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Deze bijzonder interessante excursie rverd- bijger,roond. d-oor een ze.ven-
ta1 leden van d.e Vogelvrerlcgroep en ènliele andere genocligcle geïnter-
esseerclen. De excursie vrercl $e1eid- d-oor Ors. -l{ovius biologieleraar
i'i.A.S. Helmond.. De lIeer ï{ovius heeft een ja-rr lang ond.erzoekingen
ged.aan na.:ir faunístische verschillen in d,e bened-enloop en bovenloop,
d-it ,,,1,r.s v,'rn olet. '69 - okt" ''?O. Doord.'t d-e heer Hovius het gebied.
zo goed. lcend.e en precies wist hoe nen zulke ond.erzoekeingen inoet
verrichten kon hij c1e excussie erg interess.r.nt m;.Iien; verd-er j-n het
verslrg hier fi€ilr ovcr ( hoe Herr Ílohsters rie€irt, waarmee, d.e d.iertjes
enz.)

Om tot een goed- beeld te konen v.,n het gebied- wil ik het eerst
ínterpreteren o. :. geogr;.fi-sche ligging

geschied ci:i-s :

fysische toestand v::n het vrater
chemische toest.ind. v:-^n het rr,iitcr

- bevloei-ing; n d.e hrild. vpn een kaartje.
ad.. 1 Geo,graf ie ,

De liskesreen gebied- d.;itrt, ligt ten zuj-den vLn Bergeyk, valt ond.cr
het w-'tersch,prrd-e Donmeltr. De Beeiiloop ligt in het scheid.ings-
geloie'd- v n Oosteli-jk en west<jftijk Keilpen. In d.it gebied. liet ook
d-e Keersop 6 zle fig"), vraar de Beekloop in uitmondt. Dit gebied.
vertoont in d-e grond. v,,n !'lcst naar Oost e()n toen.,,iile ven j-jzer
verbind.ingen en een.rfn.i!e ven lcen. De zui-d.grens v-n d.ít ge-
bied. word"t gevormd. d.oor het Keropisch-kana 1. langs d.it kan.raL
liggen vele populieren p1 .nt:ge's of"wltcri-ngen ", d.ic uit hct
kanaal- bcvloeid. word-en en afrirateren vi . recd.s bestaand.e beken.

De Keersop verkeert nog in ccn sei,ri-natuurli-jke staat tot a.rn hct
punt wa.r hij sterk vervuild- vrord-t d.oor d.e trelkfabriek v.rn
Bergeyko
De Beekloop i.lord-t gevoed- met vrater uit d-e populieren p1-rntage t s
en is '.1s hij d-oor d.e pl.,rntage's stroomt ovcrkluisd. raet elzen,
eikjes en populieren. Hierna stroomt hij door afwisselend. stuk-
jes bos en weiland.. Da-.rn..r is hij voorna'roe1ijk weer d.oor elzen
cn berken over1rluisd; tot aan hct punt waar zc rnet d.e Keersop
sainenstroomt besta. t d.e oragcvi_ng ui-t i,ueil.inden.
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Geschieclinlsa ad. ?.
fn 1846 ki,^ran het Keropischkana lk lcl-aar, d-;.t beh.l-vc a.ls schccp-
va irtkanaal- ook ,,..1s bevleiingslí-n "al ilicnsi d-'cc'i. O,r hrct tva.tcr v.rn

d-e-.teon aangelegd.e p1. nt p;es f te }iunncn voe-rcn, wcrd.cn lilcine
be.ckjes.verbreed" tot c1e beekloop. Hii stroo'.rt iloor lluviale
stuifzaitcrcn(zwak i;lrig en fijn };orrclig zand-) op'rstcrhseld .grind."
e:n Ri-jnafzetting. Over d.e l, tste l<iloiaeter stroornt d-c Beckloop
d.oor e:n assosiatic v n be,-]rcli'lr_-ronden, .fge zct d.oor cle Kelrsop.
Op rrerschillende plaatsen in d-e beelc vrcrden stuwen a'rngelcgd- voor
bevlciing v,;l het bcned-enstrooins liggend-e I nd. en cie vis.rijvers.
Ge strerfd. vrorclt fra, r een wirterstaird- v-o 80c,..,. l:cned-en het maaiveld-.

Ie:c1er jaar word-t L-r d-oi-1r hi:t w,tersch,p Seírià icl. Tn het bos gebcurt
dit in juli, bened-enstrooms in juni, juli en seotenber. Om d-e

vijf jaar word-t d"e bc"k bencd-enstroorrrs uitgeciiept iriet een c1raglÍne.

I*gigcEe _toest -ncL b.! y tcl. acl 1.rÍi
Zo:.Is we r,^lrbten vrorC.t d.c r,t-terst nCL geregule. rd- en blijft d.a r-
d.our vrijv;eI op e n const.-r.nte d.ieptc. De stroonts;:clheicl v.-.riecrt
hiercloor we f . iieb vcrschil in -fvoer, tusr;en zo icr c:r v,lJ-ntcr,

vrorCt voorn i,re1ij1: bep ]d C.oor d-e ' fvocr in d-c zijbc.:kjcs.
ilet l:,n, :-lvJ'tcr viord.t vi- d-e spijsloop in 2r,r. br:c1o k,::a:rltjcs
geleid- cn word-t d--n ttbovenw.r.tertt p;enoernd-.. \f -n hi,:::r-ri-b ivorclt via
grcppcltjes het w.rter cloor d.; rtliniet!(ziefig.) gclciCL eir v.TZ rrre It
in l igcr gel ,gen 1< n-,aItjes hct zogoïlaalrd-eÍf onclcrL;aterrr .

,',nltelu- m,1err p,r j.:i r rdorclen d-e gr-.p;.cItj;s bijgcgr,vcn, dic 83'-
d.r-rrend-c 65n d-.g bcvloeld. worri:n. .ilet onclerwr:tcr is vrij v.ï1. slib
d_i;t echter in ec.n d-ikli_c laag op cle bod-ei,i v-,r d"c bovenwa.tcrlc :ra 1-
tjes ligt. -Jr bestii rt ook euo L.iiogclijkhèid- oil hc-b onclerl',r rter íri,r..,.r

d-c Keersop af te vo3l:en. Dit 6lcbrcurcl e.n s pe:: j.: r ls hct
t'ond-e rwati,.rt' k,:ina l-bje vrn linie ! schocng{e Laa trct vuord-t.

Oheirrische loeas! r:d-_v_n*trgt _l.rgt e r,

Om een goed-e,- iadr:ulc t-e ,hrij[,]cn v,.'n rl-c cher:lische toestand- in hct
Be;Lrloopvratcr lc.n iren docn d-oor dit te v:r:geIíjlccn r,rct hct -k,.,in-

: lwet;r. Ilieruit blijkt d-,t hot li rr,-. Ir.^i tcrrin vcrgolijiring ;,re ,.

d.e t3;eJrloop, orgrrlisch v,-:rvuild- is. lien :,nr1cr opmerl<e1-'ljk vcrschil
is d.e h rc1heid", die in d-c .13;,1i1o,,.p veel ho55,-.r ligt.

_d..rt:
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- (vervolg cheurische toest ncl-)

AIs men cl,<; hard-hcld- v-.n De Bc h1o -p v,:rgeli-jkt met 16 e.nd.ere

Br,lb ntse beken d.-n bJ-ijken d-e optred-eirdc verschilicn si-6nific"rnt
te zLJn, De ;nd.cre beke:n zijn niet op "r,va:tcrringenii met k,n-.,1-
vi ter aangesl-oten. ,,in welicht no:t deze' v;rhoging v irrd-c cr;.lciuirt-
concentr tie a n d-eze w.,te ringen r,,Iord-en toegcschfevcn. irisschien
o :k d.oor ]i 1.1:1:erucsting (Vrog;er) Ín c1c 1 .g:crc; linics. Of d-c ccn-
n-1ige bep.-,Iíng in het k'n;r,.,J- is onbetrou'uÈ ar en d-e hogo-traia-
hej-d. is tr n scÍl eigensch.-,p v in het lt.n '1r,1 'ter ( li asi',1;lter)

Volr d.e Ph v.n het vt.lter gclclt hctzclfd-:-' .Is voor rrie h..rd-hoicl",

Het is r.rogelijir d" t het hoge lig-g;eh ltc i,: d.c Bcekloop toegc-
schrevon k-n vrorclen aan de staalf brieken v-ir Overpelt, vre1.[ic

I'.ngs hct k r:a aI gele gen zLJn, d-och het zou o,h rnet d-e he rkoms$
v n hct k .n . Iw ter u-itr rle riaas llunncn s. i,renhan3cn.

:'

Gcwone inonst;rs zo l-s iuij ciie n nrcn ul .rden Benoíficn met o,.n nylon

. schepnet,
I{ct nct heeft ocír i:t-asviijd-t,, v n 62) 3 lti." p." 

"r,r2 
cn he:f-i;

ecn opening m;t , zij,,"cn, i,'Ja,rv,tn de, ond-erst.e TOcr:,. lang is v^rl

1o clrecht sta t op 2 and-cr-,. rict is gcr,l l:'b v n stcvi-g nylon= ''

g.,.S cn verl:cnden riet e,:n 2 rretcr I nfic stó]e. -Per Lriol'1,,s-bef r,vcrd.

het net 2r,1. d-corth:t sul:stra t ged"ui,;c1; schokilcitd. te1,;n 66 
"f,3soiilin.

Ierwerkigg_v_n_dg Llogslelu: 
:

A1 c ilonste rs rvsrd-en o1i cc:nzcl-íd-e ii: lrier veri,lcrl<t.
ile'c not werd uitgeschud boven ecir f,cto-ontwi]dreling;r:b, l< en uit
hct netrr: teri -r1, ,lp,cn, bl Ccron ctc. wcrd,;rr. d-€ d-ie::en t,tet

een pj-n:et op5,,ep kt cn iiietccn g::d"otr:r'r:iineerd-. lioni',,.1 wortien c1e

d.icre:) ecn hcetje ruriJ g,eselcctecrcl ( iirseirt.n Ji1 ios cI;n in
alcohol i.v.il. hct &cr.Irt sten v--:r d-e huid-r eil blocCzuigcrs "en'

n-c]-er.- rl.i,,,,icil rr€:t een aird-ere huid -ls lí th chtig; -in forrool)
lliern-' worcien d.e d.it rcn:. D. s ged-cteruinv rd-.



Glob le ]ijs! y 3 ËÈyoldicn_C.ierties.

Groepen v:rn m.icro-fauna.

§fggllggbllggl_(_gpbfpg+_) Hierond.r v.llen d.e vlokre:ften (Gamrnarid.en)

Deze diertjes voncn een be1-,ngri"ike popul-,tie in d-it gebied-; ze

I<ornen d.aarorn ook talrijk vo'rr. l'ien kan d.e vlokr;cften ond.erverd.elen
in d-rie soorten: G.im,rarus pulex, heel iuropa, ..lgeneen i-n orlze beken
tevens verr:rel-
ding v,n vèr- gaEmarls-berílloni, zui-d- en rnidrlen .durop-., d-it is
spreid-1n9. ecÍl zecr zeld-zar:ie soort in onze gebieclen, hij o

ontbre.kt zelfs in d-e Drentse beken.

_G-imEalus roeseli, Oost en riid.d.en-iuropa tamelijk
al§emeen in d-e i{ed-. bekeir rir.ar nict zo rls d.e

Pukex" 
l

À1 d.eze d-rie nauw verw.nte soorten gi,mmarir1en komen in d-e be:klo.:p
voor, w'lb zeer uniek voor lÍeclcrlrnd. De GarnnariÈen vormen ook e:,,n

voornane voed.selketen in d-it gebied-, enkele vissoorten lïen uit-
sluitend v ,n d.e Gamrn,.riclen oa. Bernpje"

: fsspod.;; pisseöed.d.en o.a. d.e zoctwaterpisseöed. ( .§ellus
'qu.ticus), d-eze d-iertjes komen er rfla.r vreinig voor

' d.eze moet rnen zoeken in me-r vervulld.e beken.

Ug$gggen5j_rnosselengroep o,,r." d-e zoetwatermosselen(niv.,lvia)
Deze kunnen verd.eien tn 2 soorten:
Uni-o*so,.lrt- unio pi-ctoriuni(Schild--rsiaosse), komt er veel

voor.
anodontr,rs soort - ,rnodont_: cygnae (zwanemossei)

Hierbij hoben ook d.e slakken (Gr'stropocla) Flier in d"e beek
leven natuurli-jk l-leen ma,.r d-e 1ongs1 iktr-wnr we tref-
fen hier twee soorten a;in - d-e peolslak

Esrsep-; tíormen komen nÍet in srote -"r";"'r"t".ï"::'':""".
'- ï-ssoorten - tricladia (p1.,twormen)

oligoeh,,te , (borstelworrnen) o. ?. . tubif ex

- hirud"inea ( bloed.zuigers) 2 soorten.

I3gSEgSL(f3gSglC) hi-erv,n teven mecst 1 11een d.e nymfe ërv--Lrl
i-n het w,.ter (I,.rrven)
Deze groep omvi,t vele so ,rten o.Ér..

1,,-rve v.n d.e sfe,;nvliegen(plecoptera) vele soorten hi-erv:in
leven in het gebied.

, - Larve vi-o d.e haften of ecnd.:gsvliegen (ephemerotera) id-em.



- !l!g1]gg1:fy9-Sl99P (odonirt-,) ook deze soort orlVrrt vele onder-

soorten, velen hierv'n leven in d-e Beekloop'

- De v,iantsen (heteropter ')

;-9e-e11a5yl19gs1l-ryg (mesaloptera)

- De kevers (colopter-)

.l De 1: rven v.-,n d.e tweevle:irgeligen (diptera) o.,r. de 1 rven

v,-,n de vliegcn en mug3)en.

[enslotte wi] ii< nog enige uitleg geven omtrent cle vervui]ing.

Ivlet betrekking tot de lozing v:in orga.nische stoffen is deze liter ^tuur

beschreven in s'prob1ën-systee.tx v. n -Iíolkwitz
-l,larsson t?OB

Dit is I ter bijgeschaafd- dgor o..r. Floller-Pil-1ot, deze kwam tot
het volgend.e sYsteeti; ';

VUIl.Jristl}isgroep(rilttesta;.rt1erve)
-Chornomusgroep (noae muggel*rve )

, - Hirud-ins-:gÍoep .(blocd-zuigeqs) '
: - G.immarusgroep (" vlokreeften)

Zufvjjn - Calopteryxgroep (watcrjuffers)

Als we naar d.e kwantiteit van voorkomen v.n elke groep kijken, kunnen

we toch wel cunclud-""u* drt r,/e met een zeet zuj-ver gebied te d-oen

hebben ,a.,;3 Lde za-T zuinig op moeten zijn.
Verd.er wil ik Drs. Hovius nogmaals bed.ankën voor het lcid.en v'rn d-e

excursie en fre voor d.e verstrekte inform.;.tie over d.it gebied..

Jan Heesters.



linic 5

, populÍeren
v

populieren
I,/I

; * po'pulicrcÍt- -*:lJ)

I
I- -'r

't eíl-rcn L2
::

, als PoPuliercn 11 i; 0 -> È.j.6j ""*l s:
.l

i]er,locii

'i

lÍ

K'eàpi'sch-lcanaà1- -

ng in d-e Liskes,
ka:r.:a] spijsloop en bovcnt^rr.tr:r (nat)
Ilet helc ja,,,.r clo ,r d-roog
in d-e ivi-:rter cn vooi:$ , r nat (vreinig)

boveni,r,,,.ter en i3eekloop en ]ícorsop (nat)
punten v iijl. -rrlonsteril'. r-ie.i


