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De invloed van verzuring en 

eutrofiëring in een ven op 

vier soorten watersalamanders 
Bij het beheer van natuurgebieden wordt over het algemeen weinig 
aandacht geschonken aan amfibieën. Het nadeel van de diergroep is 
dat een bestandsinventarisatie over het algemeen veel tijd in beslag 
neemt en daardoor duur is. Toch kan een meerjarige inventarisatie een 
voor- of achteruitgang van de herpetofauna aangeven. In een ven in 
het Meinweggebied (Limburg) heeft een meerjarige inventarisatie 
plaatsgevonden, waarbij gepoogd is een relatie te leggen met verande
ringen in zowel water- als landbiotoop. 

A. J. W. Lenders 

Fig. 1. Vegetatiepatroon van de Eenden
poel en omgeving. Het gehele ven is omge
ven door naaldbos (A). Aan de noordzijde 
treffen we ook loofhout aan (.'.). De on
derbegroeiing bestaat uit Deschampsia 
flexuosa (D) of Molinia caerulea {M). Deze 
kruidlaag is het beste ontwikkeld langs de 
oevers. De verlandingszöne is gearceerd 
aangegeven. De standplaats van de fuiken 
is aangeduid met een sterretje. 
O = locatie IVIeinweggebied, waarin Een
denpoel gelegen is (inzet). 
The vegetation map of the Eendenpoel and 
surroundings. The position of the bownets 
is indicated with an asterisk. 
A = pine-wood, .'. = foliage trees 
O = location Meinweggebied, in this area 
The Eendenpoel is situated (inset). 

Het Meinweggebied, gelegen ten oosten 
van de Maas in Midden-Limburg (fig. 
1), is een van de rijkste amfibieëngebie-
den van ons land (Frigge et al., 1978; 
Lenders, 1982a en 1983). 

Behalve over Nederlands grondge
bied strekt dit in totaal meer dan 2000 
ha grote gebied zich ook voor een be
langrijk deel uit over aangrenzend 
Duitsland. Het wordt gekenmerkt door 
een grote landschappelijke variatie, 
waarbij een afwisseling in vennen en 
poelen met een gevarieerde vegeta
tiestructuur zorgen voor een ideaal 
water- en landbiotoop voor kikkers (4 
soorten), padden (3 soorten) en sala
manders (4 soorten). Dit artikel heeft al
leen betrekking op de watersalamanders, 
waarvan alle inheemse soorten in het 
Meinweggebied aangetroffen worden, te 
weten de Kamsalamander (Triturus 
cristatus), de Alpenwatcrsalamander 
(Triturus alpestris), de Vinpoot- of 
Draadstaartsalamander (Triturus helveti-
cus) en de Kleine watersalamander (Tri
turus vulgaris). Van de 22 poelen en 
vennen die Frigge et al. (1978) inventari

seerden kwamen slechts op vier locaties 
alle vier de soorten gezamenlijk voor. 
Hoewel dit aantal bij aanvullende inven
tarisaties (zie o.a. Lenders, 1982a) groter 
bleek te zijn, geeft het toch een indicatie 
dat niet alle wateren geschikt zijn voor 
de soorten. De thans bekende locaties 
komen verspreid over het gebied voor, 
zodat de oorzaak van het gezamenlijk 
voorkomen niet gezocht moet worden in 
een eventuele isolatie van de poelen en 
vennen. 

Op grond van het sympatrisch 
voorkomen van vier soorten salamanders 
en het op gang komen van een verlan-
dingsproces, maar ook practische zaken 
als goede bereikbaarheid en een relatief 
lage recreatiedruk werd de Eendenpoel 
gekozen als object voor een onderzoek 
naar het verband tussen verzuring, 
vegetatie-ontwikkeling en populatie-
omvang van watersalamanders. Tevens is 
het ven representatief voor 'verwaarloos
de vennen' op met naaldhout aange
plante hogere zandgronden. De uit
komst van het onderzoek geeft derhalve 
mogelijk een verklaring voor de ver
meende achteruitgang van watersala
manders in veel vennen in het zuiden en 
oosten van ons land. 

Er werd gekozen voor een meerja
rige inventarisatie (de periode 1977-
1985), waarbij getracht werd een beeld 
te krijgen van het aantalsverloop van de 
diverse soorten. Het doel was te onder
zoeken of er externe factoren aangewe
zen kunnen worden die het voorkomen 
van watersalamanders in gunstige of on
gunstige zin beïnvloeden. 

Het Meinweggebied 
Het huidige landschap (Lenders, 1983) 
vindt zijn ontstaan in het Pleistoceen 
toen door Rijn en Maas dikke sediment
pakketten werden afgezet. Latere insnij
dingen van deze rivieren zorgden voor 
het ontstaan van een terrassenlandschap. 
Het geheel is in werkelijkheid nog com
plexer omdat het Meinweggebied op de 
Peelrandbreuk ligt, die de grens vormt 
tussen Peelhorst en Centrale Slenk. Als 
gevolg van de tectoniek hebben zich in 
het hoogterras opstuwingen en verzak
kingen voorgedaan. Het resultaat is een 
landschap dat van zuid naar noord is op
gebouwd uit het Maas-Roerlaagterras 
(op 30m + N.A.P.), het Middenterras 
(op 5Om + N.A.P.) en het Hoogterras 
bestaande uit twee niveau's, één op 73m 
+ N.A.P. en het andere op 80m -i-
N.A.P. (Van Zuidam, 1980). 
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De sedimenten die door de rivie
ren zijn afgezet bestaan vooral uit grof
korrelig zand. De Meinweg is door de 
geringe bodemvorming steeds onderhe
vig geweest aan verstuivingen. Het ge
bied maakt deel uit van het rivierdui-
nencomplex dat langs de oostzijde van 
de Maas tot aan Nijmegen reikt. 

Loodrecht op de terraswanden 
hebben de Rode Beek en de Bosbeek 
hun dalen ingeslepen. Beide beken wor
den gevoed door kwelwater uit de hoge
re niveaus. Onderaan de steilranden lig
gen de vennen die wat hun watertoevoer 
betreft eveneens afhankelijk zijn van 
kwel. 

De Eendenpoel is een restant van 
een uitgestrekt ven aan de voet van het 
hoogterras, het Elvermersven. Bij de 
aanleg van de spoorlijn Antwerpen-
Rurgebied eind 19e eeuw werd dit ven 
doorsneden. Het noordelijk deel ver
droogde. Ten zuiden van de spoorlijn 
bleef evenwel het water staan. Ondanks 
de aanwezigheid van de spoordijk be
staat de indruk dat de Eendenpoel ook 
thans nog gevoed wordt door kwelwater 
vanuit het noordelijker gelegen gebied. 

Het ven is aan alle zijden omslo
ten door naaldbos. Veel ervan is aange
legd in de dertiger jaren in het kader van 
de werkverschaffing. Ven en bossen zijn 
eigendom van de gemeente Vlodrop, die 
het gebied als natuurgebied in stand 
houdt. In de toekomst zal het deel uit
maken van het Nationaal Park Meinweg. 

Inventarisatie 
Bij het onderzoek werd gebruik gemaakt 
van amfibieënfuiken (Eenders, 1982b). 
In de jaren 1977 tot en met 1979 heeft 
één fuik in het ven gestaan, in de daar
opvolgende jaren twee. Het laatste in
ventarisatiejaar was 1985. De locatie van 
de fuiken bleef gedurende het gehele 
onderzoek dezelfde (fig. 1), met dien 
verstande dat naarmate het verlan-
dingsproces vorderde de fuiken meer 
naar het centrum van het ven geplaatst 
werden. Fuik 1 stond op de overgang 
van Waterdrieblad (Menyanthes trifolia-
ta) en open water, fuik 2 stond aan de 
rand van een zoom Pitrus (Juncus effu-
sus). 

De fuiken werden tweemaal weke
lijks gelicht (foto). Alle dieren werden 
gedetermineerd en onmiddellijk daarna 
weer vrijgelaten. 

Bij het begin van het onderzoek 
werden met een schets de diverse vegeta-
tietypen in en rond het ven aangegeven. 
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Controle van de fuiken. ^- ^. . j 
Controle of the bownets. ' -HÏ-" i^-. 

Dit gebeurde in de jaren 1982 en 1987 
nogmaals. Door Frigge et al. (1978) zijn 
watermonsters genomen in maart en 
augustus 1977. Met medewerking van 
het Waterschap Zuiveringschap Limburg 
zijn in diverse maanden in 1985, 1986 
en 1987 eveneens watermonsters verza
meld en geanalyseerd. 

Resultaten 
Fuikvangsten. 
Gedurende het gehele onderzoek is ge
tracht in de periode dat de salamanders 
in het water acrief zijn zoveel mogelijk 
dieren te vangen. 

In het vroege voorjaar verlaten de 
salamanders hun winterverblijven en 
trekken naar het water toe. Van de 
Draadstaartsalamander is echter bekend 
dat het dier ook in het water kan over
winteren (Van Gelder, 1973). Tijdens de 
voortplanting die in de lente plaats
vindt, is de vangkans het grootst. Een 
moeilijkheid die zich voordeed was, dat 
de fuiken met name na strenge winters 
door het aanwezige ijs pas laat geplaatst 
konden worden. Het begin van de actie
ve periode is derhalve in de jaren 1978, 
1979 en 1984 zeker bij enkele soorten 
gemist. 

Na de voortplanting trekken de 
dieren het land op. De tijd dat ze in het 
water verblijven, verschilt behalve indi
vidueel ook van soort tot soort. De fui
ken werden tot diep in de zomer gecon
troleerd, zodat het einde van de actieve 
periode in het water wel gevolgd kon 
worden. Een overzicht van de fuik
vangsten is weergegeven in figuur 2. 
Voor een gedetailleerdere verdeling van 
de jaarvangsten wordt verwezen naar het 
werkverslag (Lenders, 1989). 

Tijdens het gehele onderzoek wer
den 1063 watersalamanders gevangen in 
de volgende verdeling: 
Alpenwatersalamander (Triturus al-
pestris): 868 ex. = 81,7%. 

Draadstaartsalamander (Triturus helveti-
cus): 109 ex. = 10,3%. 
Kamsalamander (Triturus cristatus): 82 
ex. = 7,7%. 
Kleine watersalamander (Triturus vulga-
ris): 4 ex. = 0,3%. 

Uit figuur 2 blijkt dat de vangkans 
van beide fuiken niet gelijk is. Fuik 1 
blijkt meer Kamsalamanders en Draad-
staartsalamanders te vangen, terwijl fuik 
2 duidelijk meer Alpenwatersalaman-
ders vangt. Dit heeft ongetwijfeld te ma
ken met de standplaats van de fuiken. 
De vangkans van fuiken in open water is 
bovendien niet erg groot (Lenders, 
1982b). Dit verklaart dat er in totaliteit 
relatief weinig salamanders in het onder
zoek betrokken zijn. 

Het aantal terugvangsten in de be
ginjaren van het onderzoek was zeer ge
ring (Frigge et al., 1978), zodat op 
grond van deze gegevens geen verant
woorde populatieschatting kan worden 
gemaakt. 

Hoewel populaties van watcrsala-
manders jaarlijks sterk in aantal kunnen 
fluctueren onder invloed van weersom
standigheden (Blab & Blab, 1981), lijkt 
er in de Eendenpoel toch een tendens 
aanwijsbaar dat alle soorten in aantal af
nemen. 

De fuikvangsten van de Alpenwa
tersalamander lopen vooral de laatste ja
ren behoorlijk terug. In 1984 en 1985 
werden er geen Kamsalamanders meer 
gevangen (in 1986 overigens wel weer 
enkele dieren). De soort zal nog wel in 
het ven aanwezig zijn, maar wordt onge
twijfeld in haar voortbestaan bedreigd. 
Voor de Kleine watersalamander is de si
tuatie zo mogelijk nog ernstiger en is het 
de vraag of deze diersoort hier al niet 
uitgestorven is. 

Vegetatie-opnamen. 
Tijdens de onderzoeksperiode is een 
sterke verlanding van het ven opgetre-
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Fig. 2. Overzicht van de gevangen sala
manders over de jaren 1977-1985. De man
netjes zijn met zwart, de vrouwtjes met wit 
aangegeven. 
Survey of the captured newts over the 
years 1977-1985. Males are indicated in 
black, females in white. 

den. Soorten als Pitrus Quncus effusus), 
Waterdrieblad (Menyanthes trifoliata), 
Waterlelie (Nymphaea alba). Water
aardbei (Potentilla palustris) en Veen-
mos (Sphagnum spec.) hebben zich 
sterk uitgebreid. Een soort als Matten-
bies (Scirpus lacustris) daarentegen is be
hoorlijk in areaal afgenomen (fig. 3). 

In het voorjaar van 1985 werd het 
dennenbos rondom het ven sterk uitge
dund. Hierdoor kwam er een eind aan 
de sterke beschaduwing van het water. 
Na de dunning heeft het struikgewas op 
de oevers zich behoorlijk uitgebreid. De 
oevervegetatie bestond in 1987 uit Vuil
boom (Frangula alnus), Ruwe berk (Be
tuia pendula), Grauwe wilg (Salix cine-
rea), Zomereik (Quercus robur) en een 
enkele Amerikaanse eik (Quercus ru-
bra). De ondergroei in het omringende 
naaldbos bestaat uit Bochtige smele 
(Deschampsia flexuosa), Adelaarsvaren 
(Pteridium aquilinum), Smalle stekelva
ren (Dry op terts carthusiana), Braam 
(Rubus fruticosus (s.l.)j en meer naar het 
water toe vooral Pijpestrootje (Molinia 
caerulea). 

Wateranalyses. 
Ten opzichte van 1977 is het geleidend 
vermogen, evenals het ammonium- en 
het sulfaatgehalte de laatste jaren aan
zienlijk gedaald (tabel 1). Een soortgelij

ke conclusie kan getrokken worden voor 
het Ca-gehalte van het water. Opvallend 
tenslotte is de grote hoeveelheid chlo-
rofyl-A die in 1987 gemeten werd, ter
wijl het phaeopigment-A in verhouding 
veel lager lag. 

Biotoopvoorkeur van watersala
manders 
Hoewel alle vier soorten watersalaman
ders verspreid in het Meinweggebied 
voorkomen, heeft iedere soort toch een 
duidelijke biotoopvoorkeur (Bergmans 
en Zuiderwijk, 1986; Feldmann, 1981; 
Leuven et al., 1986; Lenders, 1989). 

De overheersende soort in de Een
denpoel, evenals in de rest van het Mein
weggebied (Frigge et al., 1978), is de Al-
penwatersalamander. Uit de literatuur 
blijkt dat deze soort een voorkeur heeft 
voor bosrijke gebieden en het meeste 
wordt aangetroffen in matig zure wate
ren (4 < pH < 5) met of zonder waterve
getatie. Het voortplantingswater is klein 
tot middelgroot met een zonnige tot 
half-schaduwrijke expositie. De Eenden
poel en omgeving kan dus beschouwd 
worden als een redelijk gunstig leefge
bied voor deze soort. 

De Kamsalamander heeft een 
voorkeur voor een open landschap, waar
bij struikgewas of open bos in de omge
ving van de voortplantingsplaats zeer ge
wenst is. Het water mag zwak zuur zijn 
(pH > 5), liefst behoorlijk diep, met een 
vrij grote zoninstraling en een half-open 
watervegetatie. Zowel land- als water
biotoop van de Eendenpoel lijken op dit 
moment dus niet ideaal voor de Kamsa
lamander. 

Tabel 1. Resultaten van de wateranalyses. Results of the water analyses. 

Jaar 
[aantal monsters] 

Zuurgraad (pH) 
Geleidend vermogen 
Zuurstof (mg/l) 
Zuurstof (verz.%) 
Biochem. zuurstofverbruik (mg/l) 
Ammonium-N (mg/l) 
Nitraat-N (mg/l) 
NItriet-N (mg/l) 
Orthofosfaat-P (mg/l) 
P-totaal (mg/l) 
Chloride-CI (mg/l) 
Sulfaat-S04 (mg/l) 
Calcium-Ca (mg/l) 
Chlorofyl-A (ug/l) 
Phaeopigment (ug/l) 

1977 
In =2] 

5,3 * 
89 
8,5 * 
83,4 * 
57 
1,6 

<0,1 
(0,01 
0,05 

- • 

9 
31 
7 
-
— 

1985 
[n = 21 

5,2 
30 
9,9 [n=1J 
100fn=11 
60 
0,2 

<0,1 
<0,01 
<0,03 
0,11 
7 
-

3 In = 11 
-
-

1986 
[n = 3] 

4,9 
30 
8,0 
67 
10 l n - 2 1 
0,1 

<0,1 
<0,02 
<0,03 
0,16 
7 
4 
5 ln = 1J 
140 
55 

1987 
[n = 2] 

5,0 
24 
8,6 
78 
12 
0,2 

(0,1 
(0,01 
(0,03 
0,18 
6 
3 
1 
33 
12 

De met een (*) aangegeven waarden zijn in het veld bepaald, de overige waarden in het 
laboratorium. 
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De Draadstaartsalamander is in 
het noordelijk deel van zijn Europese 
verspreidingsgebied gerelateerd aan bos-
en heidegebieden. Het is een soort die in 
erg zure wateren (zelfs met pH < 4) tot 
voortplanting kan komen. De voortplan-
tingswateren zijn over het algemeen vrij 
klein en hebben een redelijk ontwikkel
de vegetatie. Hoewel de Eendenpoel in 
zijn afmeting tot de grotere vennen ge
rekend moet worden, lijken de in de li
teratuur genoemde levensvoorwaarden 
voor de Draadstaartsalamander in vol
doende mate aanwezig. 

De Kleine watersalamander is in 
de Eendenpoel slechts sporadisch aange
troffen. Het is een soort met een uit
gesproken voorkeur voor een open land
schap. Bij toenemende bebossing en ver
zuring van het voortplantingswater ver
dwijnt de soort veelal. Het dier komt 
vooral voor in poelen en sloten met een 
grote lichtinval en een rijke vegetatie. 
De dieren die in de Eendenpoel werden 
aangetroffen vormen waarschijnlijk een 
restpopulatie. 

Het samen voorkomen van vier soorten 
watersalamanders mag dan voor de 
Meinweg niet zo exceptioneel zijn, voor 
Westeuropese begrippen hebben we ze
ker te maken met een bijzondere situa
tie. Zo vond Feldmann (1978) bij een in
ventarisatie van 1071 wateren in Westfa-
Icn slechts in 1,9% al deze soorten geza
menlijk. Het is dan ook alleszins de 
moeite waard om in dit geval een zoda
nig beheer te ontwikkelen dat de levens
omstandigheden voor alle soorten be
houden blijven en verbeterd worden. 

Veranderende biotische en abioti-
sche condities 
Uit de vegetatie-opnames van 1977, 
1982 en 1987 blijkt dat de plantengroei 
in het ven nogal veranderd is. Het valt 
op dat de oppervlakte open water be
hoorlijk is afgenomen. Dit is het gevolg 
van een verlandingsproces waarbij soor
ten als Waterdrieblad, Pitrus en Water
lelie zich in het begin sterk hebben uit
gebreid. In de laatste jaren zorgt een ex
plosieve ontwikkeling van Veenmos voor 
nieuwe hoogveenvorming. Voorafgaand 
aan dit verveningsproces nam de sapro-
peliumlaag enorm in dikte toe. De dikte 
van deze laag aan de rand van het open 
water bedroeg begin 1987 ongeveer 1 
meter. 

Deze ontwikkeling van de vegeta
tie is een indicatie voor een toenemende 
verzuring van het ven. Volgens Leuven 

& Schuurkens (1987) is ruim 50% van 
de kalkarmc vennen in Nederland reeds 
ernstig verzuurd. Dit proces zou vooral 
te wijten zijn aan zure neerslag, waarbij 
de luchtverontreiniging niet alleen zorgt 
voor een verzurend effect, maar ook eu
trofiëring tot gevolg heeft (Buskens & 
Zingstra, 1988). 

De wateranalyses bevestigen deze 
hypothese op het eerste gezicht niet. De 
pH is in de verschillende monsterjaren 
nauwelijks veranderd. De explosieve ver
meerdering van Veenmos duidt echter in 
tegenovergestelde richting. Veenmos 
heeft immers de eigenschap om calcium-
ionen uit te wisselen tegen waterstof
ionen. Een aanwijzing hiervoor is de 
sterke daling van het Ca-gchalte. Blijk
baar heeft de sapropeliumlaag nog een 
groot bufferend vermogen. De bufferca
paciteit neemt naarmate dit proces 
voortschrijdt echter steeds verder af, het
geen op een gegeven moment kan resul
teren in een abrupte pH-omslag. 

Ook het geleidend vermogen van 
het water is t.o.v. 1977 sterk gedaald. 
Deze daling moet vooral worden toege
schreven aan een afgenomen sulfaat
gehalte. De hoge sulfaatconccntraties 
van 1977 zouden verklaard kunnen wor
den als een gevolg van het gedeeltelijk 
droogvallen van het ven in 1976 waar
door een sterke mineralisatie is opgetre
den. Dit massaal vrijkomen van voe
dingsstoffen zou ook de aanleiding kun
nen zijn geweest voor het begin van het 
verlandingsproces. 

De laatste jaren spelen evenwel 
ook andere processen een rol. De analyse 
geeft aan dat in 1986 en 1987 het ortho-
fosfaatgehalte zowel in de zomer- als de 
winterperiode in vergelijking met het to
taal fosfaatgehalte erg laag is. Er is dus 
blijkbaar veel fosfaat opgeslagen in plan
ten. De hoge gehaltes chlorofyl-A en 
phaeopigment geven inderdaad aan dat 
er de laatste jaren sprake is van algen-
bloei. Als mogelijke oorzaak hiervan 
kunnen twee factoren genoemd worden. 
Op de eerste plaats de jarenlange bemes
ting met uitwerpselen van talrijke tam
me eenden die al voor het begin van de 
inventarisatieperiode op het ven waren 
uitgezet. Op de tweede plaats de sapro
peliumlaag die vooral bestaat uit Water
drieblad, een plant die haar meststoffen 
uit de venbodem betrekt, maar bij het 
afsterven door de werking van reducen-
ten grote hoeveelheden mineralen aan 
het water afgeeft. 

Als de hoeveelheid fytoplankton 

zo groot is dat er door oververzadiging 
zuurstof uit het water ontwijkt, zal de 
zuurstofconsumptie van planten en bac
teriën 's nachts ook hoog zijn. Dit kan re
sulteren in zuurstofgebrek met een daar
aan gekoppelde sterfte van dieren. Voor
al amfibieënlarven zijn zeer zuurstofbe-
hoeftig. Salamanderpopulaties krijgen 
in deze omstandigheden derhalve nau
welijks nog aanwas van jonge dieren. 

Watersalamanders en beheer 
Uit het oogpunt van natuurbehoud is 
het onaanvaardbaar dat er soorten uit 
het gebied verdwijnen. Het gaat in dit 
geval echter niet om een funeste achter
uitgang van enkele soorten, maar om de 
aantasting van een bestaand ecosysteem. 

Voor salamanders is een goed 
voortplantingsbiotoop van primair be
lang. De Eendenpoel voldoet in twee 
opzichten niet of onvoldoende aan de 
eisen van de betrokken soorten. Op de 
eerste plaats is dit het verlandingsproces, 
waardoor het oppervlak aan open water 
afneemt, hetgeen de ontplooiing van 
een normaal voortplantingsgedrag be
perkt. Niet of zwak begroeide ondiepe 
oevergedeelten hebben in het voorjaar 
bovendien een hogere watertempera
tuur, zodat de dieren zich hier vooral 
's nachts voor het paringsritueel concen
treren. De oorzaken van het verlan
dingsproces liggen ongetwijfeld bij een 
verstoord mincraalevenwicht, i.c. een te 
hoog fosfaatgehalte. Een opschoning 
van de venbodem zou uitkomst kunnen 
brengen. Een andere methode om het 
fosfaatgehaltc omlaag te brengen is toe
voeging van ijzer-ionen, waardoor een 
neerslag ontstaat van ijzerfosfaat dat 
practisch onoplosbaar is. Beide metho
den zijn duur en worden slechts op zeer 
beperkte schaal toegepast. 

De voorkeur gaat uit naar de eer
ste oplossing, omdat hierbij de bestaan
de natuurwaarden wellicht het minste 
worden aangetast, zeker wanneer men 
de opschoning beperkt tot de oevers aan 
de oostzijde van het ven, waar de be
groeiing vooral bestaat uit Veenmos en 
Pitrus. Veenmos werkt bovendien als 
een extra negatieve factor in op de repro
ductie van amfibieën. Dit wordt moge
lijk veroorzaakt door de afscheiding van 
fenolen door deze planten (Leuven et 
al., 1986). 

In 1985 zijn de tamme eenden uit 
het ven verwijderd. Hierdoor is aan de 
ongewenste bemesting van dit oorspron
kelijke heideven een eind gekomen. Te-
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1977 Fig. 3. Overzicht van de watervegetatie in 
1977, 1982 en 1987. 
Survey of the aquatic vegetation in 1977, 
1982 and 1987. 

vens is hiermee de vervuiling door re
creanten gestopt die grote hoeveelheden 
voer, maar ook plastic zakken en blikjes 
op de oevers achterüeten. 

Een tweede bedreiging voor de 
watersalamanders is de toenemende ver
zuring, waardoor het water op termijn 
ongeschikt zal worden voor een normale 
ontwikkeling van eieren en larven. Door 
niet het gehele ven op te schonen kan 
voorkomen worden, dat er na de opscho
ning een versterkte verzuring optreedt. 
Het organisch materiaal dat achterblijft, 
zal derhalve voldoende moeten zijn om 
een bufferfunctie te kunnen blijven ver
vullen. Ook kan in dit verband gedacht 
worden aan bekalken of bemergelen van 
het water. Het effect van deze methode 
op flora en fauna is echter nog onvol
doende onderzocht om hier voorshands 
op grote schaal gebruik van te maken. 
Bovendien zijn de floristische en fau-
nistische waarden van de Eendenpoel 
momenteel nog zo hoog dat deze me
thode op dit moment afgewezen moet 
worden. 

Naast het waterbiotoop is ook het 
landbiotoop voor de dieren van belang. 
Over het algemeen heeft loofbos een rij
kere fauna dan naaldbos. Van salaman
ders is bekend dat ze loofhout prefere
ren. Naaldbos heeft een lager voedsel
aanbod en mogelijk is de strooisellaag 
door een slechte mineralisatie en verzu
rende werking van de afgevallen naalden 
niet gunstig voor de dieren. Het naald
bos zou in een strook van tenminste 30 
meter vanaf de oevers gekapt moeten 
worden. In de nabijheid van het ven zou 
alleen plaats mogen zijn voor een kruid
achtige vegetatie met enkele verspreid 
staande loofbomen en struikgewas. De 
directe omgeving van het water krijgt op 
deze manier een veel opener karakter. 
Wanneer een ven aan de wind bloot 
staat, wordt bovendien de afbraak van 
organisch materiaal versneld en het ver-
landingsproces vertraagd (Van Dam et 
al., 1988). In een later stadium moet het 
omringende naaldbos omgevormd wor
den in loofbos. 

Voor watersalamanders is een vrij 
intensief beheer in dit ven noodzakelijk. 
Van Dam et al. (1988) tonen aan dat een 
zekere mate van menselijke beïnvloe
ding noodzakelijk is voor het tot stand 
brengen van een biologische diversiteit 
binnen en tussen vennen. Niet alleen 
door verzuring, maar ook door het weg
vallen van oude agrarische functies 
neemt de diversiteit van vennen af (Van 



De__ 
Levende 

Natuur 
1989 nummer 3 84 

den Munckhof, 1988). Om de diversiteit 
van water- en landbiotoop te waarbor
gen zou men de Eendcnpoel na opscho
ning kunnen betrekken bij een bcgra-
zingsexperiment. Hierbij zou het ven 
éénzijdig opengesteld kunnen worden 
als drinkplaats voor bijvoorbeeld een 
schaapskudde. Deze beheersvorm is vrij 
extensief, relatief goedkoop, past in het 
oude cuhuurpatroon en zal kunnen re
sulteren in een verbetering van het totale 
amfibieënbestand, waarbinnen onge
twijfeld plaats zal zijn voor het sympa-
trisch voorkomen van vier soorten water
salamanders. 
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Summary 
The influence of acidification and nutrifica-
tion in a fen on fout species of newts. 
Between 1977 and 1987 populations of 
Triturus cristatus, T.alpestris, T.helveticus 
and T.vulgaris were studied in the Eenden
poel, a fen situated in the Meinweg, Province 
of Limburg, The Netherlands. The results 
show declining numbers of newts and an in-
creasing amount of nutrition in the water, 
resulting in an increase of aquatic vegetation. 
During the investigation it became obviously 
that also acidification processes were invol-
ved. To restore the former situation it will be 
necessary to remove parts of the sapropelium-
layer, as well as some vegetation. Besides this 
it is recommended to cut the pines near the 
border of the fen. It is expected that these 
measures will lead to the recovery of the land 
and water biotope of the newts. 
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M. F. Wallis de Vries 

Bij het begrazingsbeheer in na
tuurgebieden wordt steeds meer 
gebruik gemaakt van jaarrondbe-
grazing. Een van de doelstellin
gen is daarbij dat de dieren zoveel 
mogelijk in hun eigen onderhoud 
voorzien. Op dit moment over
weegt men vooral op de hoge 
zandgronden deze beheersvorm 
in praktijk te brengen. Het is nu 
de vraag in hoeverre deze gebie
den voor jaarrondbegrazing ge
schikt zijn. Welke beperkingen 
voor hun conditie komen grazen
de dieren in onze natuurgebieden 
tegen? 

Gedurende de laatste 15 jaar is in Neder
land de belangstelling voor extensieve 
begrazing met landbouwhuisdieren als 
beheersmaatregel in natuurgebieden op 
stormachtige wijze gegroeid. In enige 
honderden grote en kleinere reservaten 
is extensieve begrazing thans de belang
rijkste beheersvorm. 

De keuze voor het inzetten van 
vee in natuurgebieden kan verschillende 
achtergronden hebben. De door begra
zing gestimuleerde diversiteit in de le
vensgemeenschap geldt daarbij als 
hoofdmotief. Begrazing speelt een be
langrijke rol bij het instandhouden van 
cultuurhistorisch interessante landschap
pen, zoals heide en graslanden (RIN, 
1984). Maar steeds meer wordt extensie
ve begrazing gezien vanuit een optiek 
van natuurontwikkeling, en wel als een 
beheersmethode die aansluit bij natuur
lijke processen en leidt tot een gevarieer
de ontwikkeling van de levensgemeen
schap (Van Wieren, 1987). Tenslotte zal 
in veel gevallen ook het aspect van de 
bescheiden kosten van begrazingsbeheer 




