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De afgelopen winterperiode was “veel” te zacht en “veel” te nat. Die
enkele nachten in januari en februari met negatieve temperaturen
hebben het verschil niet gemaakt. Eind december-begin januari
stonden zelfs heel wat herfst- en voorjaarsbloeiers volop in bloei. In
Nederland vonden Floron-medewerkers tijdens de tweede
“Eindejaars Plantenjacht” niet minder dan 735 verschillende
bloeiende planten. Een record! Maar ook hier in de Noorderkempen
werden heel wat soorten bloeiend aangetroffen. Naast de
traditionele winterbloeiers als madeliefje, vogelmuur, gewoon
kruiskruid of straatgras werden o.a. paarse dovenetel, duizendblad,
fluitenkruid en zelfs narcissen gevonden.
Niet alleen planten, maar ook andere levensvormen waren door de
uitzonderlijk hoge temperaturen in de war. In mijn tuin was op 16
januari al een Citroenlieveheersbeestje actief en hier en daar vond ik
zelfs rondkruipende slakken. Egels werden opgemerkt en
salamanders en bruine kikkers werden ook al vroeg waargenomen.
De Klimaatconferentie in Parijs werd, tegen alle verwachtingen in,
positief afgesloten. Alle deelnemers engageerden zich om “er iets
aan te doen”; na veel vijven en zessen ook België. Hopelijk blijft het
niet bij holle woorden en zullen we in de komende jaren echt een
verandering opmerken … maar hier en daar is het kwaad reeds
geschied. In ons land hebben verschillende dier- en plantensoorten
hun opmars naar het noorden al ingezet. Periodes met extreme
weersomstandigheden mochten we ook al beleven. Te nat, te droog,
te zacht, te warm of te koud voor de tijd van het jaar … hoe vaak
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werd het al niet vermeld tijdens het weerbericht als er vergeleken
werd met het “langjaargemiddelde”. Overstromingen, zware
stormen of uitzonderlijke droogtes teisteren sommige gebieden op
Aarde. In deze “De Korhaan” proberen we aan de gevolgen van de
klimaatsverandering enige toelichting te geven. We publiceren
bijdragen over o.a. de Eindejaars Plantentocht en de mogelijke
diersoorten die we dit (of volgend) jaar mogen verwachten in onze
natuur. Naast gevestigde waarden brengen we ook nog verslag over
een boeiende zoektocht naar het zeldzaamste vlindertje van de
regio. Aan u om het te ontdekken in deze “De Korhaan”. Het loont
zeker de moeite het gehele nummer te lezen.
Ons plaatselijk tijdschrift mogen we
trouwens al versturen naar een 700-tal
abonnees. Nog nooit waren zoveel
natuurliefhebbers lid van onze afdeling. Dit
jaar hopen we in Vlaanderen de kaap van
de 100 000 leden te ronden. En misschien
kunt u daar uw steentje aan bijdragen …
door mensen uit uw omgeving warm te maken voor ons
gedachtengoed en ze lid te maken. Tips hieromtrent zijn te vinden op
www.natuurpunt.be. Trouwens, we zouden het heel erg op prijs
stellen mochten ook de leden - die momenteel hun lidgeld nog niet
overmaakten – besluiten om lid te blijven van Natuurpunt. Een
aantal recente beslissingen van de Vlaamse regering (bv. ‘Vogelvrij’
verklaren van enkele Europees beschermde vogelsoorten of het
‘Dossier Essers’) maken dat Natuurverenigingen steeds alert moeten
blijven, steeds op steun moeten kunnen rekenen willen ze natuur en
milieu degelijk beschermen.
.

Als afsluiter wil ik graag nog aandacht vragen voor ons gevarieerd
aanbod aan activiteiten; zowel natuur- als landschapstochten,
determinatiedagen als infomomenten staan op het programma.
Joris Pinseel
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17 april 2016

8u00

Natuurwandeling

Einde
±12u30

Kalmthoutse Heide
“Vennenwandeling”
Parking Zuid, Verbindingsstraat
Kalmthout

Een lentewandeling door het noordelijk deel van het Grenspark is
een aanrader. Stappersven en omgeving vormt dan ook een
schitterend vogelrijk gebied waar altijd wel iets te zien is. Langs het
Wortelpad bereiken we uiteindelijk de vlaktes nabij Drielingvennen,
Biezenkuilen en Kambuusduinen. Bij mooi weer, succes verzekerd.
Meebrengen: verrekijker, stevige wandelschoenen of laarzen
Deelname: €1 (voor niet-leden)


Info en gids: René Nelen (03/667 33 83)

23 april 2016

8u30

Landschapstocht

Einde
±13.00

Turnhouts Vennengebied
“Landschapswandeling”
Parking Heuvelhal, Kapelstraat,
Essen-Centrum

De heidegebieden in de buurt van Turnhout spreken al heel lang tot
de verbeelding. Ze zijn te vergelijken met onze Kalmthoutse Heide,
maar net iets anders. Onder leiding van een deskundige gids trekken
we deze voormiddag rond in één van die mooie gebieden.
Na de middag kan je op eigen houtje de streek verder verkennen.
Meebrengen: verrekijker, stevige wandelschoenen of laarzen
Gelieve je aanwezigheid te bevestigen aan René Peeters
@

Info & Inschrijven: René Peeters (rp.topokaarten@skynet.be)
Gids : Richard Vergalen
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24 april 2016

10u00

Natuur in de buurt
“Dal van de Kleine Aa”

Natuurwandeling

Einde
±13u00

Bank van Rose Gronon, Schaapsbaan
Essen-Wildert

Het voorjaar is een heel geschikt moment om de omgeving van de
Kleine Aa te verkennen. De eerste voorjaarsbloemen staan in bloei in
de slootranden. Tijdens deze tocht schenken we vooral aandacht aan
de vissen in de Kleine Aa (door het plaatsen van enkele fuiken).
Meebrengen:
verrekijker,
aangepaste
kledij,
wandelschoenen. Route is geschikt voor rolwagens.
Gelieve je aanwezigheid te bevestigen aan de gids.
@

stevige

Info/gids: Joris Pinseel (joris.pinseel@fulladsl.be)
Vissen determineren: Kristof Vlietinck

1 mei 2016

7u00

Natuurwandeling

Einde
±10u00

De Maatjes
“Ochtendgloren”

Parking Kerk Nieuwmoer-Dorp
Kalmthout-Nieuwmoer

Een ochtendwandeling doorheen die gebied is altijd de moeite. De
vogels ontwaken en laten van zich horen. Blauwborstje en Kleine
karekiet zingen in het riet. Op de weilanden verblijven steltlopers,
eenden en ganzen.
Meebrengen: verrekijker, aangepaste kledij en schoeisel
Gelieve je aanwezigheid te bevestigen aan de gids.
@

Info/gids: Cel Van Hooydonk (vanhooydonkcel@gmail.com)
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8 mei 2016

6u00

Natuurwandeling

Einde
±9u00

Kalmthoutse Heide
“Ochtendgloren”

NEC "De Vroente", Putsesteenweg, 129
Kalmthout

Vroeg in de ochtend struinen door de Kalmthoutse Heide … zalig die
rust. Het zoetgevooisde lied van de Boomleeuwerik parelt over de
stille vlakte. Een Tjiftjaf of Fitis laat zijn zang horen. Een vroege
Boompieper maakt zijn paraboolvlucht. Laat je verrrassen.
Meebrengen: verrekijker, aangepaste kledij en schoeisel
Gelieve je aanwezigheid te bevestigen aan de gids.


Info en gids: Joris Pinseel (joris.pinseel@fulladsl.be)

13 mei 2016

Natuurwandeling

19u00

Einde
±22u30

De Maatjes
“Avondlijke tocht”

Parking Kerk Nieuwmoer-Dorp
Kalmthout-Nieuwmoer

Ook ’s avonds valt er heel wat te beleven in De Maatjes. Het riet- en
weidegebied onthult dan zijn avondlijke geheimen. Enkele zangers
laten zich nog horen. Slaapvluchten van steltlopers vormen een
mooie afwisseling. Misschien is er een jagende Bruine kiekendief!!
Meebrengen: verrekijker, aangepaste kledij en schoeisel
Gelieve je aanwezigheid te bevestigen aan de gids.
@

Info en gids: Frans Van Dyck (frans@vandyck.info)
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16 mei 2016

13u00

Natuurwandeling

Einde
±17u30

De Groote Meer
“Natuurgenieten”
Parking Kerk Essen-Hoek
Moerkantsebaan, Essen-Hoek

Landgoed De Groote Meer ligt in de gemeente Woensdrecht en is
854 ha groot. Na het overlijden van jhr. Paul Cogels in 1999, kwam
een deel van het gebied in bezit van Natuurmonumenten. Het
kerngebied Groote Meer dat gesloten was en is voor het publiek,
bleef eigendom van jhr. Jean Benoît Cogels.
De excursie voert langs het Zwaluwmeer, de oevers van het Groote
Meer en over het stuifzandgebied met
hoogteverschillen van 12 tot 26 meter
boven NAP. Een prachtig landschap met
weidse uitzichten.
Het Zwaluwmeer bevat altijd water; het
Groote Meer staat grotendeels droog.
Waarom dat zo is en wat er de oplossingen
daarvoor zijn, wordt tijdens de excursie
besproken. Ondanks de verdroging groeit
er nog het zeldzame oeverkruid en zijn er
nog veel watervogels, zoals dodaars,
tafeleend en slobeend. In de bossen
broeden bv. havik, boomvalk, sperwer,
bosuil, nachtzwaluw en boomklevers.
Het aantal deelnemers aan deze excursie is beperkt tot 30.
Meebrengen: verrekijker, aangepaste kledij en laarzen bij
regenweer. Muggenmelk kan nuttig zijn.
Deelname: €5 t.v.v. van 3de Wereldproject van de Familie Cogels.
Op voorhand inschrijven ‘verplicht’ !

@

Inlichtingen: Fred Severin (0031 164851911)
Gids: Fred Severin (fred.severin@gmail.com)
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20 mei 2016

20u00

Natuurwandeling

Einde
±23u30

Steertse Heide
“Op zoek naar de Veenmol”
Parking Noord
Verbindingsstraat, Kalmthout

De Veenmol is één van onze meest intrigerende soorten uit de groep
Sprinkhanen en Krekels. Ze bevinden zich hun hele leven onder de
grond, waar ze onder andere zorg dragen voor hun nageslacht en
een speciale tunnelstructuur graven om hun geluid beter te laten
resoneren.
Het is echter onduidelijk hoe het met de Veenmol gaat in België,
maar waarschijnlijk is ze in recente jaren achteruit gegaan. Saltabel,
de sprinkhanenwerkgroep van Natuurpunt, besloot daarom om,
samen met de lokale natuurpuntwerkgroepen, verspreid over
Vlaanderen excursies te doen met als doel de verspreiding van de
Veenmol beter in kaart te brengen.
In het Grenspark de ZoomKalmthoutse Heide is de
soort bekend van de Groote
en Kleine Meer en van de
Leemputten ten Noorden
van de Nol. De Steertse
Heide is echter ook potentieel geschikt biotoop, en ligt in vogelvlucht
vlak bij de Groote Meer. Tijdens een avondwandeling zal de Steertse
Heide bezocht worden op zoek naar het gezang van de Veenmol, dat
wel wat weg heeft van een Nachtzwaluw en een Rugstreeppad.
Mogelijk krijgen we ook deze twee andere soorten te horen. Kan
interessant worden!
Meebrengen: aangepaste kledij, zaklamp, muggenmelk
Gelieve je aanwezigheid te melden aan de gids voor 15 mei.
@

Info: Igor Vandamme (igor.vandamme@skynet.be)
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28 mei 2016

10u00

Landschapstocht

Einde
±13u00

Stappersven
“Helvex”

Kruispunt Nolsebaan x Huybergsebaan
Essen-Wildert

Tijdens deze doorstapwandeling werpen we een blik op de Nol,
vlakbij het Boshuisje. Daarna stappen we over het Wortelpaadje
tussen Stappersven en De Nolse Duinen naar de plek waar veel
bomen zijn gekapt in het kader van het Helvex-project. Vanaf een
hoog duin is er een overweldigend uitzicht op de omgeving.
@

Info en gids: Fred Severin (fred.severin@gmail.com)

29 mei 2016

12u30

Infostand

Einde
±16u00

Openingsfeest
“Week van de Bij”
NEC "De Vroente", Putsesteenweg, 129
Kalmthout

Het openingsfeest ‘Week van de Bij’ is een initiatief van het
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid
i.s.m. de gemeente Kalmthout, Vereniging voor Openbaar Groen,
Departement Landbouw en Visserij, Vlaamse Landmaatschappij,
Honeybee Valley van de Universiteit Gent en het Bijenteeltmuseum
Kalmthout. Om 12u00 wordt de nieuwe bijenvriendelijke tuin
geopend en start het bijenfeest.
Het bijenfeest is voor het brede publiek met workshops, infostanden, rondleidingen, proevertjes en bijenanimatie.
Natuurpunt Noorderkempen en Nareka heten alle bezoekers welkom
op dit evenement. Trommel vrienden en kennissen op en kom
vieren.
Info op www.devroente.be
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Pagina 9

1 juni 2016

19u30

Plantenzoektocht

Einde
±21u30

Natuur in de buurt
“Planten in het Lisseven”
Parkeren langs Lissevenstraat
Kalmthout-Nieuwmoer

We proberen een zicht te krijgen op de verschillende plantensoorten
in en om het gebied Lisseven. Ook de wegbermen en slootranden
krijgen de nodige aandacht.
Meebrengen: aangepaste kledij en laarzen bij regenweer.
Muggenmelk kan nuttig zijn.
Gelieve je aanwezigheid te melden aan de gids voor 25 mei.


Info: Steven De Saeger (GSM 0486/42 46 56)

4 juni 2016

22u30

Determinatieavond

Einde
±1u30

21ste Noorderkempen
Nachtvlindernacht
Huize D. Cornet, Turfvaartlaan 55
Kalmthout

Tijdens de Nationale Nachtvlindernacht proberen we zicht te krijgen
op de aanwezige soorten in deze bostuin. Laat je verrassen en sta in
bewondering voor de mooie vlinders! Hopelijk is het mooi weer.
Meebrengen: aangepaste kledij (het kan fris worden na
middernacht), zaklamp, determinatieboek “Nachtvlinders”, loep.
Gelieve je aanwezigheid te melden aan de verantwoordelijke.
@

Inlichtingen: Joris Pinseel (joris.pinseel@fulladsl.be)
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10 juni 2016

21u00

Natuurwandeling

Einde
±24u00

Kalmthoutse Heide
“Nachtgeluiden”
Parking De Vroente, Putsesteenweg
Kalmthout

Na zonsondergang worden de nachtdieren actief in het reservaat.
Nachtzwaluw, rugstreeppad, veldkrekel en andere nachtbrakers
nemen de plaats in van dagactieve soorten. Geheimzinnige geluiden
vullen de avondlucht. Nieuwsgierig? Kom dan zeker luisteren. Deze
wandeling geeft je een andere kijk op de natuur.
Meebrengen: verrekijker, aangepaste kledij en laarzen bij
regenweer. Muggenmelk kan nuttig zijn.
Gelieve je aanwezigheid te melden aan de gids voor 3 juni.


Inschrijving: Joris Pinseel (joris.pinseel@fulladsl.be)

11 juni 2016

19u00

Natuurwandeling

Einde
22u00

Kalmthouts Weidegebied
"Steenuiltjestocht”
Parking Kerk Kalmthout
Kerkeneind, Kalmthout

De Steenuiltjeswandeling van
2015 was een leuke tocht door
de weilanden. Ondertussen zijn
hopelijk een aantal nestkasten
bezet in het weidegebied. Om
iedereen kennis te laten maken
met het boeiende leven van
deze kleine uiltjes, plannen we
een nieuwe tocht.
Meebrengen: verrekijker, aangepaste kledij en schoeisel
Gelieve je aanwezigheid te melden aan de gids.
@

Info/gids: Dan Slootmaekers (danslootmaekers@gmail.com)
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25 juni 2016

22u30

Determinatieavond

Einde
±2u00

22ste Noorderkempen
Nachtvlindernacht
Huize F. Van Dyck, Essensteenweg 62
Kalmthout-Nieuwmoer

We proberen een zicht te krijgen op de aanwezige soorten in deze
tuin, even buiten de dorpskern van Nieuwmoer. Na het succes van
de afgelopen jaren hopen we weer op een mooie opkomst. Bij mooi
weer is succes verzekerd! Laat je verrassen door de schoonheid van
deze vlinders.
Meebrengen: aangepaste kledij (het kan fris worden na
middernacht), zaklamp, determinatieboeken “Nachtvlinders”, loep.
Gelieve je aanwezigheid te melden aan de verantwoordelijke.
@

Inlichtingen: Joris Pinseel (joris.pinseel@fulladsl.be)

2 juli 2016

9u00

Beheerwerken

Einde
±15u30

Stappersven - Nolse Duinen
“Beheerwerken - maaien”
Parking Zuid, Verbindingsstraat
Kalmthout

Op een unieke locatie, de vochtige oever van het Stappersven, gaan
we pijpenstrootje maaien en op hopen leggen zodat de gewone
dophei en het heideblauwtje alle kansen krijgen om zich verder te
ontwikkelen. En wie weet, krijgen andere plantensoorten dan ook
een geschikte groeiplaats.

@

Inlichtingen: Igor Vandamme (tel. 03/666 06 80)
igor.vandamme@skynet.be
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2 juli 2016

22u30

23ste Noorderkempen
Nachtvlindernacht

Determinatieavond

Einde
±2u00

Huize G. Van den Broek, Kraaienberg 29
Essen-Horendonk

We proberen een zicht te krijgen op de aanwezige soorten in deze
tuin in de dorpskern van Horendonk. Na het succes van de afgelopen
jaren hopen we weer op een mooie opkomst. Bij mooi weer is succes
verzekerd!
Meebrengen: aangepaste kledij (het kan fris worden na
middernacht) , zaklamp, determinatieboek “Nachtvlinders”, loep.
Gelieve je aanwezigheid te melden aan de verantwoordelijke.
@

Inlichtingen: Joris Pinseel (joris.pinseel@fulladsl.be)

6 juli 2016

19u00

Beheerwerken

Einde
±21u00

Stappersven - Nolse Duinen
“AVOND-Beheerwerken”
Parking Zuid, Verbindingsstraat
Kalmthout

Na een stresserende werkdag kun je je volledig ontspannen en
uitleven met het uittrekken en verwijderen van Amerikaanse
vogelkers - een exoot - in het bos aan “De Ster”.

@

Inlichtingen: Igor Vandamme (tel. 03/666 06 80)
igor.vandamme@skynet.be

16 juli 2016

22u30

Determinatieavond

Einde
±1u30

@

24ste Noorderkempen
Nachtvlindernacht
Huize Brosens-Janssens, Smeyerspad 4
Essen-Centrum

Inlichtingen: Joris Pinseel (joris.pinseel@fulladsl.be)
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Heerlijke belegde broodjes
Kapellensteenweg 19
2920 Kalmthout
Tel. 03/666.60.67
Of
Tel. 03/666.80.03
info@tpannenhuis.be
http://tpannenhuis.be

Gebr. Van Hooydonck
Tegels
Handelsstraat 29 - 2910 Essen
Tel. 03/667.20.47
gebr.vanhooydonck@skynet.be

Marc Gotink
Steenovenstraat 119
2910 Essen-Wildert

Tel. 03/677.26.00
Gsm: 0477 527121
Herstel & aanleg rieten daken
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maandag enkel op afspraak
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Uitkijken in 2016 naar …
Kuifhaarmuts, Goudjakhals en Gebobbelde piemel
Door de klimaatsopwarming breidt een aantal zuidelijke, warmteminnende
soorten hun verspreidingsgebied naar het noorden uit. Die opmars is al een
hele poos bezig en elk jaar wordt het lijstje van ‘zuiderlingen’ die ons land
bereiken langer. Ook in 2016 maakt een gans contingent haar opwachting.
Evenals in 2015 wagen we ons in 2016 aan een voorspelling van
nieuwkomers. In een Natuurbericht werden eind 2014 Hop, Schemerlibel,
Braamparelmoervlinder, Dennenprocessierups en ‘Aardsterachtige
aardappelbovist’ voorgesteld. Braamparelmoervlinder meldde zich effectief
ook aan. Die vier andere blijven op de shortlist voor 2016 staan. Een nieuwe
blik in onze kristallen bol voegt nog enkele soorten aan het lijstje toe.

Braamparelmoervlinder (Brenthis daphne)
Terwijl dagvlinders er in WestEuropa relatief slecht aan toe
zijn, zijn enkele soorten toch
aan een opmars bezig. Dat geldt
bijvoorbeeld
voor
de
Braamparelmoervlinder die in
2006 voor het eerst in België
werd waargenomen. Deze soort
heeft zich intussen gevestigd in
het zuiden van het land en werd
in 2011 ook gezien in Nederland, in Zuid-Limburg. De voorbije 25 jaar
slaagde deze vlinder erin 500km noordwaarts op te schuiven.
Wellicht kan hij daar nog een schepje bovenop doen. Zijn biotoop:
bosranden en open plekken met voldoende bloemen en bramen, is
in Vlaanderen namelijk ook aanwezig.
De Korhaan nr. 2 / april 2016

Pagina 15

Dennenprocessierups (Thaumetopoea pityocampa)

© Frans Vorsselmans

De Eikenprocessierups is in Vlaanderen een weinig geliefde soort, die
het de laatste decennia relatief goed doet. In Zuid-Europa komt een
broertje van deze soort voor op naaldbomen: de
Dennenprocessierups. Deze soort is in Frankrijk aan een serieuze
opmars bezig. De Dennenprocessierups profiteert daarbij ook van
menselijk transport. De soort verzeilde (wellicht door toedoen van de
mens) in de regio rond Parijs en heeft zich daar intussen gevestigd.
Ook in het departement Aisne, dat aan België grenst, is de soort al
waargenomen. De al dan niet succesvolle opmars van de soort wordt
uiteraard ook beïnvloed door de aanwezigheid van waardplanten:
dennen. De Dennenprocessierups wordt beschouwd als een
pestsoort, zowel op economisch vlak als op het gebied van
volksgezondheid.
De Korhaan nr. 2 / april 2016
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Hop (Upupa epops)

© Glenn Vermeersch

De tot de verbeelding sprekende Hop broedde in de jaren 50 van de
vorige eeuw nog in Vlaanderen. Daar stierf hij al lang geleden uit,
maar misschien komt hij nog terug. De Hop is vooral een
mediterrane soort die gerust kan profiteren van de
klimaatverandering. Het gebeurt geregeld dat zwervende Hoppen in
het voorjaar per ongeluk bij ons verzeild geraken. In 2012 broedde
een paartje succesvol in Nederlands Limburg. Misschien lukt het dan
binnenkort ook weer in Vlaanderen, al mogen we daarvoor ook wat
werken aan onze landschapskwaliteit. Hoppen verkiezen liefst
kleinschalige landschappen en zoeken hun geliefkoosde voedsel
(grote insecten) graag op en rond mesthopen.
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Schemerlibel (Boyeria irene)
Een libel die graag in de
schemering rondvliegt en
ondanks haar grootte toch
niet erg opvalt: dat is de
Schemerlibel. Een donkere
soort met groene ogen die
vooral langs rivieren vliegt.

Foto: https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65412
© A. Horellou

In Frankrijk breidt de soort geleidelijk aan noordwaarts uit en zit ze
niet meer zo heel ver van de Belgische grens. In Duitsland dook de
Schemerlibel reeds op in de regio rond Hannover. Vooral in ZuidBelgië is het dus uitkijken naar dit enigmatische beestje.
‘Aardsterachtige aardappelbovist’ (Scleroderma polyrhizum)
Een opmerkelijke paddenstoelenvondst in de regio Nijmegen in
januari 2014: een hele reeks
vruchtlichamen van een bovist
die men aanvankelijk niet goed
op naam kon brengen en die veel
weg hadden van aardsterren.
foto: Wikipedia.org

Najaar 2014 verscheen de zwam er weer en kon de soort
gedetermineerd worden als Scleroderma polyrhizum, een
aardappelbovist
waarvoor
de
vinder
‘Aardsterachtige
aardappelbovist’ als Nederlandse naam voorstelt. Deze soort was
nieuw voor Nederland en staat vooral gekend als een zuidelijke
soort. Gezien het relatief goede verbreidingsvermogen van
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zwammen is de kans reëel dat we deze soort ook in België mogen
verwachten.
Scheefbloemwitje (Pieris mannii)
Het Scheefbloemwitje, de dubbelganger
van het Klein koolwitje
© Pieter Vantieghem

Met deze voorspelling spelen
we op veilig. Het Scheefbloemwitje
trappelt
aan
onze
landsgrenzen. Deze dubbelganger van het Klein koolwitje
werd in 2015 voor het eerst in
Nederland opgemerkt, op een boogscheut van de Belgische grens.
Deze dagvlinder is al enkele jaren aan een opmars in West-Europa
bezig en is dus op zijn minst in Zuid-België ook te verwachten. Alle
foto’s van koolwitjes die via www.waarnemingen.be worden
ingevoerd, worden alvast minutieus gescreend door alerte
dagvlinderexperts.
Kuifhaarmuts (Orthotrichum comosum F. Lara, R. Medina & Garilleti)

Kuifhaarmuts komt oorspronkelijk uit de Zuid-Europese bergen,
hoogstwaarschijnlijk ook in Vlaanderen niet lang meer op zich laten wachten.
©Henk Siebel
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zal

Mossen planten zich voort via sporen die zich over grote afstand
door de wind verspreiden. Dat er dus ook zuiderse mossen opduiken
in ons land, is geen verrassing. Bovendien is het herkennen van al die
mossoorten geen sinecure: slechts een beperkt aantal specialisten
houdt zich met mossen bezig. Dat de Kuifhaarmuts - die nog nooit in
Vlaanderen gezien is - nu al bij ons voorkomt, kunnen we dus niet
uitsluiten. In Nederland dook de soort al in 2015 op. Deze soort was
vooral bekend uit bergketens in Zuid-Europa, maar weet dus ook in
een Nederlandse woonwijk stand te houden.
Goudjakhals (Canis aureus)
Samen met de wolf maakt ook de
Goudjakhals zijn terugkeer in Europa;
©Miha Krofel

Spectaculaire
zoogdieren
zoals wolven kwamen de
voorbije jaren meermaals in
de media. De kans is groot
dat we de komende jaren ook
van de Goudjakhals zullen
horen. Dit prachtige zoogdier
wordt steeds vaker gezien in Centraal- en West-Europa. Een recente
waarneming in Duitsland, op 200 km van de Nederlandse grens,
geeft aan dat de soort ook in België zou kunnen opduiken. De
Goudjakhals is wel een vreemde eend in de bijt: zijn opmars is, in
tegenstelling tot de andere soorten in dit bericht, niet meteen
klimaatgerelateerd.
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Franse prairiesprinkhaan (Euchortippus declivus)
Bij onze Noord-Franse buren dook de
Franse prairiesprinkhaan al op.
foto: Wikipedia.org

‘Nog
niet
in
België
waargenomen, maar gezien
het voorkomen in NoordFrankrijk wel te verwachten’,
meldt de website van de
Sprinkhanenwerkgroep
Saltabel.
Wie het kaartje van Euchortippus declivus op deze Franse website
(https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66173) bekijkt, kan zien dat
deze soort al in de meeste Noord-Franse departementen voorkomt.
Sprinkhanen - en zeker langvleugelige soorten zoals de
Prairiesprinkhaan - zijn goede verbreiders. De kans dat de Franse
prairiesprinkhaan binnenkort in ons land zal opduiken, is dan ook
reëel.
Gebobbelde piemel en ander fraais uit de Noordzee
In de Noordzee stoten dieren nauwelijks op migratiebarrières.
Zuiderse soorten kunnen er gemakkelijk noordwaarts opschuiven.
Een wijziging in o.a. de temperatuur van het zeewater zorgt voor een
toename van warmteminnende soorten. Bovendien worden veel van
die soorten, die normaal aan een traag tempo zouden oprukken,
geholpen door pleziervaart: door zich aan boten vast te hechten,
kunnen ze gemakkelijk en snel grote afstanden overbruggen. Ook tal
van exoten hebben zich op die manier verspreid: het Onverwacht
mosdiertje en de Japanse oester wisten op die manier al eerder onze
kust te bereiken.
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De Phallusia mammillata of 'Gebobbelde
piemel’
foto: Wikipedia.org

Een warmteminnende soort die
nog niet in België gemeld is, is
de
zakpijp
Phalulusia
mammillata. Die komt onder
meer voor aan de Zuid-Engelse
kusten. Het dier heeft nog geen
Nederlandse naam, maar een
letterlijke vertaling van de
wetenschappelijke naam leidt
tot ‘Gebobbelde piemel’.

De
borstelworm
Sabella
spallanzanii is een waar
juweeltje. Mits een beetje hulp
van de pleziervaart zouden
beide soorten ook onze kust
kunnen bereiken.
http://www.topbest.ph/blog/underwater-horror-3-pests-plague-sea/

Met dank aan Dirk De Beer (Antwerpse mossenwerkgroep) en Hans
De Blauwe (Belgische strandwerkgroep).
Tekst: Wim Veraghtert, Natuurpunt studie (Natuurbericht 28 dec. 2015)
Bewerking: Joris Pinseel
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De schattige heggenmus
(ofte: het grootste rotzakske in uw tuin)
“Unobtrusive, quiet and retiring, without being shy, humble and homely in
its deportment and habits, sober and unpretending in its dress, while still
neat and graceful, the Dunnock exhibits a pattern which many of a higher
grade might imitate, with advantage to themselves and benefit to others
through an improved example”.
REV. F O. MORRIS. 1850. A History of British Birds (Volume IV). London.

© Glenn Vermeersch

Je hebt die rakker misschien al in je eigen tuin gezien. Loerend en
schuifelend als een muis over je grasperk, dekking zoekend tussen de
rododendrons of onder de paplaurier. Altijd wat verborgen en een
beetje schuchter, gelijk een kneusje uit het tweede middelbaar. Een
mus-achtige vogel die er op het eerste gezicht nogal saai bruin
uitziet, een toonvoorbeeld van een KBV’tje. De Engelse benaming
‘dunnock’ sluit daar bij aan: het oud-Engelse ‘dun’ betekent bruin en
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‘ock’ betekent klein. Klein bruin dinges, dus. De dunnock wordt
trouwens ook hedge sparrow genoemd, en in het Duits is dat
Heckenbraunelle. Als het maar iets met struiken en heggen te maken
heeft. En die saaie bruinheid valt eigenlijk ook nog mee als je zo’n
heggenmus van dichtbij bekijkt: het is bruin met een grijs kopje en
buikje, wat strepen op de flanken en rode pootjes.
Heggenmussen zijn alomtegenwoordig in Vlaanderen, dankzij vooral
de aanleg van tuinen en de daarbij horende 'verstruiking', zoals dat
heet. Enkel in de poldergebieden en in de Kempen is de soort minder
te vinden; dat kan voor een groot stuk liggen aan het gebrek aan
struwelen en houtkanten. Een heggenmus zonder heggen: dat gaat
niet op. Een populatieschatting maken van de Vlaamse
heggenmussen is niet evident, maar om een beeld te geven wordt de
populatie in Wallonië tussen de 100 000 en de 250 000 paren
geschat. De soort lijkt relatief stabiel in aantallen, hoewel ze in
Nederland een afname merken van 5% per jaar, en dit de laatste tien
jaren. Er gebeurt dus iets in heggenmussenland. Best iets om in 't
oog te houden...
De heggenmus is één van onze vroegste zangvogels – zowel vroeg op
’t jaar als vroeg op de dag. Als het weer een beetje meezit begint die
al in december-januari te zingen. Zijn ‘piepende-kruiwagen’-zangetje
is heel typisch en houdt zowat het midden van een winterkoninkje en
een merel, maar dan saaier en zonder al te veel franjes. Piepratelratel-piep-piep-piep. Zoiets. Maar zoals een winterkoninkje of
een merel in de top van een boom of op uw tuinhuis zit te jodelen,
ga je dat de heggenmus minder zien doen: die zingt liever vanuit een
ietwat beschutte, veiligere plek. En dat ratelend gezang heeft toch
ook wel iets melodieus, vandaar zijn bijnaam ‘bastaardnachtegaal’,
zoals hij al 1897 bekend was.
Een heggenmus is trouwens geen ‘gewone’ mus, er zit daar even veel
verschil in als tussen een koe en een salontafel. Die hebben allebei
vier poten, en daar houdt het ook mee op.
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De heggenmussen-familie behoort tot een superfamilie van de
zangvogels (Passeroidea). Mussen zitten ook in die superfamilie;
maar bijvoorbeeld ook kwikstaarten, vinkachtigen en een hele bonte
groep
Afrikaanse
en
Amerikaanse
rare
vogels.
De
heggenmussenfamilie Prunella telt zowat dertien soorten, waarvan
er twee (de gewone heggenmus en de Alpenheggenmus) in Europa
voorkomen.
De heggenmus is vooral een insecteneter, de huis- en ringmus zijn
meer zaadeters: kijk maar naar het verschil van de bek. Hoewel dat
bekkenverschil ook geen exacte wetenschap is, omdat
heggenmussen in wintertijden overschakelen op niet-insectueus
voedsel. Qua gedrag zijn die soorten ook niet zo vergelijkbaar: vooral
huismussen zijn gezellige, luidruchtige kuddebeesten. Ze doen
protserig aan de voedertafel of zitten je uit te schelden omdat je vijf
minuten te laat bent om je kippen eten te geven. De heggenmus
niet: die zit geduldig te wachten tot er iets van de voederplank valt,
en pikt behoedzaam zaadjes en broodkruimels van de grond of
tussen de bladeren van je struiken.
Een onschuldig, schattig vogeltje dus, die heggenmus. Of is dat maar
een eerste indruk? Er is iets met die stille waters, en achter het
lieftallige snoetje van dit kleine snotje gaat een heel ander leven
schuil dan wat men zou vermoeden.
Nouenof.
Kleine vetzakskes zijn het. Geile hoerenlopers, de hele kudde. Uw
struiken en heesters zijn de achtergrond voor Temptation Island in ’t
klein: waar venten en wijven elkaar de loef en de broek afsteken,
elkaar achternazitten en vuile truken bovenhalen, allemaal belust op
seks. Als ze maar kunnen vogelen. Bij heggenmussenrelaties kan je
van alles tegenkomen: één man met meerdere vrouwen, een vrouw
met enkele playboys, of een mix van gemengde koppels waar een
parenclub jaloers zou van worden.
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Je hebt alfavrouwtjes, alfamannetjes en bètamannetjes en nog een
pak sociale gevallen daartussenin. Het hele leven van die
heggenmussen is gelijk het scenario van een gemiddelde Vlaamse
soapserie. Intriges, overspel en jaloezie, af en toe een moord en als
cliffhanger van formaat hier en daar een buitenechtelijke kleine
('wie is de échte vader van de kleine Jonas? Is het François of is het
toch Karel? Je komt het te weten in de volgende aflevering!').
De venten des huizes hebben het voor het zeggen – of dat denken ze
toch. De alfamannetjes verdedigen hun dame bijzonder heftig, en
proberen de bèta’s uit hun territorium te knokken om te voorkomen
dat die zouden paren. Als zo’n bèta dan toch een madam aan de
haak geslagen heeft, is het boel in 't kot: dan komt meneer alfa
woedend thuis, schopt Don Juan uit het echtelijke nest en geeft
madam ferm onder haar pootjes. Maar daar stopt het niet bij: de alfa
pikt dan aan het achterste van zijn eega, tot het sperma van de
belager eruit vloeit – waarop meneer alfa dan zélf op zijn vrouw
kruipt om er toch maar voor te zorgen dat het toekomstige legsel wel
degelijk zijn DNA heeft. Niet dat dat een garantie is trouwens: zoals
iedere vogel heeft een vrouwtjesheggenmus in haar vaginale streek
een hele hoop ‘plooien’ of zakken, die als opslagplaats voor het
ingebrachte mannelijk sperma dienen. Als je weet dat een
heggenmusmiss zowat 1 400 van die interne Colruytzakjes heeft, kan
er al wel eens vreemd sperma tussen zitten.
Maar pas op, die gefrustreerde madammen laten zich ook niet doen
door die alfa’s en glippen zodra ze kunnen het huis uit om zo’n bèta
wulps te verleiden. En dan doen ze net zoals de mannen - waar ook
ter wereld – doen met de vrouwen: ze fluiten ze na.
Heggenmussenvrouwen gebruiken een heel vocaal pokerspel om
rivaliserende dames op hun plaats te zetten, om gefrustreerd te
uiten dat hun vent op een ander wijf zit, of om zelf
telefoonseksgewijs mannetjes te lokken om mee van bil te gaan. En
het kan nóg anders: soms zijn er twee mannetjes hun tijd en energie
(proberen te) verdelen onder twee heggenmussenvrouwtjes.
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Dan kan het gebeuren dat die dames een gloeiende hekel krijgen aan
elkaar en dat er een zodanige jaloezie ontstaat dat ze elkaars nesten,
inclusief legsels, om zeep helpen of dat ze hun koffers pakken, tegen
hun vent roepen 'en trek nu maar uw plan!' en de boel achterlaten.
Tiens. Dat lijkt allemaal toch niet zo ver van ons menselijke doen…
Afijn, zo’n stomend heet flierefluiterleven kan misschien nog wel
goed uitdraaien voor de kroost: heggenmussenvrouwtjes leggen
meer eieren als ze volgeprakt zitten met het zaad van verschillende
mannetjes, en de jongen zijn ook kloeker. En als zowel mama, papa
als nonkel bèta voor eten zorgen is de kans op overleven voor het
jonge grut des te groter. Alleen zal nonkel bèta pas overgaan tot
voederen als hij weet dat er ook een stukje van zijn DNA bij die kleine
zit. Ah ja, voor wat hoort wat, nieuwaar. Anders kan een jaloers
bètamannetje op een onbewaakt moment zijn frustratie botvieren
op het echtelijke nest en zowel eieren als baby-heggenmussen om
zeep helpen. Dus dat mevrouw heggenmus zich af en toe laat doen
door zo’n tweederangs cowboy komt misschien nog niet zo slecht
uit. Seks ter wille van de kinderen.
Anderzijds heb je ook situaties waarbij mama-, papa- en
nonkelheggenmus tegelijkertijd met voedsel bij het nest aankomen
en dat er dan ruzie ontstaat over wie de klein mannen als eerste eten
mag geven. Ruzie maken met een bek vol insecten en wormen gaat
moeilijk, dus het eten tuimelt dan op de grond en die kleintjes zitten
daar dan te verkommeren. Ocharme die kinders.
Om de verwarring in legsels en nakomelingen compleet te maken, is
de heggenmus ook nog eens een favoriete waardvogel van de
koekoek. Het kan dus gebeuren dat meneer en mevrouw heggenmus
hun rug nog maar gedraaid hebben of hupla, er ligt nog een ei bij in
dat nest. Van geen van beide dan; maar van een rappe
koekoeksmadam die van de echtelijke besognes gebruik maakt er om
zelf nog een pakketje bij te droppen.
De Korhaan nr. 2 / april 2016

Pagina 28

Dat komt ervan, van al dat buitenechtelijk gerotzooi.
De heggenmus is door Vogelbescherming Vlaanderen uitgeroepen
tot ‘vogel van het jaar’. Je kon stemmen op twaalf soorten en de
meest lieftallige van de bende heeft het gehaald. Ziet dat schattig
koppeke eens. Die elegante, parmantige houding. Dat toonbeeld van
kuisheid, eenvoud en zelfopoffering – zoals ook de Eerwaarde Morris
neerschreef in 1850.
Niet dus. Ik ben benieuwd of stemmend Vlaanderen wist dat ze zo’n
overspelig en geobsedeerd vogeltje in de schijnwerpers zouden
zetten. Ze hadden beter gestemd op de havik: een fascinerende,
krachtige roofvogel; maar één die ook trouw is en zorgzaam. Waarbij
het koppel levenslang bij elkaar blijft, ze samen een nest bouwen en
de jongen verdedigen. Met de vrouw aan de haard en de man aan de
noeste arbeid. Een toonvoorbeeld voor een perfect gezin, eigenlijk.
Zo zie je maar, schijn kan bedriegen.
Referenties:
° De Kimpe, B. Vogels herkennen - Heggenmus, http://www.natuurpunt.be/heggenmus
° Meynen, B. Natuurstudie De Heggenmus, www.noorderkempen.be
° Mindell, David P., Joseph W. Brown, and John Harshman. 2006. Passeroidea. Version 2
August 2006 (under construction).
http://tolweb.org/Passeroidea/67278/2006.08.02 in The Tree of Life Web Project,
http://tolweb.org/
° Sovon Vogelonderzoek Nederland, Soortpagina Heggenmus,
https://www.sovon.nl/nl/soort/10840
° Vogelbescherming Vlaanderen, persbericht 'De Vogel van het Jaar 2016 is...',
http://www.vogelbescherming.be/site/index.php?option=com_content&view=article&id=8
45:de-vogel-van-het-jaar-2016-is-&catid=14:persberichten&Itemid=105
° N. B. Davies. Cooperation and conflict among dunnocks, Prunella modularis, in a variable
mating system. Animal Behaviour, mei 1985, vol. 33 nr. 2, 628-648
° T. R. Birkhead, B. J. Hatchwell and N. B. Davies. Sperm competition and the reproductive
organs of the male and female Dunnock Prunella modularis. Animal Behaviour, juli 1991, vol.
133 nr. 3, 306-311
° N.B. Davies, B. J Hatchwell, T. Robson and T. Burke. Paternity and parental effort in
dunnocks Prunella modularis: how good are male chick-feeding rules? Animal Behaviour,
mei 1992, vol. 43 nr. 5, 729-745
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° N. B. Davies, I. R. Hartley, B. J. Hatchwell and N. E. Langmore. Female control of
copulations to maximize male help: a comparison of polygynandrous alpine accentors,
Prunella collaris, and dunnocks, P. modularis. Animal Behaviour, 1996, vol. 51, 27–47
° N. B. Davies. Female dunnocks use vocalizations to compete for males. Animal Behaviour,
mei 1997, vol. 53 nr. 5, 881-890
° N. B. Davies. Reproductive succes of dunnocks, Prunella modularis, in a variable mating
system. Factors influencing provisioning rate, nestling weight and fledging succes. Journal of
Animal Ecology, 55, 123-138
° Rev. F. O. Morris. 1850. A History of British Birds (Volume IV). London
° E.D. Van Oort. 1922. Ornithologia Neerlandica: De Vogels Van Nederland. Martinus Nijhoff.
's Gravenhage
° Herremans M. 2004. Heggenmus. In: Vermeersch G., Anselin A., Devos K., Herremans M.,
Stevens J., Gabriëls J. en Van Der Krieken B., 2004. Atlas van de Vlaamse broedvogels 2000 2002. Mededelingen van het Instituut voor Natuurbehoud 23. Brussel. 310-311
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Mysterie Gentiaanblauwtje
Het lijkt wel de titel van een detectiveverhaal. En misschien is het dat
ook wel. “Gegevens i.v.m. het voorkomen van het Gentiaanblauwtje
in de Noorderkempen zijn niet echt glashelder. Fragmentarische
informatie geeft momenteel geen duidelijk beeld van de vroegere
verspreiding in onze regio. Toch worden sinds 2013 eitjes van
Gentiaanblauwtjes gevonden en dat o.a. op een plek waar er geen
historische gegevens van bestaan”. Een mysterie?
Een poging tot opheldering.
Het Gentiaanblauwtje is een vrij zeldzame vlindersoort van vochtige
heide, waarvan de eitjes vaak gemakkelijker zijn te vinden dan de
vlinders. Ondanks wettelijke bescherming blijft deze vlindersoort in
Vlaanderen achteruitgaan. De soort is in Vlaanderen dan ook “Ernstig
bedreigd” en in heel Europa, ook in Nederland, “Kwetsbaar”.
Rijk
Stam
Orde
Familie
Genus
Soort

Animalia (Dieren)
Arthropoda (Geleedpotigen)
Lepidoptera (Vlinders)
Lycaenidae (Blauwtjes)
Maculinea
Maculinea alcon (syn. Phengaris alcon) (Gentiaanblauwtje)

Kenmerken
Voorvleugellengte: circa 17 mm. Bij het mannetje is de bovenkant
van de vleugels blauw zonder vlekken. Het vrouwtje is grijsbruin met
onduidelijke vlekken en soms een blauwe bestuiving. De onderkant
van de vleugels is licht grijsachtig bruin met twee rijen witomrande
zwarte vlekken.
Habitat
Natte heide, vochtige heischrale graslanden en blauwgraslanden.
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© Dré Vansteenvoort
Withoefse Heide - 2007

Waardplanten
Klokjesgentiaan
pneumonanthe)

(Gentiana

Levenscyclus
Eitjes: worden van half juli tot
eind augustus gelegd op
Klokjesgentiaan.
Rups: begin augustus-begin juli.
De jonge rups eet zich vanuit het
eitje direct de bloem in. Deze
kleine rups eet enkel van
Klokjesgentiaan en dan vooral
van het vruchtbeginsel; het lege
eitje blijft duidelijk zichtbaar
achter op de bloemknop. Na een dag of tien laat de rups zich
meenemen door een Bossteekmier (Myrmica ruginodis), een
Gewone steekmier (M. rubra) of een Moerassteekmier (M.
scabrinodis). De rupsen scheiden een zoete vloeistof af die door de
mieren opgelikt wordt. Eenmaal in het mierennest eten de rupsen
stiekem mierenlarven en –eitjes op, maar ook de prooien die door de
mieren worden aangeboden. De soort overwintert als rups in het
mierennest en daar vindt ook de verpopping plaats. In sommige
mierennesten werden tot 22 rupsen aangetroffen. Een parasitaire
sluipwesp is dan weer de grootste vijand van het Gentiaanblauwtje.
Zij legt haar eitjes in de rupsen en haar eigen larven eten deze van
binnenuit leeg … griezel tot top. Dit is soms de oorzaak van massale
sterfte … wel tot 50% van de rupsen.
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Vliegtijd en gedrag
Half juni-eind augustus in één generatie. Net uitgekomen vlinders
verlaten snel het mierennest, klimmen op een takje of grasstengel en
beginnen dan pas met het oppompen van de vleugels. De vlinders
voeden zich vooral met nectar van Gewone dophei (Erica tetralix). De
mannetjes houden karakteristieke, zigzaggende patrouillevluchten
vlak boven de vegetatie.
Bedreiging
De achteruitgang van deze soort heeft verschillende oorzaken.
In de eerste plaats verslechtert de kwaliteit van het leefgebied door
verdroging, verzuring en vermesting. Hierdoor groeien de open
terreinen dicht en kan het zaad van de Klokjesgentiaan niet meer
ontkiemen. Beperkt plaggen van dergelijke plaatsen kan een
oplossing bieden.
Ten tweede speelt versnippering een rol. Het Gentiaanblauwtje is
een honkvaste vlinder die slecht in staat is nieuw gebied te
koloniseren of individuen met andere populaties uit te wisselen.
In de derde plaats werden soms nadelige natuurbeheersmaatregelen
genomen zoals grootschalig plaggen of te hoge grondwaterstanden.
Zo verdwijnen de mierennesten en dus ook de vlinder. Brede
geplagde stroken zijn nog lange tijd ongeschikt omdat de gentianen
en de mieren relatief veel tijd nodig hebben om zich daar te vestigen.
In blauwgraslanden is de soort op een aantal plaatsen verdwenen
omdat er te vroeg werd gemaaid. De graslanden waarin de soort
leeft, mogen pas na half september worden gemaaid; pas dan zit de
rups in het nest van de waardmier.
Beheer
Geschikte beheermaatregelen zijn in natte heidevelden bijvoorbeeld
kleinschalig plaggen (in combinatie met bekalking), extensieve
begrazing (door runderen of gehoede schapen) en het verwijderen
van opslag. Blauwgraslanden kunnen na half september worden
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gemaaid (waarna het maaisel moet worden afgevoerd). Nabeweiding
kan in zulke graslanden gewenst zijn.
Het huidige leefgebied moet op veel plaatsen natter worden. Herstel
van het oorspronkelijke grondwaterregime is vaak noodzakelijk.
Maar de waterstand mag niet te snel worden verhoogd. De soort
leeft vaak in de smalle zone tussen dras en nat en in verdroogde
terreinen leeft de vlinder vooral nog in de laagste delen. Als de
waterstand snel omhoog wordt gebracht, lopen deze delen onder,
zodat de mieren zich niet naar de hogere delen kunnen verplaatsen
en verdrinken. Het is dus wenselijk dat het waterpeil over een
periode van jaren geleidelijk wordt verhoogd.
Aangezien ook versnippering een probleem is, moeten geschikte
gebieden, waar mogelijk, met elkaar worden verbonden.
Bescherming
De bescherming van het Gentiaanblauwtje gaat gepaard met
aandacht voor het welzijn van totaal andere organismen zoals
planten en andere, niet-verwante insecten. De enige waardplant in
Vlaanderen van het Gentiaanblauwtje is de Klokjesgentiaan. Deze
plant wordt in Vlaanderen als bedreigd beschouwd en daarom
wettelijk beschermd. Samen met de waardplant, de waardmieren en
een parasiterende sluipwesp, vormt het Gentiaanblauwtje een
hechte levensgemeenschap. De voornaamste habitat van het
Gentiaanblauwtje in Vlaanderen - de Noord-Atlantische natte heide
met Gewone dopheide - is een volgens de Europese Habitatrichtlijn
te beschermen habitattype.
In opdracht van de Afdeling Natuur van de Vlaamse Gemeenschap
werd het soortbeschermingsplan Gentiaanblauwtje opgesteld door
de Onderzoeksgroep Dierenecologie van de Universiteit Antwerpen.
Dit biedt een wetenschappelijk onderbouwd, concreet en
gebiedsgericht actieplan om deze bedreigde vlinder in Vlaanderen te
behouden en zijn leefgebieden te versterken en te herstellen. Het is
het eerste Vlaamse beschermingsplan voor een ongewerveld dier.
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Verspreiding
Het verspreidingsgebied van het Gentiaanblauwtje strekt zich uit van
Zuid-Scandinavië tot Noord-Spanje en van West-Frankrijk tot de
Kaukasus en Centraal-Azië. In België komt hij enkel voor in
Vlaanderen. In Nederland is de soort vrij zeldzaam en komt voor in
de zandgebieden. Uit de duinen is ze verdwenen. De Vlaamse
populatie ligt aan de zuidgrens van een aaneengesloten deel van het
verspreidingsgebied dat via Nederland, Noord-Duitsland en
Denemarken doorloopt tot Zuidwest-Zweden.
De vlinder komt enkel voor op vochtige heide, in veengebieden en op
heischrale graslanden. Het Gentiaanblauwtje is een zeer
gespecialiseerde dagvlinder die voor zijn overleving afhankelijk is van
de bloemen van de Klokjesgentiaan en bepaalde mieren.
Voorkomen in Vlaanderen
Op één oude, niet-gedateerde waarneming uit de Scheldevallei na, is
de Vlaamse verspreiding van het Gentiaanblauwtje in de 20 ste eeuw
steeds beperkt geweest tot de Kempen. Voor 1991 kwam het
Gentiaanblauwtje vrij verspreid voor in de Kempen. In de periode
1991-1998 werd het aantal regio’s waarin de soort voorkwam
gehalveerd. De verspreiding is sinds 2000 nog verder beperkt; er is
sprake van een achteruitgang van 69% in vergelijking met de periode
voor 1991. Alle in 2000 bekende populaties van het
Gentiaanblauwtje bevonden zich in de Noordelijke en Oostelijke
Kempen. Het is zelfs mogelijk dat de achteruitgang nog wordt
onderschat terwijl de verspreiding wordt overschat.
Vlaanderen telt momenteel twaalf populaties in negen gebieden: vier
populaties in vier gebieden in de provincie Antwerpen en acht
populaties in vijf gebieden in de provincie Limburg. Dit laatste komt
doordat in de Vallei van de Zwarte Beek het Gentiaanblauwtje
aanwezig is in vier deelgebieden die van elkaar gescheiden zijn door
minstens 700 meter. Deze worden beschouwd als aparte populaties
omdat Gentiaanblauwtjes zeer honkvast zijn. In het beste geval
verplaatsen ze zich over een afstand van maximaal 1 km (over
De Korhaan nr. 2 / april 2016

Pagina 35

vochtige heide). Als de vlinder bij het vliegen een bosrand
tegenkomt; keert hij terug en vliegt niet over het bos (Dagvlinders in
Vlaanderen, 1999, p. 243).
Voorkomen in de Noorderkempen
Het was een hele puzzel om enig beeld te krijgen van het voorkomen
van deze soort in onze regio. Opzoekingen in enkele publicaties,
gegevens van bevoorrechte getuigen en het archief “Biodiversiteit
Noorderkempen” brachten volgende gegevens aan het licht:
De Kalmthoutse Heide
In de literatuur duikt het gegeven op dat de laatste historische
waarneming op de Kalmthoutse Heide dateert uit 1939!
(Soortbeschermingsplan Gentiaanblauwtje, p. 54). Maar voor zover
geweten is, is dat ook meteen één van de eerste genoteerde/bekend
gebleven waarnemingen.
Natuurwachter Karel Molenberghs meldt dat tot eind jaren 70 nog
exemplaren rondfladderden in de buurt van de brandtoren.
Op 3 juli 2001 heb ikzelf één
exemplaar opgemerkt naast een
vennetje ten zuiden van de
Drielingvennen (Kalmthoutse Heide: IFBL
B4.26.24 / UTM ES9995).
Maar ik heb er ook geen idee van hoe
precies en intensief er gekeken en
genoteerd werd in de tussenliggende
periodes.
Het
ontbreekt
duidelijk
aan
gedocumenteerde en doorgegeven waarnemingen. Tenzij iemand
nog weet heeft van vlinderinventarisaties met specifieke
zoektochten die het Gentiaanblauwtje al dan niet terugvonden.
In 2015 vonden - na aanwijzing door toevallig aangesproken
wandelaars - de gebroeders Foquet op 19 augustus 2015 niet minder
dan 18 eitjes op Klokjesgentianen.
De Korhaan nr. 2 / april 2016

Pagina 36

Withoefse Heide
Het oudste gegeven in de database “Biodiversiteit Noorderkempen”
dateert van 27 juli 1996 … een foto van Koen Verschoore.

© Koen Verschoore – Withoefse Heide – 27 juli 1996

Zeker tot 2001 was er daar een kleine populatie Gentiaanblauwtjes
aanwezig (Laatste waarneming 13 juli 2001: Withoefse Heide IFBL
B4.37.14 / UTM FS0192 (waarnemer: Michael Vandevenne)). Er werden
toen geen eitjes gevonden. Ook in 2002 werd nog gezocht, maar
niets gevonden.
Na 2001 is de vlinder daar dus enkele jaren niet meer opgemerkt,
ondanks de permanente, doch beperkte aanwezigheid van de
waardplant. Tot dusver zijn echter ook geen gegevens aan het licht
gekomen van mensen die wel zochten, maar niets vonden. Als reden
voor het verdwijnen wordt vooral naar de zeer natte winter van
2000-2001 gekeken (med. Karel Molenberghs). In 2000 werden nog
beheermaatregelen in functie van de vlindertjes uitgevoerd, maar in
de bewuste winter, stond nagenoeg de hele Withoefse Heide onder
water. Zijn hierdoor de mierennesten met rupsen allemaal
verdronken? Of tellen er nog andere factoren mee?
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De Klokjesgentianen zijn de overstroming, zij het in beperktere mate,
wel te boven gekomen, maar de navolgende 2 jaar werden geen
eitjes meer gevonden. Uit alle gegevens die opgerakeld konden
worden, blijkt dat er geen echte zoektochten meer plaatsvonden. Tot
in 2007, Dré Vansteenvoort, natuurgids, bij toeval opnieuw een
behoorlijk aantal eitjes vond. Ook in 2008 werden wel nog een zeer
beperkt aantal eitjes gevonden, doch geen vlinders. Dré
Vansteenvoort ging sindsdien ieder jaar opnieuw kijken, maar er viel
nooit meer een eitje of vlinder te bespeuren.
Klein Schietveld
Hoewel de Klokjesgentiaan er in beperkte mate voorkomt, zijn er
geen historische gegevens beschikbaar over het voorkomen van het
Gentiaanblauwtje op het Klein Schietveld (Soortbeschermingsplan
Gentiaanblauwtje, p. 55). Ook natuurwachter Dirk Leyssens van het
Klein Schietveld meldt dat hij geen weet heeft van het voorkomen
van deze vlinder in dit gebied. Wouter Vanreusel bevestigt dit voor
de periode 1998-1999. De gebroeders Foquet vonden in 2013 echter
wel 1 Klokjesgentiaan met 13 eitjes. Een vondst die nadien door
medewerkers van Vlinderwerkgroep “Atalanta” werd opgevolgd. Op
die plek met veel structuur en met potentie van de juiste mieren,
staan maar een 10-tal plantjes. Kleinschalig manueel plaggen is hier
zeker aangewezen om de populatie Klokjesgentiaan te bevorderen.
In 2014 werd op diezelfde plaats geteld. Toen werden een 80-tal
eitjes opgemerkt.
Om die evolutie goed op te volgen werd op 17 augustus 2015 terug
op diezelfde plaats geteld. Deze keer volgens een
gestandaardiseerde methode (eitjes/plant/stengel). Drie leden van
“Atalanta” waren blij verrast dat ze 311 eitjes konden noteren. Een
toename dus maar uiteraard veel te weinig om te kunnen spreken
van een stevige populatie. Te meer omdat nergens anders dan op die
ene plaats eitjes werden gevonden. Het vlindertje zelf werd, sinds de
vondst van de eitjes in 2013, voor de eerste keer waargenomen en
gefotografeerd door Igor Vandamme, eind juli 2015.
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© Igor Vandamme - Klein Schietveld - 2015

Op 4 oktober 2015 werd nog een grote groep van minimum 150
Klokjesgentiaan bloeiend gevonden op slechts 30m van de plaats
waar de eitjes waren geteld. Daarop was geen enkel eitje te vinden,
hopelijk wel volgende zomer.
Ook op het Klein Schietveld lijkt
het Gentiaanblauwtje om een
nog onbekende reden ineens te
verschijnen. Het feit dat op
dezelfde plaats aanzienlijk meer
eitjes zijn geteld is toch een
bewijs dat er alles voorhanden is
voor een goed verloop van de
verschillende stadia van dit
merkwaardig vlindertje.
© Frans Vorsselmans – Klein Schietveld - 2015
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Conclusie
De dichtstbijzijnde grote populatie bevindt zich in het Groot
Schietveld (Brecht). In vogelvlucht is deze meer dan 10 km
verwijderd van de Kalmthoutse Heide en vol obstakels (bebouwing,
bossen, landbouwgebied, …). Tussen het Groot en het Klein
Schietveld bedraagt die afstand “maar” een 4 à 5 km. Daarnaast zijn
de Gentiaanblauwtjes in het Klein Schietveld al in 2013 gevonden.
Wat vanuit de recente vindplaats in de Kalmthoutse Heide “maar”
een 4 à 5 km verwijderd is. De Withoefse Heide ligt hier pal tussenin
en op ongeveer gelijke afstand van het Klein Schietveld en de
Kalmthoutse Heide.
Dat deze honkvaste vlinders de besproken terreinen in Kalmthout op
eigen kracht bereikt hebben is – volgens de literatuur - quasi
onmogelijk. Gezien het feit ze maximaal 1 km migreren over geschikt
terrein en rechtsomkeer maken bij een obstakel is hiervoor een
mogelijk bewijs. Wouter Vanreusel, vlinderexpert van Natuurpunt
Studie, plaatste echter de volgende bedenking bij de vondst in de
Kalmthoutse Heide: “Spontane kolonisatie valt niet uit te sluiten. De
soort is ook op Klein Schietveld terug aanwezig en kan soms een
aantal km vliegen. Maar het is wel sterk, omdat die populatie ook
klein is en de afstand toch nog aanzienlijk.”
Gelukkig is het zo dat de mieren niet het probleem zullen zijn. In de
meeste heideterreinen en zo ook in de Kalmthoutse Heide is zeker
één van de drie soorten waardmieren aanwezig, in tegenstelling tot
het vlindertje gaat het ook niet om echt zeldzame mieren. Of de
mieren het probleem zijn in de Withoefse Heide is echter niet met
zekerheid geweten.
Waar vinden we dan enige verklaring?
De gegevens zijn te fragmentarisch om al meteen met zekerheid over
een herintroductie - het opnieuw uitzetten van verdwenen soorten te spreken. Doch, niets sluit momenteel deze mogelijkheid uit.
Introductie zou een oplossing kunnen zijn om opnieuw populaties te
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stichten. Het zou natuurlijk belangrijk zijn om het te weten, mocht
het zo gebeurd zijn.
De eitjes werden echter wel gevonden in een stuk waar er nu,
omwille van het beheer, perfecte condities zijn gecreëerd - en zo
beheerd worden - voor de Klokjesgentiaan, zowel in de Kalmthoutse
Heide als in het Klein Schietveld.
Omwille van de kwetsbaarheid van het terrein lijkt het ons beter de
exacte locaties niet vrij te geven. Het wordt immers verder opvolgen
de komende jaren of de vlinders zich (blijvend) laten zien en dan
kunnen zelfs goedbedoelde, nieuwsgierige ‘vlinderaars’ al eens wat
schade veroorzaken: zie o.a.
https://www.naturetoday.com/intl/nl/naturereports/message/?msg=22043

Herintroductie of natuurlijke kolonisatie? Mysterie opgelost of toch
niet? Mocht iemand nog aanvullende gegevens hebben over het
vlindertje, dan horen we dat graag.
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Joris Pinseel

Drankenhandel
Van Oevelen
Moerkantsebaan 47a
2910 Essen
Winkel
tel. 03/235.61.32
Kantoor
tel. 03/667.23.06
maandag & woensdag tot vrijdag
9u00 - 12u30 & 13u30 - 18u00
zaterdag doorlopend
9u00 - 17u00
zondag van 9u30 - 12u30
dinsdag gesloten
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Twee keer zoveel winterbloeiers door warme winter
FLORON
7-jan-2016 - Afgelopen kerstvakantie zijn 1040 plantenliefhebbers op zoek
gegaan naar bloeiende planten tijdens de tweede editie van de Eindejaars
Plantenjacht. Samen vonden zij 735 verschillende winterbloeiende soorten,
een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. Het voorjaar begon vroeg
deze winter.
Ook Zandteunisbloem bloeide. Deze bloeit
normaal tussen juni en september (Bron:
Alain Pieters)

FLORON
en
Tuintelling.nl
vroegen plantenliefhebbers om
tussen Eerste Kerstdag en
zondag 3 januari een uur te gaan
wandelen of in de tuin te kijken
naar
bloeiende
planten.
Waarnemingen werden doorgegeven via plantenjacht.nl,
tuintelling.nl of de Twitter- en
Facebookpagina’s van FLORON.
Velen waren verrast door het
grote
aantal
verschillende
bloeiende planten dat zij
gedurende een korte wandeling aantroffen.
In totaal zijn 735 wilde of verwilderde planten bloeiend
waargenomen. Dit komt neer op een vijfde van de Nederlandse flora.
In de Top-3 prijken het Madeliefje (1302 keer geteld), Straatgras
(1080) en Paardenbloem (1079). Dat de nummers twee en drie
omgewisseld zijn ten opzichte van vorig jaar, mag weinig naam
hebben. Ook toen werden ze ongeveer even vaak gezien. Andere
planten die op meer dan de helft van de lijsten stonden zijn Klein
De Korhaan nr. 2 / april 2016

Pagina 43

kruiskruid, Vogelmuur, Herderstasje, Paarse dovenetel, Witte
dovenetel, Duizendblad en Kropaar. 229 verschillende soorten
werden vaker dan 10 keer waargenomen. Tijdens de Plantenjacht
zijn meerdere zeldzame planten gevonden, waaronder Muurbloem,
Wilde averuit, Riviertandzaad en Herfstbitterling.
De waarnemingen werden nadien geanalyseerd en opvallend is de
ruime verdubbeling van meerdere zaken ten opzichte van vorig jaar;
drie keer zoveel deelnemers (1040 tegen 318) en ingezonden lijsten
(1858 tegen 647), twee keer zoveel bloeiende plantensoorten (735
tegen 383) en de soortenlijsten waren door het zachte winterweer
flink langer (16 tegen 10).
Top-10 van bloeiende planten
Madeliefje
Paardenbloem
Straatgras
Klein kruiskruid
Paarse dovenetel
Herderstasje
Vogelmuur
Kropaar
Witte dovenetel
Gewone melkdistel

1302
1080
1079
890
872
861
851
790
774
763
© Sarah Pinseel – Madeliefje – januari 2016

Veel voorjaarsbloeiers
Hoewel de top 25 min of meer hetzelfde is als vorig jaar, zijn enkele
soorten van plaats veranderd. Zo staat Paarse dovenetel een stuk
hoger in de lijst en is Duizendblad dit jaar juist veel minder
waargenomen. Paarse dovenetel bloeit het hele jaar door en is
waarschijnlijk begonnen aan een vervroegde voorjaarsbloei.
Duizendblad bloeit normaal gesproken vanaf de zomer en kan de
bloei rekken tot in de winter.
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Echter, bij heel warm winterweer, zoals dit jaar, is de soort eerder
uitgebloeid. Ook een andere zomerbloeier die de bloei kan rekken
tot de wintermaanden, Bezemkruiskruid, is flink op de ranglijst
gezakt, van nummer 24 naar 58.
Uit de cijfers blijkt dat het aantal typische voorjaarsbloeiers dit jaar
behoorlijk hoger is dan vorig jaar. Het gaat dan om plantensoorten
als Hazelaar, Gewoon sneeuwklokje en Speenkruid. Deze soorten
werden in 2014 slechts enkele keren gevonden. Het totaal aantal
typische voorjaarsbloeiers (met de piek van de bloeitijd van februari
tot en met mei), is dit jaar 9,5% van het aantal meldingen tegen 2%
in 2014. De langste soortenlijsten kwamen uit steden, langs
wegbermen, in stadsparken, bosranden, parkeerplaatsen, rommelige
plekken en bouwterreinen. Daarentegen werden in polders,
heidevelden en uitgestrekte bossen weinig winterbloeiers gevonden.
Dit laatste is niet helemaal verwonderlijk, omdat hier ’s zomers ook
weinig bloeiende planten voorkomen. Toon Verrijdt uit
Overloon vond in zijn woonplaats de meeste bloeiende soorten, 76
stuks. In de top-100 van langste lijsten komen bijna alleen tellingen
uit de zuidelijke helft van het land voor.
Tuinen
Dit jaar deed Tuintelling.nl voor het eerst mee en kon men voor het
eerst wilde of verwilderde bloeiers tellen in eigen tuin. 10% van de
Plantenwaarnemingen
komt via Tuintelling.nl.
De top 10 in tuinen is
behoorlijk anders, zo
bestaat deze meer uit
ontsnapte
(en
verwilderde) tuinplanten
zoals o.a. Kruipklokje.
Madeliefje staat als massaal voorkomende gazonbewoner ook in
tuinen op nummer 1.
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Warmste december ooit
2014 was het warmste jaar in zeker drie eeuwen, en ook 2015 bleek
een warm jaar te zijn. Met name in november en december leek de
herfst naadloos over te gaan in de lente, zo warm en zonnig was het.
De gemiddelde temperatuur van de laatste twee maanden van 2015
was hoger dan in 2014. Dit blijkt ook uit de resultaten van de
Eindejaars Plantenjacht.
Door het milde weer konden veel wilde planten hun bloeitijd
verlengen, terwijl ze bij een “normale” winter al eerder zouden
stoppen. Voorjaarsbloeiers beginnen vroeger met groeien en bloeien
bij het uitblijven van serieuze kou. December 2015 was met een
gemiddelde temperatuur van 9,5 graden Celcius de warmste
decembermaand ooit gemeten in Nederland. Dit is zo’n 5 graden
warmer dan december 2014 en 6 graden warmer dan het langjarig
gemiddelde, zo blijkt uit gegevens van het KNMI. Dat we met z’n
allen 735 verschillende winterbloeiers hebben gevonden, kan
grotendeels verklaard worden door de buitengewoon hoge
temperaturen van deze winter.
Meer lezen?
Op www.plantenjacht.nl vind je het rapport met alle resultaten.
Tekst: Leonie Tijsma & Laurens Sparrius, FLORON
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De Graanhalm
Berkendreef 3
2920 Kalmthout
Tel. 03/666.52.62

Natuurvoeding – Kalkverf
Bijenteeltmateriaal

De Korhaan nr. 2 / april 2016

Pagina 47

Valentijnweekend in Essen
Groep ooievaars strijkt neer in Essen
In de Antwerpse gemeente Essen zijn dit weekend 24 ooievaars
neergestreken. Dat is bijzonder vroeg. Het is natuurlijk een zachte
winter en dan trekken die vogels sneller naar het noorden. Een trend
van de laatste jaren, klinkt het bij Natuurpunt.
"De omstandigheden om te overwinteren, worden stilaan duidelijk
beter", zegt Koen Leysen van Natuurpunt. "Ze komen hier beter de
winter door. Vogeltrek werkt namelijk zo: vogels trekken enkel weg
omdat het moet, als ze bv. geen voedsel meer vinden. De winters nu
zijn heel zacht en de vogels blijven dus voedsel vinden. Als de wind
goed zit in februari, dan kunnen ze al meteen wat opschuiven
richting broedgebieden." Vermoedelijk is de groep onderweg naar
een broedplaats in Duitsland, want een van de ooievaars droeg een
ring die van daar komt.
Bron: www.deredactie.be

“Zoveel ooievaars heb ik in mijn leven nog nooit gespot"
Foto: Roger Timmermans

In Essen streken niet minder
dan 24 ooievaars neer. Het
mooie spektakel kon rekenen
op veel bekijks. Gewapend
met camera en telescoop
werd
het
uitzonderlijke
schouwspel vastgelegd.
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Het gerucht ging snel de ronde in Essen. Binnen de kortste keren
stonden er dan ook veel kijklustigen. “We wonen hier vlakbij”, zegt
Philippe. “Het was bijzonder om dit van zo dichtbij mee te maken.
We hebben dan ook meteen enkele foto's genomen." Ook
natuurliefhebber in hart en nieren John van den Bempt volgde het
schouwspel. "Af en toe een beetje bewegend stonden ze daar de
toekomst te overwegen", zei hij. "Wat zullen we doen, de winter is
nog niet voorbij, blijven of verder noordelijker gaan? Een gewichtige
beslissing vanuit het standpunt van een ooievaar."
Vrijdag werden de eerste ooievaars al gespot bij vakantieverblijf De
Berk aan de Oude Baan. Zaterdag bij vakantiehoeve Moerkantheide
aan de Moerkantsebaan. "Het lijkt wel of ze speciaal de hotels
en B&B's uitzoeken om te overnachten", lacht Glenda Konings. Even
later landden dan 24 prachtexemplaren op een maïsveld aan De
Werf. Toen vogelspotter Jos Jacobs het nieuws hoorde pakte hij zijn
camera en telescoop en ging meteen ter plaatse. “Er stond al een
man of tien te kijken naar de ooievaars die zich op amper dertig
meter van ons bevonden. Met mijn telescoop heb ik de nummers die
aan hun geringde lange poten zitten kunnen noteren. Die nummers
stuur ik door naar de ooievaarsstichting. Zo kunnen zij de trektocht
van de ooievaars volgen. De nummers eindigen met DE waaruit ik
opmaak dat ze waarschijnlijk op weg zijn naar Duitsland.
Margo Tilborghs
Bron: www.gva.be
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Klimaatwijziging verandert natuur
De klimaatverandering zal in de nabije toekomst niet alleen steeds meer
impact hebben op ons dagelijks leven, ze zal ook belangrijke repercussies
hebben op bos en natuur in Vlaanderen. Het INBO voerde op vraag van het
Agentschap voor Natuur en Bos een literatuurstudie uit.
Om in de toekomst weerstand te kunnen bieden aan de gevolgen van de
klimaatwijziging en de Natura2000 doelstellingen te halen heeft
Vlaanderen grotere en/of beter verbonden natuurgebieden nodig.

Enkele belangrijke bevindingen zijn:

Als gevolg van de verwachte klimaatverandering zal de
zeespiegel verder stijgen en ontstaat een verhoogd
overstromingsrisico.

Door verhoogde temperaturen zullen temperatuurgebonden
activiteiten, zoals het botten van bomen, het uitsluipen van insecten
of de paddentrek, vroeger in de lente plaatsvinden. Uit een
onderzoek in Vlaanderen bij 15 trekvogels blijkt dat het gemiddelde
van de eerste aankomstdatum tussen 1985 en 2004 vervroegd is met
7,63 dagen.

Het verspreidingsgebied van soorten zal veranderen als de
klimatologische
omstandigheden
niet
meer
voldoen.
Klimaatverandering kan ook aanleiding geven tot een verhoogde
impact van uitheemse soorten, inclusief ziekteverwekkers.

Veel fysiologische processen in planten hebben bepaalde
optima wat betreft temperatuur en (lucht)vochtigheid.
Klimaatwijzigingen zullen deze processen op directe wijze
beïnvloeden. Zo kan de combinatie van hoge dagtemperaturen en
een lage waterbeschikbaarheid resulteren in een afname van de
groei.
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Klimaatverandering kan leiden tot een versterking van reeds
bestaande milieudrukken, zoals bodemverzuring, vermesting,
dalende grondwaterstanden en watervervuiling;
In deze studie wordt ook een overzicht gegeven van de gevoeligheid
voor klimaatverandering en de gevolgen voor de belangrijkste
ecosystemen in Vlaanderen. We bekijken ook drie contrasterende
landschapsvensters (Blankaart, Dijle-Laan-IJse, Hoge Kempen) in
detail.
Adaptatiescenario’s, met name hoe en in welke mate met
klimaateffecten kan worden omgegaan via aangepast beheer,
worden behandeld in een parallelstudie van Demey et al. (UGent,
2015).
Beatrijs Van der Aa & Peter Roskams
Meer lezen?
Van der Aa B., Vriens L., Van Kerckvoorde A., De Becker P., Roskams
P., De Bruyn L., Denys L., Mergeay J., Raman M., Van den Bergh E.,
Wouters J., Hoffmann M. (2015). Effecten van klimaatverandering op
natuur en bos. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en
Bosonderzoek 2015 (INBO.R.2015.9952476). Instituut voor Natuuren Bosonderzoek, Brussel
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Knopologen
Hebt ge al eens geteld hoeveel soorten ge kent?
Ik zou er maar niet aan beginnen. Want wij mensen hebben onze
wereld volgestouwd met soorten; ontelbaar veel. Een tuinstoel is een
soort stoel, een stoel is een soort zitmeubel, een zitmeubel een soort
meubel, een meubel een soort product, een product een soort
levenloos ding, en ga maar door. Elk woordding is een soort en
behoort tot een soort.
In de dingen die hen speciaal interesseerden, de levende dingen,
hebben de biologen in de jaren 1700 getracht een beetje orde te
scheppen. Wie díe en díe kenmerken heeft behoort tot een soort die
we voorzien van een voornaam en een achternaam en die naam
geldt dan voor heel de biologische wereld, beslisten ze. Voor- en
achternaam waren in het Latijn en/of het Grieks, het Engels en het
Amerikaans van die dagen.
Vertoont een soort een kleiner aantal kenmerken van een grotere
groep dan is die grotere groep geen soort meer maar een geslacht,
een familie, een orde,...., beslisten ze. Valt een soort te splitsen in
kleinere groepen die meer onderling gelijke kenmerken gemeen
hebben dan zijn die geen soorten meer, maar ondersoorten, rassen,
variëteiten,.... Ze begonnen er honderden jaren geleden mee, die
biologen, en ze zijn er nog steeds mee bezig met dat ordenen. En niet
enkel met kleine bijsturingen. Het volstaat dat iemand het DNA
uitvindt en de boel staat weer op stelten.
Ook onder mensen zijn er soorten, er zijn blanken en zwarten, er zijn
blauwen en groenen, er zijn bakkers en leerlingen, er zijn mannen en
vrouwen, er zijn natuurliefhebbers en analfabeten.
Maar wist ge dat er ook knopologen zijn?
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Zo niet, niet getreurd, ik alvast kende de soort ook niet. Tot, langs de
leesclub van het lokale Davidsfonds, ´De vliegenval´ kwam
aanwaaien, een boek van de Zweed Fredrik Sjöberg.
Een knopoloog blijkt in gewonere taal een verwoed verzamelaar te
zijn. Wat hij (zij) verzamelt doet er niet toe. Het kan postzegels,
menukaarten, dennenproppen, spreekwoorden, ... zijn. De naam
knopoloog komt uit een novelle van August Strindberg (nog een
Zweed) die de veelzeggende titel ´Het eiland der gelukzaligen´
meekreeg. In die novelle schopt een verzamelaar van knopen het
zover dat de regering hem een gebouw ter beschikking stelt om zijn
verzameling te herbergen en een aantal helpers betaalt om die
verzameling te verzorgen en uit te breiden. De puurste knopoloog is
de verzamelaar van één ding, verduidelijkt Sjöberg: hij is voortdurend
op zoek naar een nieuwer en beter exemplaar en gooit eens dat
gevonden het oude weg. Al is Sjöberg zelf knopoloog zover drijft hij
het niet: hij verzamelt vliegen, vliegen in dozen zoals insectologen
dat plegen of tot eind van de jaren 1900 plachten te doen. Beter
gezegd hij verzamelt zweefvliegen. Daarvan zijn er in 2004 alleen al
in Zweden 368 soorten vastgesteld weet hij. En Zweden is tegenover
Europa een (schier)eiland. Zelf beperkt hij zich tot wat te vinden is op
het eiland voor de kust van Stockholm waar hij woont, 15 vierkante
kilometer groot, en heeft daar vooralsnog 202 soorten met
Tsjechische spelden in kastjes bijeen geprikt. Het geeft hem een
heerlijk gevoel iets volledig te beheersen al is het op nog zo´n klein
gebiedje, en al vinden de niet-kenners dat gebiedje nog zo gek. Het
gaat om de beste te zijn. En, al zou hij geen extra soorten meer
vinden, er komt geen eind aan zijn geluk. Want Sjöberg voelt zich
thuis in de natuur en geniet terwijl hij aan het vliegenvangen is van
het elk jaar bloeiende fluitenkruid, de elk jaar terugkerende fitis, de
elk jaar weer doortrekkende reuzensternen. Tussendoor krijgen de
vakantiegangers op het eiland die hem domme vragen stellen, de
natuurbeschermers die zijn hobby bekritiseren en de jagers op
subsidies onder het mom van natuurbescherming er flink van langs.
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De titel van het boek slaat op de insectenval van René Malaise (18921978), ondanks zijn naam nog een Zweed, bladwespenspecialist die
met een zelfuitgevonden soort tent in de jaren 1930 op jacht trok
naar Kamsjatka. Die tent is deels open, heeft een schuin oplopend
dak en bij het hoogste punt een uitlaat doorheen een potteke met
dodelijk gif waarin de binnen- en omhoogvliegende insecten
verzameld worden. Hij ving in Kamsjatka zoveel insecten dat men er
in 2004 in Engeland en Zweden nog steeds van onder de microscoop
aan het determineren is. Naar het eind van zijn leven en ruzies met
Jan en alleman stapt Malaise over naar het goedkoop maar even
verwoed op de kop tikken van kunstwerken die hij deskundig aan
oude meesters weet toe te schrijven tot ergernis van de
museumdirecteurs.
Als ge het mij vraagt, een s c h i t t e r e n d boek, ironisch ernstig,
zelf- en anderenrelativerend, en niet onder één soort literatuur te
vangen. Ik heb er heel wat trekjes in herkend van veel
natuurliefhebbers waaronder mezelf. Dat was in november 2015.
Toen kwam december 2015. In het Natuur.focus nummer dat die
maand in de bus stak las ik dat er van de in Vlaanderen bijna 300
soorten zweefvliegen meer dan de helft aanwezig geteld werden in
één tuin in Tessenderlo. Dat is iets wat lezers van de Korhaan die zich
in de koude periode van het jaar mogelijks een beetje vervelen niet
mogen missen dacht ik meteen.
Zelf heb ik ooit - dat was in 2010 - getracht de zweefvliegen in mijn
tuin te benoemen. Ik heb het niet eens tot tien soorten gebracht.
Probleem was dat ge om die beestjes in soorten onder te brengen ze
moet doden. Het is hun schuld want ze houden hun vleugels niet stil
en de structuur van de aders en cellen op die vleugels die
medebepalend zijn voor de soort is op bewegende vleugels niet te
zien, is maar een flauw excuus. De vleugels stilzetten met een
fototoestel? Met mijn antieke camera viel het tegen maar gelukkig
staat de wereld niet stil. Aan internet te oordelen lukt het met een
digitale camera beter. Valt eens te proberen.
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In elk geval zie ik sedert 2010 nu elk jaar in mijn tuin de blinde bij, de
puntbijvlieg, de kleine bijvlieg, de terrasjeszweefvlieg, de roze
zweefvlieg en de pyjamazweefvlieg. En heb ik uit Sjöbergs boek
opgestoken dat de blinde bij het zelfs tot in de Bijbel geschopt heeft.
Toen Samson in de woestijn honing at uit een door hem eerder
gedode leeuw waarrond de bijen zoemden zullen dat ongetwijfeld
blinde bijen geweest zijn. De maden van de zich als echte bijen-metangels vermommende blinde bijen leven namelijk, tenzij er
afvalwater beschikbaar is van uitwerpselen en rottend vlees. Dat van
die honing zal er later wel bijgevoegd zijn. Aldus Sjöberg die even
goed in toeschrijven van feiten naar zijn theorieën toe lijkt te zijn als
zijn zielsgenoot Malaise dat was.
Voor wie een digitale camera heeft en het eens wil proberen nog een
determineertip: mocht ge in uw tuin dit jaar al een zweefvlieg gezien
hebben dan was het negen kansen op tien een vrouwtje blinde bij.
Voor meer is het veelal wachten tot eind mei. Maar dan vliegen ze
ook zolang er bloemen bloeien. Lang genoeg om eraan verslaafd te
raken. Succes.
Koen Verschoore

©
Joris
Pinseel
–
Stadsreus – Schanker 12 21 juli 2012
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Afgelopen winter kunnen we bestempelen als een zeer zachte en natte
winter. Ondanks dat zachte weer werden er toch weer heel wat
waarnemingen verricht van soorten die de winter doorbrengen in onze
regio. Naast een aantal jaarlijkse wintergasten werden ook enkele
bijzondere soorten opgemerkt. Hier een overzicht van de opmerkelijkste
feiten.

Opmerkelijk was de melding van een Kleine Zilverreiger (Egretta
garzetta) die op 2 dec. en 23 jan. aanwezig was langs de Kleine Aa in
Kalmthout en bij de Marijnenvennen in Kalmthout - Nieuwmoer. De
Grote Zilverreiger (Egretta alba) daarentegen was een dagelijkse
gast in de streek en hiervan kwamen erg veel waarnemingen binnen.
De meeste waarnemingen werden verricht langs de Kleine Aa en in
de omgeving van de Maatjes, waar tot 7 exn. werden gezien. Ook op
een aantal andere locaties werd de soort gemeld. Op 12 feb. vloog
een groep van 34 Ooievaars (Ciconia ciconia) over het Stappersven,
een deel van deze groep zat de volgende ochtend langs de Oude
Baan en Werf in Essen (zie elders in dit nummer).
Kleine Zwanen (Cygnus bewickii) waren ook deze winter aanwezig in
de Wezelse Heide, maar wel in kleinere aantallen dan voorgaande
winters. Deze winter werd een max. van 35 exn. geteld. Eind jan.
verbleven ook 4 Wilde Zwanen (Cygnus cygnus) in dit gebied. Vanaf
begin feb. was er nog 1 ex. aanwezig. Toendrarietganzen (Anser
serrirostris) werden geregeld gezien, vooral op weilanden en akkers
in de Wezelse Heide en de Maatjes. Hier werd op 2 feb. een mooie
groep van 1000 exn. waargenomen. Ook Kolgans (Anser albifrons)
was goed vertegenwoordigd; de meeste meldingen kwamen van de
Steertse Heide en de Maatjes. In de Kalmthoutse Heide werden max.
1000 exn. waargenomen. In de Maatjes werd een groep van niet
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minder dan 3000 exn. geteld. Smienten (Anas penopele) verbleven
vooral op het Stappersven, waar een groep van een 100-tal exn.
overwinterde. Een mooie groep van ruim 300 Wintertalingen (Anas
crecca) werd in jan. geteld op ditzelfde ven. Pijlstaarten (Anas acuta)
werden eerder in kleinere groepen gezien, de meeste waarnemingen
werden, zoals bij de meeste eendensoorten, verricht op het
Stappersven. Hier was een max. aanwezig van 30 exn. Tafeleend
(Aythya ferina) was heel de winter aanwezig, maar bijna uitsluitend
op het Stappersven en dat in zéér kleine aantallen. Brilduiker
(Bucephala clangula) was goed vertegenwoordigd, vooral in de
Kalmthoutse Heide. De meeste observaties gebeurden op de Putse
Moer en het Stappersven.
Leuk was een Rode Wouw (Milvus milvus) die op 23 januari aanwezig
was in de omgeving van Kalmthout - Nieuwmoer. Op 7 feb. vloog een
ex. over de Kalmthoutse Heide. Winterwaarnemingen van deze soort
in de regio zijn vrij zeldzaam. Ook erg leuk waren de waarnemingen
van Zeearend (Haliaeetus albicilla). In dec. en jan. vloog af en toe
een ex. over de Kalmthoutse Heide. Het zachte winterweer
resulteerde ook in een aantal winterwaarnemingen van Bruine
Kiekendief (Circus aeruginosus). Reeds op 25 jan. werd een ex.
gemeld in de Maatjes. Blauwe Kiekendieven (Circus cyaneus) waren
zoals traditioneel weer aanwezig in de Maatjes en de heidegebieden
in de regio. Bijzonder was een Ruigpootbuizerd (Buteo lagopus) die
op 9 feb. aanwezig was in de Maatjes. Enkele Smellekens (Falco
columbarius) vlogen in feb. over Wuustwezel. Slechtvalk (Falco
perigrinus) was weer een zeer regelmatige gast in de streek.
Eind feb. vlogen enkele groepjes Kraanvogel (Grus grus) over de
Kalmthoutse Heide en over Essen. In febr. werden af en toe kleine
groepjes Goudplevier (Pluvialis apricaria) op doortrek waargenomen
tussen de Kieviten in de Wezelse Heide. In de heidegebieden van de
regio werden enkele Bokjes (Lymnocryptes minimus) opgestoten.
Zeer leuk waren Velduilen (Asio flammeus) die vanaf 9 dec.
schitterend te zien waren vlak voor zonsondergang in de omgeving
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van de Maatjes/Matjens. In totaal werden niet minder dan 4
verschillende exn. geteld. De vogels werden waargenomen tot op 13
januari. Daarna werden de vogels om een onbekende reden niet
meer waargenomen. Een mogelijke oorzaak zou voedselgebrek
kunnen zijn, waardoor de vogels genoodzaakt waren om te
verhuizen. Ook in de Kalmthoutse Heide werd deze soort af en toe
gemeld.
Begin feb. waren de eerste Boomleeuweriken (Lullula arborea) al
aanwezig in hun broedgebied. Merkwaardig was een Cetti’s Zanger
(Cettia cettis) die op 3 feb. aanwezig was bij de Nol in het Grenspark.
Matkoppen (Poecile montanus) werden nog waargenomen bij het
Klein Schietveld en in de Horendonkse Bossen. Deze mezensoort
doet het de laatste jaren helemaal niet goed in Vlaanderen en gaat
sterk achteruit. Klapeksters (Lanius excubitor) waren weer te zien in
hun favoriete overwinterings- gebieden, nl. de heidegebieden van de
regio. Een mooie wintergroep van 400 Groenlingen (Chloris chloris)
was begin dec. aanwezig in de Wezelse Heide. Ook werden geregeld
groepjes Putters (Carduelis carduelis) waargenomen in Essen,
Kalmthout en Wuustwezel. In de Wezelse Heide werd een max.
geteld van een 40-tal exn. Ook Sijzen (Spinus spinus) waren deze
winter goed vertegenwoordigd. In de Maatjes werd een mooie groep
van een 300-tal exn. gemeld. Goudvinken (Pyrrhula pyrrhula) waren
geregeld aanwezig in de Kalmthoutse Heide en het Klein Schietveld.
Ook op Essen - Wildert werden enkele waarnemingen verricht.
Appelvink (Coccothraustes coccothraustes) blijft zijn opmars in de
regio bevestigen en werd behoorlijk veel waargenomen.
Een volledig overzicht is te vinden op
www.noorderkempen.waarnemingen.be
Samenstelling: Wouter Vanwesenbeeck
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Natuur en …
Wist u dat bijen jaarlijks 106,2 miljard pond (144,2 miljard euro) bijdragen
aan de wereldeconomie? En bevers bijna 500 miljoen pond (679 miljoen
euro)? Dat berekende BBC Earth. Daarmee wil het tonen wat de natuur
jaarlijks bijdraagt aan de wereldeconomie - en wat we dus dreigen te
verliezen.

Wat als we nu eens de waarde van onze natuur bepalen in financiële
termen? Zo redeneerden de journalisten achter BBC Earth. De
waarde van de Aarde kan op veel manieren bepaald worden,
schrijven ze, en natuurlijk kun je de waarde niet reduceren tot geld.
‘Maar in een wereld die vaak focust op geld, kan het een handige
tool zijn om ons eraan te helpen herinneren dat Aarde wel een
waarde heeft, en wat mogelijk verloren gaat.’
'Aarde-index'
Daarom creëerden ze een ‘Aarde-index’ en mocht de natuur even
meespelen op de beurs. Donderdag kreeg die zelfs een plekje in de
financiële secties van de Wall Street Journal, de Britse Times, de
Singapore Business Time en de Indische Economic Times. Weliswaar
met het woord 'advertentie' prominent bovenaan, want het is niet
alleen hypothetisch, een echte beurswaarde krijgen het zoetwater,
de bomen of de vissen niet. Maar goed gevonden is het wel. Met de
campagne wil BBC vooral aantonen wat de aarde waard is en wat we
dus dreigen te verliezen.
En wat blijkt daaruit? Dat bijen jaarlijks 106,2 miljard pond (144,2
miljard euro) bijdragen aan de wereldeconomie. Koraal 6,1 biljoen
pond, plankton 138,7 miljard pond en bevers bijna 500 miljoen pond.
Maar ook zoetwater, bomen, Canadese ijsberen, haaien en wilde
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zalm. BBC Earth werkte hiervoor samen met de Britse milieu-expert
Tony Juniper.
Apple
Kijkend naar de cijfers, wijst Neil Nightingale, creatief directeur van
BBC Earth erop dat de jaarlijkse inkomsten van de meest succesvolle
bedrijven, zoals Apple en General Motors, maar bleek afsteken ‘naast
het financieel rendement van de troeven van de natuur’.
‘Door te erkennen wat de praktische en economische voordelen zijn
die we halen uit natuurlijke bronnen, kunnen we beter begrijpen wat
de impact van langetermijnveranderingen zullen zijn in natuurlijk
kapitaal', aldus Nightingale.
Meer info
http://wwf.panda.org/about_our_earth/all_publications/living_planet_rep
ort/living_planet_index2/
http://www.bbc.com/earth/story/20151008-costing-the-earth?ocid=twert
http://www.bbc.com/earth/story/cost-the-earth-sources

Natuurbericht Natuurpunt
November 2015
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Werkingsgebied: Essen & Kalmthout
Nieuw lid worden
Lidgeld voor het hele gezin: €27 per jaar te storten op rekeningnummer
BE17 2300 0442 3321 met vermelding van naam en adres. Je ontvangt dan
zowel Natuur.blad als het plaatselijk tijdschrift “De Korhaan”.
Bovendien krijg je korting bij aankopen in de Natuur.winkel en andere
winkelketens (zie www.natuurpunt.be).
Kopie voor volgend nummer graag voor 1 maart 2016 bezorgen aan
redactie@noorderkempen.be
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