bes
staat de bedding uit een dikke laag halfvergaan plantaardig materiaal

en detritus. De fanmna is hier meest soortenrijker,

i

i

“intag
Tenslotte zijn omder de laaglandbeken,

a

;

i

evenals bij andere zoete wa-

teren voedsel-(kalk)#ijke en min of meer voedsel-(kalk)arme beken te onderscheiden. Over de invloed van voedsel— en kalkrijkdom op de samenstelling van de fauna is echter praktisch niets met zekerheid bekend.
Ondanks het feit dat Gammarus roeseli EBRVAES kort geleden in de kalk-

rijke Gul@ werd aangetrofren (HOLTHUIS 1956)

schijnt dit vlokreeftje

een voorkeur voor kalkarme wateren te vertonen. Van de in echte laagland—
beken aangetroffen eendagsvliegen mijden waarschijnlijk Leptophlebia

marginata en Paraleptophlebia submarginata kalkrijk water.

Daar dit nog niet voor alle onderzochte laaglandbeken mogelijk is,
zullen hieronder slechts enkele typische vertegenwoordigers naar boven

besproken verschillen ingedeeld worden.

ohel

Speciaal onddér de niet door een |

oge oeverbegroeiing begeleide ("open") voe

jalve in kalkrijkdom voorkomen.
"open" &

Laaglandbeken

rijke beken zullen nog

kelkarm — ItterseThornderbeek (29)

kalkrijk - Molenbeek (25)

- thlkearm—Zelsterbeek(31)

|

ie |
;

"hog" <

sean

\.

kalkrijk - Saefflerbeek (22) Vlootbeek(249
(minder kalkrijk#9
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Se Voedselarme bosbeek. (Boschbeek Meynweg) «
Het betreft slechts 66n beekje, gekenmerkt door de matige voedselar-

moede van het water en de aanwezigheid van veel half vergaan plantaardig
materiaal als bladeren en takken.
:
De bedding bestaat uit zand en een dunne laag roodbruin slib en detritus. |
Daar de hoge oeverbegroeiing elke zonnestraling onderschept ontbreekt een
plantengroei in de beek zelf en kan de temperatuur ook in de zomer niet hoog
oplopen. Dit milieu biedt vooral verschillende soorten oevervlieglarven
optimale levensomstandigheden. Niet minder dan drie soorten werden hier
aangetroffen waarvan een nieuw voor de Nederlandse fauna (SMISSAERT 1956).

Verder zij verwezen naar de beschrijving van het enige tot dit type te
rekenen beekje de Boschbeek in het ——— Meynwege Zie ook rapport

Meynweg Leentvaar van 18~4~—19566

i
6. Beekbroekestroomveen (Roodebeek Brunssui)
Dit beekje is nog voedselarmer dan de boven besproken Boschbeek. De

guurgraad bedroeg op 10-6-1954

5,4 en een rijke veenmos ontwikkeling

treedt dan ook op.
Het verval is van dezelfde grote orde als dat van de Geul, maar de

stroomsnelheid door de weelderige plantengroei veel lager. Verschillende

soorten bekend voor beide plassen werden hier aangetroffen zoals de beide
eendagsvlieglarven van het Leptophlebia.

De Roodebeek wordt voor een klein gedeelte van haar loop begeleid
door elzen, die alleen het middelste gedeelte van de stroom vrijlaten.
Ben nader onderzoek van dit in ons land zo zeldzame milieu is zeer

gewenst. Verder moge verwezen worden naar de bespreking van de Roodebeek

bij Brunssume

——> *pTeyleusuoorys epusueusy ————>
:

age

Bergbeekje (kalkrijk) -

Type

Beekbroek~stroomveen

Bchte laaglandbeken
(Verschillende typen)

Leubeek—Zelsterbeek
Itterse—Thornderbeek
Vlootbeek

Zeer voedselarm (veenmossen)

Voedselarm bosbeekje.

Veel dood plantaardig materiaal

plantengroei.

Snelstromende kalkarme zandbeken
Bedding: Grof rood gand, geen

Bedding: Slib-detritus—zand en me
mos en wier begroeide stenen.Soms
wortelende hogere plantengroei-

Geultype (kalkrijk-kelkarm)

begroeide stenen,geen plantengroei

Roodebeek (Brunssum)

-Boschbeek (Meynweg)

Gans beek~Schellekensbe

Roodebeek (Vlodrop)

Geul

Mechelderbeek

Walsbeek (bosbergbeekje) Praktisch gesloten bedding van on

ver tegenwoordiger(s)

Belangrijkste

rum
Ancylus fluviatilis

lanaria gonocephala

Agapetus spece

Bis

(Piaae wulgata
Pisidium cinereum

Leptophlebia vespertina?

Leuctra nigra?

Polycelis cornuta?

Ephemerella ignita
Rhyacophila dorsalis
Lathelmis volckmari

&

SREScaneete HeeeEE 8)

:

Drusus annulatus

fenmerkende soorten

Gammarus pulex fossa-

ww
OVERZICHT VOORNAAMSTE BEEKTYPEN.

(eendagsvlieg)

(erwtenmossel tj.

(eendagsvlieg)

(oevervlieg)

(platworm)

schietmot)

(keverw)

(eendagsvlieg)

(hohiatpo Wn

"Hoofdstuke _ 2s
vit het in 1954 Giaccreecs wskelseier ice blijkt dat de situatie in tinieee
uit een. cogpunt van Natuurbescherming, verre van rooskleurig is. Veel van wat
voor Natuurwetenschappeli jk onderzoek behouden had moeten blijven is reeds tex
gevolge van normalisatie en (of) vervuiling verloren gegaan. Van de plm. 50

onderzochte beken zijn niet meer dan viertn.l. de Belletbeek (4a), de Wal shook

(13), de Bosbeek in het Natuurgebied Meynweg (27) en de Roodebeek bij Vlodrop
(26), als geheel natuurlijk te noemen. In enkele gevallen draagt de beek zelfx
wel een naétuurlijkkirakter,maar zijn de oeverterreinen in cultuur gebracht of
hebben om andere redenen hun natuurlijk karakter verloren. Ook het omgekeerde
komt voor Zoals het geval is bij de Saefflerbeek (22) waar het moerasbos langs
haar. oevers grote natuurwetenschappelijke waarde bezit,maar de beek zelf ver-

ontreinigd is.
Voorel wat betreft de echte laaglandbeken is de toestand onoverzichtelijk en
3

kritiek. Daar werkelijk natuurlijke laaglandbeken ontbreken krijgen ook beken,

a8. hun oorspronkeli jk karakter enigszins behouden hebben, als laatste ver—
tegenwoordiger van bepaalde typen laaglandbeken, zeer grote natuurwetenschappe-

lijke waarde. Véor alle als zodanig gekwalificeerde (A) laaglandbeken geldt da
aij de enige nog enigszins natuurlijke vertegenwoordigers van hun type zijne

(itterse - Thornderbeek (29), Leubeek (30),Zelsterbeek (31), Vlootbeek (24)

_ Molenbesk (25), Saefflerbeek (22)).

Mog duidelijker is het laatste voor de typen "Beekbroekstroomveen" met de - de
; —
p20) wf Voedselarmbosbeck je" met de Boschbeek in het Meynweggebied (27).

un voles
lengte, capaciteit en het. feit dat as
Se een streek voorkom

waarvan het nati rwetenschappelijk belangresds|langer ingezien wordt. Nie
rden slechts twee bergsbeekjes, die‘onderling nog grote verschillen vertone!

or een natuurli jkevegetatie begeleid.(Walsbeek (13), Belletbeek (4a).
de over 't algemeen in natuurwetenschappeli jk opzicht ongunstige
e@ beken hebben verschillende, behalve voor toekomstig onde

oo als laatste — van zeldzame en| typisehe=diersoor’

*

cee

TT

Deze interessante visparasiet is niet alleen in ons land,maar in geheel Europa
een Zeldzame verschijning geworden. In verband met een dergelijk geval is be—

scherming van op de Maas mondende beken, waar de eieren gelegd worden, van meer
dan nationaal belang. Verder hebben een aantal Limburgse beken grote natuurwetenschappelijke waardeials laatste toevluchtsoord van de Nederlandse Oever—
vliegen (Plecoptera) daar hun voorkomen, na verontreiniging van;practisch.alle
groterestromende wateren, practisch tot beken beperkt is. Het betreft op één
na steeds zeldzame soorten. Naar schatting zijn in de laatste 50 jaar plm. 14

van de 28 soorten voorde Nederlandse fauna verloren gegaan ! Het.zelfde geldt
voor het grootste deel der Nederlandse Hendagsvliegen of Haften (Epheme#optera) ,
terwijl ook het voorkomen van een belangrijk deel der Schietmotten (Trichoptera)

tot beken beperkt is. Een en ander geldt in het bijzonder voor de Zuid—Limburgse
beken. Deze zijn verder van belang i.vem. het voorkomen van vele Midden—Europese
soorten, die hier de uiterste Noord—-Westgrens van hun verspreidingsgebied be-

4

reiken. De bijzondere aard van beken als milieu voor dierlijk leven in 't algemeen

—

is in het vorige hoofdstuk voldoende tot uiting gekomen. Hierbij moet nog eens
opgemerkt worden,dat de grotere stromende wateren in ons land meer nog dan de
beken reeds ten prooi gevallen zijn aan normalisatie en vervuiling. Hierdoor

stijgen de min of meer natuurlijke beken voor het wetenschappelijk onderzoek en
de bescherming van rheofiele soorten nog in waarde.

,

Tenslotte hebben verschillende Limburgse beken zoals reeds opgemerkt meer indirect ard
natuurweteschappelijke waarde i.v.m. de zeldzame en typische, aan een hoge grond—

waterstand gebonden, vegetatie van haar dalen (Leubeek, Saefflerbeek).

BRONNEN.

ee

Het is de hoogste tijd ,dat een aantal bronnen en brongebieden voor natuurweten—
schappelijk onderzoek veilig gesteld worden. In het bekenonderzoek 1954 werden
slechts zes kalkri jke Zuid-Limburgse bronnen betrokken, maar ongetwi jfeld geldt

dit voor geheel Nederland.
De bijzondere plaats welke bronnen in het algemeen innemen werd reeds in het vorige a
hoofdstuk besproken. Het komt hierop neer sdat Zij een uniek konstant milieu vormen, 4
in verband waarmee zij wel als laboratoria der natuur betiteld zijn. Van bijzonder

7

belang is vooral het feit »dat de temperaturen vergeleken met die der andere zoete

;

wateren in de winter relatief hoog en in de zomer relatief laag zijn. Hierdoor
konden bronnen het laatste toevluchtsoord worden voor soorten welke in warmere

of koudere perioden ons land uit het Zuiden respectievelijk Noorden of CentraalBuropa binnen drongen.
Ook afgezien van het "ijstijdenreliktenprobleem" kunnen bronnen voor de historische=_

zo0geografie ash.w. schatkamers met"levende fossielen" zijn.

.

fee

‘De gevarmvoor de bronnen hangen voor een gpemtk deel samen met de toenamevan het

:

leidingwater-gebruik,zowel indirect als direct.
Indirect.

4

4

ezond, sijpel® zodat het Hele kwelgebied een poel of moeras wordt, is da

-bronne

van de aie Zi jtak der Sinselbeek (7) en de niet onderzochte

steel a aed. linkeroever van de Gulp ae Gulpen.

.
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VOER. Novkntels Gemeente Hijsden.

Algemeen:
De Voer heeft door beperkte "normalisatie"™ en lichte vervuiling

ee:

.

veel van haar natuurlijke waarde verloren. Toch herbergt zij nog vel
typische rheophiele bewoners, pore afgevraagd moet worden hog Tae

ty

dit nog het geval zal zijn.

De Voer is in Natuurwetenschappelijk opzicht belangrijk, anaes
beektype in Nederland zo zeldzaam is. Behalve de Geul met enkele zij

beken en minder duidelijk ook de bovenloop van de Geleen vindt men
alleen in de Roodebeck bij Vlodrop nog een tot het Geultype behorand:
bock.

Voor vergelijkend onderzoek tussen Geuly Voer en Roodebeek is.ae

zeer gewenst de Voer tegen verdere vervuiling te beschermen.

: Beschrijvings

| De Voer komt ten oosten van Mesch ons land binnen, stroomt meest

_

wordt de beck ten behocve van molens opgestuwd. De bedding bestaat ui
zand en leem met vecl stenen die mct wieren en mossen begroeid zijn
Tussenhet mos lecft o.ae de zoldzame Rendagsvlieg Ephemeriella ignit
-terwijl ook de fijne boonvormige zandkorrelhuisjes van de Sane
Hydrophila femoralis tussen het mos gehecht zittene

Andere typische beckdieren die de Voer bevolken zijn o«ae ie ae

worm Planaria gonocephala, de bergbeekvarittcit van de gewone vlokre
Gammarus pulex fossarum en de schietmot Rhyacophila septentrionise*

Zonoemde soort is typisch voor onze bergbeken en haar voorkomman in

Voer wijst op cen betrckkelijk lage maximale zomertemperatuur.

via

Tenslotte vermeldt Holthuis(1950) de Rivierkreeft Astacus astac

voor de Voer bij Eijsden (1940)«

Sat oe

Ba init: even ten oosten van Withuis

Vergoneldatum: 116-1954

v4 Spee

Hoedanigheid van het waters

snelstromend, Licht groezelig, guurgraad 1224 chloongehelto 10 »mg

temperatuur TA? Oy

Beading 7

|

.

,

|

zand, slib met veel See begrocid met wier en mos, verder geen }

groei. Diepte totee 30 cme —
(

4

‘

wes

Aongetroffen soorten: (x = rheophiel
“= = zeldzaam)
Tricladia (platwormen)

x Planaria gonocephala Dugés

Hirudinea (bloedguigers)
Glossiphonia complanata (L.)
Herpobdella octoculata (L.)

Anphipoda (vlokreeften)

x Gammarus pulex fossarum Koch.

Hydrachnellae (watermijten)

x Sperchon denticulatus Koen.
Ephemeroptera—larven

(eendagsvliegen)

c Nphemerella ignita (Poda)

Trichoptera larven (schietmotten)

x Rhyacophila septentrionis Mc.eLach.
x Hydroptila femoralis Eat.

Notidobia ciliaris (L.)

Coleoptera (kevers)

x Helmis mauget Bedell.
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Natuurwetenschappelijke Waardes A.
oe ae
62 C6

NOORBEEK. no.krt. 2. Gemeente Noorbeeck.
Algemeen’

De Noorbeek behoort tot een van de weinige Zuid—Limburgse beekjes
welke door een hoog opgaand bos, hier en daar onderbroken door elzenhak~

hout en drassige hooilanden, waarin oem. verschillende Orchissoorten, —
begeleid wordt. Het meest komt de Noorbeek nog met de Belletbeek overeen

waervan zij zich voornamelijlk onderscheidt door het gemis van de kruid—
laag langs haar oever onder het geboomte.
ae
Ook in geologisch opzicht wijkt de Noorbeek van de Belletbeek aty ie
de eerste stroomt door een laag van 1l8ss vermengd met verweringsproducten
op het hoogterras, terwijl het Belletbeeckdal het Gulpens Krijt doorsnijdt.
In verband hiermede is het water van de Noorbeck waarschijnlijk minder
kalkrijk. Hoewel de Noorbeek op zich elszenlijk geen bijzonder biologisch —

belangrijk bosbergbeckje is, behoeft “ij toch iev.m. de zeldzaamheid van - .
adit beektype bescherming tegen verdere aftakeling. Daarbij mag verwacht
2
worden dat zij bij een nader ondorzoek karakteristicke en’ zeldzame fauna—- —
-e€lementen blijkt te herbergen! Speciaal voor Oevervlicgenlarven moet de x

Noor cen ideaal milieu pees

Ms

bie.

:

Beschrijvings

De bron van de Noor ligt vlak ten NeWe van Nouxtback rechts van de.
weg naar St. Geertruid, in een kleine grot met een poortje van mergelstenenae
‘waardoor het water ’afvloeit. De ecrste 20 meter tot de weg wordt de beek ©
tussen gemetselde wallen gevangen, maar verder meandert zij vrij door
- bossen en langs graslanden tot zij zich in Bel git met de Voer verenigt.

De vervuiling is tot heden beperkt gebleven tot het menage-water van Heer
nuis, gelegen aan de weg Noorbeck-St.Geertruid.

et al gauw weer heldere water stroomt tamelijk snel over een boii?

van zand' en slib met hier en daar wat kelen en hopen afgevallen bladeren

die miniatuur watervalletjes vormen.

ores

Behalve in het "genormaliseerde" gedeelte bij de bron waar 0«&@. cen Call

triche soorteen blauwwier en verschilicnde bladmossen erocicn, werd in di

beck zelf geen plantengroei aangetroffen,.

.

De Noorboek nadert dank a
:; i haar tamelijk grote stroomsne lheid en
constante lage temperatuur (10° C op 11-6-1954) het type van de bergbeck :
;

voornamelijk door het ontbreken van con stenige bedding onderscheidt zig.

wich nog daarvan. Verschillcnde typisch rheophiele (stromend water minnen—

de)scorten vinden dan ook op de verspreide stenen het door hen verlangde —
milieu.

as

i

:

'

=

Mc

bind ‘

In de cerste plaats wordt het in Nederland bijna overal voorkomende

vlokreeftje Cammarns, pulex pulex Le in de Noorbeck vervangen door de‘eke

beckvaritteit

ee

S

é

Ook

A

Ook de beckplatworm met de drichockige kop (Planaria gonocephala) is

-haast onder elke in de beck liggende steen te vinden. Uitgesproken

rheophiel is ook de cendagsvlicg Rhithrogena semicolorata.e Met haar

schijfvormige kop, sterk afgeplatte oe en de kruipende voortbewe-

ging, waarbij het lichaam niet van het s
raat opgeheven wordt, ast
wij wel con sprekend voorbeeld van tt icupecdakepee aan het leven in
het snelstromende water. De schictmotlarve Rhyacophila septentrionis
is wat Nederland betreft tot de Zuid-Limburgse bergbeken beperkt. Ten—

slotte ontbreekt ook het rheophicle slakje

fluviatilis) hier nict.

de Phyrgische muts (An
meen

Hoewel in de Noorbeek geen, voor Zuid—Limburg, bijzonder zoldzamesoorten werden aangetroffen, de genoemde cendagsvlieg zal nog de zeldzaanste van de aangetroffen soorten zijn, is de fauna voor een belang—
rijk deel zo specifick en uh ZuideLimburg beperkt dat behoud van dit.
beekje in haar tegenwoordige staat zeer gowenst ise
Yerzameldatas

Ty 4-2-19542 II, 106-1954.

!

a

;
Waters ~ ,
Helder, tamelijk snel~stromend; zuurgraad 7,23 Chioorgehalte 22,0 nents
‘temperatuur 10°C (alle beak uitgevoerd op 10~6-1954) «
Bedding:

Zand en’ slib, verspreide keien en hopen organisch ma teranstes

Lijst veni aange troffen aooxtens (met x generis soorten zijn rheophiel
seen

MN

ro

zeldzaam)

Tricladia (beckplatwormen)

x Planaria gonocephala Dugés

a

Hirudinea (bloedzuige

Glossiphonia complanata (L. ‘
Herpobdella octoculata (L.)

Amphipoda (vlokreeften)

x Niphargus aguilex schellenbergi Karaman bron

x Gammarus pulcx fossarum Koch IT

“

Epheneropteranlarven (eendagsvliegen)

x Rhithrogena semicolorata(Curtis) II

‘x Bactis, Leach SpoCe

Plecoptera Beeten (Oevervliegen)

Nemura Te Olivier

ae

:

eas

Wesciorteca a arven
See lutaria (By ) (Slijkvlicg)

2
;

thr
Sy

Trichoptera larven (schictmotten- kokerjuffers)

7:
Rhyacophila septentrionis

Mec Lach.IT

x Plectronemia conspersa Curtis IT

Stenophylax Kol specs II

;

.

-

-s

~ Voorts cen aental niet tot op de soort gedetermineerde larven. |

behorende tot de ondcerfamilic Lamontate Ulm.
\

en

r ATSBO SB! ER.
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ae :

GULP. Noekrt. 3+ Gemeente Slenakenen Gulpen.
i
Algemeen:

:

De Gulp is de erootste zijtek van de Genl en haar karakter doet a

oes

om

ee

dat van de Geul vlak onder de Belgische grensdenken. De Gulp is meest
:

wat minder diep (plm. 30 om) dan de Geul en heeft een meer geslo: ens

stenige bedding en een grotere stroomsnelheid. Ook de fauna komt met ai
van de Geul overeens De hogere planterygroei die de Geul op sommige as
“gen herbergt ontbreekt meestal.
Hoewel ce Gulp minder bekendheid en belangstelling geniet, doct

toch in be Lanes dees voor de Ne eeewepooschsp niet onder}

“ng

Beschrijving:

a

De Gulp komt bij ieee over de Nederlands—Belgissche grens en,”

~meandert vrij langs weilanden en boomgaarden tot voorbij Gulpen waar Ba,
zich in de Geul stort. Hoewel driemaal ten behoeve van Molens oPerEtae

werd haar natuurlijke loop daar weinig door gestoord.e ©
;
De stenen zijn meestal met wieren en mossen begroeid, hoewel er fe)
de snelst stromende plaatsen nog veel gladde keien en kiezelstenenli

- In de bochten komen zandbanken voor, terwijl op plaatsen waar de stroom
het laegst is enige hogere plantengroei optreedto.a. van Zamnichellia

palustris. Door de verscheidenheid van levensruimten vinden allerleirheophicle scorten in de Gulp het door hun verlangde milieu. Op en or

de gladde stenen is de beckplatworm Planaria_gonocephala algemeen, te

wijl ock het rheophiele slakje de Phyrgische mits Ancylus fluviatilis
dergelijke stenen soms bij \tientallen bezet. De begrocide keien bieden
beschutting en voedsel san de zeer zeldzame ecndugsvlieg Torleye belgi

en haar verwant ee
het wier en mos Bijn Baen. @

ey heide
‘ee rheophicl.Ss

gegraven gangen lecft as erootste |nogin Nederland voorkomende Bondage

- wlieg Ephemera danica.
—/ "Van de rheophiele kokerjuf ors ington: genoemd worden Silo
Spec.
eensoort die door het aanbrengen van stecnijes opzij tegen
haz
haar koker
ass vleugelvormig uitbreid en verzwaard. Uitgesproken rheophiel en tot
“de grotere Zuid-Limburgse beken beperkt is ook Rhyacophila dorsalis een
schietmot, die in het larvestadium geen huisje bouwt en vrij rondkruip

maar door hetsspinnen van draden hicrbij, er als een bergbeklimmer vo

zorgt niet los te raken en door de stroom meegesleurd te wordene _
Ook de beekvissen zijn goed vertegenwoordigd in de Gulp. Daar i
de eerste pleats het visje uit de snelstromende Zuid-Limburgse beken ¢

‘Flrits Phoximis phoxinus} Verder de bodemvissen als de Riviordondery
Uattus gobio die haar eieren tussen de stenen afzet en streng bew

Ook hetees fomachedlus barbatulus)ontbreckt in PeAP miote

a os pee ie "fee iic perdeane ieee Ganiintees roeseli Geeads is (fortis
3S

med"een hoog kalkgehalte van het water.

a

Het is duidelijk dat de Gulp bij een meer intensicf ondaxsonke veol

kevakteristicke en ook zeldzame soorten zal blijken te herbergen, maar

&

dit oppervlakkige onderzoeck waarbij in totaal @lechts enkele urenve Z
kon worden toont overtuigend AN y dat voor de Gulp evenals voor de Ge
bescherming tegenbsoegret en "normalisatie" cen dringende eis ist

-

Verzemelpunten en -data.

I> 4-28 bij hocve eees Ti; 116-1954 bij Helenahoeve.
i

a

Waters

4

Aieptepin. 30 om, licht groczelig door aoe partikel ties; tamelijksn¢

a

. a. PH 7,25 chloorgehalte 20 mgr/Ly TARA10°C (alle bepalin,
es van 116-1954).

te

Betting:

;

Vecl al of niet met wier en mos begrocide stenen, hier en daar open
plekken, soms enige BREETD. plantengroei.

ig

Lijst wat canewee soortons (x rheophicl

gee
ee
oe eee

ee weldzaam) —

xPlanaria gonocephala Dugts

~ Amphipoda (vlokreeften)

xGammarus pulex fossarum Koch
II

Hydrachnellae (watermijton)

«x Lebertia rivalorum Viets Io

ee

Hygrobates nigromaculatus Lebert yare? Bae X

Hygrobates? Atreotides? oPoa.saees

are

Ephonoroptera larven ccnaiaben)
x Ephemera danica (Miller) II
x Battis Leach spec. II

ileorleinbrnrefe
heres

:

xEphemera_ignita Poda II

oe Bone Lentage tt

naesophJe
eeeartpo

ete

Hydropsyche Pict. Spec.Soe aSete or
x Hydropsyche angustipennis —
ee ee
x Stenophylax rotundipennis BrowPERS ey:
Ras
;
x Halesus Stephespece
Silo Gast Mpegs

She

Ore OLitetis te

Coleoptera (severs)

219

3,

fe as maug
get Bedel II

i

bs

areS
aeatk

xd

i

ilus eee (L)Bermpjc

(L.) Rivierdonderpad
s aculeatus (Le ) Driedoornige stekelbaars.
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Excursie-rapport.
Waarne: H.R.Smissaert.
Natuurwetenschappelijke Waarde Ae
:

GEULe Nookrte 4 Gedeelte liggende in de gemeente Vaals; Wittem.
De Geul is wel Nederlands beroemdste en bekendste beek. Niet

alleen allerlei specialistenonder biologen maar ook zij die landscha
schoon weten te waarderen kennen de Geul als een beek van uitzonder—
lijke waarde .»
Over dit Zuid-Limburgse riviertje is reeds zoveel sediintijdschriften voor natuurschoon en toerisme als wel in etttomologische.
ei andere vakbladen dat het ondoenlijk zou zijn enigszins volledig de

verschillende waardevolle aspecten van de Geul te beschrijven. Mis~ —

schien is het langzamerhand tijd voor een uitgebreide monografie over

ideas.

de Geul waaraan enkele tientallen specialisten zouden moeten meewerken

Hier sal slechts het resultaat van een kort betrekkelijx opper.
Vlakkig onderzock voor een zeer beperkt deel van haar plm. 30 km lange
loop, nl. stroomopwaarts van Epen, gegeven worden. Maar reeds hierdoo:

komt de unieke betekenis, die de Geul voor de biologische wetenschappen
heeft duidelijk tot iting. Drie van de tijdens het bekenonderzoek 1954
aangetroffen soorten komen uitsluitend in de Beul voor waarvan een,
de Rendagsvlieg Habroleptoides modesta (leg.Br.Arnoud sHeerlen) nieuw
voor onge fauna isi (Smissaert 1956).
Reicher rine:

De Geul benadert bi.j de Belgische grena het type van de teres

.2ij} is er Sniep de bedding wordt gevormd door een gesloten dek van
erote keien, stenen en grind. Hier intbreckt elke hogere plantengroe.
alleén ee zijn soms dicht met mos en wier begroeid. Verderop wo

de beek dieper en in de stille bochten treedt plaatselijk een weelde
rige Pa ReteReeCns Op, Oeae van de Vlottende waterranonkel Batrachiun

fluitans) yannichellia plastris genuia en Hlodea canadonsis.De bedding
bestaat hier niet meer uitsluitend uit stenen,die nu vriwel stecdsme

sen en wierenbegroeid zijn, maar er komen grote open zandplekkenvoo:
en in de bochten tussen de planten zelfs dikke lagen detritus.

Meyer (1949) vermeldt voor stenen in de Geul het mos Platy.

— Gun rusciforme.e Verder langs de oevers Cratoneuron filicinum en e:

_ Hygroamblystegium irriguum,beide typische beekmossen.
‘Het is deze veolzijdigheia in levensruimten, het vrijwel het. geh

jaar guurstofrijke water, de rijkdom aan kalk en andere couten, die de

Geul zo'n rijke fauna doet herbergene
Speciaal genoemd moeten worden de zceldzame Sondegel anes Tord

belgica (leg-Br.Arnoud), die behalve in de Geul: alleen nog in de Gu

aange troffen werd, on de reeds genoemde Habroleptoides evenals de vo
een soort voornamelijk bekend uit de Midden Europese bergbokene Van
voor Nederland, rijke oevervliegenbovolking is Perlodes microcephala
de belangrijkste soort. Dit is de grootste nog in Nederland voorkom

oevervlieg uitsluitend uit de Geul bekend en hier plaatselijk aes
;

2

“Vaal

4

ad

+

Van de schictmotten moet Odontoc2rum albicorne genoemd worden als uit
_sluitend bekend van de Geul. Verder de Rhyacophila soorten R.dorsalis
en Reseptentrionis. De cerste is typisch voor de Geul de laatste soort
welke cr minder talrijk is, meer voor de kleinere bergbeekjese Beide
schietmotten—soorten zijn tot Zuid Limburg beperkt. Ook de visbevolkir

in de Geul is niet onbelangrijk. De Elritz (Phoxinus phoxinus)is er wel
het meest voorkomende visje, maar ook scharrelen er op de bodem tussen

de stenen hecl wat Rivierdonderpadden (Cottus gobio) en Bermpjes (Nema~

ehcilus barbatulus) rond.

i

e

af

Yoor de inlandse forel (Salmo fario) is de Geul de belangrijkste

standplaats, terwijl ook de Amerikaanse regenbooxforel door de

landsche Heidemaatschappij gekweekt en in de Geul uitgezet wordt.

Neder—

Voor de verder aangetroffen typische en meest tot Zuid Limburg b
perkte beekdieren zij verwezen naar de lijst der tijdens het bekenbnde:
zoek 1954 aangetroffen soortene
Seen

Plaats van het onderzock.

Tussen Epense Molen en Heimansgroevee

Verzaneldatums

~3-1954

Toestand water:
?
licht groezelig door zwevende deeltjes 3 suurgraad 7,6°3 chloorgeha

16 mgr/L3; temperatuur 17,5°C.
_ (allie bepalingen zijn van 6-8-1954).

<3

Aantal molens van Belgische grens tot Gulpen 5

Lijst_ van aangetroffen soorten.

Hirudinae (bloedzuigers)

Glossiphonia complanata (L.)

Herpobdella octooulata (L.)

(x

rheophiel

- zeldzaam)

Br.arn.

Br.Arn.

Isopoda (Pissebedden)

Asellus aquaticus (L.) ~
Amphipoda (vlokreef'ten)

x Gammarus pulex fossarum Koch.

Ephemeroptere-larven (cendugsvliegen)

__xEphemera
_danica (Miller)
(imagines gekweekt)
Rhithrogena semicolor
ata_ Curtis) BreArn. bij
x Baetis Leach. spec. BreArn.bij Wijlré

PRE ITRO

iit

x Torleya belgica Lestage BreArn. Epen.

%, oe

SNI

x Habroleptoidesmodesta_(Hagen) f.n.s. BreArn. Epen.
x Ephemerella ignita_(Poda) Br.Arn. Epen.
Plecoptera-larven (Oever- of Steenvliegen)

x Protonemura meyeriPictet

7

Epen en Wijlré

x Leuctra geniculata Stephens Br.Arn. Epen.
x Leuctra spec. (fuscinentris Stephe?) BreArne Epen.
x Perlodesmicrocephala Pictet

a

ee

~

aeiedorsalis ‘Curt.

i:

4et‘Rhyacophila septentrionis Mee, Lach Br Arnoud
_ Hydroptila femoralis Hate BreArne Epen

Plectronemia conspersa Curt. idem

Polycentropus flavomaculatus Pict. idom

Hydropsyche Pict spece (Curt.) idem
Hydropsyche angustipennis Curt.

Odontocerum albicorne Sco

Linnophilus rhombicus fa -

BreArnoud Wijlré

_inabolia nervosa

“

\

Stenophylax Kolaspec.
Halesus Steph.spec.
Goera__ pilosa Fbr.
Silo Curte Specs.

Lepidostoma hirtum Por 3
Notidobia ciliaris (L.a

Coleptera~kevers (Ancidentocl eens

Agabus aelaetSe

. Pincesitesen)

| *X Phoxinus ions ce Elritz

bsegal barbatulus (L.) Bermpje
= Cottus gobio - Rivierdonderpad.

apeerre Kone aculeatus Dricdoornige
x

|
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TYPE: (bos) BURGBEEK,

Natuurwetenschappelijke

Topekaart noe 62D

|

Waarde A “a

i

BELLETBEEK. No. krt. A. Gemecnte Vaals.
Karakteristiek.
De Belletbeek bij a Heimansgroeve is wel het mooiste en in piol

gisch opzicht het belangrijkste zijbeckje van de Geul$ Dit niet alle

‘

in verband met de beekfauna, maar ook om het beckdal met zijn natuurl

:

begroeiing waarin vele zeldzame strikt tot Zuid~Limburg beperkte plan

De fauna is zeer karakteristick terwijl de Belletbeek een dorado voo
dc in ons Aas zo bedreigde Oevervliegen moét zijn.

Beschrijving.

Og

De Belletbeek is het derde rechter zijstroompje van de Geul vanaf”

de Nederlands-Belgische grens, waarvan de oorsprong vlak ten noorden|

de Bellethoeve aan de weg ven Cottessen naar Camerig gelegen ise
j
Zij volgt geheel vrij haar loop door een diep en nauw dal met een
dichte natuurlijkée begrociing. Ondanks het tamelijk grote verval (plm.
op 1 km. ) is de stroomsnelheid niet groot door de geringe hoeveelheid
water en de remmende werking van hopen in de beck liggende bladeren, |
takken. Hier en daar liggen enkele keien en soms wat grind waaropenk

meer typische bergbeekbewoners als de eendagsvliegen Rhithrogena semi

iorata en de zeer zeldzame Ecdyonurus fluminum zich vast hechten. Ook—

beekplatworm Planaria gonocephala is bijna uitsluitend op deze stenen 4
vinden. De hopen afgevallen bladeren bieden schuiplaats en voedsel aan
de uiterst zeldzame oevervlieg Protonemra meyeri, die ook wel inde
Geul meae pees: maar daar toch niet zo "op base 2 Sa*:

Land bicdt. Ook in de Beslietbesk mas as. gewone acer vervangen

door de bergbeek-varicteit Gammarus pulex fossarume
Tenslotte zij hier nog vermeld dat dit bockje de voor het eerst.

dit onderzock in ons land aange troffen schictmot Drusus_annulatus he:

:

bergt.(Smissaert 1956)
--———sdDeze kokerjuffer is typisch een soort der Midden-Buropese bengbelk
uitgesproken: rheophiel en van zolfsprekend tot Zuid-Limburg beperkt. V
verdere typische beeckbewoners zij naar bijgaande lijst der vi Game
bekenonderzoek. 1954 aangetroffen soorten verwe BON»
{

Verzameldates

Ly tea TI, 10-6-1954..

Plaats van het onderaoeks |
Bij en tot plm. 50 m stroomopwearts van de Heimansgroeve.e

ici

Waters
glashelder snelstromend;

guurgread Ts ¥ ee 14 men/L3

aie a G (alle Pesitar gvigjn van 10~61954).

pecans
in 3S beck oe
Z

7

zoften soorten, (xrheophicl
Shee zeldzacm)

itgleecard:

x Planaria gonocephala mss

Hirudinae’ (oresdsaiegers)

Glossiphonia complanata e rs

Horpobdella octoculata (L.) —

- Amphipoda fleersciton)

x Gammarus pulex fossarum Koch

“Hydrachnellac (watermijten)

x Sperchon squamosus Krame
— Sperchon glandulosus Koen.

Hphemeroptera Vivien, (condagsvliegen)
x Rhithrogena somicolorata (Curtis)
x Hedyonurus-fluninun (Pictet)
x Baétis Leach”spece.
:
oy wey4

hing

Plocoptera larven (oovorvlicgon)

x £ rotonemuremeyers.Plotet <<
7

: opteralarven factories)
x Agapetus Curte spec

xHydrospyche angustiponnis Curt «

‘xStenophylax Kol.spec.
‘x Halesus Steph. spec.

x Drusus_anrnulatusSteph. f.en.sp.
x Silo Curt. spece.
x Sericostoma Latr.spec.

Notidobia

ciliarisLe

ao ondorfamilie ‘LimmophiLinze “tae

Gastropoda (slakken)

itt

Ro

ect beaches freeePhyrgiscke mats.
1
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Natuurwetenschappclijke Waarde A.

TopeKaart no. 62 D

“LANDRUS. No.krt. 4b. Gomeente Wittem.
Algomeens

ie

:

é

3
\

De Landeus is cenbypisoh bergbeckjc. Het snelstromende wator is
glasholder en hecft het gohele jaar een tamelijk constante temperatuur

Yan pims 10°C. De bedding bestaat voornamelijk uit een gesloten laag
gladde stenen on grind. Slechts op enkele plaatsen niet ver van de

waar 't beekje niot meer dan 10 om diep is, zijn stenen hier ‘en daar m

mos begroeit en komt enige hogere plantengroci oea. van Nasturtium ~
PePieinahs voor. Het is van groot belang dat een dergelijk in ons land
zo zeldgaam milieu voor nader onderzoek gespaard blijft. Speciaal een

aantal typisch rheophiele watermijten schijnen in de Landeus hun opti

male milieu te vinden. Bij een oppervlakkig onderzoek naar deze groe
werden tenminste reeds 4 uitgesproken rheophiele soorten aangetroffe!

Beschrijving.
‘

_.

*

a

De bron van de Lanceus is een waterwinplaats van de N.V.Watorlei-

ding Mij. voor Zuid-Limburg, waervoor een gebouwtje aan de bron is ge-

plaatst en tt beckje bencden de bron is afgedamd waardoor een soort
vijver govormd wordt. Een nadeel is dat de beek hicrdoor minder wat

vervoort, een voordecl dat de N.V.nooit vervuiling van dit bicepcs

toestaan.s

“he

De Landeus stroomt van het gehucht Dal langs meidoornhagenen wel

ianden tot de weg Grachtdijk—Dal. Hier verenigt zij zich met een zij-

stroompje, loopt onder de weg Epen-Mechelen door en valt even boven
Grachtdijk in de Geul, het laatste deel is "gonormaliscerd". Vanzelfaus eres ontbreckt de beekplatworm Planaria gonocephala in dit koele
stroompje niet en wordt de gewone vlokreeft hier vervangen door haar
bergbeck-varieteit Gammarus pulex fossarum. Beide soorten vinden in

_beekjes als de Landeus hun optimale milieu, hoewel zij minder talvijk

wel in beken van het Geultype voorkomene Ten kensoort voor dit beekty;

isde uitgesprokon rheophiele en afgeplatic eondagsvlieg Rhithrogona

Semicolorata, cie ook in de Landeus met een bijzonder hechtorgaan, ge
_ vormd door de tegen elkaar liggende "kieuwbladen", op de gladde ste: cn
ast zit. Ook descehietmotlarve ee sepbenteionta. een kensoo

voor debergbeekjes, lecft vrij talrijk in de Landeus. Tenslotte bezet
het rheophiele slakje de Phyrgische mts (jncylus fluviatilis) soms

meerdere exemplaren de stenen in de beck en vooral in tt Vagae

de bron.

Vindplaatsen:

;

4,

I tussen Geul en weg Epen-Mechelen3 II enkele tientallen meters stroo
afwaarts van bron,
\
carted

ix

emerga iter
ee ee:

vePlanaria gonocephale |

ee

8,

x Sperchon setiger setiger ‘Thor. Led

x Sperchon deMticulatus Koon.

x Lebertia litteata Thor, IT

s

9°

x Atractides nodipalpis pennata Viects z

oPREIT

Bphomeroptora larven (ecndagsvliegen)

&Bptprorena semicolorata. Rr
= BabtisLeachspec.
ee larven (Schictmotten)

x Rhyacophila septentrionisMosLach,
x Agapetus Curt spece _
Plectronemia conspersa
x Silo 3 fees
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TYPE: BERGREEK.
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Wearn.: H R.Smissaert
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Natuurwetenscheppelijke Waarde A
Top kaart no. 62 B

TURZIETER OF SYLERBERK, Noekrt.5. Gemeente Wittom.
Algemeen.
De Tergteterbeek is wel het soorten- en individuen-rijketeo cere
beekje van Limburg.
3

Opvallend is de rijkdom aan oe (sendagsvlice), welkehet

belengrijkste voedsel voor de in de Geul uitgezette forellen vormen. Ook
het. bronnencomplex in cen bijgonder waardevol bosje langs de iio
grens herbergen enkele zcer karakteristicke en zeldzame soorten.

;

Het is te betrevren dat de enkele huizen en boerderijen langs haar

loop bij ereniet geheel in zinkputten het afvalwater lozen en geddoe!

telijk het beexj° verontreinigen.

pee

“ae

eas oe

Biekt eee eu “oo.

Haar oorsprong vindt de TerzicteDee wae de oostkant van het mas
sicf van Hper neide in een bosje met verschillende regaat langs de Bel-

f

gische grens. Nog’ geen 100 meter lang, kruist zij dé
weg. van Tergiet~
na.r het Bovenste bos on zockt die weer Op waar 2ij ee verenigt nets
con
stroompjc komende van het, op Belgisch Siondenhi oe liggende kasteel —

Beusdael. Daarna kabbelt ze een cindje met de weg naar Epen mee en neemt
ondertussen links nog cen beekje, de Fréschcbron, ope Vervolgens:verl.
. wig de weg, om weor door weilandon mcanderend, even voorbij de stuw yan
. de Volmolen bij Hpen, de Geul .te bereikcn. Dank zij de afwezigheid van
»

toon
.

| ©
_

;

molscns of stuwen heeft de Torzicterbeck haar natuurlijk kerakter tamelijk
.goed behouden.
3
ne
P
rue
é
a
ee
ee a
;
pa
Teak
et
Fauna.
:
rs*
~De bronnen en. sprengen in het bosje langs de Belgische grens her~_
bergen cen karakteristieke fauna waarven in de eerste plaats de schiet=
mottenlarven Agapetus spec. zenoemd moet worden. Verder komt hier behalve

Planaria ccesde zeldzame platwormen Plunariaalpina voore Met
-het uit de bodem opwellende water wordt het blinde vlokreeftje Nipherius

eeegevocrd.
to
Ss
‘Waarschijnlijk herbergen deze bronnen dok enkele zeldzame en eS :
Karakteristieke Snore hie Gait ton . In ieder geval werd hier Crunoecia ~
drrorata aangetroffen waarvan de larven tussen de steeds vochtige.
Tledeeeel
direct om de bron:.leeft. Deze zeldzame soort komt voor zover bekend tegen—
woordig alleen nog in bronnen van het Ravensbos voor. (Pischer 1934-1950)»

:

Wanneer de bronstroompjes het ook in botanisch opzicht belangrijke
—

bosje verlaten en Zich tot de Terzieterbeck verenigen is de beddiae cerst

nog zandige

A

Na een kleine 100 meter is hpi echter al een echt vergbeckeje met cen.

gesloten stenige ae Dit is het domein van de uitgesproken rheo— —

phiele cendagsvlicg.Rhithrogena semicolorata.
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Deze sterk afgeplatte larve is hier zeer talrijk onder en ook wel op de ff

stenen te vinden. Verder wemelt het letierlijk van de snelle lenige
Battis-larven,
ecendagsvliegen, die als voedsel voor de uitgezette
|
forellen en zalmpjes een belangrijke rol spelen. Zeer talrijk is ook de
schietmot Rhyacophila septentrionis een van de weinige roofdieren in de |
bergbeekjes. Ook deze soort is typisch voor onze bergbeekjes en een kensoort hiervan te noemen. Tenslotte ontbreken hier van zelfsprekend de’
-beekplatworm Planaria gonocephala, de bergbeekvlokreeft Gammarus ulex

fossarum en het slakje de ee muts (Ancylus fluviatilis) niet.

Verzamelpunten en data.
Bron op 11~3-1954 en 6—8-1954~6 Punten I en II respe even voor mond
Fréschebron en plm. 20 m voor val in Geul op 11-3-1954.

Punt III idem als II: op 6-8-1954 (zie kaart bijlage II).
Hocdanigheid van het water.

Bron: guurgraad = 7,4; chloorgehakte 10 Mgr/L; temperatuur 10" C op 6-854

Beek: helder, snelstromends punt III 6—8-19
9549 guurgraad 736

chloorgehalte ae Mer/L3 temperatuur 13°C.

Beddings

Stenig meest zonder enige plantevigroel, soms een mos en wierbegroeiing, .
weinig open zandplekkene ~
|

Oeverterreinen.

Weilanden met meidoornhagen. Hier en daar nog Equisetum maximum en enkele
met nader bepaalde Orchis-soorten.
Zie ook excursierapport. Bosje bron Terzieterbeck van 6 augustus 1954.

Lijst van aangetroffen soorten. (x rheophicle soorten

- - geldzame soorten)

(wanneer no. van de vindplaats niet opgegeven wordt, is de soort in ava.

ver zamelpunton aangetroffen).

Tricladia (platwormen)

x Planaria gonocephala Dugés Bron I, II
—

ee

Hirudinae (bloedzuigers)

Glossiphonia complanata L. II

Amphipoda (vlokreeften)

x Gammarus pulex fossarum Koch I
»
Niphargus aquilex Schellenbergi Karaman bron

Hydrachnellae (watermijten)

,

.

x Sperchon glandulosus Koen Br.Arnoud Epen

Ephemeroptera (larven) condagsvliegen
oe

eee

ee

ee

Battis Leach spp.

tee

mee,

Plecoptera—(larven) oevervliegen of stecnvliegen)

x Nemura variegata Olivier

Trichoptera

“a

_-Eydropsyohe angustipennis Pict.
-Halesus Stephespec. IT |

“m Silo Curt.spec. I, IL

x Grunoecia irrorata Curt. bron
Notidobia ciliaris Le
2

Gastropoda slakken.

Lymnaea truncatula Gai. ) bron

/

x Ancylus fluviatilis Ae) Phyrgische amtse ”

Vissens

|

/

.

we Pca
eas phoximus Le leg. Br.Arnoud.

StAAngBOSTERERR. DR eee

as era a

(heactine Natuurbescherming on Landschap)
Excursie-rapport.

Waarnes HoReSmissacrt.

- BERGBHEK'TYPE.

De

;

|

.

Natuurwetenschappelijke Waarde A

Top.keart 62D.

VECHELDER- of LOMBERGBERK plus zijtakjes.No's krt.6, 6a, 6b.
Gemeente Vaals en Wittem.

:

j

cote

De Mecheldorbeek is wel de belangrijkste van de quidict inbaaaeee
bergbeekjes! Zij wordt tot Mechelen nergens vervuild en nergens voor
ecn molen opgestuwd, maar volgt geheel vrij meanderend haar loop door
|
de hier en daar drassige grasslanden die soms rijk aan zeldzame Orchisi.

soorten zijn.

.

Beschrijving.
De Mechelderbeek ontspringt co zuid-westen van Vijlen, setae

in noord-westelijke richting langs Melleschet, buigt dan om naar het >

westen en neemt links twee waterloopjes op, waarvan de tweede en sre

Ste Hermensbeck heet. Daarna stroomt zij langs Beane om big Overgeul —
in de Geul te vallen.
Aanvankelijk is het een voctbreed zanderig stroompje evenals de

twee zijtakjes hier en daar met een enkele stcen in de bedding. Maar

4

‘bij Melleschet is het een echt snel voortkabbelend bergbeekje gewondgn ae
met cen bijna gesloten stenige bedding. De stcnen zijn slechts zelden
met mos begrocid en glad en rond door de grote stroomsnelheid. Het
a
beekje wordt ten hoogste ruim 1 m breed en is meest nog geen 20 om dieps |

.In de bronnen komt het blinde vlokreeftje uit aCe wateren
Niphangus aan de opporvlakte. De bron van het eerste kleine zijtakje is
een mooi voorbeeld van een natuurlijke GuiaLines (trechtervormige)
limnokreenmet kalk~ en "kiczel"stenen. Hierin lecft o-a. de zeldzame
Alpine platwormen Planaria alpina. Dergelijke limnokrenen behoeven
langzamerhand beschermingtegende neiging ze, se op een kleine uitstromingsopening na, dicht te gooien.
De fauna van de Zuid—Limburgse bronnen is nooit behoorlijk onder—

'
ce

.

-

zocht en het recente onderzoek van BreArnoud naar de Niphargiden uit. —

deze bronnen (Holthuis 1956) bewijst wel dat dit verrassende resultaten

kan opleveren. Zonder bescherming zijn de Zuid-Limburgse bronnen even— —

wel allen tot putten met een deksel er op geworden voordat dit onder——
woek heeft plaatsgehad. In het hele stroomgebied komt de beekplatworm

Planaria gonocephala voor en wordt de gewone vlokreeft doot haar berg-—

beek varléteit Gammarus pulex fossarum vervengene In de Mechelderbeek—
zelf komen de twee uitgesproken rheophiele ecendagsvliegen Rhithrogena

semicolorata cn Ecdyonurus venosus voor, waarvan vooral de laatste
-gelfs in Zuid-Limburg zcer zeldzaam is! Beide larvenzijn sterk afgeplat, hebben een schijfvormige kop en zorgen er bij het kruipen over
de gladde stenen voor hun lichaam niet van het oppervlak te heffen om
niet door de stroom gdgrepen en weggespoeld te worden. ,
{

Ook

nee

S

‘beck het ‘door haar ver iaeade milieu. Ben iahaaaet voor ditagin
is eveneens Drusus annulatus cen schictmot uit de Midden-Europese
be

De laatste genoemdesoortis

Ni

se fauna bekend geworden.

oe

Tenslotte spreekt het van zelf dat het eereete® slakje a

sische mats (Aneylus fluviatilis) in de

es

niet ontbreekt. Voor verdere Feitokieticke be ah Zig Veruca
naar de bijgaande lijst van tijdens dit onderzoeck aangeee Oe seSpi

_

Vindplaatsen en data.

Bron Mechelderbeek bij Vijlen (B.M.) ai
;
Mechelderbeek (I) tussen Mechelen en Hermensbeek bij bosje langs —
linker oever. 17-2-1954.

Mechelderbeck (II) bij weg van Blzet naar Hilleshagen ployee
Hermensbeck (H.) vlak voor vereniging met eastdaaiab ony Lee
Bron le gijtakje Mechelderbeek (B.Z.)17-2-1954.
Hoedanigheid van het water.

(van 5-7-1954)

Mechelderbeek II; zuurgraad 7,2, chloorgehalte is mgr/L3 gomperatu

Bron Mechelderbeek (B.M.) zuurgraad = 7,4; temperatuur 10°C.
ifs

Oeverterreinen.s
=a
Naar de hr.GuLH.v.Pelt wit Vaels a zijn brief van 25 mei 1954 med
anes eniden van Melleschet ten newe van Vijlen een hellingwei
Orchis morio en even ten z.w.e hiervan een beemdachtig weiland me

Lijst der aangetroffen soorten. (x rheophiel

Mricladia (platwormen)

——-- geldzaam)

.

x Planaria gonocephala Dugés I, II, III He
x Planeria_alpina Dana B.Ze
‘

BZ

Hirudinae (bloedzuigers)

ageoose geometra Le Mechel ies eee Brekrne

iipieioaa idineeectea

ae. pulex fossarum ne i Ir 7B: Ze
Ps Bo
"6Miphereus fciaes Schellenbergi Karaman 3

Hydrachielide NSerniseen.

ei

\

x Sperchen setiger setiger Thor. I
x Sperchon setiger insignis Walt. I

Soa

x Atractides nodipalpis pennata Viets Mechclderbeek BreArn.
Ephemeroptera

:

a

|
, eendagsvliegen (larven)
ithrogenasemicdorata Curtis I, ee

ee Ecdyonurusvenosus Fabricius

xBettisLeach”“spec.

II, BreArne

.

Ty II, certs he Be Ze

alaaa = ‘schietmotten acne

x Rhyacophila septemtrionis Mc.Lach. I, II. He
x Drusus_annulatus Steph. IT.

Bs SiloCurt.Spee 0; (hl: He Biss

x, Sericostoma pedemontanum MeeLache II
eos

Gastro oda = slakken.
x Ancylus fluviatilis

renee

2s
:
;
MU11. I, II3 He

;

‘

“

:

hI

Gsdoling Natuurbescherming en Fiala

Excursic-rapport.
Waarne:

‘

:

BERGBE
BOMTPR (minder uitgesproken

zanderig)

:

pie.

H»R.«Smissaert.

Natuurwetenschappelijke Waarde A

Topekaart no. 62D

3e zijtak SINSEL. SELZERBEWK. No. krte7. Gemeente Yaals.

Hoewel ait beekje, zeker in haar bovenloop, duidelijk bergd ek

karakter vertoont wijkt het toch in enkele opzichten van de on
andere bergbeckjes af,

In verband met de podémoente Taken ter plaatse, ltss vermongd met

verwor ingslcem der kalkstenen op 't Zand van Vaals (Akensch), is het

kelkgehalte van het water waarschijnlijk lager dan in de meeste and

bergbeekjecs. In verband met. dit verschil in de chemische goaardhei
het water is het voor een rvergelijkend onderzoek van groot belang dat
dit zijtakje van de Sinselbeck voor natuurwetenschappelijk onderzoek ee:

behouden blijft. Maar ook de fauna op zichzelf is zeer karaktoristi

en speciaal de bron herbergt enkele zeldzame soorten goals de Alp 1e—

pletworm
latus!

Planaria alpina en de Midden Buropese schictmot Prusus ann

ease

Beschrij Ving °

ee,

;

5

:

;

one

--De 3e zijtak van de Sinselbeek ontspringt bij hoeve Gung: ge
aan de weg Raren-Vijlen, hier ligt aan clke kant van de weg
in het weiland. Ook deze bronnen vragen om bescherming Ralliesees:

onttakeling. Het beeckje stroomt dan in n.o.richting en valt bij

in de Sinselbeck. Het belangrijkste gedeelte ligt stroomopwaarts—
weg Harlo-Blymenthal. Het water is glashelder én stroomt snel over
stenige bedding, met hier en daar open zandplekken. Vooral tussen de
beide wegen die van Harle naar Holset leiden meandert 21j sterk,hi

-en daar door drassige hooilanden, die een rijke flora 0.a. ven Or
soorten doet verwachten.s Bij cer
litsing in de beck ter hoogte van
Holset werd de Reuse nanedoneteaes Giasieo naximum/ aange troffen
Meer benedenstrooms verandert het karakter, de bedding is zandig en

beekje zelf recht getrokken. Vlak voor de val in de Sinselbeekb

_ Lemiers is de bedding weer stenig en de stroomsnelheid wat: groter.

~ Behalvede twee reeds genoemde soorten zijn vooral de schietm

Rhyacophile septentrionis enAgapetus spec uitgesproken rheophicls
Evenals inalle andere Yuid-Limburgse bergbeekjes ontbreken hier d
platworm Planaria gonocephala en de "bergbeek vlokreeft" Gammarus

fossarum niet. Ook het slakje de Phyrgische muts Ancylus fluvia' ee

komt in dit beekje vrij veel voor.

Voor verdere karakteristieke beckbewoners zij verwezen naar ae 1a
tijdens het bekenonderzoek 1954 aangetroffen soorten.

Verzamelpunten

i “tussen de beide wegen die. naar Holset Leiden18-2-1954.
oo stroomafwaarts van Lemiers (bij hoeve Wiertz) 6-8-1954_
aa bron bij hoeve Enrade 6-8-1954.
ee

| Hoedenighoia van Hetwater. (6-8-1954)
ara
I Bron. gzuurgraad 7,2; chloorgehalte 8 mgr/L; temperatuur 8,5°C

“Tr

guurgraad 7,8; chloorgehalte 12 mgr/L; temperatuur 10°C 6

Lijst der aangetroffen soorton. (x rheophiel
rcee

¢

me 1d zaam)

Tricladia (platwormen)
Vindplaats I, II, uy:
xX Plaenaria gonocephala Dugés ‘I, II, aual
& Planaria_aipino Dana

Lil

Hirudinae Pe cetieseen st
Glossiphonia complananta Be

I.

;

Isopoda (pisscbedden)

Asellus aquaticus

vee

Lae

Amphipoda (wisienestten)

y

Bp ckiy “DELS

3

x Gammaruspulex fossarum, Koch

I, aoae

x Nipha gu aquilex etneeohare

Exdegohuolies(sosteetomnt ton)|

7

Peer nodpodpte oe aoe

eeoe Eeigen)
wets Leach spec.

—

ay ae ee

echo era larven (schictaeenn.

x Rhyacophila septentrionis Me.Lach. I.
x Agapetus Curt. Bpecs..i
Fe tp Tet
x Drusus_anmulatus Steph.
III.

x Silo.pavtySPeCe

T

Gastropoda (slakken)

ai

5peneue. eats|mull.

ELLs

ed

oy

.

| STAMISROSEEEE

:

}

‘(leach ink Natuurbescherming en Landschaoy
Excursie-rapporte —
WearneH.ReSmissaert

BERORE:KIVED (minder uitgesproken
ganderig)

Natuurwetenschapvelijke Waarde As
Topekeart 62D

ZIEVERSBEKEN, No.krt. 8 (vluchtig onderzooht). Gemeente Vaals.
De Zieversbeeck komt overeen met de andere beken in de vlakte van de —
Sinselbeek en hier geldt hetzelfde als het gezegde voor de 3e zijtak. In
verband met de afwijkende chemische gesteldheid van het water met de

andere Bergboekjes (in het dal van de Geul), is het gewenst dit beekje

_ voor vergelijkend onderzock tegen vervuiling en wovunlsanets te beschermene —
De fauna is ook hier zeer karakteristiek o.a. door het voorkomen van
de uitgesproken rheophiele BHendagsvliegen Rhithrogena semicolorata en de ~—

zelfs in Zuid-Limburg zeer zeldzame Eedyonurus fluminum! Bij het vluchtige onderzock werden geon schictmottenlarven (Trichoptera), vorzameld, maar ook.

hier zullen soorten als Rhyacophila septentrionis em Silo pec. niet ont

breken. Verder zij verwezen naar bijgaande lijst der tijdens het beken~
onder zoek a aangetroffen soortens

Beschrijving

De beide takjes’”

“van do Gleverabskenontapringanbij Raren en stromen Boordwaarts | om Zich
bij Holset te verenigen. Het zijn heldere licht meanderende soms door
et

Populioren begeleide stroompjes met zandige bedding en verspreide stenen.

Langs de bovenloop van de Zieversbeck komt volgens een mededeling van
de heer G.J.Hevan Pelt te Vaals een bijzonder:‘Orchis-terreintje voor. "Het
is cen drassige zure weide ten zuiden van 't Kastecl Vaalsbroek behorende |

big hoeve Molenbrock..Hier is de grond als bezaaid met Orchis latifolia,
Oejunialis en O.maculata:' (waaronder spierwitte exomplaren)™ (schrijven—

van 25 moi 1954).

og

eancicuts en datum.

Bovenloop rechter takje on middenloop Linker 18241954

Lijst van eangetroffen soorten (x rheophiel
~ — geldzaam)

fricladia (platwormen)

x Planaria gonocephala Dugts
-Amphipoda (vlokrecften)

x Gammarus pulex fossarum Koch

* Todyonurus,nee, (Pict. )

x Batiis Leach spec.

Gastropoda (slakken)

|

ae

"

x Ancylus fluviatilis MU11 = Phyrgische muts.

ene
; Natuurwetenschappelijke Waardo
/ Topekaart no. 62C en 62D
a

.

.

Het. water is 41: vervuild wanneer zig bid Vasls de grens bereikt |
en wordt goor wanneer cven voorbij Vaals cen ipebeconbaaiicc
-afvalwater in spa : are Loost. :
ch

ee coeatitmie mear ‘is. tt acs toch nog ‘ea cececelanon
bestaat de fauna voornamelijk uit mugsenlerven. (Chironomiden «en

Melusina).

|

:

.

Deze beck is” daardoor See ee randen bakeiaee Ss
of zij zou juist moeten dienen «als oHort tor ee van het

_zelfreinigond ‘ve pre
Ae

Lijst dor Sangotroffen. soortcn.s

‘Hirudinac Blocdzuigors.

/-HeTobdel la ‘stagnalis Le
‘Teopoda don:
Asellus aquaticus Le
4

Amphipoda.

:

Gammarus pulex fopscrum kKook(ait oonsigboakgeafkonstic).
——

S

STAATSBOSBEHEER.

=

(Afdeling Natuurbescierming en Landschap)
Excursie-rapport.
WaarneH.R.Smissaert.

Natuurwetenschappelijke Waarde B.

EYSERBEEK. No.krt.10. Gemeente Bocholtz, Simpelveld en Wittem.
De Eyserbeek is oorspronkelijk een waterloop van het "Bergbeektype, |
maar door de vervuiling is het karakter verschoven in de richting van
!
het Geultype.
Eén gevolg van vervuiling is dat er minder zuurstof in het water

oplost en een belangrijk verschil tussen Bergbeken en beken van het

Geultype is dat de zuurstofverzadiging bij het laatstgenoemde type in de

zomer voor vele bergbeckbewoners te laag is.
De vervuiling treedt voornamelijk in de dorpen Bocholtz en Simpalviesae
Ops. in mindere mate in Overeis en Bis. De biologische zelfreiniging is

behoorlijk, maar kan toch niet de hele hoeveelheid afvalstoffen verwerken

Pas na de Roodbron waar een grote hoeveelheid glashelder koel zuurstof- _

rijk water in de beek terecht komt, wordt de toestand weer enigszins nor=——

maal. Het biologisch belangrijkste gedeelte van de H¥serbeek ligt dus

© ay

_tussen de Roodbron (bij spoorwegviaduct) en de Geul. Vanzelfsprekend is —
“het om verschillende redenen gewenst dat de oorzaak van de vervuiling Weg=
genomen wordt, of deze zo beperkt dat de beek-gemeenschap in haar geheel
ade gelegenheid krijgt zich te herstellen en de aangeboden afvaleioenee te
verwerken.
:

Tijdens de eerste inventarisatie in maart 1954 was de toestand be- a

langrijk gunstigcr dan in juni.
t
In de zomer is de concentratie van de afvalstoffen hoger evenals de
temperatuur van het water, beide factoren leiden tot ecn geringere zuur—

stofgehalte ven het water.
eschrijving.

—

‘

t

De Eyserbeek is in de bovenloop een klein zanderig beekje. Later
voorbij Simpelveld is de bedding hier en daar met cen laag stenen bedekte
De stenen in het vervuilde gedeelte waren in maart dicht bezet met
Melusina en Chironomiden larven en poppen (muggen). In maart kwam boven—-

strooms van de Rocdbron nog wel de beekplatworm niet echter de bergbeck— _
varieteit van de gewone vlokreeft, Gammarus pulex fosserum voor. In juni
was ook de platworm hier verdwenen en bestond de fauna vocrnamelijk uit

pissebedden (Asellus spece)y gewone viokreeften Gammarus pulex pulex en

muggenlarven,

Benedenstrooms van de plaats waar het glasheldere water van de
Roodbron zich met het vervuilde water van de beck mengt, werden in juni

beide genoemde typische beekdieren nog in de Eyserbeck aangetroffen.

Verder bestond de fauna hier voornamelijk uit de rheophiele larven van h

geslacht Baétis penne terwijl ook het rheophiele slakje de—

Phyrgische muts
2

nA

ae

-

(Ancylus fluviatilis) hier stand had kunnen houden.

sine

Vindplaatsen

po von stroomafwaarts van‘Bis1823-195. hen
e
II Even stroomafwearts van apeeterey. 10-6-1954

“geaentwneid:van het. Sneed. how 106-1954).
ete 20°TELE AEE, 12°C, pH 6,
“Listvee sangetroffen |soorten. 3 rheophicl |

- TricladiaCason)

me noldasan)

x Planaria pore Dugts.

* -asepdie (eiseobodden)
heeee sears) a8 ie

Peddie: fet sPtoartan)
Gammarus pulex pulex L.
x Gammarus Pace fossarum Koch.
£3

x

Hphomeroptera larven (condegeviicgen).
Bastis: Leach BReSy

ae

| Gegtmopode, siden oe
ore oe te Mull.

_

STAATSBOSBEHEZR.

:

(Afdeling Natuurbescherming en Landschap)
Hxcursie—rapport.
Waarn.H RoSmissacrte

Natuurwetenschappelijke Waarde A. .

a

ROODBRON. No.skrt. 10. Gemeente Wittem.
Dit complex van bronnen is in biologisch opzicht misschien wel het
belangrijkste van het Zuid—Limburg. Het terrein, dat het eigendom is van

de N.V.Waterleiding Mij. Zuid-Limburg, ligt vlak ten westen van het gehucht

Piepert tegen de spoorbaan Maastricht-Akene Het hier bedoelde bronnencomplex ~
Slaat bij genoemde N.V.geregistreerd onder Roodbron I. Verschillende andere ~
bronnen op hetzelfde terrein zijn reeds bij de waterwinning ingeschakeld.

Door het Staatsbosbeheer is op verzoek der N.V. een oo tot bebossing Pes
gesteld.

Dit bronnencomplex wordt gevoed door de neerslag van het Ubach sberg~
massief dat nagenoeg geheel uit krijt-afzetting bestaat die rusten op
Vaalsergroenzand. Het bronwater is dan ook kalkrijk en bevat eis mgr

i

Calcium (Catt) per liter (Rapp-Waterw.ZeLimb. 1941).

Het onderzochte bronnencomplox (I) bestaat uit een min of meer hoefLe
oo
ijzervormige kom. Aan de basis hiervan treden een zevental bronnetjes uit
terwijl het water over een stenigc oppervlakte dat een kleine 100 m2 beslaat |
stroomt en daarnea via een kort beskje in de Eys3orbeek valt. De wanden van de >

hoefijzervormige kom Zijn met bomen en struikgewas begroeid.
Het uit kalk en "kiczelstenen" bestaande oppervlak met een laag van

Sc

10 tot 20 om helder koel stromend water crover is het voornaamste milieu van

dit bronnencomplex. In de bronnen zelf leeft het blinde vlokrecftje uit
ondergrondse wateren Niphareus aquilex schellenbergi en hoewel rijdens dit
onderzoek niet aangetroffen, waarschijnlijk ook de alpine platworm Planaria —
alpina.
es
In het cerstgenoemde milieu leven allerlei typische bron— en bergbeek—
dieren als de schietmotten Agapetus en Sericostoma. De eerste bezet bij
tientallén haast elke steen. Ook de beckplatworm Planaria gonocephala en de
bergbeekvlokreef Gammarus pulex fossarum zijn hier gewoone
Het is vrijwel zeker. dat de Roodbron bij een meer intensief onderzock —
nog verschillende voor dit milicu typische insecten als eendagsvliegen en
eevervliegen zal blijken te herbergen. Het milieu is ideaal voor dieren die
het hele jaar een tamelijk constante lage temperatuur en hoog zuurstofgehal— —
te van het water. nodig hebben. De temperatuur van het water is hier zomer

en winter ongeveer 10°C.

Data van het onderzoeks

I 18-3-19543 II

10-6-1954.

Hoedanigheid van het water. (10-6-1954)

em 1923 Chloorgchalte 14 mer/L 5 ee 10°C.
Lijst

‘Lhist van axgotrotion |Goorten Gal wicpendee
~=— peldzaam}

ae
*s.

Tricladia Vvenecnéey
x Planaria gonocephala Dugts |

:

‘Hirudinae (blocdzuiger)
ee
Glossiphonia complanata Le _

Isopoda (pissuebedden)
L

:

;

Amphipoda (vlokreeften)

a

;

Gammarus pulex pulex Le

a2

ae

;

x Gammarus “pulex fossarum Le
=
x Niphargus aquilex schellenbergi Keraman

Bphemero os larven‘(condagsviiegen) —

Battis Leach spec.

II

Plecoptera larven (caversteoene

Nemura varitgata Olivier =

oe

ee:

:

i

eer aes ne (schictmotten)

x Agapetus Curt.spece
x Plectronemia conspersa Curt.

x Silo Curt.spece II

- LepidostomahirtumFabr? II

e Sericostoma potenran MesLach., 1°.

Peeotoes i Valakcen’

Ne

pee

Asellus aquaticus
.

ae

x Ancylus fluviatilis MU1l.

oS

:

:

|

iS.

oe
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|

Natuurwetenschappelijke Waarde B.

JEKER. No-krt.1i. Gemeente Maastricht.

i

Algemeen.

_

ae

Hoewel de Jeker zich op het eerste gezicht als een laaglandbeek vii

doct herberrgt zij toch twee zeg. kensoorten voor beken van het Geultype

nel. de schictmotlarve Rhyacophila dorsalis de eendagsvlieglarve ephemerellna ignita. De eerste soort werd behalve hier slechts in de Geul en

Gulp de laatst genoemde soort ook nog in de Voer aangetroffen! “Beide soor——
ten zijn uitgesproken rheophiel en hun voorkomen in Nederland is tot
Zuid—Limburg beperkt.
In verband met dit onverwachte resultaat.is het gewenst deze beek
voor verder onderzoek tegen vervuiling en normalisatie te beschermen. |

. Beschrijving.
*- De Jeker komt bij 't Kasteel Neercanne over de Belgi scheNederlandse
grens en meandert meest door boomgaarden tot de eerste molen. Daarna

‘stroomt zij vrijwel recht langs bouwlanden naar Maastricht waar zij in de

Maas valt. De Jeker is meest 2 tot 3 meter breed en meer dan 1 m diep
met een bedding van modder,bladeren en soms dood hout, waarop de gesponnen

tunnels van ® schietmot Lype spec. Ter hoogte van het grenskantoor sstroomt
de Jeker langs een hocg en dicht bosje waarin o.a. veel Populieren, hipr—

werd het onderzoek naar haar fauna uitgevoerd. Dat de Jeker ook laagland—
beekkarakter heeft blijkt o.a. uit het algemeen voorkomen van de ane

vlokreeft Gammarus pulex pulex. De vergbeeckvaricteit G.p.fossarum werd —

bij dit onderzock niet aangetroffen, en ook bij de talloze vangsten van

het Rijksmuseum _van Natuurlijke Historie te Leiden in de Jeker werd deze :
ondersoort nooit gevangene Toch moet Zij wel in de Jeker voorkomen, vant :

Holthuis (1956) vermcldt Gammarus pulex fossarum ook voor deze beek. Dit

wijst dan in BEroanae richting als de vondsten van Rhyacophila en Epheme—
srella.
ps
3
Voor een volledige opsomming zij verwezen naar. bijgaande lijst der tijdens
het bekenondergoek 1954 aange troffen soortene
Data »van het onderzoeks:

TL Onb—E9565 21

mee

9-8-1954.

-Hoedanighcid van het water:

\

ie

.

ee

door zwevende decltjes licht ea oaerervad 7963 Chloorgehalte sae
temperatuur 18°5
\

Hirudinea (blocdzuiger)

Glossiphonia complanata L.
cere? octoculata Le

II
I

Tsopoda (pissebedden)

Asellus aquaticus a

Amphipoda igiatenes)

Gammarus pulex pulex Ly

Hphemeroptera:‘Lezvon (oondagevliegen)

_ Baétis:‘Leach. spec.

et Ephemezelia ignite Poda

Trichoptera larven (schietmotten)
x Rhyacophila dorsalisCurt. I
Lype MceLach. spec.

Hydropsyche angustipennis—bart.

Anabolia nervosa (Leach.)Curt. *
x Stones Cae re

x

&

Fae

«

PR

eo

eS

’

oes

fae

SE?
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*

Stroompje in ARMENBOS. No.krt.12. Cemeente Bunde.
Dit in westelijke richting door het keyienhos van de adenine heuvel-

rug aflopende bronstroompje herbergt enkele uitgesproken rheophiele —
soorten als de eendagsvlieg Rhithrogena semicolorata en de schietmot |
Agapetus spece Ook de beckplatworm Planaria gonocephala kruipt hier over.
de gladde stenen op de bedding. De vlokreeft is door beide ondersoorten

Gammarus pulexpulex en Gep.fossarum vertegenwoordigd. De laatst genoem

de is typischvoor de Midden Europesche bergbeken en wordt in ons land
buiten Limburg nergens aangetrofien. Dit kleine tot 30 cm brede nog geen
halve kn.

lange beckje is van belang voor de studie van de bronnionfauna

waarvan nog weinig bekend is..

Ook, voor de ‘Yuursee die

Lijst sonStgaona het Penanel ence 1954 aangetrotfon soorton.

Datum van 't onderzocks; 11-6-1954
Zuurgraad van het water: pH 7,0.

és

Lijst cer aangetroffen soorten (x rheophicl

Tricladia (platwormen)

x Planaria gonocephala Dugts

- — zeldzzam)
Eee

_ Amphipoda (vlokreeften)

Gammarus pulex pulex L.
«x Cammarus pulex fossarum Koch.

Bphomsroptova larven (ceondagevliegen)

x
ee semicolonata Curte
t

Battis:Leach. Spece

bah eek larven Cee

x Agapetus Curt.spec.

Jie angus hipennis’ Carte
x Silo Curt. Spee

o
-

:

eRe
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Top.kaart no. 60C.

WALSBEEK. No.krt. 13. Gemeente Geulle.
5

es

Wx

ay

ac

AX

Dit is het enige typische Bergbeekje, dat nog door cen min of meer
natuurlijke oeverbegroeiing begeleid. wordt. Alleen de Belletbeek komt —
in dit opzicht enigszins met de Walsbeek overeen, doch zij mist de voor

een bergbeekje zo karakteristieke gesloten stenige bedding.
é

Topografie.

ae!

‘

ente

- De Walsbeek vindt zijn oorsprong vlak ten mew. van het gehucht
Moorveld, stroomt in newerichting tot de Molen asn de weg langs de spoo
baan Maastrichte Sittard, waar het tot een vijver opgestuwd wordt.

_

ee

Het gedeelte stroomopwaarts van de molen stroomt door een duidelig

dal van de hier ongeveer ZeWe-n—-o- verlopende heuvelrug van Bundee
ee

‘Hy@rologie.

De bron voert kalkrijk wator uit de Midden-Oligocene kloivanhe
massief van Schimmert af. (Dhr. ¥.H.van Rumacling in schrijven van sept.
Het koude glasheldere water stroomt ze r- snel over een bedding val

kiezelstenen, dic soms met mos begroeid zijn.
‘
Verspre2id in de dalhelling liggen nog enkele pista waar. vandean

miniatuurshee teaceenaar gn beokje kronkelen.

2 Ome
‘
Opvadilend is de ma ssale ontwikkeling van bijna 2 mehoge Reuzenpaaré
staarten. ‘(Equisetun ‘magimum). Nergens in Limburg zijn dezeprimitie®|

doende planten 20 massaal vitaal aan te.treffen.

;

lak langs het bovenloopje, dat bij Moorveld niet bredor dan 30°on

roeit o.a. veel Chrysosplenium oppositifolium.

;

=

He

ge ook excursie rapper’ Mirzer Bruijns, 22 juli 1954)

at

Bas
;
:
Br
Beker vormt dit Bergbe:sce met zijn uniekeSites een.PeeREae
voor
eeeee eoep acerten en on ae dic peldstines helder

Pins enoo torook allen aanwezig zijn.
“Speciaal de huisjes van Agapetuslarven, die wel wat op aia cm.1 er

hunnobedden lijken, bezetten in meerdesre eee wel basa. elke Stee
=o. dit beeckje.
cag ae Ook de beekplatworm Planakis gonocephala en de borgbockvarititeitva:

— onze gowone vlokreecft (G.p.fossarum) ontbraken niet.

Dat niet meer typische bergbocksoorten aangetroffen werden is te

ten aan het viuchtige onderzoek en watde insekten |y)waarvan alleen de

larven in hetwater leven, betreft aan het feit dat dit onderzockindo.

Thor teleMeenesatvana aeatagfiaOy meeegee St
>a

ee

NS

eee

te ee Sy
magne

ee

i

ee

:

¥

:

BERGBEEK TYPE.

Hanlervon zoudonnict te wisher sijnt Seleae oolnena: diumareo

verlaten haddcnof omdat zij kortgeloden pas hun cicren afgezet ha
-In dit natuurlijke beckje mogen speciaal nog enkele oevervlicg
| Sehietmotten pete voor nae sit ome dus ook oseee
wordene

Tenslotte i

wuursalonandor.
on van het onderaock.

ved judd: 195 eS

:

Verval. seen

Baroten ca7 m8p 100 Me
ce

Lijet van dangotrotfon soorton. oe...

Te

> hgeldgaan)

i neat rides

x pomerus pear fossarum Koch.

roRos8

poetedrnentaraa
a moeeee Pict.
eee 8 Leach. pus :

.

;
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ee
t

- WATERVALDERBES.

\

No.krt.4. Gomeente Ulestraten en Meerssen.

Ondanks een, misschion tijdelijke, lichte vervuiling leven er nog

verschillende vocr dit beektype karakteristicke soorten als de zeer
zeldgame eendagsvlieg Eedyonurus flucinum Pict. en de schictmot Rhyaco~—

phila’ septemtrionis.
ee
Ook het kevertje Holmis manget is een rheophiele soort en typisch

voor het stroomgebicd van de Geul.
Niet:
oer
Evenals in de andere bergbeeckjes wordt de gewone vlokreeft hier ver——
-vangen door haar bergbeckvaritteit Gemmanus pulex fossarum, Tepes ook

de beekplatworm Planaria gonocephala niet ontbreeckt.

+ oe

De Watervalderbeek en haar zijtak wordt langs de hele noord en costa
Zijde begeleid door cen strook bos waarin hier en daar bronnetjes dic.
op de beck afwateren.
ct

Tog a abe.

:

Gets

In de n.eo-lopende hoofdtak tcr hoogte van Waterval.
Datum van het onderzock.

11-6-1954.

3

:
ee

Lijst van de aangetroffen soorten.

_ (bekenonderzoek 1954)

ae

(x ultgesproken rheophiel

- - zoldyaam)

Tricladia (platwormen)

ae

|

| gonocephala Dugéts
xPlanaria
Amphipoda (vlokreeften)
x Gammarus pulex fossarum Koch.

Hydrochnellae (watermijten)

|

' X Atractides nodipalpis nodipalpis Thor.

Ephemeroptera. larven seme ope)
pe Ecdyonurus|fluminum Pict.

;

Baétis Leach SPEC.

.

Trichoptera larven (schietmotten)

e

x Rhyacophila septemtrionis MceLach.

a

:

Hydropsyche anes Curt.

x Silo Curt.spec.
x ‘Sericostoma
aie
Mc.Lach.
ane
eee

Colones (kevers)

x Helmis maugeL ‘Bedel.

ss

ee

Gastropoda alakicon tees

iumcorneum Le
ee Sphacr

Bots

:
ie

|

7

Ne

A.

oe ri

1

‘

Re

fe

a

Sten

a
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BURGBEEKTYPE.

(Vluchtig onderzocht)

.

‘Natharwetenschappel ike Waarde BA.

7

Top.kaart 62 A.

ue

4

STRA(AT)—BEux Apeags oeNo-krt.a Gemeente heeahun
door de sacuaneid van cen oa Rae ieadons scene ee

typische fauna elementen. De beckplatworm Planaria gonocephala ende

ey

é

}
.

e
i

De Strabeck dankt zijn natuurwetenschappelijke weerde san hetf

;

dat z2ij door

een tamelijnatuurlijk bos stroomt. Verder vooral aar

voorkomen van enkele zcer zeldzamo bron-Trichoptera (schietmotten).
(Fischer 1950). Fischer noemt twee Beraea soorten nl. Bemaurus en

.

.Bearticularis Pict. verder Crunoecia irrorata Curt en tenslotte wormal

dia occipitalis Pict» In verband met tijdgebrek konden deze bronnen

Bays

dens dit onderzoek nict onderzocht worden, maar gezien het voorkomen
van deze bijzonder karakteristicke en zeer zeldzame schietmotten.

TRE natin Rial eeeaie a

a

.

"bexgbeekvlokreeft" Gammarus pulex fossarum werden ochter wel aange
troffen.
Cyaes

wacht worden dat ook de verdere bronfauna. zecr de moeite waard gal
\

Lijst der tijdons het bekenonderzock 1954 aangetroffen soorten.
(11-6-1954) (x uitg
Bertone eePct)
:
Tricladia (ple“twormen)

¢

x Planaria gonocephala Dugts.

Hirudinae (blocdzuigers)

‘Seepeiphonia complanata L.

;

Amphipoda (vlokreeften

eo

x Gammarus pulex fossarum Koch.

ee larven (cendagsvliegen)
Baétis Leach. spec.
a
Mollusca.

PiEe eepecs (crwten-mosseltje S)e

Bek:

.

ae
AS

Na

ti

ss
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‘

HULSBERCHRBERK . No.krt,ors Gemeente. Hulsberg, Wijnandsrade.
(ce Hulsbergerbeck zelf was +ijdons dit onderzoek tamolijk =
«Oser worden dan ook geen typische beekdieren ineer
;
Wel wae ee een eee onderzoek in een

bied van de Gul:iat waar Zij canes is
stroomgebied van de-Geleen betreft en de Gel
gehele loop sterk vervuild is behoort ae li

dit eee voor
ee

Si

a
mS3cchleorgohalte 46,8 nerts.
Gk

3 fax amolwanee deen ‘
stroomafwaarts vanVaietinyson,nea

soorten (in gig,

ee
eas
~ oe gonocephala

1S flokereatten)

a Meth UeFosearum. Koch.

root

,
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HORNS! TLK-MOLENBEIK. No.krt.18 en 19. Gemecnte Voerendael.
De Hoensbeeck, de Molenbeck en haar Zijtake komende van kassteel ‘
Cortenbach zijn met de Gelech zelf ton zuiden van Welten de laatste ~

restjes in het stroomgebied | van de Geleen die weinig re? niet vervuil
Zijne

us

i.

‘pabi saunain de baeatc Pilate doordat zij mando seed sie’ Zijne Met
andere beken van het Geultype komen 2ij hierin overeen dat ookde beek= |
platworm, Planaria gonocephala en de bergbeek vlokreeft Gammarus ve

:

epee“hier voorkomen.—

Zij verschillen wat de fauna betreft ova. door het voorkomen

eo

in Zuid-Limburg zeer zeldzame beckplatworm Polycclis cornuta (zie
"Tricladia). Een nader onderzoeck van de situatio wat betreft de pl.
bevolking bij Ge oorsprong van de Hoensbeek en Molenbeek met haar 24

is zecr gewenst.

;

Behalve verschillende ook in Set etnies wateton. voskieomandie oa

z

herbergt de Hoensbeck het rheophiele slakje de ee muts (fz

fluviatilis).

Van de beide.a besproken beken is te Hoensbeek nog het ieee

natuurlijk, het is echter voor een herstel van do oorspronkelijke

noodzakelijk dat de oorzaak van de vervuiling die bestaat in het afvoer
van riool-water en het worpen van vuil in de boeken weggenomen wordt. —
Deze beekjes in dc bovenloop van het stroomgebicd van de Geleec

kunnenen zullen voor derecreatie van de inwoners van Heerlen van
TreeSom enrion: ormactregelen genomen worden om de vervuilin
Keren. fee

3

eer

Bae ee lie

Coe

7

Vandlnetantra Geeta:

;

:

ey

gaa

:

he)

E

zijtak Molonbock bij spoorbaan ReerlenVatkenture,

H) Hoensbeck bij wR Vocrendaal oe| Weustenrade.
\

Hoedanigheid van het water.

Zijtak Molenbeck: Helder,

zacht: stromond, puesnad182 ‘chlocrgehelte

20 mgr/L; temperatuur 14°C.

Hoensbeek 3 Helder, matig—snelstromend,

tomporatuur 13° Ce
,

a&

Lijst der tijdens het bokenonderzosk 1954 areon.Sra
‘a

‘Bricladia (beekplatwormen)

_ xPolycelis nigra Ehrenb.
xX Polycclis cornuta Johnston

x riesria peecopter. Dugts

rr Sef dander te

Glossiphonia complanata i
Herpobdella octoculate L.

Dniphipode ses

(x rheophicl
—<
~ zeldaaam) ©

as ate oes

tage eesebenk)
M.+H.
Me
ns +H.

sae

Gammarus pulex pes Le
x Gammarus pulex f ssarum Koch.

MetHe
eae

i

: mibiiophora larvén {aatisupetton)

_X& Plectronemia conspersa Curt.

Lype Me.Lach. spec. (div.?)

Lymnophiluslunatus Curt.

x Stenophylax es Bran.

Helesus Steph. spo

Noti obia ikeeias Le

eas slakken |

Gyraulus albus mild.
Pisidiumdiv.spec.
Sphaeriumn corneum L.
Lymneae‘stagnalis Le

Po

Ree ace,

- dvisus vortex L.
xAncylus”fluvistilis iL.
{
oe Pisidiumak Bh

‘Me+He

M.+H.

M.tHe

}
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. Top-kaart. 60D.

:

ROODEBLEK 1. Brunssum. No.krt.20. Gemeente: Holusbroek en Brunssum.

Algemeene
2
De Roodebeek, die op de Brunssumseheide haer oorsprong vindt, stroomt
langs Schinveld naar 't noorden en buigt daarna langs de grens naar het. ~
westen af. Vervolgens stroomt zij langs Tudderen en Nieuwstadt om zich —
even voorbij Susteren met de Geleen te verenigen.
De vervuiling treed reeds bij Brunssum op, waar de Staatsmijn Hondriik

haar afvalwater in de beek loodst.

poe

Slechts het gedeelte stroomopwaarts van het zwembad op de Brunssumse —
Heide heeft haar oorspronkelijke karakter min of meer behouden en is. Biou:,

logisch van groot belang. Dit reeds hierom dat dit gebied het enige in, |

Limburg is waar het Tertiair aan de oppervlakte ligt. Langs de Roodebeek |

‘komt het voor in de vorm van Mioceen met een uiterst dunne bestrooiing va

plioceengrind (Jongmans e.a. 1941). Meer noordelijk langs de oostgrens

met Duitslend is de laag van plioceen grind dikker, de heide overal ver——
dwenen en de Roodebeck zoals reeds opgemerkt zeer vervuild. Deze beek is
in verband met het hierboven gezegde een van de weinige voedselarme boeken|
in Limburg en waarschijnlijk de enige met een veenmosvegetatie.
X

Beschrijving.
ae
De Rovudebeek sid oie het afvloeiende water van ecn veenmoeras met.
hangveentjes in de Schrieversheide bekend om verschillende botanische

bijzonderheden. De hier enkele decimeters brede beek vormt dan degrens |

tussen cen stuifende zandvlakte en de heide. Hier placht de jeugd uit deomstreken pootje te baden onze weardoor de beek wat voedselrijker wordt

merkbaar aan het voorkomen van een rietzoom en een Potamogeton soort de :
eerste tientallen meters van het gedeelte waarvan haar oevers bebost aijne

Verder op tot het zwembad heeft de Roodebeek dan het karakter van een ph

"beekbroek-stroomveen" dankzij een dichte strook Elzenhout langs en in de

beek en het voorkomen van veenmos in het midden. Vlak voor het zwembad
—_
wordt de Roodebesk nog tot een vijvertje opgestuwd. Daar het water in de

beek nog tamelijk snel stroomt (de snelheid is van dezelfde orde als bij.

de Geul) komen hier behalve soorten van voedselarme wateren ook rheophiele
vormen voor, Uitgesproken rheophiel is bev. de platworm Polycelis cornuta
en de eendagsvlieg Hedyonurus | venosus beiden zcldzaam de laatste uitslui-tend in enkele beken in Zuid-Limburg. Het voorkomen van de platworm in det

ee

Roodebeeck is een aanwijzing dat dit hierkie ¢eon voorkeur voor kalkarme
trl
:
beken heeft.
Andere voornamelijk in stromende wateren voorkomende dieren zijn de

aye
*

a

_

eendagsvlieg Paraleptophiebia submarginata, typisch een dier van voedselarme wateren en de Schietmot Plectronemia conspersa.

ee

Opvallend is ae rijke keverbevolking in de Rocdebeek, tamelijk seld—

zaam is

't kevertje Agabus paludosus.

Verschillende

t

Versschillende van de deneeteceae shorten komen ‘neestad in stilstaan
wateren voor. Dab zij in de Roodebeek voorkomen is te danken aan de

dichte langs de oevers in het water voorkomende begroeiing. Behelve

soorten uit voedselarme beken komen hier dan ook soorten van heide ta:=

sen en vennen voor zoals de beide. eendagsvliegen Leptophlebia_ ma
en Levespertine. Deze soorten waren in b.v. Drente cen dertig ja

;

leden tamelijk algemeen, maar het is haast wel eee:ae ay, tegen

heideplassen zeldzamer worden. Ss ochten na de EENtie van

Mej. de Vos (1930) nooit meer iets over eendagsvliegen uit onze ven

gepubliceerd werd,is hierover niets met zekerheid te zeggen.

et is

_ de moeite waard er hier op te wijzen dat Mej.de Vos (1930) in een noot
bij de soort Leptophlebia vespatina opmerkt, dat de in Nederland
:
. troffen larven volgens Bengtsson volkomen met de hem uit Zweden beken
“overeenstemmen cn niet met de door Lestage (1918) uit Prankrijk
chr
ven larven. eee?as ijkste en enige vindplaats in Limburg die pee

Mej. de Vos opgaf is het Herkenbosserven (ten oosten van Rocrmond)
noordelijk vande Roodeboek. | Y

De conclusie waartoe het in 1954 ulievoeeie Rkonoulatesa Be. :

mootbahay.dat aitlaatste min of meer nahaeaee rosntie van deRox
als. oecologic en tueionarats en alles in het werk tele moet, wo.

haar voor de natuurwetenschap in detegenwoordige staat te bewar
Verder is het zeer gewenst dat a9 oonuack van oF bagneense
a
\
soorten Bh ‘verwezen naar bijgaande jijst.
o
Vindplaatsen_en datas

2 Oe

f

opwaarts van zwembadI enn Ite 10-3-1954. Als I en II, op
10-619

III en IV (zie —- bijlege|1)

iadanor van het water.

TITen IV op 19-6-1954 5 sae. oat: chloorgehalte10 nerf
i 14° ° Ce

it

:

heophie

eee zeldzaam) —

‘il gieataGite

ps Tolreenss. cornuta Johnst

Gcubueaerere larven (contagevtiegen)

x EedyonurusvenosusFabre

_.

Leptophlebia|margivete. Ie: 2
Leptophkebiavespertina L.
:

|

x Paraleptophlebia submarginata Steph.
, Caenis Spec.
eo

Plecoptera laxven (cevorviiegen)

Nemura varlegate Olive ge:

.

oe

leg Br. Arnoud |

RED (ose dmagineas)
III, IV (ook imagines
I; TIT
:
leg. Br.Arnoud
tig daee Oe

_ Trichoptera larven (schietmotten)
_Neureclipis bimaculataL.

x Plectronemia conspersa Curt.

_

Neuronia ruficrus Acop.

|

Phryganea varia Fabr.

j
see
ee
Heteroptera (wantsen)
_Corixa distincata =~
ae obliqua

.

Gall.

“Paleoptera (kevors)
"
Agabus bipustulatus Le
Agabus sturmii Gyll eS
Agabus didymsOliv. ars

gabuspaludosusFe

Rhantus pulverosus Steph.

Gyrinus substriata Steph.
Déronectus halensis F (?)

Lacophilus minutus L.

.
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leg.Br.Arnoud,
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KINGBHEK.No.krt. 21. Gemeente Obbicht en ee
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Natuurwetenschappelijke Waarde Be_

e
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ee
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Benedenloope

ete

De Kingbeck is een zachtstromende heldere iccdkuneticest: De podel ie
is bedekt met een dikke laag detritus en half vergane bladeren, deb
enoel ing bestaat voornamelijk uit waterpest (Elodea). De fauna bestond
tijdens het onderzoek hoofdzakelijk uit bloedzuigers, beide Asellus _

soorten en enkele slakjes. Opvallend was het ontbreken van de VlokreefGammarus pulex pulex. De zuurgraad van het water was op 29-44-1954 7,
Verder moge verwezen worden naar de bijgaande lijst van tijdens ae
onderzoek aangetroffen soorten.

wan

Plaats van het onder zock tussen Papenhoven en Illikhoven.

~ Datum: 29-4-1954.
“Qorsprong.

Be

ae
a

Uit een recent ondersoek7van E. E.van der Voo (1956 "Hen dies

bos in Midden-Limburg"Lev.Nat. 59 no.9 p.pe193-197) blijkt echter dat

_ aan de oorsprong van de Kingbeek een fraai ontwikkeld bos voorkomt, s

Bt
waarvan een uitvoerige beschrijving in genoemde publicatie te vind
. . , ise De fauna werdniet in het onderzock betrokken, maar -verwachtmag
EN
worden dat ook deze min of mcer haar natuurlijke karakter behouden
heeft. De conclusie moct in ieder goval zijn dat het terrein aan de
oorsprong van de oe basenior natuurwetenschappelijke Waard
|
bezit.
,

S

;

“

‘

Lijst der aangetroffen soorten.

gtr

oe a

Hirudinac (bloedzuigers)
.

Glossiphonia complanata (L.)

.-

Herpodella octoculata (L.)
Helobdella stagnalis Oak

.

Oc,

Pg

Isopoda hui ahaa
.
Asellus aquaticus (L.)

5
re.

Aselius nenidianis Racovitza

:
¥

r

“

4

Gastro oda. slakken

\

oe

_ Bithynia tentaculata (L.) _
Gee inieus vortex (L.) tous On)
i
_ Sphaerium corneum (L.)
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SABIPELERBE, ‘No krt. 22. Gemeente Tudderen.

St 4 ar wk op Meaici ae menagewater in het buites ee

van de beckwijst. De faunais in verband hiermeeniet erg soorter
rijk en geeft geen aanleiding totbijzondere opmerkingen. Voor een —
opsomming van de bij dit onder zoek aangetroficn soorten Zij verw
naar bijgaande lijst.

ig
oe

ae

|

aecaiat cnwiata.

ee

“Kantor. 24-3-1954 on 22oe

Pooy Boedanigheid van metoweeer.

8

be Helder, tamelijk snelstromend.
‘ -Zuurgraad i
en
os
.

Chloorgehalte 57, 4 mgr/L 3

Temperatuur 13°C.

a.
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oe
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eer

Gee

Lig he:As aangetroffen. soorton.(x oubrheophiel)

:Bisaatnes (blosdzaigers)
Saas asta
Blossiphonia complanata ee. e be
e
ae
ty ES
Herpobdellaoctoculata oe
.
Nec ey ee 8
Amphipoda (vlokreeften)

Gammarus pulex pulex (L.ee
¥

E heme tera larven (cendagaviiegen) |

= Bae eas cape SPD.

poet

eee larven (schictmotten, kokérjuffers)

_ Limnophilinae Ulmesppe

ee

x Stenophylax rotundipennis Brau.

Notidobia ciliaris ‘Le

iy

ete

cone II.

Mollusca ae
_ Gyraulus albus (rm. ) (Planorbis:aeie
=Pisidiun amnicum (mit. )

:

Heteroptera wade =

Velia coe

‘Tamenini

b

Sy

— Coleopt a (kkae
ee
_ Lageophia hyaline (ae Geer)
“Pisces fpetleasey:
| Pugitins pmgitinsOhi2 Tiondoornige stekelbaars
}
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SEER, Noviots 2h con
e
/f

ondanks de Gestecdeia aeeisaatier een tamelijk hetninlihe
stelling heeft, tenwijl er enkele zeldzamere soorten voorkomen
;

es

Bebe

}

a

4

oe

2

De Canjelbeek is een enkelt decimeters breed: Sauls beckje

Egechte bedding .van slib en detritus. Het heeft een rijke grouee

wikkeling (flap) maar herbergtweinig hogere planten.
nt
Behalvede gewone vlokreeft komt hier de tamelijk zeldzame
Waa Zuid-Ocst-Europa Gammarus roeseli voor.Verder komt hier vr
_rijk de grodste nog in Nederland voorkomende eendagsvlieg van het
_slacht Ephemera voor. Het betreft hier waerschijnlijk. Sphemera
.
de Beverminetis hear de larven aijn onzcker. Deze cael Ae ers,
troffen. 3

oe De andere;dsigtteadaten soorten geven geen sanleiding+tot

“opmorkingen, hiervoor wij verwezen naar bijgaande lijst.

_Daarer reedseen ee Meceneses isawae

eei a

Tenzuiden vansagas a ples. 294-1954.

(x sub-rheophiel —
one neldzaam)

| Hirndina _ (bloedzuigers)

Herpobdella octoculata (L.)
Haemopis sanguisuga Ge)

‘Isopoda (pissebedden)
Asellus-squaticus(Le)

m hi oda bicicpacrten)

Gammarus pulex pulex (L.)

Gammarus roeseli Gervais”

-Ephemeroptera larven
xBphemera vulgata ?

eendagsvlicgen)

(MMller)

—

‘Megaloptera a0 larven) |
Sielis lutaria (L. )
ia Trichoptera kokerjuffers (de- Laven).
-Limophilus lunatus”Curt.

taombph| as per

Bi:thynia | tentaculata
ia

oe

Anishs vortex G. y (Plenorbis v.yo
| Heteroptera wantsen.
2 Caran!‘fossarum Leach.

f

|*Haliplus
ieSeveees
_ ‘sDeronectus elegans
3
eeePang,
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VLOORBREK-MONTFOR THREE KoNookrte24. Gemeenten ee St. Odilisnberg,

Montfort, Linne en ees

%
Algemeen.
De Vlootbeelk als geheel is een typische laaglandbeek, de Monttbrteebesem

echter nebadert het Geultype!

\

Se

De Vlootbeek stroomopwaarts van de spoorlijn Roermond—Maastricht is
een tamelijk brede (tot plm.3 m) zandige beek met helder matig ‘snes TE Onewe7
water.
/
Hier en daar stroomt de beek door hoog loofbos als bev. het geval is bij
het verzamelpunt II in het Muningsboshof. Verschillende voor laaglaandbeken
min of meer bypische soorten werden hier aangetroffen.
ee

:
’
4g

Het
en Linne
zeldzame
gerekend

Montforterbeek genoemde gedeelte van de Vlootbeek tussen Measbracht a
is van witzoncerlijk belang i.svem. het voorkomen van enkele zeer
soorten en verder reeds hierom dat dit gedeelte tot het Geultype
moet worden. Dit beektype komt buiten Zuid—Limburg alleen nog: in >

de vorm van de Roodebeek bij Vlodrop voor!

(eee

Baeiikimaaliinas

De Vlootbeek komt ten zo. van Posterholt over de Nederlands—-Duitsé —

BT

=

grens en is hier door "normalisatie" en schouw tot een zachtstromende mod—= jj

et

dersloot geworden. Pas later in de beboste gedeelten }krijet zig eta:

a
enige "normalisatie" weer beekkarakter.
Bij Muningsboshof (II) is de bedding vast en bestaat uit grof rood zand

‘

met hier en daar wat grind. De beek is ondiep (plm. 20 Rol en het water

zeer helder. Van de hier voorkomende soorten verdient Ephemera danica, de

grootste nog in Nederland voorkomende eendagsvlieg ete vermeliding. |

:

4

:

‘Bae
\

4

Hoewel plaatselijk niet zeldzaam is het voorkomen van deze soort toch tot ae

enkele beken in Limburg en @ Achterhoek beperkt.

.

eS

Verder werd het bij voorkeur in beken voorkomende erwtenmosseltje
Pisidium amhnicum hier aangetroffene
De Montforter beck (I) stroomt door een diep uitgegraven "dal", heeft.
een tamelijk grote stroomsnelheid en ecn bedding van zand met vergpesiae
stenen.
/

Plaatselijk komt een goed ontwikizelde plantanaroed voor Van 0a. Water—

pest (Blodea canadensis), cen Sterrekroossoort Se spec.) en Vlot—

_ tende Waterraninkel

(Ranunculus fluitans).

oa

Op de stenen, tussen de bossen waterplenten en in het zand vines vena (4
-schillende rheophiele soorten hét door hen verlangde milieu.
a
Van de eendagsvliegen die hier aangetroffen werden verdienen de rheo- —

phiele vormen Heptagenia flava en Heptagenia sulphurea speciale vermelding,.
Deze fraei "getijgerde" soorten kwamen cen vijftig jaar eer ook
wel in onze exene rivieren als Maas, Rijn en IJss
iat Voor
Daar
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Daar gullen zij wel ten gevolge van de verontreiniging verdwenen zijn

en nu tot onze zeldzaamste soorten behoren. Behalve in de Montforterbeck

werd laatstgenoemde soort tijdens dit onderzoek alleen nog in de Roodebeek —
#
bij Vlodrop aengetroffen!

Evenals de soort Paraleptophlebia submarginata, een soort die ook©
bij voorkeur in sneller stromende -beken voorkomt, schijnen beide Hepta-—

genia-soorten nict in kalkrijk water te leven. In de kalkrijke Zuid—Lim—_
burgse beken, overigens een ideaal milieu voor rheophiele soorten, ont—
breken zij althans. Tenslotte komt hier evenals in de Vipera (CIE
ee

Ephemera danica voor.

oe

Ook de schietmottenlarvenbevolking van de Montforterbe ek telt ceeeee

meer of minder uitgesproken rheophiele soorten als de bekende not-opiaeee
de soort Hydropsyche angustipennis, Stenophylax rotundipennis en de wat
hun huisje betreft veel op elkaar lijkende Goera pilosa en Silo spec.

Van de vlokreeften omen in de Montforterbeek nict minder dan drie

soorten aangetrofien. De gewone soort Gammarus pulex pulex de tamelijk

zeldzame Geroeseli en de pas sedert 1948 op enkele plaatsen aangetroffen
rhoophiele soort G.eberilloni. Laatste soort werd tijdens dit onderzoek >
ook in de Thornderbeck aangetroffen.Verder is zij van nog twee plaatsen_ :
in ee en 6én in Brabant bekend.

Tenslotte ontbreckt ook de beckplatworm Planaria gonoccphala en het

rheophiele ke de Phyrgische Muts (Ancylus fluviatilis) op de stenen im

‘de Montforterbeck nict.

ae

Volgens opgaven van Van Matweee in het Natuur Historisch Meandbaea* oom
Limburg (1952-1955) komen in de Vlootbeek bij Montfort en een Zijbeek vanee:

de Vlootbeek de Putbeek Rivierkreeften (Astacus astacus) voor.

ia

Dit vroeger tamelijk algemene dier is door de kreeftenpest en ee va Oi

tengevolge van watervervuiling en normalisatie zeldzaam geworden. De

de

Rivierkreeft heeft een goede schuilplaats in holen achter boomwartels Cede
nodig om zich overdag terug te kunnen trekken. Deze schuilplaatsen ver~—

ff

dwijnen bij "normalisatie" vanzelfsprekend, maar na jaren kunnen soms

nieuwe holen en dergelijke ontstaan.

Voor cen voliecdige opsomming van de ‘“iddans dit onderzoek aangetrof—

fen soorten 2ij verwezen naar bijgaande lijst.

Pn

eet

Verzamelpunten —data.

Montforterbeek I. Even stroomopwaarts van de weg Breck terke saa

294-1954.

!

Vlootbeek II. Tussen Montfort en Posterholt, in Muningsbos bij hoeve

Muningsboshof, 22-7--1954.

Hoedanigheid van het water.

;

Vlootbeek(If). Heldors zuurgread 6, by -chloorgehalte 62,4 mgr/Le;
temperatuur 15°,0

.

nts

ae

Lijst der tijdens het bekenonderzoek aangetroffen soorten.

:

;

(x sub-rheophiel

~~ geldzagm)

Tricladia Ceees

©

= Planaria gonocephala Dugés

Hirudinae (blocdguigers)
Glossiphonia complanata (L.)
Herpobdella octoculata (L.)
Hagnepae Sevenisize (L.)

Amphipoda (vlokreeften)

Gammarus pulex pulex (L.)
a eeeee
Gammarusroeseli Gervais

phemeroptera larven (eendagsvliegen)
Ephemeravulgata (L.)
iphemeradanica (Mtller)
oe

an
I, II (ook ineginas).,

Heptageniaflava (Rostock)

Heptagenia_sulphurea (Mtlller)
Battis Leach Sppe

Paraleptophlebia submarginata (Stenhaun)
Plecoptera larven (ocvervliegen)

Nemura variegata Olivier

Trichoptera larven (schictmotten)

x Hydropsyche Pict. spec.
x Hydropsyche angustipennis Curt.
Limnophilinae Ulm. spp.
x Stenophylax rotundipennis Brau.
x HalSus Steph. spp.

x Goera pilosaFbr.—
x Silo Curt. SPOCe

Coleoptera torene¥

Dryops luridus Er.

x Helmis manget Bedel

- Mollusc
‘PhysaBegeiiea:

Lymnaea peregra (Itt11.) (Leovata)
Lymnaea stagnalis (L.)

Planorbis planorbis (L.)

Planorbis carinatus MUL1.

ne oe

Anisus vertex (L.) Planorbis Vv.

x Ancylus fluviatilis Mull.

ae Pisidium amnicum (111. )
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at

II
= ee

See

es

a

dy

II

Py

II

ae

=

Cees FT

ee (visson)
Gasterosteus aculeatus (L.) Il. Dricdoornige stekelbaars
Pungitins pungitius (L.)
II. Tiendoornigestekelbaars
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Léndipeate mot cen ssonte bodes op pie im diepte en een weelderige
;

es<a

a

De ‘aengetrofion fauna ia. wat betreft ae in het onderzoek betr

pos euorteaiaiee Hydropsyche in de narentees Voor, maar verder zig
het voornamelijk elgemenere soorten uit stilstaende wateren. Niet
deze beek als laatste etaer van een bepaald type ‘266
rijk zie hoofdstuk
Verzamelpunt —datume —

‘

f bij grenspaal 362. 24—3-1954
II bid grenspaal pee

"

gmumgraad: 8,O
Lijst der tijdens het bekeeeiakecassaangetroffen soorten (x subr

Tricladie (pletwormen)

Polycelis nigra /Ehrb.

Hirudinae (bloedzuigers)
Glossiphonia complanata (L. :
terpobdella octoculata Gat
Isopoda (oteachedsaon)

“‘Asellus eaetonas: Racovitra

imghipode. GfimencePiex):
Gammarus pulex pulex the )
Plecoptera larven (coverviiegen)

mre Peer Olivier

itedhoe‘aee. (eontetmotten)
ea Hydropsych Pict.spec.
Timnophilus rhombicus ee

“LimophilusIutetuc Curt.
Limnophilinae Ulmsspp.

Gastropoda (slekken)

Planorbis planorbis is)

_ Anisus ee Tl ) usseias ver

:

;

a

(afacting Netuuzbeachermingen.
ni ataadhap)Excursie-rapport.
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te

ROODEBEEK
Algemeen.
5
eae ae
De Roodebeek is duidelijk cen beek van het Geultype dat behalve

in Zuid-—Limburg slechts nog als een zeer beperkt gedeelte van de
Montforterbeek bij Linne (en daar onder gehoél andere oms tandigheden)
voorkomt!
=3

>

Verder bestaan hier de oeverterreinen vooral de eerste anderhalkm. langs onze grens uit een fraaie strook natuurlijk loofbos waari
ten zuiden van Station Vlodrop bronnen die op de Roodebeek afvloei Ne

Hen niet onbelangrijk verschil met de Geul en andere Zuid—Limburgse

beken van oat type gal eapecbangs Goat ws Zijn dat het kalkgehalte is

net de Pe is gewenst.
Besoh: ijvi

eae een Nederland en- Duitsland $4 enkeleSte ake meters. ‘yoo
punt waer Zij in de Roer valt.

vergbeckkarakter. Het water stroomt zeer ee over een: heaae van

grind en grote keien, terwijl een hogere plantengroei ontbreckt. V
op ontbrekengrote keien en overheerst het Zand» De diepte varicerd
van 10 tot 30 om.
Behalve dat het gehle yoorkomen aan beken als Geul en Gulp do
denken vertoont ook de fauna grote overcenkomst. Allereerst komt hie
de beekplatworm Planaria gonocephala en de "bergbeekvlokreeft" | amma;

pulex fossarum voor, "kensoorten" van bergbeken in ruimere zin. Nog

meer uitgesproken rheophiel is de hier aangetroffen eendaggsvliegla
Rhithrogena semicolorata, cen sterk afgeplat diertje, dat zich met
bijzonder hechtorgaan tegen de stenen aandrukt. Deze afplatting ka.
een "aanpassing" aan het snelstromende water beschouwd worden, waa
de kans dat de larve met de stroom meegesleurd wordt sterk verminde
Andere in de Rocdbeek voorkomende minder uitgesproken rheophie
vormen zijn de ecndagsvliegsoorten Paraleptophlebia submarginata en

Heptagenia sulphurea waarvan de laatste zeer zeldzaam is. Ook degro

ic,
!

:

ste nog in Nederland voorkomende soort Ephemera danica werd in. het i
aangetrofien waar zij im zelfgegraven gangen lecft+. Deze soort is in

Nederland

tamelijk zeldzaam geworden on behalve in enkele Linhenes

beken waarschijnlijk alleen nog in de Achterhoek te vinden.
Van de rheophiele schietmotten komen hier o.a. een Agapetus|soor’
de netspinnende kokerjuffer Hydropschyche en Silo in ob

are

ae

_wijl het ecanieatje Pisidium amnicum ookniet —
ee ‘Yoor |een volledige opsomming van de bij he

_getroftensoortonaig verwezen. naar bijgsende lijst. |
i

isk

Saint:en eee “A
I ten guiden van Station Vlodrop. 233-1954

III even stroomopwaarts van grenskantbor Rothenbach 243-1954
It ‘tussen I en at2353-1954. es
i,

Z

‘

Hoedanigheid vantot wibees eigen: auurgread pim.8.
Van kicine Seerte guurgraad plm.Sx:

aa ney

x Pe gonocephala Sar),

Hirndinec bavi ctadcove

Glossiphonia complanata L.

yo ee Le
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BOSCHBEEK (Natuurgebied Meynweg) .No-krt.27. Gemeente Melick en “at

;

Herkenbosch.

Algemeen.

De Boschbeck is ecn natuurlijk voedselarm stroompje nok

moeras-bos en -veen langs haar oevers.

a

Tets dergelijks komt in Nederland haast niet meer voor en in Rass

Limburg waarschijnlijk helemasl nict. De fauna is zoals te verwachten

was, niet rijk maer wel typisch.

“ss

pea

AE
.
Beschrijving.
e Boschbeek vindt haar oorsprong in de veesnmoerasjes tussen |

grenspaal 404 en 403 langs de Nederlands-—Duitse grens waar-langs tier
beekje vrij meandert tot grenspaal 406. De bedding is bedekt met rood—

bruin slib en detritus, hier en daar komen hopen takiien en half ver-_
gane bladeren voor. Het glasheldere matig snelstromende water verto
ee
een zuurgraad tussen 6,0 en 655s
De fauna bestond voor een pelangrijk deel uit.oevervliegen Pies
coptera), een in ons land door de ssidRepos gan zeer bette se oe
sectenorde.

Yan de aangetroffen soorten verdient Lomaknd nigra bi jeondene
melding omdat zij hier tijdens het bekenonderzoek 1954 voor het ee:

in Nederland aangetroffen werd. Hoewel er over het voorkomen van de

soort in Nederland uiteraard niets bekend is, moet in verband met

zeldzaamheid van het door haar verlangde milieu aangenomen worden dat

dit zeer beperkt is. De larven. leven in grote aantallen tussen de

de beek liggende bladeren en ander half vergaan organisch materiae
Dank zij de oeverbegroeiing, die elke zonnestraling onderschep’
en het bronwater van constant lage temperatuur, zal de temperatur
de beck gomer en winter ongeveer gelijk en niet hoger dan plm 12°C
Hierdoor zal het water het gehele jaar met zuurstof verzadigd zijn,
voor deze dieren die geen uitwendige ademhalingsorganen bezitten ex
eye
de guurstof gewoon door de huid opnemen wel noodzakelijk is.
Minder uitgesproken rheophiel maar ook met een voorkeur voor
Selarme wateren is de in de Boschbeek aangetroffen epadagevis eels
Paraleptophlebia submarginata.

>

_ De viokreeften waren weinig talrijk, de gewone doort ontbrak
Wel werd de bergbeckvarieteit Gammarus pulex fossarum hier aangetr
, Haer voorkomen inde Boschbeek kan er nog cons op wijzen dat heth
‘niet ZO zeer om de stroomsnelheid dan wel om de zuurstofri jkdom en

lage constante temperatuur van haar milieu gaat.

Voor een voliedige opsomming van de tijdens het bekenonderaos

aange troffon soorten Zig Verwezen naar bijgaande lijst.
¢
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- Amphipoda Perceries)

x Gammarus pulex fossarum Koch.
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UFFELSEBSIK Nowkrt. 28. Geme:ntenHunsel,Grathén, eaaree, Haelen Nee
Seo

ae

Bolgische grens. Pa agenHraden grenspaal Vasen 145 werd het onder

yoek uitgevoerd.
Langs de grens en verder tot de

;

een zacht stromende laaglandbeek en wordt zij aan de Nederlandse

door soms drassige Elzenbosjes begeleid. Stroomafwaarts van de eers

diep en ae rr:m breed. De sh ener is wreeaaeia en bestaatEa
namelijk uit waterpest (Blodea canadensis) en een sterrekroossoort

(Callitriche).

¢

ies
NT 8 modderige ‘bodem leeft nog de eendagsvlieglarve Ephemera
vulgata, een van onzegrootste soorten die tengevolge van de toeno

waterverontreiniging steeds zeldzamer wordt. Merkwaardig is ee
gewone vlokreeft hier ontbreekt en wel de tamelijk zeldzame

roeseli aangetroffen werd. Waerschijnlijk houdt dit verband

Po orde van de eSee maar eyzekerheid Merorar
men niet.

:

_wateren, voorkonende soorten aid vorwenon naar “bijenande lijst.—
Hous seteneia pan tet water.

oo 27-4-1954)
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LDYERSEBUEK—THORNDERBEIK. No.krt.29. GemocntenHunsel, Thorn, Wessems
Algemeen.
De Itterse-Thornderbeek ‘is een, als vele grensbeckjes, vrij Joe
bouw— en weilanden meanderend stroompjee Dit heldere beekje herbergt_

verschillende voor laaglandbeken min of meer typische en enkele tame
zeldzame soorten.
%

Bs

Beschrijving.

ww

De Itterse- en bigiriderbods vormt vanaf grenspaal 139 tot 133 de
Nederlands-Belgische grens, stroomt langs Wooritter, Ittervoort en —
Thorn om bij Wessem in de Maas te vallen. Het is een tot 2 meter breed
en nog geen meter diepe beek met een bedding bestaande uit een dike
zachte laag detritus en half’ vergaan organisch materiaal. De planten~

groei is (voor de schouw) goed ontwikkeld en bestaat o.a. uit waterpest

(Elodea canadensis) en Glyceria fluitans. De "kreeften'tbevolking is op=
vallend rijk. Zo werden op beide onderzochte punten de tamelijk zeld—
game vlokreeft Gammarus roeseli aangetroffen, terwijl in de Thornder—‘Ge
_beek zelfs Gammarus berilloni en 't garnaalachtige diertje Ayesphyra
desmaresti aangetroffen werd!.
a
De eerste is pas sedert 1948 voor ons iaot bekend en —- op hedek
slechts in 4 plaatsen in Limburg en één in Noord—Brabant aangetroffen

A.desmaresti is een Zuid-Europese soort die via het Zuid Willemskana

eats:

;

;

eee

ons land is binnengedrongen. Voor Limburg is de Thornderbeek de twe
vindplaats, Holthuis (1950) trof haar in het Julianakaneal bij Elsloo
aan. Opvallend voor de Ittersebeek is het ontbreken vané gewone vlokreeft Gammarus pulex pulex, mogelijk moet dit aan de kalkarmoede val
het water toegeschreven worden. Subrheophiéle soorten, dat zijn soor’
die om'de een of ander meest onbekende reden voornamelijk in Za cht,

_ sestromend water voorkomen, 9 Oea- de eendagsvlieglarven, Ephemera

wulgata (Thornder beek) en

in deze beek aangetroffen as zijn het watermijtje Lebertia inaeg
de bekende netspinnende kokerjuffer Hydrospyche angustipennis en’ BE,
erwtenmosseltje Pisidium amnicum.

Voor een volledige opsomming der big het bekenonderzoek 1954 in

deze beek aangetroffen Sor tee zij verwezen naar bijgaande lijst.

Hoedatiaieaes van het water (op 2-4-1954)
Helder, audreraad pim. 6,0.

Sees unten (28-4-1954)

e

Baétis SpeCe Andere subrheophiele soorten43

:

Ittersebeek (tT)) big grenspaal 135 stroomafwaarts van Ittervoort

Thornder beek (Z) tussen Thorn en Wessem.
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Top.kaart no's 58B + D (+ C) —

LEUBEEK.No.krt.30.Gemeente grens Weert, Nederweert, Heythuizen,H
Algemeen.

\

De Leubeek is het laatste gedeelte van een lange beck die v
. de Belgische grens achtervolgens de namen Tungel~, Zoysche-, Weer
Jungeroyse-, Leveroyse-, Molen- en Leubeek draagt. Het grootste

deelte is "genormaliseerd" en van weinig of geen wetenschappelij

belang. Alleen de Weerter en de Leubeek zijn het op heden BeapRae
gebleven.
;
Het gedeelte stroomafwaarts van Leumolen tot de vereniging

de Zelsterbeek is een typische vrij meanderende laaglandbeek. Haar
grote natuurwetenschappelijke waarde dankt dit gebied echter voora.

aan de oeverflora, die hier niet nog eens beschrevenzal worden.

-

de beek zelf herbergt een fraai ontwikkelde flora waarin o.a. de

Gele Plomp (Nuphar luteum) een Callitriche soort en de yioblemia

_ Waterranonkel Ranunculus aquatious).
Beschrijving.

met te kalkarmoede van het whee
In de Molenbeek bij Heythuizen aSwerden slechts slijkvl
larven en pissebedden aangetroffen.

Voor een volledige opsomming der tijdens het vekenontersocke195

aangetroffen soorten ad verwezen naar bijgaande lijst.

a

x Batltis Leach spp.

oo

—Centroptilum luteolum m1.) rT

xaeees mareinate 43.3
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Trichoptera larven Leohd otnot ten’: "5
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ZELSTERBEEK. Noekrt. Bl. Gemeente: Roggel, Neer.

Algemeen.

re

aoe

De Zelsterbeck is het laetste gedeelte van de Roggelschebeckma

is in tegenstelling met de laatste nict "genormaliseerd". Ook de
Zelsterbeek dankt haar natuurwetenschappelijke waarde meer aan de bet
kenis van de oeverterreinen dan aan de fauna van de beek zelf voor

zover deze bekend is. —

Het is een natuurlijke en typische laaglandbeek, maar de kennis

van dit beektype is nog onvolledig en de fauna zo betrekkelijk incid
teel ondergocht dat in dit stadium de waarde voor naar natuurweten—

)

cohenpe lagi: moeilijk geachas kan worden.
’ Beedied pine.

De Zelsterbeek is een ondiepe heldere matig snelstromende en_

-meanderende beekmet cen vaste bedding van grof zand. Hierdoor zal
temperatuur van het water in de gomer niet hoog op kunnen lopen,w
aan waarschijnlijk het voorkomen van de eendagsvileg Ephemera danic

danken is. Dit is een van de grootste nog in Nederland voorkomende
soorten, bekend van beken en kogle meren, maar in Nederland tamel
zeldzaam geworden, Tamclijk zeldzaam is verder de hier aangetroffen
rheophiele schietmotlarve Sericostoma pedemontanum.
Tenslotte ontbreekt het bij voorkeur in stromende wateren Love
erwtenmosseltje Pisidium amnicum in de Zelsterbeek niet.

aS

Voor een volledige opsomming der tijdens het bekenonderzock195

aangetroffen soorten aij TerMerey naar bijgaande Lijst.

acataetiaiiis
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“Byer oe van ‘voroniging met Leubeck: (304-1954).
“Hoedartaheid van oe ier

,

me

BS guurgraad 7,23 temperatuur 13°C. es
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Stephe spp.
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, Natuurwetenschappelijke Waarde

Topekaart no. 58G + He

at

a t- 32. Gemeente Swalmen.
Au omen.

de oevers eouar de. Duitso grens en van het riviertje noltisvem
enkele entomologische bijzonderheden was reeds lang bekend. Zo

meldt de heer Fischerh.v. in zijn schrijven van 18 oktober 1953

(Nb, 33) de vangst van de uiterst zeldzame schietmot Lepidostoma
_ Birtum door de heer’ Lempke5 terwijl Mej. de Vos er vroeger er

‘de larven aantrofe

Het is echterwaarschijnlijk dat de michel ine ee veel van

wetenscheppelijie waarde verloren heeft doen. gaan.

Boece Swalm was voor de Mmomadioation een ‘typisohe vrij moané

aeAsaglandbock.

Pica: detritusen halfvorgaan ak, eel. De, fe
x

are plm.5.m en de diepte plm. 2 me

- Speciaal vermeldengwaard is de in de ‘Swalm aangotroffen

— vileg meuperee Waarschijnlijk betreft het de soort

vorontreiniging hijna Saree ‘voor onze ‘faunayatioden” S gagaane

jeder geval is het cen in Nederland zeerzeldzame soorte Ookde
schietmotlarvon van Lepidostoma hirtum en Sericostoma pedemon

een tamelijk zeldzame rheophiele soortwerden in de Swalm aange—
troffen. Tenslotte kwam hier hetrheophicle slakje de Phyrgisch

mutsanes, Flowiststae= meea Sane Op dood he 4
gag mysnaar nijeran lijst.
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HELLEKUNS-GANSBE
TK.
SCHELLIEKEN
LN
EK.
co

No
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333, +

34. e Gemeente
Belfeld
;
E
eee
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lLeemeen.
De Schellekensome en haar gijtakje a Nae hece zijn he kiko

tamelijk snelstromende kalkarme beekjes met cen typische beekfauna.

:

Haar natuurwetenschappelijke waarde wordt bepaald door het zeldzame

voorkomen van kalkarme snelstromende beken in Nederland. De meeste

-gnelstromende beken zoals de Zuid-Limburgse zijn kalkrijk. Voor

lijkend onderzoek is het dus van groot belang dat ten minste enke
vertegenwoordigers van dit Deer, in haar Re staat be
Pilg roae
.

- Bosohrijvi

ne

"De Schellekensbeeck is gtroomopwaarts van de Ronkensteinse mo
eon typisch laaglandbeekje slib-zanderige bedding, maar met weinig —

hogere platen (Eleodea canadensis). Stroomafwaerts van de eporbaay

Sittard Roermond wordt het verval en daarmee de stroomsnelheidm
Hier ontbreekt elke plantengroei in de beek zelf en bestaat de}
uit grof rood zand, grind en hier en daar gladde keien.
Bey
De Gansbeek vertoont hetzelfde karakter, alleen ontbreken’
grotere stenen. Beide beekjes worden stroomafwaarts (ten westen,

de spoorbaan begeleid door een natuurlijke oeverbegrociing waarin
de Gansbeek veel elzen worder oa. beuk, meidoorn en eSWat betreft de fauna valt hier het voorkomen vande beekp]

Polycelis cornuta op, een in Limburg althans tamelijk zeldzame si or
Deze platworm beget in de Midden-Europese beken stecds het godeclt
van de bovenloop viak stroomafwearts van Planaria alpina. Het is

-wenst door eennader onderzock na te gaan of Planaria alpina be

ie ovenloopvan deGansbeekook bij de bran voorkomt en of Folwoe

ornuta ain de bovenloop talrijker is.

Inde Schellenkensbeck aangetroffen soorten die een voorkeur’
‘Sones voor nict te snel stromende beken zijn de watermijt Hyg ‘oba

nigromaculatus en het slakje de Phyrgische muts (Ancylus fluvia

In de Gansbeek werd de tamelijk zeldzame eeschietmot

Plectronemia comspense ee

cangetwotfon. soorton aig verwezen naar Bidenenae ‘lijet.
Verzamelpunten (2-5-1954)

ae

Z

:

oe

on = Schellekensbeck even stroomopwaarts van Ronkensteinse molen.
§
Tle Schellenkensbeek enkele tientallen meters otroee

ary

Gansboek.

f

= Gansbeek enkeLo tiontallen motors,
| etroonopwearts van val

;

PeeRers Se

Hoedani hetd van het water. Overai. holderss 1 ee,
- ratuur38 II guurgraeeeng eeeee Cos G gu

‘tonporatuut Be,8 is ?

;

edie: See
- Glossiphonia complanata (L.) 5 co
Horpobdella octoculata (t,,o) SI, srr, G" Amphipode fokteartony
se
Gammarus pulex pulex (L. ) a Stl, Ge
‘Gees (watermijton)

a Byerobatos: nigromaculatus Lebert 1879 var? ST

_Ephemeroptera (condegsviiegen)
ma BaStis beach RBG.

ee a

Si, SIT, ce

- Plecoptere (oevervliegen) Dake

emura eeOlivierSI, act:

Tri chontera larven BEeastven)

x Plectronemia_conspersa Curt CG.
4
Peeee, m 8]
a ‘SIT,

slakken en mossettee)

eregra (M11) L.ovata SI, str,
oe ‘dpoyias’ fluviatilis (MUll.) Phyrgische
|Pisidium div. BPeCs a oe

“Heteroptera:an”

- Velia caprai Tasmanini

ngNatuurboscherming onLendsehap)
Exeursic-rapport.
oo

Waarn.:H..R.Smisseer

Natuurwetenschap: clijke waarde A

Topekeart no. 58H.

SALS=BIEK « Noekrt. 35. Gemeente seeel ek.
aa

Algonocne

$

De Aals-beek is cen der snelstromende (gemiddeld conc 25 6

~ kalkexme beken in ons land. Voor vergelijkend biologisch Soden ead

~snelstromende kalkrijke beken heeft de Aalsbeck dus grote natuurwe
schappelijike waarde.
Beschrijving.

he

Feet a2

x

De ae ee van de Srl obaak werd niet ehaes en op de t
is haar loopniet duidelijk terug te vinden Mogelijk is het gede

tot Kasteel Glazena’

"genormalisecrd",.

;

Onderzoc + werd slechts het allerlaatste pidestte: van eae loor

on westen van de weg Tegeten—Belfeld, 250 m voor Zij in de Maas val
Hier is de Aalsbeck ecn zeor snel stromend beekje met glashelder wat
en eenbedding bestaande uit zand, fijn grind en klei met hier en d
enige stenen. De plantongrost vediond voornamelijk uit ecn Callit:
soort_en wat HElodcea.

ee

Van de hier Sana treeton min of meer typische beekdicren (subr

phiel) is de —— schietmotlarve Hydropsycheepee

het bekendst.
;
Andere subrheophiele s

:

Stenophylax rotundipennis

fluviatilis).

;

De belengrijkste bij dit onderzock acngvtretion a is wel .

rivierprik (Lampetzra flnyietilis)«

Het betrof hier
ce
cee
fe:
;
eon heel "schooltje" jonge dicren, aio door Dr.eHoedeman van het

i gisch Museum te Amsterdam op naam gebracht werdene De rivierprik

en decaeeeein de eo’ van onze grote ri

wijze van deze OCSey soort is eee chu ats

Tonslotte werd ook het Bermpje (Nemacheilus aeen

_soaapamee ee bockvisje, in de anna anaes
asiaoirerten soorten zij naar bijgzende lijet verwonen.

Verzamelplasts.

:

a

ee

ni wooe: val aonas
Big St .Jozefklooster Stoyl pln. 100

Datum: 23-7-1954 ae We eee
-Hoedanigheid van me wate

_ Glas
helder: guurgraad plm, 6
eae ae eeBae er ae es ae

| LAjst der sengotrofton, goorten es ma aoe

:
uatone Civesamaizere)
Herpobdella octooulata (L.)

= — zeldzaam).

Trocheta bykowskii Gedroys

Amphipoda. (wlokreeften)
Gammarus pulex pulex (L.)

\

Ephemeroptera larven (condegsvlicgen)
x Baetis Leach’ spp

Trichopteralarven (schietmotton)

x Hydropsyche angustipennis Curt.
simmophilinae Ulm
spp.
x Stcnophylax rotundipennis Brau.

Gastropoda (slakken)

-

x Ancylus fluviatilis mu.

Pisces

(viszen)

/

x Lampetra. fluviatilis. ths ) eiviceariic

x
« Nemaches1ue Peas (i4ane) bermpje..

—

Wearn.: H.R. Smissaert

| Netumrvetensehappelje Waardo
et ens
Tae

MAALBUMK. Noskrt. 36. Gemeente Belfeld.
x
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¥
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:
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ea
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x

2

+

Er werd niets aangetroffen wat nog enigszins beck-ka ak

Vor zameld werd in een nauwelijks stromend slootje waarin veel

- Vlottende weterranonkel (Renunculus aguaticus) en foe
- Lijst der pangetroffen soorton.
| Himudinge (biocdenigers)

Mey valoptora ‘Caeven)
‘Sialis:dutaria the elijkviiog

| patoartes larven (schictmotten)
imnophilinae Ulm spp.

“fnabolia nervosa (Leach) curt.
; Mollusca

eae’

gs

_Tymeca poregra au) (Liovate)_
1 div

i. Cake seers “(kevera):

a sins pe eT

| (sedoting seeeen Yandsohap),
- ‘Exoursie-rapports
Waarn:H.R.Smissacrt.

Natuurwetenschappelijke Waarde 409
Topekaart no.52 G
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MOLE (BEEK bij Ruine 't Gebroken Slot.No.krt. 37. Gemeente
( ns

3
es

aes:

:

;

Onderzocht werd allecn het laatste gedeelte, voorbij stuw met

_

vijver bij Slottermolen tot val in Maas. Hier is het verval over.

200 m niet minder dan 3,44 m en de stroomsnelheid groot. In ver band

met het zeldzame voorkomen van dergelijke stroomsnelheden in beken >

buiten Zuid-Limburg is het van groot wetenschappelijke belang deze—

beek voor vergelijkend biologisch onderzoek met de 7uid—Limburess Bele
in haar tegenwoordige staat te bewarene
Verder werd hier bij de Ruine 't Gebwoken Slot de in onzo ‘binner

_watoron

Beene Se

Ee “Boschrijving.
De Molenbeck SO van de stuw bij Za Slottermolen. hee

haast 't karakter van cen bergbeekje al wijké de fauna hier nogal

2

afi, waarschijnlijk reeds door de geisoleerde ligging teo.v. de sabi”
bergbeekjes in Zuid—Limburg.

JN

Het heldere water stroomt tamelijk en plaatselijk zelfs zeer
evrex ven bedding van Kleity slib, zand met hier en daar een gesloten
dek van grind en stenen.
Slechts op de zachtst-s Sones plaatsen komt enige hogere pla:
tengroci voor, o.a. van Myriophyllum verticillatum, ‘waarop de “Ee

Euspongilla lacustris.

Op de spons werd weer de- merkwaardige darve| van Sisyra spec

-aangetroffen die zich met de spans voedt.

Volgens Redeke (1948) gebruikt de larve de antennen bij devoort—

beweging over de spons om zich niets aan de kiezelnaalden te prikken.—

Over de verepr eee van de ial in Nederland is parktisch mtg

_ bekend.

oe

:

‘

.

In in het zand gegraven gangen leven de larven vané&door water

verontreiniging tamelijk zeldzaan geworden eendagsvlieg Ephemera d

die met de E.vulgeta tot de grootste nog in Nederland voorkomende _
soorten behoort.

Van de yoodnane 144k of uitsluitend in beken Lewente schietmot
a

' larven werden oea. de bekende netspinnende soort Hydropsyche angustipennis, verder Goera pilosa en Sericostoma pedemontanum ee
waarvan de twee laatst senoemde tamelijk zeldzaam
zijne

“

4

Vanzelfsprekend ontbrak hier het rheophiele slakje de Phyreisch

nuts (Ancylus fluviatilis) op de stenen in de beek nicts—

De recds genocmde Rivierprik (Lempetra fluviatilis) lag om haa

eieren gekronkeld en ieVeme haar zeldzazamheid onmiddellijk weerans

vrijhoid gesteld.

Deze

N

te,

‘te eee

- Na de Dare eleitaceca ake zocht zig weer de beneden loop en“mo
Ope Haar zelczaamheid is behalve aan de vervuiling der grote rivieren,
waarschijnlijk aan het steeds zeldzamer worden van op deze rivieren

dende natuurlijke beekjes te wijten.

7

terwijl zij bez ig waren met veel moeite en gespartel tegen de sterke

:

stroom op te zwemmen.
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Tenslotte werd bij het eerste onderzoek van de Molenbeck op 13 mei 1954 de Kopvoorn (Leuciscus cephalus) bij tientallen bho

passing vanae Kopvoorn aan de toenemende vervuiling van de Maas ise|

de plompe lichaamsbouw van deze vis wijst er in 't geheel niet op dat

eva

gewend is snelstromende beken op ‘te zwemmen, waarmee zij- ne ook a

a

geweldige moeite heeft.

Het is nict uitgesloten dat de volwassen Kopvoorn de ‘voreni line
het Maaswater nog goed verdraagt, maar voor de voorplanting cen milieu

:

_opznclet dat in de tegenwoordige Maas niet meer govondenwordt.
oe :
Het is een. gewoon verschijnsel dat eieren en "vislarven'! een gr

_ guurstofbehoefte hebben en gevoeliger Zijn voor vervuiling dané vo
dioren. Hoethet zij, het is van belang deze vraag in onderzoek te nemen
_ en hiervoor de Molenbeck en andere min of meer natuurlijke op de Maas
dende beekjes tegen vervuiling en normalisatie te beschermene
Yoor een volledige opsomming der tijdens het bekenonder zoek 1954

aongotroffen soorten Zij verwezen naar bijgaande lijet.
\

Plaats van het onderzoeks
Bij Ruine 't Gebroken Slot.

Datas

(13-5-19545 Il, 23-71-1954
Ty
Hoedanigheia van het waters

ae

J

:

Ne

|

cae

rape

= to50e) Helder, zuurgraad 140, bestspets 1°
II (23-7-1954) Licht ae guurgraadoe tempera 33 4 nex/I

- ‘Hirudir

lo

!

“Clossiphoni e iiiienste (L. i
| Glossiphoniaheterochita (L.)
Herpobdella octoculata (L.)

Amphivoda (vlokreeften)
Gammarus pulex pulex (L.)

P

T, 1

Ephemeroptera larven licadadeCaos!

x Ephemeroptera danica(Mller)
= Babtis Leachspp.

Neuroptera (larve)

Sisyra “Spec. (fuscata ?)

_ Brichoptera larven (schietmotten)

' Hydroptila Dalme spoce
Bye
x Hydropsyche angustipenniscurt.
Anabolia nervosa (Leach)Curt.

Goera pilosaFbr.

De

SecA

II
LE
Tec Ld:
ca

I, 1

SenigostonaBeleienianaHo-Lach.
—

hyniaBehadelata(L, y

- Anisus vortex (i. ) art z
x Ancylus fluviatilis Mull.
i

Pisidium divesp.

aT

I

I
eee

a.

peta, fluy atilis (L. Seipterpetk ©

‘Touciscus cephalus (L.
L.) Kopvoorn of meun

STAATSBOSBEHEER

(Afdeling Natuurbescherming en Landsehap)
Hxcursie-rapport.
Wsearnes HR.Smissacrt

LAAGLANDBEEK.

Natuurwetenschappelijke Waarde C.
Topekaart no. 52 G.

MOLENBaEK (ten zguiden van Lottum) No.krt. 38. Gemeente Grubbenvorst.

>

Deze Molenbeck is een traag stromend laaglandbeekje dat haar
karakter door "normalisetie" van beperkte omvang grotendeecls verloren heeft. Het water is echter nict vervuild en een subrheophicle
soort als de netspinnende schistmotlarve Hydropsyche is er nog talrijk
De bedding is szenderig en er was enige plantengroei van waterpest

(Elodea canadensis) en Callitriche.

Verzamelpunts
H@ven voor val. in Maas ten oosten van Lottum.

Lijst der aangetroffen

soorten (13-5-1954)(x subrheophiel)

Hirudinae (bloedzuigers)

Herpobdella octoculata (L.)
Amphipoda (vlokreeften)
Gammarus pulex pulex (L.)
Ephemeroptera larven (eendagsvliegen)
x Battis Leach spp.

Trichoptera larven (schietmotten)

x Hydropsyche angustipennis Curt.
Limnophilinae Ulm. spp.

Anabolia nervosa (Leach). Curt

' Halesus Steph. spp.

FE

&

Son

fee:=
he

Cpeeet
Waarn.H.R.Smissaert.

:

on

Natuurwetenschappelijke Waarde

-- Pop-kaart nots 520 + 52h.
\

natuurwetenschappelijke cena zal jonpaaialade van poeeache

zijne In de beek zelf komt een goed ontwikiselde plantengroei voor

O«a. Gele Plomp (Nuphar Juteum) en een fonteinkruidsoort

(Potamo

Het licht vervuilde water stroomt over een zachte bedding van

slib en veel half vergaan organisch materiaal.

;

De guurgraad bedroeg op 13-5-1954 ten westen van het gehucht Stok |
;
De aangetroffen fauna geeft geen aanleiding tot Katies

merkingen+ Ben volledige lijst venethieronder.

Ten westen van het a Stokt op 13+5-19546
Lijst der scapesBPah lanaitene

Hirudinae (bloedzuigers)
:
Herpobdella aowomieta. ise
ft ticeoda”easvbcdaen)
Asellus aquaticus (L.) ©

Asellus meridianus oe

Amphipoda (vlokreetten)
Hanmer ‘pulex pulex(L. ¥.

cathe: (Larven) 2g
Sees
‘Sialis lutaria e).sligemeg:
Linnophilinas Ulmspre

Gastropoda (slakken)

Lymmaca

peregra(MU11.)

Sphaeriumcorneum th.)
Coleoptera (kevers) |

(Leovata)

ae Seka Steph.

y

=

gee

A

a

Me

STAATSBOSBEHEER « —

ie

(Afdeling Natuurbescherming en Landschap)
Excursie-rapport.
revere

Waarn: H.R.Smissaert

Natuurwetenschappelijke Waarde B?
Topekaart 52h + 52k.

GELDERSCHKANAAL. Noekrt.40. Gemeente Bergen.
Algemeen.

Wet Geldersch Kenaal vertoont de gedaante van een snelstromende
beek. De fauna wijkt er echter nogal wat van af, hoewel de bekende net—
spinnende schietmotlarve Hydropsyche er reeds voorkomt. De natuurweten—
schappelijke waarde zal voornamelijk van botanische aard zijn

Besobri.jving.
“Het water

stroomt mu eens langzaam door een modderig poeltje, dan

weer snel over een gesloten bedding van grind. Een hogere plantengroei

was op de plaats ven onderzoek mict aenwezig.
Voor een volledige opsomming der tijdoens. het. bekenonderzoek 1954
aangetroffen soorten zij verwezen naar bijgaande lijst.
Yoedanigcheid van het waters:

‘Licht troebel door zwevende deeltjes, zuurgraad 7,03 *temperatuur 15°8 Ce
Verzamelpunt en —datum.
pim. 600 meter boven monding in Maas op 13-5-1954.

2.8

Lijst der aangetroffen soorten (x subrheophiele soorten)

Hirudinae (bloedzuigers)

Herpobdella octoculata (L.)

Bphemeroptera larven (eendagsvliegen)
x Baétis

+each spp.

Trichoptera larven (schietmotten).

x Hydropsyche angustipennis Curt.

Mollusca

Physa fontinalis (L.)

Lymnaea peregra (MU11) (L.ovata)
Anisus contortus (L.) (Planorbis v.)
Pisidium divespe
Sphaerium corneum (L.) ?

STAATSBOSBEREER |

(kfdel tbe Natuurbescherming en Landschap)
Excursie-rapport.
WaarnsH.R.Smissaert

LAAGLANDBEEK. |

Natuurwetenschappelijké Waarde A,
Topekaart .

VIERLINKBEEKSE-MOLENBEEK, No.krt.41. Gemeente Vierlinksbeck, Venray.
Algemeen.

De grotendeels "genormaliseerde" beek heeft slechts stroometwas
van de Beekse korenmolen de laatste kilometer van haar loop haar oorspronkelijk karakter behouden.

De hier sterk meanderende beek met afgesneden armen en moerassige
terreinenis voornamelijk botanisch belangrijk.Hen nader zoNlogisch

onderzock is echter penans't (zie ook hoofdstuk IX).

Beschrijving.

oe

ous

—

Het licht groezelige water stroomt langzaam of nauwelijks over ee
zachte bedding van detritus en halfvergaan organisch materiaal.
:

De stroomsnelheid zal met het niveau van het Maaswater varierens —

De beek herbergt een woelderige plantengroei met 04a. waterpest (Elode
canadensis), vlottende waterranorkel (Ranunculus aquatilis en Glycerie
fluitans.

Geregeld zwemmen scholen vissen uit de Maas de beek op waar aij
ook wel zullen pasien.
De bekende netspinnende beekschietmot

Hydropsyche was nog gine

talrijk aanwezig, de andere aangetroffen soorten waren voornamelijk—
bewoners van stilstaande wateren.
;
Speciale vermelding verdient het voorkomen van een lokaal "ras"
van de Driedoorn stekelbaars.

x
ie
fF
4

Het gevangen exemplaar leek inderdaad op een baars en had een ge

heel ander voorkomen dan de normale Driedoorns.e. In verband met het
onderzoek naar het ontstaan van plaatselijk gelokaliseerde rassen via

deze soort, det bij het ZoBlogisch Museum te Amsterdam in studie is, as
het van belang een dergelijke standplaats in Eaoe tegenwoordige staat

Y
te bewarene
Voor cen volledige opsomming der tijdens het bekenonderzoek 1954
aangetroffen soorten wij
verwezen naar hieronder volgende lijst

Verzamelpunt —datums

hes

aes

Enkele tientallen meters stroomafwaarts van de Beekse molen 12—5—19546

Zuur gread water: Tet

Pe

i

j

e

Ce

Lijst der aangetroffen soorten (12-5-1954) (x subrheophiel)

Hirudinae (bloedzuigers)
Glossiphonia complanata (L.)

Herpobdella octoculata (L.)

Amphipoda (vlokreeften)

Gammarus pulex pulex (L.)

Megaloptera larven

Sialis lutaria (L.) Slijkvlieg
Trichoptera (larven ) (schietmotten)

x Hydropsyche angustipennis Curt.
Limnophilus flavicornis Fbr.
Limnophilinae Ulm. sppe

Anabolia nervosa (Leach) Curt.
Halesus Steph. spp.

Gastropoda (slakken)

Sphaerium cornoum (L.)

Heteroptera (wantsen)
Coriza striata L.
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Excursie—rapport
Waarns H.R.Smissaert

‘LAAGLANDBEEK.

;

Natuurwetenschappelijke Waarde B.
Topekaart no. 6124632

ae

ST. JANSBEEK, No.krt. bijlage I, 436 Gemeente Boxmecrs
-

Algemeen.
De SteJansbeck is een typisch ‘laaglandbeek — een tamelijk
rijke fauna waaronder een aantal tamelijk zeldzame soorten.
imnegneceeess

a
oot

{

Beschrijving.

De SteJansbeek is eb ieatoaic "genormaliseerd" maar heeft bij.

Sambeek toch nog min of meer haar natuurlijk karakter behouden.
any:
Opde plaats van het onderzoek enkele honderden meters voor =f

in de Maas|valt, stroomt het holdere water tamelijk snel over een

en keien poeskonts <p de mahteeoedae plaza.tsen komt een eeeS

plantengroei met o.a. Glyceria fluitans voor,
—
.
Speciale vermelding verdient in de eerste plaats a yoorkomen

van de subrheophiele ecendagsvlieg Ephemera vulgata waarvan ditmaal

ookde volwassen dieren verkregen werdene Deze soort, typisch voor

-gacht stromende rivieren en beken, is tengevolge van de waterver-_
vuiling zeldzaam geworden. Samen met de soort E.danica behoort aid te
de greotste nog in Nederland voorkomende cendagsvliegen.

Verder werden de subrheophiele schietmotlarven Hydrops; che y de

bekende vangnetspinnendey Stenophylax rotundipennis en Goer@ pilosa

aangetroffen waarvande laatste ‘tamolijk zeldzaam en tot het’ oosten
van ons land beperkt See ere

;
Tenslotte werd in de St.Jansbeek ook een typisch beekvisjechetBormpje (Nemacheilus barbatulus) aangetroffen.
i

Voor een volledige opsomming der tijdens het bekenonderzoek 1954.
ngetroffen soorten zij verwezen naarde hieronder volgende lijst.

salt
einai: unt—<datum, ea
ek
taBas de weg Afferden-Sambe oP12541954.

ie

cope

‘Lajetex sancetroftionsoorten(2245-1958) & subrheophiel
ee zeldzaam)
meter inditeuicers)
bag
a
_Herpobdella octooulata (L.)

Amphipoda (vlokreef'ten)

j

Gammarus pulex pulex (L.)

Hydrachnellae (watermi jten)

s

Lymnesia fulgida Koch 1836
fe

ones

ee

ee

gees
A Ree

“Megaloptera Aaeven

Pe
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‘Sialis,utaria (L.)sligevaieg :

| Erichontere larven| (schietmotten)|
Hydropsyche Pict spec.
x Hydropsyche angustipennis Curt.

Leptoceras aterrinus Steph.

Molanna angustata Curt.

- Limnophilus rhombicus L.
Lamnophilus lunatus Curt.
| Lanmophilinae Ulm.spp.

_ Anabolianervosa (Leach) Curt

oeStenophylax rotundipennis: Brau
x Goera ee For.

Coleoptera (covers)
Deronectus a

Bigaoe (etine

oe

ee Tonacholtustarbotuins:(im) bemmpjes.

-QEMRICTVGHN OVER NIET.NADER cnDRZOGIE BEXEN IN LIMBURG.
\f

~

Pe
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‘Polycelis cornuta erent (Kruuk Amoeba noel? 1955).
Beken:

Alle beken ioeated Geul cimaneeee van ichietas hebben grove
faunistische waarde.
Eppenbeeks gemeente heimen.
Klein helder matig snelstromend beekje met zandige ‘bedding. oct
terreinen waarschijnlijk botanisch belangrijk, speciaal Graterhof en
kasteel Hilienraad.
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Luiperdbeek bij Weustenrade droog (Gem.Klimmen)

pie, ee sand en slibe

Grote fio venbeck: Gem.eHorst, Meerlo, Wenssum.
Fine
Genormaliseerd, zachtstromend licht groezelig water. Bedding mees
zand en detritus. Veel Potamogeton spec. Glyceria, Elodea, Callitriche
Bij Wanssum wordt gevist.

Kroonbeek. Ce voor val in Maas. Gem. Ottersum
groei.e Vertoont Secveddion met eieeacic.
Beedle ten neo. van Kessel (plm. 2 km. i GemeKessel.
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Aanvulling chemische gesteldheid van het grondwater in Limburg.

De Heer E.H.van Rummclen te Heerlen was zo vriendelijk een overzicht

te geven van de verwachtte hardheid in D° van het grondwater in de verschil~
lende delen van Limburg. Het betreft meest schattingen met behulp van bepaalde waarden t.bev. de drinkwatervoorziening gepaard aan zijn kennis van de
geologische structuur van Limburg.

.

De waarde in Duitse hardheidsgraden van het water wordt berekend door

7:

het aantal mgr. Calciumoxyde (CaO) per liter plus de eequivalente hoeveel—

ad

heid Magnesiumoxyde (%g0) te delen door 10. Oe = xD°).

|

4

Hieronder volgen de door de heer van Rummelen vereiels te: schattingen

petretffende de hardheid van het grondwater.

B

|

f

34

1. Alluvium langs de Maas van Noord— en Midden-Limburg, grondwater schommelt
om zacht tot middelhardgrens (plm. 8D°).

26 Hoge gronden ten westen van de Maas (weert) als boven (plm. 8D).

a

3. Hoge gronden ten oosten van de Maas van Vlodrop tot Mook laugs de

|

Nederlands—Duitse grens, zacht water (Venlo 3, 7-4,4 Dne Uitgezonderd
grondwater uit Tegelse klei.

E

4, Ten zuiden van Roermond, behoudens hierna te noemen uitzomderingen, tame—

k

lijk hard tot hard (12-30D°).

5. Brunssumseheide in het Mioceen zacht (5,4D°) en in het Plioceen zeer
_gzacht. (2, 3D
grondwater.
y

6. De lagere gedcelten bij Vaals vanaf Lemiers naar het oosten (Zievers-

beken, 3c zijtak Sinsol beek) zacht (7,2-7,6D) grondwater.
‘Ts Het water uit het carboon van Epen met middelhard (9D°) grondwater.
Opgemerkt dient te worden dat de hardheid aan het beckwater vanzelf-

ao

sprekend aanzienlijk van dat van het grondwater ter plaatse kan afwijken.
“Deze gegevens van de heer van Rummelen waren nog niet beschikbaar bij
_

het samenstellen van dit rapport, maar behoudens punt 4 stemmen de opmer—

y

Kingen over de verwachtte kalkrijkdom van het beekwater geheel met de op—

oR

a vattingen van de heer van Rummelen overeen. Wat betreft punt 4, de grotere

hardheid in het zuidelijke deel van Limburg in het algemeen

is in dit

rapport de grens veel zuidelijker getrokken nl. door Heerlen. In verband
hiermee is het kalkgehalte van de Vlootbeek mogelijk hoger,dan aangenomen
“is. Zekerheid hierover zou alleen door middel van een chemische analyse
te verkrijgen zijn.

