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IKL- werk in bosranden en graften
MAATREGELEN VOOR BEDREIGDE HAZELMUIS
In een vijftal gebieden in Vaals en Gulpen-Wittem treft de stichting Instandhouding Kleine
Landschapselementen in Limburg met medewerkers van de Licom maatregelen ter verbetering van
het leefgebied van de uiterst zeldzame hazelmuis. Naar verwachting zullen andere dieren als de
levendbarende hagedis, de grauwe klauwier en de braamsluiper, das, vroedmeesterpad en
hazelworm van dit beheer profiteren.
Het beheerwerk vindt plaats aan de Lingbergweg ten zuiden van Epen, een loofbos ten zuiden van
Vijlen aan de Plummer Boschweg, de holle weg aan de Meelenbroekweg bij Vaals, een graft of
steilrand bij de Epenerbaan bij Raren en een element bij Overgeul.
Hazelmuizen behoren door hun levenswijze tot de meest uitzonderlijke zoogdiertjes van ons land. Ze
brengen hun leven lang door in bomen en struiken waar ze zich als acrobaten in voortbewegen. Ze zijn
perfect aan die leefomgeving aangepast met duimpjes aan voor en achterpoten en een lange, dicht
behaarde staart waarme ze heel gemakkelijk in bomen en struiken kunnen klimmen en balanceren.
Hun leefgebied beperkt zich nog steeds tot het meest zuid-oostelijk puntje van onze provincie: de
gemeenten Gulpen-Wittem en Vaals. Sinds de vorige eeuw is het leefgebied door het rooien van hagen,
houtwallen, graften en andere landschapselementen met de helft afgenomen. Die achteruitgang wordt
verder versterkt door het achterwege blijven van het beheer van deze elementen en bosranden. Wanneer
gerichte maatregelen uitblijven dan zou de de achteruitgang in een snel tempo doorgaan.
Het uit te voeren beheer voor de hazelmuis bestaat uit zogenaamd hakhoutbeheer met overstaanders. Het
gaat om een dunning van de bomen en struiken, die weer opnieuw zullen uitlopen. Hierdoor ontstaat meer
licht in de elementen en bosranden. Na verloop van tijd lopen de afgezaagde stobben weer opnieuw uit.
Een aantal bomen blijft staan, zodat er een hele gevarieerde rand ontstaat van struwelen met bes- en
nootdragende bomen en struiken. Bij dit hakhoutbeheer profiteren onder andere de slee- en meidoorn,
hazelaar, bram, kardinaalsmuts en hondsroos. Op plekken waar die nog ontbreken worden ze aangeplant.
In de herfst, voorafgaand aan de diepe winterslaap, zoeken de dieren deze vruchtdragende struiken op
om zich te goed te doen aan de bessen en noten. Hier bouwen ze ook hun nesten waarin ze hun jongen
krijgen.
Het werk in de elementen vindt plaats in de fraaiere en beter bewaarde landschappen van Zuid-Limburg.
Aan de hand van de elementen kan men aan de hagen, graften en bosgebieden kan men nog goed de
geschiedenis van het gebied aflezen.
.
De maatregelen in de Gulpen-Wittem en Vaals worden mede gefinancierd door de gemeenten en met
steun van het Europees Fonds voor de regionale ontwikkeling: de Europese Commissie investeert in uw
toekomst.
Voor meer informatie : stichting IKL 0475 -386 430.
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