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Inventarisaties in ons land

Diverse nieuwe soorten voor ons land komen er uit tevoorschijn en onze

kennis over de biotoopkeuze wordt weer wat aangescherpt. De nadruk ligt
in al deze onderzoeken op de kalkgraslanden, waarvan er gelukkig ver-

schillende als reservaat gespaard zijn gebleven. Ze hebben een kenmerken-

de vegetatie en waarschijnlijk ook een typische fauna, of een fauna die

voor dit soort terreinen kenmerkende soorten bevat. Voor de beherende

instanties, zolas Staatsbosbeheer en het Limburgs Landschap, is het pro-

bleem niet alleen het beschermen van het gebied tegen schadelijke in-

vloeden van buiten, maar vooral ook hoe de gehele levensgemeenschap in

stand gehouden kan worden. Ook kalkgrasland groeit dicht wanneer je er

niets aan doet. Begrazing, maaien, afbranden, het zijn allemaal moge-

Grote activiteiten op inventarisatiegebied kunnen worden gemeld uit Zuid-

Limburg. Lex Meijer is bezig met het uitwerken van gegevens van de Beme-

lerberg en de Pietersberg. De Limburgse spinnenwerkgroep werkt aan een

inventarisatie op de Schiepersberg. Japke van Dalen werkte voor haar

doctoraalstudie biologie in Leiden een deel van de spinnevangsten van de

Wrakelberg uit. Peter Koomen voltpoide kortgeleden zijn verslag over een

onderzoek in het Gerendal en op de Kruisberg. In alle gevallen werd met

vangpotten verzameld, aangevuld met handvangsten. Gerendal, Kruisberg en

Wrakelberg, en ten dele ook de Bemelerberg werde jaren geleden bemonsterd

door het Rijksinstituut voor Natuurbeheer. Voor de meeste groepen (insec-

ten, pissebedden, slakken) zijn de uitkomsten al gepubliceerd en de spi-

nen zullen de rij dus wel sluiten.

Na de reeks van publicaties over de spinnen van Limburg van wijlen

Pater Chrysanthus was het lange tijd stil aan dat front. Er werd natuur-

lijk wel verzameld en incidenteel gepubliceerd, maar een grootscheeps
onderzoek werd nooit ter hand genomen. Deze nieuwe reeks onderzoekingen
leveren een schat aan gegevens op voor de faunistiek van de spinnen.
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lijkheden, die ook worden of werden toegepast. Het onderzoek van het

Rijksinstituut voor Natuurbeheer is vooral bedoeld om de invloed van de

verschillende beheersmethoden op de fauna na te gaan. Het is goed dat

ook de spinnen daarbij onder de aandacht komen.


