
Excursie naar het reservaat Meinweg

Op de laagste plaatsen treffen we vennen aan die hun

bestaan danken aan uitgestoven laagten die zich later vulden

met regenwater. De plassen zijn van nature voedselarm en

herbergen daarom een typische plantengroei zoals diverse

zeggen, blaasjeskruid, veenmos, veenbes, ronde zonnedauw en

gagel. Het Elfenmeer is voedselrijker waardoor er witte

waterlelie groeit.

Verder van de vennen verwijderd treffen we dopheide aan,

vaak samen met trekrus of pitrus. Een nog hoger zijn we

terug bij onze struikheide, die samen met gewone brem,

kruip- en stekelbrem, winter- en zomereik, vliegdennen en

Amerikaanse vogelkers zorgt voor het zeer gevarieerde

uiterlijk van het Meinweglandschap. Een landschap dat

overigens niet alleen voor spinnen aantrekkelijk blijkt te

zijn. Uit de resultaten van afgerond en nog lopend onderzoek

naar spinnen blijkt dat de top nog niet in zicht is. Reden

te meer om dit gebied eens met een bezoek te vereren!

Misschien dat we dan ook nog roodborsttapuiten,

zandhagedissen, vuurvlindertjes en adders aantreffen!

Een aantal jaren werden er geen excursies georganiseerd.

Het is wel eens goed om de vaste routine to doorbreken en te

zien wat voor reacties dat oproept. Daardoor gesterkt stellen

wij nu voor naar de Meinweg te gaan. Leest U eerst de

beschrijving van het gebied maar eens.

Het staatsnatuurreservaat Meinweg, ten oosten van

Roermond, maakt deel uit van een veel groter natuurgebied dat

zich vele kilometers uitstrekt op Duits grondgebied. In de

gemeenten Herkenbosch en Vlodrop kent dit gebied nogal flinke

hoogteverschillen, die veroorzaakt worden door verschillende

breuklijnen binnen de Grote Slenk. De staatsmijn Beatrix

staat op zo'n breuklijn. Het hoogterras vinden we ten oosten

van deze voormalige mijn. Het oorspronkelijke eiken-berkenbos

moeten we op de hogere, droge zandgronden zoeken. Dit

middenterras zal enerzijds ontstaan zijn door verzakkingen

van het hoogterras, anderzijds door de werking van rivieren

in de ijstijden. Uit opgravingen is gebleken dat in de Jonge

Steentijd reeds mensen geprobeerd hebben hier een bestaan op

te bouwen. De eiken-berkenbossen werden gekapt en de heide

kreeg de mogelijkheid om zich te vestigen. Nieuwe bossen

bleven uit omdat de heidevelden werden beweid met schapen. De

laatste jaren probeert SBB door middel van plaggen en

extensieve begrazing de heide weer terrein te laten winnen op

de uitgestrekte Molinia-velden. Met groot succes, zullen we

merken.
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Aantrekkelijk genoeg, denk ik. Bij voldoende belangstelling gaan

wij er heen. Met elkaar kunnen wij de kennis van de spinnenfauna van

dit gebied zeker nog uitbreiden. Als datum hebben wij zaterdag 3 juni

uitgekozen. Wanneer U zich schriftelijk of telefonisch opgeeft krijgt U

de plaats van samenkomst en het tijdstip te horen. We gaan alleen als

er voldoende belangstelling is!

Graag spoedig opgave; P.J. van Helsdingen, Rijksmuseum van

Natuurlijke Historie, Raamsteeg 2, 2311 PL Leiden, tel. 071-143844

(overdag); 's avonds 071-175620.


