
den zich daar, meestal hoog in de bovenste 
helft. Ze bouwden daar hun webje, een 
onregelmatige verzameling van draden — 
het zijn nl. ook Kogelspinnen juist als 
Conopistha. Dat ook hier niet slechts 
sprake was van inwoning, bleek wel uit 
het reageren van Theridion op elk prooi
dier, dat in het Cyrtophora-v/eh terecht 
kwam. Ze werd hierdoor onmiddellijk ge
alarmeerd, snelde er op af en probeerde 
de prooi te bemachtigen, zelfs wanneer 
die al op de mat lag. Ook trachtte ze reeds 
ingesponnen buit van Cyrtophora te roven 
en als deze haar dagdutje deed of elders 
met prooi bezig was, lukte dit nogal eens. 
Jongere Cyrtophora's werden zelfs wel 
door de toestormende Theridion van hun 
rechtmatige buit verjaagd. 
Eén keer zag Kullmann dat de indringster 
een volwassen Cyrtophora haar prooi af
handig maakte. Een groot, leegstaand 
Cyrtophora-weh werd door een jong exem
plaar van die soort bezet; kort hierop ves
tigde zich ook een volwassen Theridion 
in hetzelfde web; bijna steeds slaagde deze 
er in de ingeworpen prooidieren (vliegen) 
te bemachtigen of ze de eigenares afhan
dig te maken. Na enige dagen verdreef 
een volwassen Cyrtophora haar jonge 
soortgenoot en vestigde zich in het web. 
Toen er een vlieg op de mat terecht kwam, 

In aansluiting aan het artikel over de Sib
bcrgroeve van Dr. A. van Wijngaarden in 
het septembernummer van De Levende 
Natuur, willen wij hier een meer gede
tailleerd rapport uitbrengen over gege
vens, die in de loop der jaren aangaande 
de vleermuisbevolking tijdens de winter
slaap in deze grot verzameld zijn. 
Reeds op 12 november 1937 bezocht Bels 

was zij er aanstonds bij en begon deze te 
bewerken; maar ook Theridion snelde toe 
en trachtte de bezitster te verdrijven; deze 
beet echter geducht van zich af en de 
indringster moest terugwijken. Dit her
haalde zich enige keren, totdat Theridion 
tot een andere tactiek overging; ze nader
de voorzichtig en wierp kleefdraden over 
poten en lichaam van Cyrtophora. die rus
tig doorging haar prooi in te wikkelen. 
Toen ze hiermee klaar was, wilde ze deze 
meenemen naar haar woning, maar toen 
bleek dat ze vrij stevig aan haar plaats 
gebonden was; ze bevrijdde zich met een 
flinke ruk, liet de vlieg los en ging zich 
op enige afstand grondig van al die kleef
stof reinigen. Daarna keerde ze terug naar 
de vlieg, die... verdwenen was; Theridion 
had van de gelegenheid gebruik gemaakt 
om er snel mee van door te gaan naar 
haar eigen „home"! 

Deze waarnemingen aan Theridion zijn 
zeer merkwaardig en laten ons zien, hoe 
een „zeer eerzaam voor zichzelf werkende 
soort" in bepaalde omstandigheden kan 
„ontaarden" tot een dief en parasiet. Bo
vendien geven ze misschien enige aanwij
zing, hoe in het verre verleden de Cono
pistha's tot hun tegenwoordige levenswijze 
konden komen. 

de Sibbergroeve voor de eerste maal om er 
vleermuizen te ringen. In later jaren is hij 
er nog vele malen met onregelmatige tus
senpozen teruggekomen voor dit doel. Van 
een regelmatige bemonstering van de grot 
is pas sinds 1958 sprake. Hierbij worden 
de vleermuizen niet meer geringd, maar 
ter plaatse gedetermineerd en geteld. Het 
tijdens één bezoek per jaar getelde aantal 
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dieren van één soort noemen wij een jaar
vangst, hoewel er van „vangen" geen spra
ke is. De dieren worden zelfs niet aan
geraakt, nadat ze ontdekt zijn. Om jaar
vangsten onderling vergelijkbaar te maken 
moet er aan twee voorwaarden voldaan 
zijn. Ten eerste moet er bij ieder bezoek 
aan de grot ongeveer evenveel moeite ge
daan worden om vleermuizen te vinden, 
m.a.w. er moet zoveel, mogelijk constant 
bemonsterd worden. Ten tweede moet de 
datum van het bezoek ieder jaar geheel 
of nagenoeg geheel dezelfde zijn. Ten 
aanzien van de eerste voorwaarde kan 
worden opgemerkt, dat de gedane moeite 
niet gericht behoeft te zijn op het vinden 
van a//e in de grot aanwezige vleermui
zen, mits men zich ieder jaar maar dezelf
de inspanning getroost. Een globale rond
wandeling door het gehele gangenstelsel 
is reeds voldoende. Het vinden van alle 
in een grot slapende vleermuizen is meest
al praktisch onuitvoerbaar, omdat de die
ren individueel verspreid hangen aan mu
ren en plafonds van een eindeloos lijkend 
labyrint van gangen of diep weggekropen 
zijn in spleten en gaten. 
De tweede voorwaarde vloeit voort uit het 
feit, dat de samenstelling van de vleer
muis-bevolking van een grot in de loop 
van een winter kan veranderen, zoals Bels 
en later Van Nieuwenhoven hebben aan
getoond. 

Het resultaat van bovenbeschreven werk
wijze is, dat men de beschikking krijgt 
over jaarvangsten, die als maatstaf kun
nen gelden bij de beoordeling van de 
kwantitatieve samenstelling van de vleer
muisbevolking van een grot op een be
paald tijdstip in een bepaald jaar en van 
de eventuele veranderingen daarin in de 
loop der jaren. Als bemonsteringsdatum 
hebben wij steeds een dag in de eerste 
helft van januari gekozen en wel geduren
de de jaren 1958 tot 1963. De verkregen 
jaarvangsten zijn in tabel 1 weergegeven. 
Hieruit blijkt dat er in de Sibbergroeve 10 
soorten vleermuizen gevonden worden. De 

Langoorvleermuis en de Grote hoefijzer-
neus zijn echter ieder slechts door één 
exemplaar vertegenwoordigd en moeten 
dus wegens hun zeldzaamheid (die overi
gens voor het gehele grottengebied van 
Zuid-Limburg geldt) in onze verdere 
kwantitatieve beschouwingen weggelaten 
worden. 
De omvang van de jaarvangsten van de 
resterende 8 soorten beschouwen wij als 
constant gedurende de periode 1958/'63, 
ondanks de neiging om te dalen, die ze 
bij de Franjestaart en de Kleine hoefijzer-
neus vertonen. Onze ervaring met jaar
vangsten in andere grotten over perioden 
veel langer dan 6 jaren heeft geleerd, dat 
ze vaak vrij grote schommelingen laten 
zien, zonder dat er van een significante 
tendentie tot dalen of stijgen sprake is. 
Dat er in een verder verleden een andere 
kwantitatieve samenstelling van de totale 
vleermuisbevolking in de Sibbergroeve ge
weest is, willen wij illustreren door het 
opnemen van de jaarvangstcijfers uit het 
jaar 1942 (bij wijze van voorbeeld) in 
tabel 1, Uit deze cijfers blijkt, dat met 
name de Ingekorven vleermuis en de Klei
ne hoefijzerneus er in 1942 veel talrijker 
waren dan tegenwoordig. Dit past geheel 
in het beeld, dat het Zuid-Limburgse grot
tengebied in die tijd te zien gaf, nl. een 
sterk overheersen van deze beide soorten. 
Sindsdien hebben juist deze twee soorten 
de grootste daling in aantal doorgemaakt, 
wat ook in de cijfers van de Sibbergroeve 
tot uitdrukking komt. Om de in de Sib
bergroeve gevonden cijfers nog iets meer 
reliëf te geven, hebben wij ter vergelijking 
in de laatste kolom van tabel 1 gegevens 
van een andere grot, een van de gangen
stelsels in de St. Pietersberg, genaamd 
„Slavante" opgenomen. De keuze van 
deze grot ligt voor de hand, niet alleen 
omdat hij van ongeveer dezelfde grootte 
is als de Sibbergroeve, maar ook omdat 
de totale jaarvangsten in beide grotten 
nagenoeg gelijk zijn. Bij beschouwing van 
de jaarvangsten van de soorten afzonder-
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Tabel 1. Jaarvangsten telkens in januari van vleermuizen in de Sibbergroeve in 1942 en in de periode 
1958/63, In de laatste twee kolommen worden de totalen over deze periode van 6 jaar vergeleken met 
de overeenkomstige totale vangsten in het gangenstelsel „Slavante" in de St. Pietersberg. De gegevens 
uit 1942 zijn ons verstrekt door Dr. L. Bels, die uit 1963 door Prof. Dr. A. Punt. 

G R O T 

Soort Jaar; 

Myotis bechsteini 
(Langoorvleermuis) 
Myotis dasycneme 
(Meervleermuis) 
Myotis daubentoni 
(Watervleermuis) 
Myotis emarginatus 
(Ingekorven vleermuis) 
Myotis myotis 
(Vale vleermuis) 
Myotis mystacinus 
(Baardvleermuis) 
Myotis nattereri 
(Franjestaartvleermuis) 
Plecotus auritus 
(Grootoorvleerrouis) 
Rhinolophus hipposideros 
(Kleine hoefijzerneus) 
Rhinolophus ferrum-equinum 
(Grote hoefijzerneus) 

'42 

0 

13 

8 

45 

16 

7 

5 

0 

105 

0 

'58 

0 

10 

10 

16 

21 

17 

13 

1 

28 

0 

SIBBE 

'59 

0 

9 

10 

12 

17 

27 

6 

2 

28 

1 

RGROI 

'60 

0 

8 

4 

10 

14 

32 

7 

3 

26 

0 

Ï V E 

•61 

0 

13 

18 

13 

12 

28 

5 

2 

26 

0 

•62 

1 

19 

12 

12 

12 

26 

6 

2 

14 

0 

'63 

0 

10 

19 

14 

14 

37 

1 

3 

17 

0 

S L A V A N T E 

totalen 
•5&-63 

1 

69 

73 

77 

90 

167 

38 

13 

139 

I 

totalen 
•58-,63 

0 

55 

188 

39 

24 

164 

144 

28 

17 

1 

Totale jaarvangsten 199 116 112 104 117 104 115 668 660 

lijk blijkt de samenstelling van de totale 
bevolking echter geheel verschillend te 
zijn in deze twee grotten. Om de vergelij
king te vergemakkelijken en de verschillen 
te accentueren hebben wij de 6 jaarvang
sten in de periode 1958/63 voor iedere 
soort bij elkaar opgeteld. Deze handelwijze 
lijkt ons geoorloofd door de omstandig
heid, dat de vangsten gedurende deze 6 
jaren in beide grotten constant in omvang 
gebleven zijn. Bij beschouwing van de 
beide laatste kolommen van tabel 1 blijkt 
nu het volgende; 
1. De Meervleermuis en de Baardvleer
muis zijn in beide grotten ongeveer even 
talrijk. Dit zijn in het gehele grottenge
bied vrij algemeen resp. zeer algemeen 
overwinterende soorten, die weinig voor
keur voor een bepaalde grot vertonen. 
2. De Grootoor is talrijker in Slavante 

dan in de Sibbergroeve. Deze soort vindt 
men overal in het grottengebied, maar ner
gens in grote aantallen. 
3. De Watervleermuis en de Franjestaart 
zijn in Slavante veel resp. zeer veel tal
rijker dan in de Sibbergroeve. De hier ge
suggereerde voorkeur van deze soorten 
voor Slavante blijkt ook te gelden als men 
het gehele grottengebied in de vergelij
king betrekt. Zij komen in alle grotten 
vrij algemeen voor, maar in Slavante toch 
relatief het meeste. 
4. Voor de Vale vleermuis, de Kleine hoef
ijzerneus en, in mindere mate, ook voor 
de Ingekorven vleermuis geldt zeer dui
delijk het omgekeerde. Zij zijn in de Sib
bergroeve (ook betrokken op het totale 
grottengebied) relatief nog het meest tal
rijk. Het is o.a. dit verschijnsel, dat de 
Sibbergroeve een speciale plaats als vleer-
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muisgrot temidden van de andere Zuid-
Limburgse grotten geeft. Het zijn juist 
deze drie soorten, die in de loop der jaren 
een zeer steile daling in aantal in het ge
hele grottengebied vertoonden en daar
mede dus de grootste kwetsbaarheid voor 
de storende factoren in dit gebied blijken 
te hebben. Deze kwetsbaarheid houdt ver
moedelijk verband met het feit, dat deze 
soorten in Zuid-Limburg aan de noord
grens van hun verspreidingsgebied leven. 
Slechts in de Sibbergroeve hebben ze zich 
nog in zeer redelijke aantallen kunnen 
handhaven. 
Andere eigenschappen van de vleermuis-
bevolking, die de Sibbergroeve interessant 
en van speciaal belang voor vleermuison-
derzoek maken, komen aan het daglicht 

bij het bestuderen van de verdeling van 
de individuen van 8 verschillende soorten 
over de in deze groeve beschikbare gang
ruimte. 
Om van deze verspreiding een voorlopige 
globale indruk te kunnen krijgen, hebben 
wij de grot in vijf secties verdeeld op de 
wijze zoals op de nevenstaande platte
grond is aangegeven (fig. 1). De grenzen 
van de secties zijn vrij willekeurig gekozen 
en niet ontleend aan oecologische eigen
schappen van de grot of aan de gedra
gingen van de vleermuizen. De keuze er
van is hoofdzakelijk gebaseerd op utili
teitsoverwegingen, d.w.z. de grenzen zijn 
gelegd langs een aantal reeds aanwezi
ge goed herkenbare hoofdwegen door de 
grot. 

SOORT 1 2 3 4 5 6 7 8 

SECTIE I - I TOTAAL 666 VLEERMUIZEN 

1 M d«sycneme 

2 M daubentom 

3 M emarginatus 

i, M myotis 

S M mystacinus 

6. M. fiatteren 

l Plee auritus 

8 Rhin hipposideros 

1 2 3 4 5 6 7 
TOT 12i VLM r 

( nu 

. . . , WiJ, 2 3 t 
1 2 3 4 5 6 7 8 

SECTIE H: TOT 56 VLM 

, ^ U 2 3 4 j S U 
tunnel f H , / p 

Ü TOT 303 VLM 

Fig. 1, Plattegrond van het grootste deel van de Sibbergroeve, waarop slechts de om
trekken van de secties I-V en de verdeling van de vleermuizen over deze secties in begin 
januari te zien zijn. De getrokken lijn geeft de grens van het gangenstelsel volgens 
R.I.V.O.N.-kaart no. 3149. De gestippelde lijnen tonen de inwendige grenzen van de 
secties. 
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Tabel 2. Jaarvangsten (telkens in januari) van 8 vleermuissoorten gedurende de periode 1958/63 in de 
secties I-V van de Sibbergroeve afzonderlijk weergegeven. 

Jaar M.das. M.daub. M.cmarg. M.myotis M.myst. M.natt. Plec.aur. Rh.hipp. 

Sectie I 

Sectie II 

Secite III 

Sectie IV 

Sectie V 

'58 
•59 
•60 
•61 
'62 
63 

'58 
•59 
60 
'61 
'62 
'63 

'58 
59 
•60 
•61 
•62 
63 

58 
'59 
60 
61 

•62 
•63 

•58 
59 
•60 
•61 
•62 
63 

1 
1 
1 
3 
4 
0 

0 
1 
2 
0 
0 
2 

1 
1 
1 
4 
5 
1 

3 
6 
4 
2 
9 
4 

5 
0 
0 
4 
1 
3 

1 
1 
0 
3 
2 
1 

2 
0 
0 
2 
1 
2 

0 
0 
2 
2 
5 
7 

5 
5 
2 
9 
2 
9 

2 
4 
0 
2 
2 
0 

2 
1 
1 
0 
0 
2 

3 
4 
1 
2 
0 
2 

2 
1 
1 
3 
1 
2 

2 
3 
1 
3 
1 
0 

7 
3 
6 
5 

10 
8 

1 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
1 
1 
1 

3 
1 
7 
3 
3 
5 

14 
15 
7 
5 
6 
5 

3 
1 
0 
3 
2 
3 

0 
1 
3 
2 
1 
6 

0 
0 
0 
0 
0 
1 

1 
4 
8 
2 
6 
7 

16 
21 
21 
24 
18 
23 

0 
1 
0 
0 
1 
0 

3 
2 
0 
3 
1 
0 

1 
1 
0 
0 
2 
0 

2 
0 
2 
0 
2 
0 

6 
2 
2 
2 

0 
0 
0 

0 
0 
1 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

I 
2 
2 
2 
2 
2 

0 
0 
0 
0 
0 
1 

8 
9 

11 
8 
1 
0 

4 
7 
2 
5 
3 
3 

3 
4 
4 
4 
3 

11 

8 
5 
7 
4 
6 
3 

5 
3 
2 
5 
1 
0 

Vanaf 1958 zijn de vleermuisgegevens in 
de secties afzonderlijk genoteerd en de re
sultaten zijn in tabel 2 neergelegd. Deze 
tabel toont aan. dat de jaarvangsten bin
nen een sectie gedurende de laatste 6 ja
ren vrij aardig constant gebleven zijn, 
maar dat de verdeling van de individuen 
van de verschillende soorten over de vijf 
secties verre van regelmatin genoemd kan 
worden. Dit laatste verschijnsel komt nog 
duidelijker tot uitdrukking als we de jaar
vangsten van 1958/'63 voor iedere sectie 
en voor iedere soort afzonderlijk bij elkaar 
optellen. Het resultaat hiervan is geïllu
streerd in de blokdiagrammen. die op de 
nevenstaande plattegrond zijn aangebracht. 
Men ziet met één oogopslag, dat de rijk

dom aan vleermuizen niet evenredig is aan 
het oppervlak van de secties. De sectie met 
de meeste gangruimte is sectie V, maar 
deze komt pas op de derde plaats wat be
treft zijn totaal aantal vleermuizen. Op
vallend rijk is sectie IV. 
Beschouwen we de soorten afzonderlijk 
dan blijkt, dat er verschillen zijn in hun 
voorkeur voor bepaalde secties. 
De Vale vleermuis (4), de Baardvleermuis 
(5) en de Grootoor (7) hebben een sterke 
voorkeur voor sectie IV. 
De Meervleermuis (1), de Watervleer-
muis (2) en de Franjestaart (6) zijn min of 
meer gelijkmatig over de secties verdeeld, 
maar hebben toch ook een lichte voorkeur 
voor sectie IV. 
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De Ingekorven vleermuis (3) heeft een 
opvallende voorkeur voor de, over het ge
heel genomen, zo arme sectie V. 
De Kleine hoefijzerneus (8) is in de sec
ties I en II talrijk vergeleken bij de an
dere soorten, maar een uitgesproken voor
keur heeft hij niet. 
Wij zijn er ons wel van bewust, dat wij 
het met onze oppervlakkige werkwijze niet 
veel verder kunnen brengen dan het stel
len van dit verdelingsprobleem. De oplos
sing hiervan kan men slechts hopen te 
bereiken door een nauwkeurig klimatolo
gisch onderzoek onder de grond, waarbij 
de voor vleermuizen zo belangrijke facto
ren als temperatuur, vochtigheid en lucht
stromingen geanalyseerd kunnen worden. 
Ons ontbreken echter èn de ervaring èn 
het instrumentarium, die voor een derge
lijk onderzoek nodig zijn. Het heeft ons 
daarom des te meer verheugd, dat Prof. 
Dr. A. Punt (Gemeente-Universiteit. Am
sterdam), die hierover wél beschikt, on
middellijk bereid bleek met zijn vele me
dewerkers aan een dergelijk onderzoek te 
beginnen, nadat wij hem in 1960 op de 
eigenaardige verdeling van de vleermuizen 

In de dalen van het vroegere en tegen
woordige stroomgebied van de grote rivie
ren Maas, Rijn, Waal en Gelderse IJssel 
liggen tal van stroomgeulen, die niet meer 
of tijdelijk en in dit laatste geval gedu
rende langere of kortere tijd, 's winters 
bij hoge waterstanden worden bereikt. Zij 
bieden een zodanige afwisseling in de sa
menstelling van de plantengroei en daar
door ook in landschapsschoon, dat vele 
van hen voor behoud in aanmerking ko
men. Daarom werd in de jaren 1954 t /m 

in de Sibbergroeve hadden attent gemaakt. 
Zijn resultaten worden met spanning tege
moet gezien. 
Toen wij in 1956 in een brochure „Be
scherming van vleermuizen in Nederland" 
(uitgave De Levende Natuur) een lans 
braken voor het idee, dat de overheid een 
aantal grotten in Zuid-Limburg (waaron
der ook de Sibbergroeve) aan zich zou 
trekken om de vleermuizen beter te kunnen 
beschermen, hadden wij niet durven ho
pen, dat er in 1963 reeds in zo grote mate 
gevolg aan deze wens gegeven zou zijn. 
Staatseigendom zijn inmiddels geworden 
de zeer belangrijke Meerssener- (of de 
Schenk-)groeve en de grotten in de Ries-
senberg. Dat nu ook de Sibbergroeve op 
de nominatie staat om beschermd gebied 
te worden, is weer een grote stap in de 
goede richting. 
Tenslotte willen wij onze dank betuigen 
aan het R.I.V.O.N, voor de financiële 
steun, die wij in de jaren 1959/'61 bij 
onze inventarisatie van de Sibbergroeve 
mochten ontvangen en aan de medewer
kers die ons daarbij vele jaren hebben 
geholpen. 

1956 door de Stichting tot Onderzoek van 
Levensgemeenschappen een vergelijkend 
botanisch onderzoek verricht met het doel 
een overzicht van de verschillende typen 
oude rivierlopen te verkrijgen (1). De ver
kregen gegevens werden verwerkt in een 
publikatie, die in 1961 verscheen (2). 
In dit artikel zal een bepaald facet van 
het onderzoek worden belicht, waarbij ik 
mij uiteraard beperk tot het onderwerp dat 
ik daarin, in samenwerking met Dr. West-
hoff, behandelde. Dit betrof het opsporen 

Plantengroei en waterbeweging in het 
winterbed van onze grote rivieren 

E. E. V A N DER V O O . 
(R.I.V.O.N.) 

257 


