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In de 'goede oude tijd' (1800-1950) was het Maanvarentje (Botry
chium lunaria (L.) Swartz) een uiterst zeldzame verschijning in schrale 
graslanden van het Mergelland, het deel van Zuid-Limburg ten zuiden 
van de lijn Beek-Heerlen, inclusief het in België gelegen deel van de 
St. Pietersberg. Tijdens die periode wordt slechts één vindplaats regel
matig in de literatuur vermeld. 

Ondanks het feit, dat schrale graslanden vanaf 1800 enorm in 
areaal zijn afgenomen, kwam het Maanvarentje alleen in 1983 op 
minstens acht vindplaatsen in het Mergelland voor. Een verbazingwek
kend gegeven . . . 

Het Maanvarentje in het Mergelland 

H. P. M. Hillegers 
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De voornamelijk vanuit Maastricht ope
rerende 19e eeuwse floristen geven 
slechts één vindplaats in het Mergelland, 
namelijk de Kannerhei. Een van hen 
schrijft: 'rare et difficile a trouver a cause 
de sa couleure rousse d'herbe fanée et de 
sa petitesse'. Hij geeft twee vindplaatsen 
op: de St. Pietersberg ( = Kannerhei) en 
'derrière Fauquemont' ( = achter Val
kenburg). 

Tevergeefs heeft de Wever in het 
begin van onze eeuw op beide plaatsen 
naar het Maanvarentje gezocht en hij 
houdt zich 'ten zeerste aanbevolen voor 
meededeeling eener groeiplaats van dit 
zeldzame varentje' (de Wever, 1911). 

Twee jaar later verzamelt hij de 
soort in het Gerendal (d.d. 6-8-1913 in 
herb. de Wever, Maastricht) en ongeveer 
vijftien jaar daarna vermeldt hij in zijn 
aantekeningen: 'in het Gerendal op den 
Heitjesberg, in 1926 nog 5 exemplaren' 
(de Wever, z.j.). Overigens waren hem 
een of twee andere vindplaatsen bekend 
uit de Zuid-Oosthoek van het Mergel
land, m.n. 'op den Schnecberg, 1921 en 
bij Oirsbach in 1931 nog vele exempla
ren'. Beide opgaven stammen van een 
bevriende duitse florist (de Wever z.j.). 

Maanvarentje. Dit 
exemplaar waarvan 
het steriele blad enigs
zins misvormd is, 
werd getekend door 
J . Hermans. 

Nog later, even vóór 1938, acht de 
Wever Botrychium lunaria uitgestorven 
in Zuid-Limburg. In zijn bijdrage voor 
de St. Pietersberg-monografie (de We
ver, 1938) schrijft hij: 't Maanvarentje, 
dat vroeger op den berg tegenover Kan-
ne gevonden is, werd later nergens meer 
in Zuid-Limburg aangetroffen. 

Na 1950 wordt de situatie voor het 
Maanvarentje in het Mergelland inder
daad zeer precair: Diemont & van de 
Ven, die het biotoop, waarin het Maan
varentje voorkomt in Zuid-Limburg, uit
voerig bestudeerden, geven nog twee 
vindplaatsen op (de Kannerhei en Kun-
derberg). Er is een onduidelijke opgave 
uit de omgeving van Eys (van Oost-
stroom & Mennema, 1967) en Willems 
& Blanckenborg (1975) achtten de soort 
in Zuid-Limburg wederom uitgestorven. 

Echter, in 1974 wordt het Maan
varentje opnieuw ontdekt in Hemelen 
door L. Huntjcns en L. Haesen, die hun 
vondst met een dia konden bevestigen 
(Willems, 1982) en in Eys door D. de 
Boer (de Boer, 1976). 

Terwijl Botrychium lunaria op de 
Bemelerbcrg weer verdween, althans 
niet meer werd waargenomen tot en met 
1982, nam het aantal exemplaren op de 
vindplaats Eys geleidelijk toe (1974: en
kele exemplaren; 1980: circa 50 ex.; 
1981: enkele tientallen; 1982: mogelijk 
100 ex. en in 1983 zeker duizend ex. 
Het jaar 1983 is niet alléén daarom een 
'top'-jaar voor Botrychium lunaria, 
want: 
— d.d. 28-3-1983 werd door P. Kokkel-
mans en J. Nillesen een nieuwe popula
tie (circa 50 ex.) elders in Eys ontdekt op 
een door jaarlijks maaien verschraald 
kalkgrasland; 
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— d.d. 8-4-1983 werd door de schrijver 
een tiental exemplaren op twee dicht bij 
elkaar gelegen plaatsen herontdekt op 
de Bemelerberg, die in de loop van het 
seizoen weer verdwenen, hoogstwaar
schijnlijk door slakkenvraat; 
— d.d. 2-6-1983 werd door P. Grooten 
en W. Simons een kleine populatie (5 
ex.) ontdekt op het onlangs door mer-
gellandschapen in begrazing genomen 
deel van de Kunderberg. Ook hier ver
dween in de loop van het seizoen een 
viertal exemplaren. 
In het Belgisch deel van het Mergelland, 
de St. Pietersberg ten zuiden van het Al-
bertkanaal, is Botrychium regelmatig ge-
konstateerd. Van dit relatief kleine ge
bied (t.o.v. het Nederlands deel van het 
Mergelland) werden in de loop van de 
laatste 60 jaar minstens 5 vindplaatsen 
gemeld (Willems & Blanckenborg, 
1975). Waaraan twee nieuwe vindplaat
sen kunnen worden toegevoegd (voor 
1983 althans), te weten: 

— d.d. 1-7-1983 werd een dertigtal 
exemplaren geteld op een steile helling 
van het Thier des Vignes, waar het 
Maanvarentje op 9-5-1982 ontdekt werd 
door de schrijver; in gezelschap van S. 
Hennekens en J. Schaminée. Overigens 
werd op deze gedenkwaardige excursie-

dag ook een rijke groeiplaats ontdekt 
van Addertong (Ophioglossum vulga-
tum), eveneens een varensoort, die zich 
overeenkomstig in ruimte en tijd ge
draagt als het nu besproken Maan
varentje; 
— d.d. 29-6-1983 ontdekten vader en 
zoon Huntjens (Cadier en Keer) een 
tweetal exemplaren te Lava (bij de voor
malige champignonkwekerij) in een 
open kalkgrasland. 

Standplaats, in het bijzonder de 
plantensociologische positie 
Westhoff & Den Held (1975) typeren 
Botrychium lunaria op het Nederlandse 
diluvium als een kensoort voor het Violi-
on caninae, waartoe het in het Mergel
land voorkomende Brachypodio-Sieg-
lingietum gerekend kan worden (vgl. 
Willems, 1982 en Kreutz, 1982). Dit is 
een heideschraal grasland van zwak-
zure, kiezel- of zandrijke gronden, die 
oorspronkelijk beweid werden. Hiertoe 
behoren de standplaatsen Soohé, Thier a 
la Tombe, Kannerhei, Bemelen I, 
Wonck en — vermoedelijk — de 
Schneeberg en de Heitjesberg. 

Botrychium lunaria komt echter 
óók voor op sterk kalkhoudende gron
den, die ter plaatse zichtbaar (in de 
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vorm van brokjes of gruis) aan de opper
vlakte komen. Dit geldt voor de vind
plaatsen Hallembaye, Thier des Vignes, 
Kunderberg, Chemin des Meuniers, Be-
melen II, Eys (spoorlijn) en Eys (dorp). 

Het milieu van de eerste drie der 
laatstgenoemde vindplaatsen kan geka
rakteriseerd worden als puinkegels aan 
de onderrand van steile mergelwanden, 
de vindplaatsen Chemin des Meuniers 
en Eys (dorp) als gemaaide kalkgraslan-
den, Bemelen I als een open steilrandjc 
in een beweid kalkgrasland, Eys (spoor
lijn) als een schaars begroeid kalkgras
land van een spoorweginsnijding. 

Botrychium lunaria komt in het 
Mergelland dus voor op droge, sterk wa-
terdoorlatende gronden, met een 
schraal, kortgrazig en open vegetatie-
dek, dat zich ontwikkelt tot een heide
schraal grasland of tot een kalkgrasland. 
Deze soort zou, althans voor het Mergel
land, meer als een kensoort van een be
paald stadium van een vegetatiesuccessie 
kunnen gelden (in dit geval een verge
vorderd initiaalstadium in een grazig-
kruidenrijke fase) dan als een kensoort 
van een plantengemeenschap die aan 
een bepaalde bodemfactor gebonden is 
(in dit geval het Ca-gehalte). Ook in de 
Hollandse duinen doet zich dit voor. Uit 
vcgetatickundig onderzoek (Westhoff, 
1952) blijkt dat het Maanvarentje hier 
voorkomt in minstens 8 plantengemeen
schappen, die onderling sterk van elkaar 
verschillen. 

Levensvorm 
Ook in een tweede opzicht gedraagt het 
Maanvarentje zich niet, zoals men dat 
van een soort uit de klasse der Filicinac 
(varens) zou mogen verwachten. Alle Fi-
licinae in Nederland zijn namelijk meer
jarig en nemen jaarlijks een vast gedeelte 
van de biomassa in de vegetatie, waarin 
zij thuishoren, voor hun rekening. 

Voor Botrychium lunaria gaat dit 
meestal niet op; deze soort gedraagt zich 
vaak ephemeer en zeer fluctuerend op 
haar vindplaatsen, een overlevingsstrate
gie, die meer past bij eenjarigen. 

Dit ecologisch gegeven is niet al
leen in overeenstemming met eigen er
varingen in het Mergelland, waarvan in 
dit artikel sprake is en op Schiermonnik
oog (1964: enkele ex.; 1965: explosie 
van Botrychium lunaria in de binnen-
duinen; 1966: geen), maar strookt even
eens met de ervaringen van andere au
teurs elders (Luersen in de Wever z.j.; 
Griffioen, 1969; Stieperaere, 1970 en 

Uit: Flore et végétation des alpes I, Neuchatel 1962 

1975; Westhoff et al., 1970-1973). 
Deze voor varens a-typische le

vensstrategie heeft het Maanvarentje be
slist geen windeieren gelegd: het heeft 
een welhaast mondiale verspreiding en 
ontbreekt alleen in de tropen (Meusel et 
al., 1965). 

Mogelijke verklaringen 

Het is verleidelijk om de hernieuwde 
vestiging van het Maanvarentje in het 
Mergelland in verband te brengen met 
een drietal gegevens: 

1. Er zijn slechts twee vindplaat
sen in het Mergelland, waar Botrychium 
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zich gedurende een lange periode en in 
voldoende aantallen weet te handhaven, 
m.n . de westkant van het Belgisch deel 
van de St. Pietersberg en Eys (spoorlijn). 
De overige vindplaatsen liggen, globaal 
gesproken, ten N . 0 . hiervan; de vesti
ging lijkt hier van recente datum en het 
aantal individuen per vindplaats gering. 
Botrychium lunaria heeft een anemo-
chore verspreiding (d.w.z. door de 
wind). De overheersende windrichting 
in ons gewest is van 2 . W . naar N . 0 . 

Zouden de populaties in Bemelen 
(Hemelen I en II) en Ternaaien (Thier 
des Vignes) uit het Jekerdal en die van 
Eys (dorp) en Kunrade uit Eys (spoorlijn) 
afkomstig zijn? 

2. Sinds enige jaren is het beheer 
van schrale graslanden in natuurreserva
ten gewijzigd. Voorheen bestond dit 
voornamelijk uit 'niets doen' of 'bran
den ' , momenteel uit 'maaien en afvoe
ren' en beweiden door b.v. Mergelland-
schapen. Botrychium prefereert open, 
enigszins gestoorde vegetaties, door be
weiding of betreding ontstaan. 

Is het veranderde beheer van hun 
standplaats oorzaak van vestiging? 

3. Vanaf ca. 1980 is de planten-
studicgroep, een onderafdeling van het 
Natuurhistorisch Genootschap van Lim
burg, actiever geworden. De leden gaan 
vaker op excursie en hun contacten on
derling zijn frequenter. 

Het Maanvarentje is in diverse op
zichten een weinig opvallende soort. Het 
signaleren berust op toeval en op kennis 
van de waarnemer. Voorts speelt de me
dedeelzaamheid van de waarnemer een 
rol. 
Zou het gegeven 'zeldzaam in een be
paald gebied' ook gekoppeld zijn aan de 
mate van floristische activiteit daarbin
nen? 

Samenvatting 
Botrychium lunaria laat zich omschrij
ven als een soort van ruimtelijke gra
diënten — zoals wegranden, fietspaden, 
rond konijnenholen, kanaaldijken, over
gang van . . . naar . . ., enz. of tempore
le gradiënten — plotseling verschenen 
na zoveel jaar storing door graafactiviteit 
of in stand gehouden door begrazing, 
betreding of anderszins. Daarmee is 
geenszins gezegd, dat we veel van de 
ecologie van het Maanvarentje begrepen 
hebben. Integendeel: het auto-ecolo
gisch onderzoek naar deze vagante fijn
proever moet nog beginnen, want eigen
lijk zijn we nog net zo ver als ruim dertig 

jaar geleden toen Westhoff (1951) 
schreef: 'wie analyseert de beslissende 
standplaatsfaktoren van de Maanvaren 
verder?' 

Dankwoord 

Een woord van dank aan de heren Huntjens 
(Cadier en Keer), Kokkelmans en NiUesen 
(Eys), Groeten en Simons (Ransdaal) en Ty-
hon (Wonck), die mij 'hun' vindplaatsen van 
het Maanvarentje lieten zien. 
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Summary 

Botrychium lunaria in the Cretaceous district 
of the Netherlands. 

Although old, never fertilized pasture lands 
— a typical ecotope fot Moonwort (Botry
chium lunaria) — disappeared in South 
Limburg (The Netherlands) since the begin
ning of this century, it is amazing that 
Moonwort made a remarkable come-back 
in 1983. 
Some 8 new localities in this area were re-
cently studied, whereas in the past only 
two localities were known. Some possible 
explanations of this increase are briefly dis-
cussed. 
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