
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 
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en met oktober 1950 (1) zijn ingekomen, 
kunnen wij lezen, dat in Zuid-Limburg niet 
voorkomen Knoflookpad. Gladde slang. 
Adder, Rugstreeppad en Zandhagedis. 

Fig. 1. Pas gemetamorfoseerde larve van 
de Knoflookpad (Pelobates fuscus). Foto: 
J. Th. ter Horst. 

In de zomer van 1958 vonden Dr. P. J. van 
Nieuwenhoven en ik larven van de Knof
lookpad (Pelobates fuscus) (fig. 1) in een 
plas, gelegen in de gemeente Gronsveld, 
en in april 1959 werden enkele snoeren 
eieren van deze pad daar aangetroffen. 
Bewijsmateriaal hiervan bevindt zich in 
het Zoölogisch Museum te Amsterdam en 
het Natuurhistorisch Museum te Maas
tricht. Mogelijk is dit niet eens de eerste 
vondst dezer pad in Zuid-Limburg, want 
uit een gesprek met Broeder Arnoud uit 
Heerlen bleek, dat hij reeds in 1951 aan 
het Natuurhistorisch Museum te Maas
tricht had medegedeeld, adulte dieren te 
hebben aangetroffen in de omgeving van 
Weiten en larven bij Simpelveld (2). Het 
bewijsmateriaal, gedetermineerd door Dr. 
Willemse, is door uitdrogen momenteel 
niet meer opnieuw te determineren. 
Broeder Arnoud vond ook de Gladde slang 
(Coronella austriaca) op de Brunssumer-
heide en uit het rapport „Enige faunis

tische gegevens van het boscomplex 
Vijlenerbos", bijeengebracht door de af
deling Natuurbescherming en Landschap 
van het Staatsbosbeheer d.d. 1953, blijkt. 
dat deze slang óók in dit gebied kan voor
komen. Zelfs zou in dit boscomplex de 
Adder zijn gesignaleerd. Het zal verstan
dig zijn deze waarnemingen — die in het 
algemeen gedaan werden door bosar-
beiders — op juistheid te toetsen maar 
zeker is het, dat deze mensen regelmatig 
slangen ontmoeten. Verder is de Rug
streeppad (Bufo calamita) door Broeder 
Arnoud aangetroffen bij Spekholzerheide. 
Simpelveld en op de Molenberg te Heer
len (3), en dus ook in Zuid-Limburg in
heems. Voorts is het vreemd dat de Zand
hagedis (Lacerta agilis) niet meer in Zuid-
Limburg zou voorkomen. In het Natuur
historisch Museum te Maastricht is slechts 
één exemplaar aanwezig, in 1913 te Raath-
Bingelrade gevangen. Na die tijd zijn geen 
definitieve gegevens over vindplaatsen van 
deze hagedis beschikbaar; wel bestaat een 
grote mogelijkheid, dat Lacerta agilis leeft 
op de steenstort van de mijn „Hendrik" te 
Brunssum. maar het verdient ook hier aan
beveling deze mededeling eerst te be
vestigen door verdere en meer nauw
keurige waarnemingen. Bij de genoemde 
Herpeto-Geografische Dienst waren tot 
begin april 1959 van de Vinpootsalamander 
(Triturus helveticus) slechts 6 documen-
tatiekaarten ontvangen, betrekking heb
bend op vindplaatsen te Cottessen. Vijle
nerbos. Houthem. Brunssumerheide en 
Boven-Geuldal, alle in Zuid-Limburg. en 
Arcen in Midden-Limburg. Het is echter 
absoluut zeker, dat deze documentatie over 
dé Vinpoot- of Draadstaartsalamander 
zéér onvolledig is. 

Uit dit alles komt wel naar voren, dat we 
nog maar aan het begin staan van een be
trouwbare documentatie van de geogra-
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Fig. 2. Muurhagedis (Lacerta muralis). 
Foto; ƒ. Th. ter Horst. 

fische verspreiding der kruipende dieren in 
ons land, speciaal in het zuiden van Lim
burg. Hier ligt een prachtig terrein braak 
voor amateur-veldbiologen, leden van het 
Natuurhistorisch Genootschap in Limburg. 
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werkgroepen van de N.J.N., C.J.N., 
Zwerfsters e.d.; zij allen kunnen pioniers
werk verrichten. Vast staat, dat alle 22 
soorten amfibieen en reptielen, waarvan 
men momenteel aanneemt, dat ze als in
landse soorten moeten worden beschouwd, 
in Limburg inheems zijn. 
Slechts van één soort, de Europese moeras
schildpad (Emys orbicularis), is het 
twijfelachtig of zij in de tegenwoordige tijd 
nog hier gevonden kan •worden. In 1946 en 
1948 zouden in het stroomgebied van de 
Roode Beek, die zijn oorsprong vindt op 
de Brunssumerheide en vandaar langs de 
grens van het drostambt in de richting van 
de Maas stroomt, respectievelijk 4 a 5 en 
3 exemplaren zijn waargenomen (4). Be
richten van betrouwbare waarnemers 
(„Vrienden der Natuur" te Venlo) van 
meer recente datum spreken van het aan
treffen van drie stuks in de „Venkoelen", 
ook wel geheten „Zwartwater", bij Venlo. 
Zien wij dus uit het voorgaande, dat over 
de verspreiding der kruipende en twee
slachtige dieren maar weinig bekend is. 
dan zal het duidelijk zijn, dat aan de be
scherming dezer dieren nog minder aan
dacht is besteed. Ook in Limburg zijn als 
gevolg van menselijke destructieve in
vloeden op de natuur een aantal algemene 
problemen ten opzichte van de bescher
ming der kruipende en tweeslachtige 
dieren ontstaan. Zij worden o.m. veroor
zaakt — speciaal wat de amfibieen aan
gaat — door: 

1. het vestigen van waterwingebieden voor 
waterleidingsbedrijven, waardoor de 
grondwaterstand wordt verlaagd met 
als gevolg, dat vele plassen en bron
netjes uitdrogen, 

2. het ontgrinden van de Maasuiterwaar
den, waardoor vele sloten met prak
tisch stilstaand water — waarin vele 



Fig. 3. Paddenpoel, aangelegd aan het einde van de Scheggeldergrub in het Savels-
bos. Foto: I. Th. ter Horst. 

watersalamanders hun juiste milieu 
aantroffen — verdwenen, 

3. het dichten van oude, met water ge
vulde uitgetichelde kleiputten, waar
door o.a. bij Tegelen een bekende paai-
plaats van Knoflookpadden verloren is 
gegaan, 

4. het vervangen van drinkpoelen van het 
vee door moderne betonnen bakken, 
vaak met hoge wanden die het de 
amfibieen onmogelijk maken zich te 
water te begeven, 

5. het uit hygiënische overwegingen dem
pen van oude, niet meer in gebruik 
zijnde dorpspoelen en andere plassen, 

6. het schoonmaken van besproeiings
apparaten in poelen en plassen, waar

door het water vergiftigd wordt door 
de vrijkomende resten der insecticiden. 

Voor de hagedissen is het restaureren van 
oude stadswallen, muren, fortificaties 
funest geworden. Vele biotopen van de 
Muurhagedis (Lacerta muralis) (fig. 2) 
gingen hierdoor te niet. 
Door de onder 1 tot en met 6 genoemde 
maatregelen lopen de amfibieen groot ge
vaar in aantal sterk terug te lopen, want ze 
hebben water nodig om eieren af te kunnen 
zetten. Sommige schrijvers hebben be
weerd, dat zij reeds een achteruitgang in 
aantal hebben kunnen constateren, welke 
mening ik echter niet meen te mogen 
onderschrijven. Op vele plaatsen in Zuid-
Limburg worden nog behoorlijke aantallen 
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Geelbuikige vuurpadjes, Alpenwatersala-
manders, Vinpoot- of Draadstaartsala-
manders en larven van Vroedmeesterpad-
den aangetroffen, maar de vraag is: hoe 
lang zal dit nog duren als steeds minder 
poelen ter beschikking komen? Men heeft 
geen risico willen nemen en in samenwer
king met enkele organisaties en gemeenten 
is het zelfs zo ver gekomen, dat het mini
sterie van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen zich met deze aangelegenheid 
ging bemoeien. Het Staatsbosbeheer 
maakte een begin met het creëren van een 
aantal kleine reservaatjes voor de meest 
bedreigde soorten: Vroedmeesterpad (Aly-
tes obstetricans) en Geelbuikige vuurpad 
(Bombina variegata). In Epen is de actie 
begonnen. Een reeds gedempte paaiplaats 
van de Vroedmeesterpad werd daar in 
1955 weer in zijn oude toestand gebracht 
door eendrachtige samenwerking van het 
gemeentebestuur van Wittem en het 
Staatsbosbeheer. 

Zo ontstond het kleinste natuurreservaat 
ter wereld, groot 2]/^ are! Dra kwam een 
geelbuikpadden-reservaatje tot stand, een 
poel vóór de Gerendalshoeve in het be-

Fig. 4. Voorbeeld van een poel ontstaan 
en aangelegd bij het maken van een weg 
in de omgeving van Cottessen. Foto: J. 
Th. ter Horst. 

faamde Gerendal bij Schin op Geul, waar
na ook een plas gegraven werd aan het 
einde van de Scheggeldergrub, gelegen in 
het complex bossen op de oostelijke Maas
dalhelling bij Gronsveld (fig. 3). Tenslotte 
ontstond nog een reservaatje voor de 
Vroedmeesterpad te Holset bij Vaals. 
Enkele van deze kleine natuurmonumenten 
zijn tot stand gekomen volgens lang van 
te voren beraamde plannen, maar ook is 
het gebeurd, dat toevallige omstandig
heden aanleiding waren tot het vormen 
van reservaatjes. Op deze wijze zijn jaren 
geleden bij het maken van wegen in het 
boscomplex tussen Vaals. Vijlen en Cot
tessen (fig. 4) o.m. twee plassen ontstaan. 
waarin thans een rijke amfibieënstand 
wordt aangetroffen. In deze poelen waren 
in 1958 en in het voorjaar van 1959 Kleine 
watersalamander. Alpen watersalamander. 
Vinpootsalamander. Bruine kikvors en 
larven van de Vroedmeesterpad in groten 
getale aanwezig. Vooral de Alpenwater-
salamander domineert sterk. Daarentegen 
rapporteerde in 1952 de heer G. Jager, die 
toen ter plaatse een faunistisch onderzoek 
instelde, dat hij in dat gebied ondanks 
naarstig zoeken slechts één Groene kik
vors in een plas had aangetroffen. Ook de 
totstandkoming van het natuurmonumentje 
te Holset kan min of meer aan een samen
loop van toevalligheden worden toege
schreven. De voortplantingsmogelijkheden 
van de Vroedmeesterpad. die daar tussen 
en onder de stenen van de naburige kerk
hofmuur leeft, leken ogenschijnlijk ge
waarborgd door een door bronwater ge
voede gebetonneerde poel. gelegen tegen
over het kerkhof. Ook veel watersala
manders trokken er heen. Helaas werd 
deze bak door de boeren gebruikt als 
plaats om hun sproeiapparaten, gevuld met 
giftige sproeimiddelen, te reinigen, terwijl 
de bak tevens dienst doet als brandput. Dit 
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verdroot de vrienden van het kruipend 
gedierte. De aanwezigheid van enkele 
bronnetjes aan de voet van de kerkhof
muur schiep een prachtige gelegenheid tot 
de bouw van een klein reservaatje. De ge
meente Vaals verhuurde het stukje grond 
van ongeveer 600 m2 voor 30 jaar aan het 
Staatsbosbeheer a raison van ƒ I,— per 
jaar, waardoor in 1958 begonnen kon wor
den met het graven van een vijver. Het 
geheel werd landschappelijk wat aan
trekkelijker gemaakt, waarbij echter reke
ning gehouden moest worden met religi
euze gewoonten en tradities. Het terreintje 
werd voorzien van een passende beplan
ting en afscheiding en aldus kreeg een 
drassig stukje grond een betere aankleding 
en een nuttige bestemming. Verheugend is 
tevens, dat de plaatselijke bevolking ple
zier heeft aan dit reservaatje en het helpt 
beschermen. Op deze wijze gaan we de 
goede kant uit. Nog in hetzelfde jaar van 
de aanleg waren larven van de Vroed
meesterpad in de vijver te vinden, die in
middels overwinterd hebben en in het 
voorjaar 1959 in betrekkelijk groot aantal 
— en flink gegroeid — aanwezig waren, 
tezamen met een aantal Alpenwatersala-
manders. Bruine kikvorsen en een rijke 
collectie waterinsektcn. Het geluid der vol
wassen dieren wordt regelmatig des 
avonds door de omwonenden gehoord. 
Het zal afhangen van de resultaten — en 
natuurlijk van het ter beschikking stellen 
van de nodige fondsen — of met het 
scheppen van meer van deze kleine natuur-
monnncnties zal worden doorgegaan. 
Onze eerste indruk is, dat wel van een 
succes mag worden gesproken, ja in enkele 
gevallen zelfs van een groot succes. Dit is 
bv. het geval met de poel in het Gerendal. 
Telken jare komen de geelbuikjes van 
heinde en verre in dit overigens waterarme 
dal naar deze plas voor hun voortplanting. 

Honderden diertjes zien we dan in het 
water rondzwemmen en later vinden we de 
eitjes gehecht aan de in het water af
hangende grassprieten. Het is zaak bij het 
maken van natuurreservaatjes als deze 
rekening te houden met de tot nu toe be
kende, overigens schaarse gegevens over 't 
gedrag van diverse amfibieen, waarna dan 
zal moeten blijken of de getroffen be
schermende maatregelen en bijzondere 
voorzieningen, bv. afhangende grassprie
ten of andere plantedelen, het aanwezig 
zijn van pollen vlotgras e.d. juist zijn ge
bleken. Bij de poel te Holset is een steen
hoop, rustend op een berg rijshout, op
gericht om de adulte dieren gelegenheid 
te geven tussen de stenen bescherming te 
zoeken en zo zijn er nog meer voorzie
ningen getroffen. Lijkt het dus, dat Vroed-
meester- en Geelbuikpad voorlopig nog 
niet van de lijst van Zuidlimburgse rep
tielen en amfibieen behoeven te worden af
gevoerd, met de Gevlekte landsalamander, 
ook wel genoemd Vuursalamander, en de 
Muurhagedis zou dit wel eens spoedig het 
geval kunnen zijn. 

Fig. 5. Gevlekte landsalamander (Sala-
mandra salamandra). Foto: J. Th. ter 
Horst. 
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De Vuursalamander (fig. 5) bezit nog 
enkele bronnetjes-complexen in Zuid-
Limburg als laatste toevluchtsoorden. Van 
de 17 documentaties. betrekking hebbend 
op deze geel-zwart gekleurde landsala
mander, die in het bezit zijn van de 
Herpeto-Geografische Dienst voornoemd. 
zijn niet minder dan 12 vindplaatsen uit de 
gemeenten Geulle en Bunde terwijl de 
overige 5 documentaties betrekking hebben 
op andere brongebiedjes in Zuid-Limburg, 
maar de vraag blijft bestaan of dit relicten 
zijn van vroegere rijke vindplaatsen of ge
bieden. waar dit amfibie regelmatig en in 
een aantal exemplaren voorkomt. De voor
naamste vindplaatsen liggen helaas juist 
buiten het door het Staatsbosbeheer onder 
controle staande gebied, namelijk in 
Geulle. welke gemeente jammer genoeg 
geen vang- en vervoerverbod van dit dier 
in haar politieverordening heeft opge
nomen. waardoor deze landsalamander 
groot gevaar loopt daar te worden uit
geroeid. Hoe weinig begrip sommige offici
ële instanties voor beschermende maat
regelen hebben moge blijken uit een folder 
van het V.V.V. van Geulle, waarop in fel 
geel-zwarte kleuren de Vuursalamander op 
het omslag prijkt als attractie voor dit 
vakantieoord! Geen wonder, dat er lieden 
zijn die dit beest dan ook wel eens willen 
zien en als ze een exemplaar zien dit 
vangen en meenemen. Willen we echter 
dit zeldzame dier voor onze inlandse fauna 
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behouden dan zal spoedig getracht moeten 
worden betere beschermende maatregelen 
te treffen. 
Nog slechter staat het met de Muurhage
dis. Maastricht is van ouds bekend als de 
enige of een van de weinige plaatsen in 
Nederland waar deze hagedis zich heeft 
kunnen handhaven. Hij bereikt hier het 
noordelijkste punt van zijn areaal. Uit re
cente waarnemingen (1958). o.a. van Dr. 
P. J. van Nieuwenhoven en van mij is 
komen vast te staan, dat hij zich nog op 
twee punten van de stad Maastricht heeft 
weten te handhaven, zij het vermoedelijk 
in slechts gering aantal. Alle andere vind
plaatsen, zoals de oude stadswallen, de 
oude stadsmuur langs het Maaskanaal, de 
muren bij het Bassin, zijn verloren gegaan 
omdat ook hier de mens ingreep cq . moest 
ingrijpen. De muren werden gerestaureerd. 
waarbij de voegen tussen de stenen, waar
in de Muurhagedissen zich bij voor
keur ophielden, werden gedicht. De 
beestjesvangende jeugd deed de rest. De 
twee nog bestaande biotopen zijn door 
hun bijzondere ligging en bestemming en 
aard van het terrein zeer moeilijk te be
schermen, maar in overleg tussen het ge
meentebestuur van Maastricht en het 
Staatsbosbeheer konden toch enkele maat
regelen worden getroffen, die naar wij 
hopen doeltreffend zullen werken en die 
misschien kunnen leiden tot het behoud 
van het laatste restant van deze zeldzame 
reptielen. 

Herpeto-Geografische Dienst. 
tuurhistorisch Genootschap in Limburg. 40 (1951). 
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