
need to be managed in this way if the ecolo
gical values and functions of these types of 
grassland are to be safeguarded. It is sug
gested that the management of many of the 
smaller, nutrient-poor grasslands still found 
in Southern Limburg should be more syste
matically organized, in cooperation with the 
provincial and national authorities and the 
organisations for nature conservancy. The 
I.K.L. can play a major role in the implemen
tation, if the necessary conditions are met. 
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De Stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen (IKL) is een beherende in
stantie die thans in ongeveer 40 gemeenten in de provincie Limburg achterstallig on
derhoud uitvoert aan kleine landschapselementen (graften, holle wegen, knotbomen, 
drinkpoelen, bosjes kleiner dan 5 ha). Het IKL heeft op korte termijn als voornaamste 
doel dit achterstallig onderhoud uit te voeren. Ze doet dit met 79 medewerkers. Sinds 
de oprichting in 1982 gebeurt dit op basis van door de Stichting zelf per gemeente op
gestelde beheersplannen voor landschapslementen. Meer dan 4 0 0 . 0 0 0 manuren zijn 
sinds 1982 besteed aan dit landschapsonderhoud. Om enigszins een idee te geven van 
de omvang van de reeds uitgevoerde werken volgt hier een globaal overzicht van de 
betrokken kleine landschapselementen: 5 0 km lijnvormige landschapselementen (heg
gen, houtwallen, beekbegeleidende begroeiingen); 5 6 0 knotbomen; 2 5 0 ha kleine 
bosjes en meer dan 60 km graften en holle wegen. 

Hoewel de nadruk nu ligt op het wegwerken van achterstanden in onderhoud, zal in 
de toekomst ook het periodieke onderhoud van landschapselementen tot de taken van 
de Stichting behoren. De stichting IKL is gevestigd te Roermond. Swalmerstraat 6 5 a , 
6 0 4 0 AD Roermond, telefoon 0 4 7 5 0 - 3 1 2 0 0 . 

Bovengenoemde werkzaamheden gaan gepaard met activiteiten op het gebied van 
voorlichting en scholing in de vorm van brochures, folders, cursussen en studiedagen. 

VERSPREIDING VAN DE LIMBURGSE AMFIBIEËN 
EN REPTIELEN 
WAARNEMINGSGEGEVENS HERPETOLOGISCHE 
STUDIEGROEP 1980/1988 

H.J .M. VAN BUGGENUM, Clarastraat 10, Pey-Echt 

In dit artikel worden gegevens 
over de verspreiding op uur-
hokbasis van de in Limburg 
aangetroffen amfibieën en rep
tielen kort samengevat. 

Sedert 1 9 8 0 worden de waarnemings-
gegevens van de leden van de Herpe
tologische Studiegroep op uurhokbasis 
gepresenteerd in een jaarverslag. De
z e jaarverslagen verschijnen in een be
perkte oplage, zodat een aantal jaar
gangen inmiddels niet meer verkri jg
baar z i jn . Bovendien wordt telkens een 
overzicht gegeven van de waarnemin
gen die in het betreffende jaar werden 

verricht. Het meest recente jaarverslag 
betreft de inventarisatiegegevens over 
het jaar 1 9 8 8 (Stichting Herpetologi
sche Studiegroepen, 1 9 8 9 ) . 

O m een globaal beeld te krijgen van 
de herpetofauna in de jaren 1 9 8 0 tot 
en met 1988 , werden verspreidings
kaartjes samengesteld op basis van de 
genoemde jaarverslagen. Hierbi j die
nen onder andere de volgende aspec
ten in ogenschouw te worden geno
men. 

De waarnemingsgegevens z i jn gepre
senteerd op uurhokbasis. Dit betekent 
dat één waarneming van een exem

plaar op één locatie hetzelfde gewicht 
krijgt als vele exemplaren op meerdere 
locaties binnen dat uurhok. Hetzelfde 
geldt voor de vraag of een soort in één 
of in meerdere jaren in de onder
zoeksperiode werd waargenomen. Er 
kan derhalve slechts een globale indruk 
worden verkregen van de verspreiding 
en de status van een soort binnen onze 
provincie. Ook dient te worden opge
merkt dat de gegevens niet gecontro
leerd z i jn op hun betrouwbaarheid. In 
een aantal gevallen kunnen waarne
mingen bovendien betrekking hebben 
op uitgezette exemplaren, hetgeen 
een natuurlijk verspreidingsbeeld ver
troebelt. 



GLOBALE VERSPREIDING 

A M F I B I E Ë N 

Al le 16 Nederlandse soorten amfibieën 
werden in de onderzoeksperiode in 
Limburg aangetroffen. Van de vijf soor
ten salamanders (figuur l a - l e ) is de 
Vuursalamander (Salamandra sala
mandra) in ons land beperkt tot Zu id-
Limburg. De meest algemene soort is 
ongetwijfeld de Kleine watersalaman
der (Triturus vulgaris), gevolgd door de 
Alpenwatersalamander (Triturus al-
pestris), die in Zuid-Limburg een zwaar

tepunt lijkt te hebben. De andere twee 
soorten, de Kamsalamander (Triturus 
cristatus) en de Vinpoorsalamander 
(Triturus helveticus), lijken een minder 
aaneengesloten verspreidingsbeeld te 
vertonen. 
Van de vijf soorten padden (figuur 
l f - l j ) hebben de Vroedmeesterpad 
(Alytes obstetricans) en de sterk be
dreigde Geelbuikvuurpad (Bombina 
variegata) alleen in Zuid-Limburg hun 
natuurlijke verspreiding. De Gewone 
pad (ßufo bufoj komt welhaast overal 
voor. De Rugstreeppad (ßufo calamita) 
en de moeilijk te inventariseren Knof-

lookpad (Pelobates fuscus) hebben een 
beperkte verspreiding. Bij de kikkers (fi
guur 2a-2d) werden de drie soorten 
groene kikkers samengevoegd tot het 
Groene kikker-complex (Rana escu/en-
fa-complex). Evenals de Bruine kikker 
(Rana temporaria) bleken deze in de 
gehele provincie algemeen voor te ko
men. De Heikikker (Rana arvalis) blijkt 
vooral in bepaalde delen van Midden-
en Noord-Limburg nog op diverse 
plaatsen aanwezig te z i jn . De Boom
kikker (Hyla arborea) is daarentegen 
beperkt tot enkele locaties in Midden-
Limburg. 
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Vuursalamander Alpenwater
salamander 

Kamsalamander Kleine water
salamander 

Vinpoot-
salamander 

Vroedmeesterpad Geelbuikvuurpad Knoflookpad Gewone pad Rugstreeppad 

Figuur 1. Verspreiding op uurhokbasis in de periode 1980-1988. Naar gegevens uit de jaarverslagen van de Herpetologische Studie
groepen: salamanders (A-E) en padden (E-J). 



REPT I ELEN 

In de periode 1 9 8 0 - 1 9 8 8 werden alle 
zeven inheemse soorten reptielen in 
Limburg aangetroffen. 
Van de vier soorten hagedissen (figuur 
2e-2g) is de Levendbarende hagedis 
(Lacerta vivipara) het meest algemeen. 

De Haze lworm (Anguis fragilis) komt 
vooral in Zuid-Limburg vrij regelmatig 
voor, terwij l de Zandhagedis (Lacerta 
agilis) nagenoeg beperkt is tot de gro
tere (heide-)reservaten. Zoa l s bekend 
is , komt de Muurhagedis (Podarcis mu

ralis) in ons land alleen voor op de ou
de vestingwerken van Maastricht. 

Met de drie soorten slangen (figuur 
2h-2 j) gaat het in onze provincie niet 
goed. De Adder (Vipera berus) is 
waarschijnl i jk beperkt tot het Me in -
weggebied (Midden-Limburg), en de 
Gladde slang (Coronella austriaca) 
wordt slechts sporadisch waargeno
men. Voor de Ringslang (Natrix natrix) 
kon worden aangetoond dat er thans 
geen oorspronkeli jke populaties meer 
aanwezig z i jn (VAN BlJGGENUM & HER
MANS, 1 9 8 6 ) . 

STATUS 

Zoa l s reeds vermeld is, geeft een ver
spreiding op uurhokbasis slechts een in
dicatie over de status van een soort. 
Het aantal uurhokken waaruit een mel
ding over een bepaalde soort in de on
derzoeksperiode 1 9 8 0 - 1 9 8 8 is binnen
gekomen staat weergegeven in figuur 
3. De provincie Limburg telt, inclusief 
de grenshokken, plusminus 1 2 0 uurhok
ken. 
O p uurhokbasis blijken slechts 6 soor
ten amfibieën en reptielen vrij alge
meen (met meer dan 6 0 uurhokken) 

Groene kikkercomplex Boomkikker Bruine kikker Heikikker Hazelworm 

Levendbarende Muur(* ) -en 
hagedis Zandhagedis Gladde slang Ringslang Adder 

F/guur 2. Verspreiding op uurhokbasis in de periode 1980-T988. Naar gegevens uit de jaarverslagen van de Herpetologische Studie
groepen: kikkers (A-Dj, hagedissen (E-G) en slangen (H-J). 



voor te komen. Het betreft de Bruine 
kikker, de Gewone pad, het Groene 
kikker-complex, de Kleine watersala
mander, de Levendbarende hagedis en 
in mindere mate de Alpenwatersala
mander. Alle overige 15 soorten zi jn in 
hun verspreiding meer of minder be
perkt. Dat deze soorten er vaak zelfs 
nog minder goed voor staan, blijkt uit 
het aantal waarnemingen en de ver
spreiding op kilometerhokbasis. W a t 
op uurhokbasis nog een aaneengeslo
ten verspreidingsgebied lijkt, is op kilo
meterhokbasis vaak niet meer het geval 
(z ie L E N D E R S , 1 9 8 8 ) . Recent onderzoek 
naar de verspreiding van de Kamsala
mander in de regio Echt ( V A N B U G G E -
N U M , 1989a) en in hef Maasdal 
Noord-Limburg ( C R U M B A C H S et al., 

1989) toonde aan dat populaties 
waarschijnl i jk sterk van elkaar geïso
leerd z i jn. Ook blijkt in Midden- en 
Noord-Limburg de Alpenwatersala
mander sterk lokaal voor te komen 
(GUBBELS et al., 1 9 8 9 ; J A N S E N & JAN

S E N , 1 9 8 9 ; V A N B U G G E N U M , 1989b) . 
Voor de meeste overige soorten geldt 
dat ze zich buiten de natuurgebieden 
en -reservaten niet of slechts ternau
wernood kunnen handhaven. 

HERPETOFAUNA-ATLAS 
1980-1989 

De inventarisators/leden van de Herpe
tologische Studiegroep Limburg heb
ben in de afgelopen tien jaar op vr i jwi l 
lige basis meegewerkt aan het verza
melen van z o ' n 1 8 . 0 0 0 waarnemings-
gegevens. Deze gegevens werden en 
worden gebruikt voor allerlei zaken die 
de herpetofauna ten goede kunnen ko

men. Inmiddels z i jn in samenwerking 
met het Staatsbosbeheer en het consu
lentschap Natuur, Mi l ieu en Faunabe
heer Limburg drie aktieplannen tot be
houd en herstel van de amfibieën tot 
stand gekomen ( B O S S E N B R O E K et al., 
1 9 8 2 ; B O S S E N B R O E K & LENDERS , 1985 ; 

C R O M B A G H S et al., 1 9 8 9 ) . De Herpeto
logische Studiegroep Limburg wi l de 
verzamelde gegevens thans uitgebreid 
gaan uitwerken en publiceren in een at
las van de herpetofauna in Limburg. 
Hier in zal per diersoort een beschrij
ving worden gegeven van de actuele 
verspreiding op kilometerhokbasis, 
ecologische aspecten, beheersmaatre
gelen, etc. Bovendien komen specifie
ke zaken over poelenaanleg, natuur
beheer en -beleid aan de orde. Om 
een en ander te realiseren kon door de 
Stichting Herpetologische Studiegroe
pen met subsidie van de Provincie Lim
burg en het Ministerie van Landbouw, 
Natuurbeheer en Visseri j (directie N a 
tuur, Mi l ieu en Faunabeheer) een pro
jectcoördinator worden aangesteld. 
Hoewel in de afgelopen jaren veel 
werk is verricht om gegevens te verza
melen, is het waarschijnl i jk dat bepaal
de streken in onze provincie te weinig 
aandacht hebben gekregen. Derhalve 
bij deze een oproep aan diegenen die 
in de jaren tachtig (en ook daarvoor) 
waarnemingen aan amfibieën en rep
tielen hebben verricht deze door te ge
ven aan de projectcoördinator herpe
tofauna, p.a. Provincie Limburg, t.a.v. 
Jo van der Coelen, hoofdgroep ROV, 
afd. BGZ/Landeli jk Gebied, Postbus 
5 7 0 0 , 6 2 0 2 M A Maastricht. Over i 
gens z i jn alle nog niet gemelde oude of 
recente waarnemingen (ook die van na 
1989) welkom. Dit geldt ook voor de 

algemene soorten. Bevestigingen van 
eerder gedane waarnemingen z i jn 
voor de juistheid en interpretatie van 
de gegevens immers zeer belangrijk. 
Waarnemingen die tot begin 1 9 9 0 bin
nenkomen, kunnen nog in de atlas ver
werkt worden. 

S U M M A R Y 

A PROVISIONAL DISTRIBUT ION PATTERN 
OF AMPHIBIANS AND REPTILES IN THE 
PROVINCE LIMBURG 

In the period of 1980-1988, an intensive 
survey of amphibians and reptiles in the pro
vince of Limburg was carried out by mem
bers of the Herpetological Study Group Lim
burg. Although the nearly 1 8,000 observati
onal data have yet to be verified, a provi
sional distribution pattern, based on 5x5 km 
grid, is presented in this article. 
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Figuur 3. Aantal uur-
bokken per soort uit de 
periode 1980-1988 
(de soortnamen zijn 
weergegeven d.m.v. 
de eerste letter van de 
Latijnse geslachts- en 
soortnaam; zie tekst). 


