
Braam (Rubus spec) . Bitterzoet (Solanum 
dulcamara), Pluimstruisriet (Calamagros-
tis canescens), Witbol (Holcus lanatus), 
Moerasvaren (Dryopteris thelypteris), 
vrij veel Kussentjemos (Leucobryum glau
cum), regelmatig Hakig veenmos (Sphag
num squarrosum), Puntmos (Calliergo-
nella cuspidatum), Gewoon sterremos 
(Mnium hornum), plaatselijk het minder 
algemene Thujamos (Thuidium tamaris-
cinum). Rood viltmos (Aulacomnium palu
stre) en Sphagnum amblyllum, in het al-

G e r a a d p l e e g d c l i t t e r a t u u r 

In de omgeving van het dorpje Nijetrijne, 
gelegen in de gemeente Weststellingwerf 
ten zuidwesten van Wolvega, ligt een 
complex rietvelden en moerassen, afge
wisseld door open watervlakten van nog 
niet verlande petgaten. 
Het staat ter plaatse bekend onder de 

gemeen soorten waardoor in vele opzich
ten aan de begroeiing een meer eutrafent 
karakter wordt verleend. Op hogere ge
deelten van de oever komen Zomereik. 
Adelaarsvaren (Pteridium aquilinum), 
Bochtige smele (Deschampsia flexuosa) 
en Blauwe bosbes (Vaccinium myrtillus) 
in het berkenstruweel voor. 
Tenslotte nog een laatste stimulans om dit 
luisterrijke natuurgebied voor de onder
gang te behoeden: De Boomkikker (Hyla 
arborea) is hier waargenomen. 

naam Scheenekavel. een naam die is af
geleid van het riviertje de Scheene, dat op 
verschillende plaatsen aan dit complex 
grenst of het doorkruist. Het gehele ge
bied heeft een oppervlakte van ruim 600 
ha, waarvan naar schatting ± 200 ha is 
ontgonnen tot grasland. De nog resterende 
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zt 400 ha natuurgebied vormen een fraai 
voorbeeld van het laagveenmoeras dat nog 
in de vorige eeuw vrijwel geheel Noord
west-Overijssel en Zuidwest-Friesland 
heeft omvat. Het nagenoeg ontbreken in 
deze omgeving van het verst gevorderde 
verlandingsstadium. nl. het moerasbos. 
wijst er reeds op, dat bepaalde factoren 
het landschapsbeeld ter plaatse in sterke 
mate moeten hebben beïnvloed. Bij nadere 
beschouwing is het niet moeilijk vast te 
stellen, dat de mens ook hier een belang
rijke rol heeft gespeeld bij de vorming van 
het landschap. De talloze petgaten en leg-
akkers bewijzen, dat hier vroeger vervening 
op grote schaal heeft plaatsgehad. De in 
deze omgeving gelegen dorpjes Oldetrijne 
en Nijetrijne, met hun lintbebouwing van 
vele kleine lage huisjes, zijn dan ook 
typische woonplaatsen van een bevolking 
waarvan vroeger het turfsteken de voor
naamste bron van inkomsten vormde. 
Volgens ter plaatse ingewonnen inlich
tingen zou de bevolking van deze streek 
oorspronkelijk voornamelijk afkomstig zijn 
uit Giethoorn en omstreken. Ook de taai
verwantschap wijst in deze richting. Men 
spreekt hier nl. geen Fries, maar een soort 
Noordwest-Overijssels dialect. 
Inmiddels is de hiervoor genoemde lint
bebouwing, die het gebied in tweeën deelt. 
er, met het vrijwel ontbreken van opgaand 
hout. de oorzaak van dat het Scheene-
kavelcomplex in landschappelijk opzicht 
veel minder aantrekkelijk is dan verschil
lende andere laaqveenmoerassen in ons 
land. De waarde van het gebied uit na
tuurwetenschappelijk oogpunt vergoedt dit 
laatste echter ruimschoots! 
Het is deze waarde geweest, die heeft ge
maakt. dat de officiële natuurbescher
mingsinstanties zich in 1955 alsnog hebben 
ontfermd over het lot van dit gebied, dat 
aanvankelijk in beginsel reeds voor ont

ginning was vrijgegeven. Er werd toen 
besloten, dat het Staatsbosbeheer ten zui
den van het dorp Nijetrijne. zo mogelijk 
tenminste ± 130 ha moerasgebied aan zou 
kopen als natuurreservaat ten name van 
het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen. 
Een zeer gelukkige omstandigheid was dat 
het merendeel van de plaatselijke bevol
king sterk geporteerd is voor het behoud 
van een gedeelte van het oorspronkelijke 
moerasgebied in de huidige toestand. Het 
is mede hieraan te danken, dat de aan
kooppogingen zeer vlot zijn verlopen. Het 
reservaat, dat inmiddels officieel de naam 
„Rottige Meenthe" heeft gekregen en 
goed wordt bewaakt, omvat nu reeds een 
oppervlakte van ± 150 ha! 
Het is werkelijk een lustoord voor natuur
liefhebbers. Vrijwel ieder vindt er wel iets 
van zijn gading. De mammoloog zal zich 
vooral verheugen over de aanwezigheid 
van enkele Reeën en van verscheidene 
Visotters. De ornitholoog over het broeden 
van in ons land zeldzame of minder al
gemene vogelsoorten, zoals bv. Roerdomp. 
Purperreiger, Tafeleend. W^aterral, Bruine 
kiekendief, Velduil, Snor. Blauwborstje en 
Baardmees. De uiterst zeldzame Dwerg
meeuw. die hier enkele jaren lang heeft ge
broed. temidden van Zwarte sterns en 
Kapmeeuwen, heeft sedert 1955 helaas ver
stek laten gaan. In de trektijden is het ge
bied vooral van belang als pleisterplaats 
voor waterwild. De herpetoloog zal zich 
vooral interesseren voor het voorkomen 
van verscheidene Ringslangen. De entcmo-
logen hadden het Scheenekavelgebied. toen 
dit voor de andere natuurliefhebbers nog 
terra-incognita was, al lang ontdekt. Dit 
is hoofdzakelijk een gevolg geweest van 
het feit, dat het van lieverlee een publiek 
geheim was geworden, dat de Grote vuur
vlinder, waarvan op de gehele wereld 
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slechts vijf vindplaatsen bekend zijn, hier 
nog een vrij gewone verschijning was. 
Helaas hebben de vele verzamelaars wel
licht het hunne bijgedragen aan het feit. 
dat deze soort hier steeds zeldzamer is ge
worden. Het is in het dorp Nijetrijne nl. 
algemeen bekend, dat Grote vuurvlinders 
een hoge handelswaarde bezitten. W e 
mogen verwachten, dat dankzij de inmid
dels ingestelde bewaking een verdere 
achteruitgang van deze zeldzame dier
soort zal kunnen worden voorkomen! 
Overigens vormen de Grote vuurvlinders 
niet de enige bijzonderheid op entomo-
logisch gebied. Er zijn in het Scheene-
kavelcomplex naar verluid nl. nog meer 
zeldzame vlinders aangetroffen, zoals o.a. 
de wespvlinder Sphecia crabroniformis. 
Voor botanici vormt het gebied geen op-

De tot het herpes behorende dieren leiden 
veelal een verborgen leven en van ouds 
heeft de mens een bekende bijgelovige 
angst voor deze wezens, die zich in de 
schemering en duisternis ophouden, gehad. 
Vandaar dat de kruipende dieren bij de 
mens in een minder algemene belangstel
ling staan. Zelfs natuurvorsers hebben aan 
deze diergroep betrekkelijk weinig aan
dacht besteed. Het behoeft dan ook geen 
verwondering te wekken, dat over de 
levenswijze van het inheemse kruipende 
gedierte weinig bekend is. Nog minder 
weten wij van hun gedragingen en de 
juiste geografische verspreiding der diverse 
soorten. Weliswaar verschaffen de ruim 
2000 documentaties over vindplaatsen in 

vallend excursieterrein. Het is echter m.i. 
toch in bepaalde opzichten wel aantrekke
lijk, o.m. gezien het voorkomen van ver
scheidene orchideeën (Orchis spec) . Gali-
gaan (Cladium mariscus) en Ronde 
zonnedauw (Drosera rotundifolia). In 
plantensociologisch opzicht is het complex 
vooral van betekenis met het oog op de 
gelegenheid die het biedt, om de successie 
van diverse verlandingsstadia te kunnen 
volgen. 

Tenslotte kan nog worden medegedeeld. 
dat eventuele belangstellenden, die dit 
fraaie natuurreservaat willen bezoeken, 
zich het beste van te voren even in ver
binding kunnen stellen met Ir. J. Vlieger. 
Consulent bij het Staatsbosbeheer, p /a 
Noordersingel 100 te Leeuwarden, tel. 
K 5100-23068. 

Nederland, waarover de Herpeto-Geo-
grafische Dienst van de vereniging „La
certa" momenteel beschikt, enig inzicht 
maar desniettemin blijven grote hiaten be
staan en vele problemen onopgelost. 
Zelfs in Limburg, een provincie waarvan 
bekend is, dat zij een bijzondere plaats in
neemt in de wereld der herpeto-fauna en 
waar in het algemeen iets meer aan de in
ventarisatie dezer dieren is gedaan, is 
weinig concreets hieromtrent bekend. Hoe 
slecht wij nog over de juiste vindplaatsen 
der kruipende en tweeslachtige dieren ge
oriënteerd zijn mogen de volgende voor
beelden demonstreren. In het laatste ver
slag van de hierboven vermelde Dienst van 
„Lacerta", hetwelk gegevens bevat die tot 

Iets over de bescherming 
van reptielen en amfibieen in Zuid-Limburg 
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