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1 Inleiding
Deze studie van fauna en fungi is een vervolg op de vegetatiestudie van de Balenberg in opdracht van de
gemeente Tremelo. De studie wordt uitgevoerd naar aanleiding van de inrichting van het Sven Nys cyclo center.
Verder dient ze als onderbouwing voor de opmaak van het natuurbeheerplan door Regionaal Landschap Noord‐
Hageland.

2 Methodiek: terreinwerk en invoer gegevens
Op 5 dagen in 2016 werd terreinwerk uitgevoerd om de fauna van het gebied in kaart te brengen: op 12 mei, 8
juni, 20 juli, 12 augustus en 14 september 2016. Het hele gebied werd doorlopen en onderzocht op de aanwezige
fauna, met vooral aandacht voor dagvlinders, sprinkhanen en libellen. Via de applicaties “Obsmapp” en “iObs”
werden deze ter plaatse ingevoerd in waarnemingen.be.
Specifiek voor het inventariseren van vleermuizen werden drie avonden veldwerk verricht: op 16 juni, 9 augustus
en 10 september 2016. Er werd gebruik gemaakt van manuele detectoren van het type Pettersson D240x,
waarmee bij onzekerheid over de soort opnames werden gemaakt voor latere computeranalyse. Op 16 juni werd
daarenboven een automatische detector geplaatst van het type Pettersson D500x, die op één locatie opnames
maakt van alle passerende vleermuizen. De waarnemingen werden achteraf geanalyseerd en ingevoerd in
waarnemingen.be.
Voor fungi werd het gebied in 2016 op 2 dagen doorlopen: op 25 oktober en 2 november. De kansrijke plaatsen
voor fungi werden doorlopen en waarnemingen werden ingevoerd via Obsmapp. Een aantal exemplaren werden
meegenomen en via microscopische kenmerken achteraf op naam gebracht en ingevoerd in waarnemingen.be

3 Resultaten Fauna
Bij de bespreking van de fauna wordt per soortengroep een overzicht gegeven van de aangetroffen soorten en
wordt dieper ingegaan op enkele minder algemene soorten. Waarnemingen van soorten uit eerdere jaren, die
voor ons beschikbaar zijn in onze databank www.waarnemingen.be, werden hierin ook opgenomen.

3.1 Dagvlinders
Er werden in totaal 24 soorten dagvlinders waargenomen binnen het onderzochte gebied. Hiervan staan 4
soorten op de meest recente Rode Lijst (Maes et al., 2013): 3 soorten zijn geclassificeerd als “Kwetsbaar”, 1 soort
als “Bijna in gevaar”. Een opvallende afwezige op de soortenlijst van het gebied is de Kleine vos Aglais urticae.
Deze vroeger zeer algemene soort nam de voorbije jaren (na een korte heropleving) opnieuw sterk af, en werd
zelfs opgenomen op de Rode Lijst in de categorie “Bijna in gevaar”. De volledige lijst met waargenomen soorten
is te vinden in Bijlage 1.

3.1.1

Bruine vuurvlinder (Kwetsbaar)

Deze soort, die voorkomt op voedselarme graslanden en heiden, is zeer zeldzaam in Vlaanderen. De belangrijkste
populaties zijn te vinden in de omgeving van Aarschot, waarbij de populatie aan de Balenberg één van de
belangrijkste populatiekernen in Vlaams‐Brabant herbergt (Jacobs & Vanreusel, 2009).

De Bruine vuurvlinder is een prioritaire soort voor de provincie Vlaams‐Brabant én een koesterbuur voor de
gemeente Tremelo. De Bruine vuurvlinder is, gezien de zeldzaamheid op Vlaams niveau en gezien het belang
van Balenberg voor deze soort, dé belangrijkste doelsoort voor het natuurbeheer op Balenberg.
Er werden 22 waarnemingen van Bruine vuurvlinder verricht binnen het onderzoeksgebied, aangevuld met 6
waarnemingen op de Natuurpunt‐percelen vlakbij. De meeste waarnemingen situeren zich op de graslanden in
het westen en noordwesten van het onderzochte gebied (zie Figuur 1).
Het is een weinig mobiele vlinder, die in 2 generaties vliegt, een eerste van midden april tot eind juni, en een
tweede van eind juni tot begin september. Eitjes worden vooral afgezet op Veldzuring R. acetosa, maar ook
Schapenzuring Rumex acetosella wordt gebruikt. De soort overwintert als half volgroeide rups tussen verdorde
bladeren in de strooisellaag (Maes et al., 2013).

Figuur 1: Waarnemingen van Bruine vuurvlinder te Balenberg.

Veel van de leefgebieden van de soort bevinden zich buiten natuurgebieden, waardoor goede afspraken i.v.m.
beheer voor de soort van groot belang zijn. Beheer voor deze soort moet zorgen voor een voldoende groot
nectaraanbod in de zomer, dit kan bereikt worden via een gefaseerd maaibeheer en/of extensieve begrazing.
Welke nectarplanten gebruikt worden door Bruine vuurvlinder is afhankelijk van de beschikbaarheid. De
voornaamste nectarplanten zijn: Duizendblad Achillea millefolium, Boerenwormkruid Tanacetum vulgare,
Akkerdistel Cirsium arvense, Knoopkruid Centaurea jacea, boterbloemen Ranunculus spec., Jacobskruiskruid
Jacobaea vulgaris, streepzaden Crepis spec., Gewoon biggenkruid Hypochaeris radicata, Pinksterbloem
Cardamine pratensis en braam Rubus spec. (Vanreusel & Jacobs, 2007).

Figuur 2: Bruine vuurvlinder op de Balenberg © Foto: Annika Vermaat.

3.1.2

Geelsprietdikkopje (Kwetsbaar)

Deze soort was in de jaren negentig vrij algemeen in Vlaanderen, maar is sindsdien sterk achteruit gegaan. Binnen
het gebied is er één waarneming van Geelsprietdikkopje, in juli 2013. In dezelfde periode werden er ook net
buiten het projectgebied (op de percelen van Natuurpunt aan de overkant van het Balenbergstraatje) 2
exemplaren van deze soort waargenomen.

3.1.3

Zwartsprietdikkopje (Kwetsbaar)

Zwartsprietdikkopjes komen nog vrij algemeen voor in Vlaanderen, maar de verspreiding neemt sinds 2000 af,
waardoor de soort werd opgenomen op de Rode Lijst in de categorie “Kwetsbaar”. Van deze soort zijn er 9
waarnemingen van 10 exemplaren binnen het onderzochte gebied, de meeste op het noordelijk gelegen cross‐
gedeelte van het terrein. Voor beide dikkopjes kan het gebied via beheermaatregelen (o.a. aangepast
maaibeheer) interessanter gemaakt worden.

3.1.4

Citroenvlinder (Bijna in gevaar)

Deze soort is nog zeer algemeen in Vlaanderen, maar sinds 1990 gaat de soort achteruit. Er zijn 6 waarnemingen
uit het projectgebied, verspreid over de hele onderzochte zone. Daar waar de eerder besproken soorten echte
graslandsoorten zijn, is de Citroenvlinder eerder een soort van struwelen, open bossen en bosranden. Nog in
tegenstelling tot deze drie andere soorten overwintert deze soort als vlinder, en niet als rups of pop.

3.1.5

Sleedoornpage

De Sleedoornpage is een prioritaire soort voor de provincie Vlaams‐Brabant én een koesterbuur voor de
gemeente Tremelo. Hoewel de soort in de nabije omgeving werd waargenomen, is deze door het ontbreken van
Sleedoorn Prunus spinosa niet meteen te verwachten in het gebied.

3.1.6

Kleine vuurvlinder, Bruin blauwtje en Icarusblauwtje

Van deze drie soorten zijn er verschillende waarnemingen binnen het gebied, vooral Icarusblauwtje werd in grote
aantallen aangetroffen. Het zijn alle drie typische graslandsoorten (gaande van vrij voedselarme situaties voor
Bruin blauwtje tot matig voedselrijke situaties voor beide andere soorten), die door hun aanwezigheid het belang
van Balenberg voor dergelijke ecotopen extra benadrukken.

3.1.7

Aanbevelingen

De belangrijkste dagvlindersoort waarmee rekening moet worden gehouden op de Balenberg is de Bruine
vuurvlinder. Voor deze soort zijn enerzijds de aanwezigheid van waardplanten en anderzijds een voldoende
aanbod aan nectarplanten van belang. Als waardplant gebruikt de soort volgens de literatuur zowel Veldzuring
(Rumex acetosa) als Schapenzuring (Rumex acetosella), maar tijdens veldwerk in de provincie Vlaams‐Brabant
bleek de voorkeur van de soort uit te gaan naar Veldzuring (Vanreusel & Jacobs, 2007).
Om binnen een beperkte oppervlakte aan alle ecologische eisen van een gespecialiseerde soort zoals de Bruine
vuurvlinder te voldoen, is een specifiek beheer nodig. Voor de Balenberg is een beheer van maaien en afvoeren
de beste keuze (beschrijving beheer gebaseerd op Vanreusel & Jacobs (2007)). De zones waar de meeste Bruine
vuurvlinders worden waargenomen zijn de noord(west)elijke graslanden, de beschrijving van een geschikt
beheer gaat dus over deze zones.
Veel graslanden in landbouwgebruik en zelfs binnen natuurgebieden, worden gemaaid zonder rekening te
houden met de aanwezigheid of de levenscyclus van de aanwezige organismen. Deze graslanden worden vaak
verschillende keren per jaar, en over hun volledige oppervlakte gemaaid. Dit kan tijdelijk ongunstig zijn voor veel
soorten dieren én planten. De bloei, zaadzetting en zaadverspreiding bij planten is immers een proces dat tijd
nodig heeft. Laatbloeiende of traag ontwikkelende soorten krijgen dan vaak ook geen kans. Ook op insecten
heeft de timing en de schaal van maaibeheer een grote invloed. Bij grootschalig maaibeheer verdwijnen niet
alleen de voedselplanten, maar worden vaak ook een groot deel van de vlindereitjes en –rupsen met het maaisel
afgevoerd. In het geval van relictpopulaties of geïsoleerde populaties die niet of nauwelijks kunnen uitwijken
naar andere terreinen kan dit dramatische gevolgen hebben.
Gefaseerd maaien
Voor de Bruine vuurvlinder is het momenteel vaak zo dat belangrijke hulpbronnen zoals nectar en voedselplanten
van het ene moment op het andere niet beschikbaar worden en dat dit waarschijnlijk een belangrijke bedreiging
vormt. Het instellen van een gefaseerd maaibeheer met enige aandacht voor de juiste periode kan hiervoor een
oplossing bieden. Bij gefaseerd maaien wordt het terrein niet over de ganse oppervlakte op eenzelfde moment
gemaaid maar worden stroken uitgespaard, of wordt het perceel opgedeeld in zones met elk een apart
maairegime. Zones die in de eerste maaiperiode blijven overstaan, dienen zeker in de tweede maaiperiode
gemaaid te worden. Indien plekken meerdere jaren achter elkaar niet gemaaid worden, treedt er verruiging op.
In perceelsranden kan het nuttig zijn om zones gedurende langere periodes ongemaaid te laten (ruigere overgang
naar mantel/zoom).
Maaihoogte en ‐methode
Een niet té lage maaihoogte is van belang. Uiteraard dient voldoende biomassa te worden afgevoerd om een
verschralend effect te hebben. Maar indien percelen te kort gemaaid worden, kunnen rupsen, eitjes en zelfs
poppen worden beschadigd en/of afgevoerd met het maaisel. Rupsen die in hooibalen of maaiselhopen
terechtkomen hebben meestal geen kans op overleving en worden meestal snel afgevoerd naar ongeschikt
gebied. In Nederland heeft Staatbosbeheer goede ervaringen met een maaihoogte van 7cm. Het maaisel wordt
daarna enkele dagen op het veld gelaten vooraleer het wordt afgevoerd, zodat ongewervelden opnieuw de
overblijvende vegetatie in kunnen kruipen.

Maaiperiode
In de meeste matig voedselrijke graslanden die zich reeds in een gunstige situatie bevinden, zijn twee
maaibeurten vereist. De beste maaiperiode bij een onderhoudbeheer is wanneer de vliegperiode van de eerste
generatie van de Bruine vuurvlinder ten einde loopt of beëindigd is, m.a.w. wanneer de vlinders in ei‐ of
rupsstadium zijn. Zo worden nectar en waardplanten niet weggemaaid terwijl de vlinder vliegt, en hebben de
planten kans om zich opnieuw te ontwikkelen tegen de volgende generatie. Bij een niet te lage maaihoogte
kunnen eitjes en rupsen worden gespaard. In normale jaren dient de eerste maaibeurt dus te gebeuren in de
laatste helft van juni. De datum van de tweede maaibeurt hoeft niet zo precies te zijn, maar wel best nadat de
vlinders zijn uitgevlogen, dus ten vroegste eind augustus en best begin september. Indien niet te laat gemaaid
wordt, kan de vegetatie zich ook terug enigszins ontwikkelen tegen dat een uitzonderlijke derde generatie vliegt.
Tegen eind augustus zijn ook de meeste planten tot bloei en zaadzetting kunnen komen.
Structuurvariatie
Met structuurvariatie worden de kleine verschillen in vegetatiehoogte en –dichtheid binnen een perceel
bedoeld. Voor de Bruine vuurvlinder blijkt deze variatie en het hieraan gekoppelde microklimaat van groot
belang. De favoriete plaatsen voor eiafzet bevinden zich immers meestal op warme plekken met schaarse
vegetatie. Structuurvariatie binnen vegetaties kan het gevolg zijn van verschillen in voedselrijkdom van de
bodem, maar ook van het gevoerde beheer. Gefaseerd maaien leidt alvast tot een vorm van structuurvariatie
doordat aangrenzende zones verschillen in maaidatum. Ook ‘slordig maaien’ kan hiertoe bijdragen (hier en daar
kleine plekjes ongemaaid laten). Indien hier en daar maaisel blijft liggen, leidt dit ook tot verschillen in de
vegetatiehoogte. Plekken met schaarse begroeiing zijn vaak aanwezig op de meest voedselarme locaties in een
perceel. Een doorgevoerd verschralingsbeheer van graslanden zal hierdoor automatisch leiden tot verhoogde
structuurvariatie.
Tenslotte kan gericht gewerkt worden aan het creëren van pioniersvegetaties. Het kleinschalig verwijderen van
de voedselrijke toplaag bijvoorbeeld of het bewust dieper maaien op sommige plaatsen. Op deze plaatsen
kunnen zich pioniers‐ en schrale vegetaties ontwikkelen die kunnen gebruikt worden als eiafzetplaats.
Samenvattend wordt voor de aanwezige graslanden dus een gefaseerd maaibeheer voorgesteld, waarbij het
perceel wordt opgedeeld in zones met elk een apart maaibeheer. Elke zone wordt best tweemaal per jaar
gemaaid, waarbij de tweede helft van juni en begin september de voorkeur genieten. Hierbij dient de maaihoogte
niet te laag ingesteld worden om eitjes, poppen en rupsen te sparen. Waar nu een rij van hoge bomen een
hindernis vormt tussen het grote noordelijke perceel en het westelijke perceel, wordt best een opening voorzien
zodat de vlinders zich vlot tussen deze zones kunnen verplaatsen.
Een overzicht van de verschillende maatregelen die wij voorstellen voor Bruine vuurvlinder wordt weergegeven
in figuur 3.
Bijkomend kan bekeken waar er kleine oppervlaktes bloemenmengsels kunnen worden ingezaaid. Dit gebeurt
best op locaties waar er tijdens de aanleg van het terrein bodemverstoring of grondverzet plaatsvond. Op de
figuur 3 wordt een zone voorgesteld waar dat mogelijk is. Maar ook zeer kleine oppervlaktes zoals kleine
restruimtes rondom de parkingzone kunnen worden ingezaaid, zelfs als dat over enkele vierkante meter gaat.
Nectaraanbod geniet de voorkeur boven een strak gazon. Het nut van deze maatregel is tweeërlei: enerzijds
lokt het bloemenaanbod ook insecten, zoals hommels, bijen en vlinders, anderzijds heeft het ook een
educatieve (en esthetische) waarde.
Bij het inzaaien van bloemenmengsels is de samenstelling van de mengsels een belangrijk aandachtspunt.
Inheemse planten dragen de voorkeur weg. In het ideale geval wordt er zelfs gewerkt met streekeigen zaad,
dat bijv. elders op het domein of in wegbermen verzameld werd. Knoopkruid, Schermhavikskruid en Gewoon

duizendblad zijn enkele planten die verspreid over het domein voorkomen en zeer geschikte nectarbronnen
zijn. Vermijd het frezen of omploegen van percelen waar de natuurlijke vegetatie nog aanwezig is.

Figuur 3: Kaart met specifieke maatregelen voor Bruine vuurvlinder op de Balenberg

3.2 Sprinkhanen
In het onderzoeksgebied werden 10 soorten sprinkhanen waargenomen. Van deze soorten staan er geen op de
Vlaamse Rode Lijst (Decleer et al., 2000).
Struiksprinkhaan Leptophyes punctatissima wordt in deze Rode Lijst wel als zeldzaam aangegeven, maar deze
status is inmiddels achterhaald. De soort is algemeen in Vlaanderen.
De Struiksprinkhaan werd 1 maal waargenomen in het studiegebied. Het is een soort waarvan de zang niet
hoorbaar is voor het menselijk oor, de soort kan wel worden opgespoord m.b.v. een bat‐detector, of door met
een stok tegen laaghangende takken te tikken, waarbij er onder de takken een net of paraplu wordt gehouden
om vallende dieren in op te vangen.
Net buiten de onderzochte percelen werden wel Veenmol Gryllotalpa gryllotalpa en Greppelsprinkhaan
Roeseliana roeselii aangetroffen. Deze soorten staan resp. als “Bedreigd” en “Kwetsbaar” op de Rode Lijst.
Omwille van hun aanwezigheid in de onmiddellijke omgeving is het niet uit te sluiten dat deze ook binnen het
onderzochte gebied aanwezig zijn in lage aantallen. Vooral Veenmol, een soort die bij voorkeur ’s nachts zingt
en ook vooral dan actief is, kan gemakkelijk over het hoofd worden gezien.
Indien de bestaande vijver heringericht wordt, en er worden zeer geleidelijke oevers gecreëerd in plaats van de
huidige steile oevers, dan is daar kolonisatie van de Veenmol te verwachten.
De volledige lijst met waargenomen soorten is te vinden in Bijlage 1.

3.3 Libellen
Van deze groep werden 12 soorten waargenomen, nagenoeg allemaal in de buurt van de vijver in het noorden
van het gebied. Van deze soorten is er geen enkele opgenomen op de Rode Lijst (De Knijf, 2006). Het betreft
allemaal algemene soorten die weinig eisen stellen aan hun leefgebied. De meest vermeldenswaardige zijn
Smaragdlibel Cordulia aenea en Plasrombout Gomphus pulchellus.
Omwille van de beperkte aanwezigheid van waterpartijen in het gebied zijn momenteel niet meteen veel meer
soorten te verwachten.
Indien de bestaande vijver heringericht wordt, en er worden zeer geleidelijke oevers gecreëerd, waar
moerasvegetaties kunnen ontwikkelen in plaats van de huidige steile oevers, dan is daar toename van de
aantallen libellen te verwachten.

3.4 Overige ongewervelden
3.4.1

Nachtvlinders

Van de 34 waargenomen soorten nachtvlinders zijn 3 soorten zeldzaam in Vlaanderen: Eikenwespvlinder
Synanthedon vespiformis, Hoornbloemdwergspanner Eupithecia pygmaeata en Vals witje Siona lineta. Het lage
aantal soorten nachtvlinders wordt verklaard doordat nog geen specifiek onderzoek is verricht naar deze groep,
de meeste waarnemingen betreffen exemplaren die overdag werden opgemerkt, onder andere tijdens het
zoeken naar dagvlinders en sprinkhanen. De Eikenwespvlinder is hierop een uitzondering, deze soort kan worden
gelokt d.m.v. feromonen, een techniek die hier met succes werd toegepast.

3.4.2

Hymenoptera: Bijen, wespen en mieren

Ook naar deze soortengroep werd geen specifiek onderzoek gevoerd, maar tijdens het terreinwerk werden wel
2 bijzondere soorten waargenomen: de goudwesp Chrysis viridula (zeer zeldzaam) en Gewone schoorsteenwesp
Odynerus spinipes (zeldzaam). De vernoemde goudwesp is een parasiet bij de schoorsteenwesp.

Hoewel er slechts in de marge op bijen en hommels gelet werd, lijkt het terrein interessant voor deze soortgroep.
Het reliëf en de steilkantjes bieden heel wat mogelijkheden voor grondbewonende wilde bijen, waaronder een
kolonie van groefbijen op de plaats die te zien is op figuur 4.
Er werden geen nesten van de koesterbuur 'Rode bosmier' Formica species vastgesteld, hoewel het terrein
voldoet aan de habitateisen van deze soorten.

Figuur 4: Steilkantjes met pioniersvegetatie die geschikt zijn voor zandbijen en groefbijenkolonies

3.4.3

Kevers

Ook deze groep werd niet in detail onderzocht, maar er zijn waarnemingen van 23 soorten kevers, waaronder 8
soorten lieveheersbeestjes. Hiervan staan 2 soorten op de Rode Lijst: Tweestippelig lieveheersbeestje Adalia
bipunctata (Kwetsbaar) en Bruin lieveheersbeestje Aphidecta obliterata (Bijna in gevaar). Deze eerste soort was
vroeger zeer algemeen, maar gaat sinds de introductie van het Veelkleurig Aziatisch lieveheersbeestje Harmonia
axyridis in heel Europa sterk achteruit (Adriaens et al., 2014).

3.4.4

Slakken

Opmerkelijk is de waarneming van de slak Mostonnetje Pupilla muscorum, dit is 1 van de weinige Vlaamse
waarnemingen buiten West‐Vlaanderen. De soort werd op het eilandje in de vijver gevonden.

3.5 Amfibieën en reptielen
In ons studiegebied zijn slechts 2 soorten amfibieën waargenomen: Bruine kikker Rana temporaria en Europese
meerkikker Pelophylax ridibundus. Beide soorten zijn zeer algemeen in Vlaanderen. In de vijver komt ook
Gewone pad voor (mond.med.).
In de poel aan de overkant van het Balenbergstraatje zijn Alpenwatersalamander en een juveniele Kleine
watersalamander Ichthyosaura alpestris of Vinpootsalamander Lissotriton helveticus aangetroffen.
Er zijn geen waarnemingen van Levendbarende hagedis Zootoca vivipara. Nochtans lijkt het gebied geschikt en
keken we uit naar deze soort. De soort is bij lage dichtheden lastig waarneembaar, maar komt wel voor in de
ruime omgeving van Balenberg. We gaan er van uit dat ze voorkomt in het gebied.

3.6 Vleermuizen
3.6.1

Bespreking

Het soortenspectrum is, met drie waargenomen soorten, erg beperkt. Het gebied heeft dus momenteel, op basis
van ons onderzoek, geen grote betekenis voor vleermuizen.
Het overgrote deel van de waarnemingen zijn Gewone dwergvleermuizen Pipistrellus pipistrellus, een
koestersoort van de gemeente Tremelo. De andere aangetroffen soorten zijn Laatvlieger Eptesicus serotinus (1
waarneming), Gewone grootoorvleermuis Plecotus auritus (1 waarneming) en een Grootoorvleermuis‐soort
Plecotus species waarvan de detectoropnames te zwak waren om tot soortniveau te kunnen determineren (2
opnames).
De voornaamste jachtgebieden bevinden zich in/rond het beboste deel aan de oostzijde van het gebied, en in de
omgeving van de vijver (Figuur ). De bomen in het beboste deel bezitten zeer weinig boomholten, wat dit
gedeelte weinig geschikt maakt voor boombewonende soorten. Mogelijk is het aantal geschikte koloniebomen
in de onmiddellijke omgeving ook erg beperkt, gezien de lage aantallen boombewonende soorten. Gewone
dwergvleermuis en Laatvlieger zijn uitsluitend gebouwbewoners. Gewone grootoorvleermuis kan zowel op
zolders als in boomholten verblijven.

Figuur 5: Overzicht vleermuizenwaarnemingen te Balenberg, 2016.

Figuur 6: Overzicht foerageerzones Gewone dwergvleermuis te Balenberg, 2016.

3.6.2
‐

‐

‐

Aanbevelingen

Voor de beboste oostzijde: het aanbod boomholten verhogen geeft boombewonende vleermuizen meer
kansen. Dit kan op korte termijn door de huidige, meestal snelgroeiende bomen met holten of losse schors
maximaal te behouden, en op langere termijn door traag groeiende soorten (eik, beuk, ...) de gelegenheid
te geven oud te worden. Maar er zijn dus geen indicaties dat de aanwezige Amerikaanse eiken belangrijk
zijn als koloniebomen voor vleermuizen. Het is dus wellicht beter ze nu te vervangen door Zomer‐ of
Wintereiken.
Groenverbindingen. Een verbeterde connectie tussen de beboste Balenberg (= westgrens), de vijver en het
beboste oostdeel van het onderzoeksgebied zorgt voor een opwaardering van zowel onderzoeksgebied als
omgeving voor vleermuizen. Dit kan door behoud en onderhoud van bestaande groenverbindingen en
aanleg van extra verbindingen.
Inperking verlichting van buitenaf. Door aanplant van een bomenrij aan de noordgrens van het gebied
(langsheen Balenbergstraatje), wordt lichtuitstraling van straatlantaarns en het aangrenzende serrecomplex

grotendeels ingeperkt, wat de vleermuizen ten goede komt. Indien succesvol, kan dit zelfs een extra
groenverbinding betekenen tussen de beboste Balenberg en het beboste oostdeel van het
onderzoeksgebied.
‐ Aangepaste verlichting op het terrein. Meest ideaal voor vleermuizen is het vermijden van verlichting. Indien
verlichting noodzakelijk is, gebruik neerwaarts gerichte armaturen, niet‐uitstralend, met amberkleurig licht.
Dit kan een groot deel van lichtverstoring voorkomen.
‐ Betreffende de vijver: behouden van windbuffer (bomen) rondom de vijver, maar zorgen dat er boven het
wateroppervlak wel vliegruimte is (dus vijver zelf niet te veel dicht laten groeien). Specifiek naar
Watervleermuis toe wordt het openhouden van het wateroppervlak aanbevolen (voorkomen van
overwoekering door algen/kroos/waterlelies/...).
Een visueel overzicht van de aanbevelingen ter verbetering van het gebied als vleermuizenhabitat is te vinden
op Figuur 7.

Figuur 7: Overzicht aanbevelingen ter verbetering van het gebied als vleermuizenhabitat.

4 Fungi
4.1 Resultaten
4.1.1

Ecologische groepen, Rode-Lijst en indicatorsoorten

Twee dagen inventariseren op de Balenberg leverde 145 soorten zwammen op. Hiervan zijn er 58% saprofyt (44%
op de bodem (St), 32% op hout, 8% op kruiden) en 27% symbiont (Em). Verder is 10% parasiet, 4% leeft in
associatie met mos en 1% zijn slijmzwammen die fagotroof leven.
In totaal staan er 12 soorten op de Rode Lijst van Nederland (Arnolds & Van den Berg, 2013) met 1 soort uit de
categorie “Ernstig bedreigd” (EB), 1 soort uit de categorie “Bedreigd” (BE), 7 soorten uit de categorie “Kwetsbaar”
(KW) en drie gevoelige soorten (GE).
Bijna de helft (42%) van de Rode‐Lijstsoorten zijn symbionten en iets meer dan de helft (58%) zijn terrestrische
saprofyten.

4.1.2

Bespreking van de Rode-Lijstsoorten

Er wordt gebruik gemaakt van de Rode Lijst van Nederland (Arnolds & van den Berg, 2013), omdat de ‘Voorlopige
Rode Lijst voor Vlaanderen’ (Walleyn & Verbeken, 1999) slechts een beperkt aantal groepen behandelt.
Hieronder bespreken we kort de ecologie van de Rode‐Lijstsoorten, hun zeldzaamheid en reden van
achteruitgang.
Categorie Ernstig bedreigd (EB)
Muurtrechtertje Omphalina rickenii
Het muurtrechtertje is een saprofyt, tussen mos, op kalkrijke muurtjes. De soort staat op de Rode Lijst vanwege
de zeldzaamheid, daar de soort enkel op oudere muren te vinden is.

Categorie Bedreigd (BE)
Gestreepte satijnzwam Entoloma subradiatum
Gestreepte satijnzwam is een saprofyt van voedselarme loofbossen, met een dunne strooisellaag.

Categorie Kwetsbaar (KW)
Tweesporige satijnzwam Entoloma bisporigerum
Saprotroof in humus en op kale bodem in wilgenstruwelen en vochtige bossen op voedselrijke bodem. De soort
staat op de Rode Lijst vanwege de gevoeligheid van het habitat voor verdroging.
Zilversteelsatijnzwam Entoloma turbidum
Saprotroof, in heiden, heischrale graslanden en in naaldbos, op zure zand‐ of veenbodem. De soort staat op de
Rode Lijst in verband met gevoeligheid voor verruiging en verrijking van de standplaatsen.
Bleekgele vezelkop Inocybe ochroalba

Ectomycorrhizasymbiont van naaldbomen, den en Fijnspar, soms met loofbomen in jonge bosjes op zandgrond.
De soort is gevoelig voor verzuring en vermesting.
Donkere kokosmelkzwam Lactarius mammosus
Mycorrhizasymbiont van den en spar op zure, voedselarme zandgrond. Deze soort staat op de Rode Lijst in
verband met gevoeligheid voor verzuring en vermesting.
Baardige melkzwam Lactarius torminosus
Mycorrhizasymbiont van berk op zure tot neutrale, voedselarme tot matig voedselrijke bodem. Deze soort staat
op de Rode Lijst in verband met gevoeligheid voor verzuring en vermesting.
Oranje berkenboleet Leccinum veripelle
Mycorrhizasymbiont van Berk in loof‐ en gemengde bossen en langs lanen op voedselarme, droge, zandige of
lemige bodem. Deze soort staat gaat achteruit en is gevoelig voor vermesting.
Vergelende russula Russula puellaris
Mycorrhizasymbiont van loof‐ en naaldbomen, op zand‐ en leembodem. Deze soort gaat sterk achteruit door
verzuring en vermesting.

Categorie Gevoelig (GE)
Kleine grauwkop Lyophyllum tylicolor
Saprotroof op humus en strooisel, meestal op aangerijkte plekjes, tussen door urine gedood mos, in loof‐ en
naaldbossen, schraal grasland en heide, op voedsel‐ en kalkarme zand‐ en leemgronden. Deze soort is vrij
algemeen in Vlaanderen en algemeen in de Kempen.
Kleine bloedsteelmycena Mycena sanguinolenta
Saprotroof op blad‐ en naaldenstrooisel op zuurdere bodem. Niet zeldzaam in Vlaanderen.
Bruine ringboleet Suillus luteus
Symbiont van Grove en Zwarte den in jonge naaldbossen en bij opslag op strooiselarme, droge, zure tot basische
zandgrond. Op de Vlaamse Rode Lijst (Walleyn & Verbeken, 1999) stond deze soort als “Achteruitgaand”. In de
Kempen is deze soort algemeen, maar elders in Vlaanderen is ze zeldzaam.

4.1.3

Overzicht van de indicatorsoorten

Hieronder geven we 21 indicatorsoorten die gerangschikt worden per habitattype. Er werden geen
indicatorsoorten voor dood hout gevonden.
Voor de 9 Rode‐Lijstsoorten die ook als indicatorsoort fungeren verwijzen we naar de paragraaf hierboven.

1. Graslanden
A) Zure, schrale graslanden
Kleine grauwkop (GE)
Behaard barnsteenmosklokje Galerina atkinsoniana

Associatie met mos op droge, voedselarme bodem. Algemene soort in Vlaanderen, vaak te vinden in mosrijke
gazons
Honinggeel mosklokje Galerina pumila
Saprotroof op strooisel en humus, vaak tussen mossen, vooral in schrale graslanden en heidevegetaties op zure,
voedselarme zandgrond. Algemeen in de Kempen en de Zandstreek, elders in Vlaanderen zeldzaam.
Grijze mycena Mycena cinerella
Saprotroof op naald‐ en bladstrooisel, vooral in bossen op voedselarme, zure zandgrond; ook in droge
heidevelden en schrale (duin)graslanden. Algemeen in de Kempen en de Zandstreek, elders in Vlaanderen
zeldzaam.
Graskleefsteelmycena Mycena epipterygia
Saprotroof op strooisel tussen gras, blad, naalden en op verterend hout, in loof‐, naaldbos, heide en grasland,
vooral op zure, voedselarme bodems. Algemeen in de Kempen en de Zandstreek, elders in Vlaanderen zeldzaam.
Kleine bloedsteelmycena (GE)

B) oude, vochtige heide
Zilversteelsatijnzwam (KW)

C) Indicatorsoorten van zwak tot matig bemeste, niet gescheurde, oudere graslanden
Driekleurig ruitertje Marasmiellus tricolor
Saprotroof op stengels en wortels van grassen in graslanden op voedselarme zandige bodem. Op de Balenberg
groeide de soort op kale bodem, het is een pioniersoort. Vrij zeldzaam in Vlaanderen.

D) Vochtige schraallanden
Biezenmycena Mycena bulbosa
Saprotroof op dode stengels en bladscheden van biezen, russen, zeggen en grassen in moerasvegetaties. Vrij
zeldzaam in Vlaanderen, maar wellicht ook over het hoofd gezien.

2. Bossen en solitaire bomen op voedselarme bodem
Figuur 8:heide
Biezenmycena
©Paul Wouters
A) Droge
met berken en dennen

Bruine ringboleet (GE)
Koeienboleet Suillus bovinus
Mycorrhizasymbiont van dennen op voedselarme, strooiselarme zandgrond. Vrij algemene soort in de Kempen
en de zandstreek, elders in Vlaanderen zeldzaam.
Donkere kokosmelkzwam (KW)

B) Schrale bermen met bomen
Baardige melkzwam (KW)

C) Kwaliteitsindicator voor droge bossen op voedselarme bodem
Oranje berkenboleet (KW)
Peperboleet Chalciporus piperinus
Mycorrhizasymbiont van loofbomen in schrale bermen op (matig) voedselarme zure zand‐ en leembodems.
Vrij algemeen in de Kempen en de zandstreek, zeer zeldzaam elders in Vlaanderen.
Vergelende russula (KW)
Eekhoorntjesbrood Boletus edulis
Mycorrhizasymbiont van loofbomen, meestal Eik en Beuk. Tegenwoordig enkel nog te vinden in schrale lanen en
bermen op zure, zandige of lemige bodems. De soort is nog steeds algemeen in Vlaanderen, vooral in de Kempen
en de Zandstreek, elders in Vlaanderen is de soort zeldzamer. Eekhoorntjesbrood is fel achteruit gegaan door
verzuring en vermesting.

3. Broekbossen
A) Elzenbroekbossen (goed bestand tegen verdroging)
Donkere elzenzompzwam Alnicola scolecina
Mycorrhizasymbiont van Zwarte els, vooral in elzenbroekbossen op veengrond of nat. Hier gevonden in een
greppel met Zwarte els. Deze soort is vrij algemeen in Vlaanderen.

B) Wilgenbroekbossen (goed bestand tegen verdroging)
Tweesporige satijnzwam (KW)

Greppelmelkzwam Lactarius lacunarum
Mycorrhizasymbiont van loofbomen, vnl. Berk en Wilg op zeer vochtige plaatsen, zoals greppels en slootkanten.
Deze soort is vrij algemeen in Vlaanderen, maar wordt bedreigd door verdroging.

Figuur 9 Greppelmelkzwam

© Roosmarijn Steeman

C) Berkenbroekbossen
Berkenridderzwam Tricholoma fulvum
Mycorrhizasymbiont van loofbomen, meestal Berk, soms Eik, in berkenbroekbossen, gemengde loofbossen en
schrale wegbermen, het meest op vochtige, matig voedselrijke, zandige of venige bodems. Algemeen in de
Kempen en de Zandstreek, elders in Vlaanderen zeldzaam. De soort gaat achteruit door verzuring en vermesting.

4.1.4

Koesterburen

De provincie Vlaams‐Brabant heeft samen met natuurexperts een lijst opgesteld van 229 soorten die bedreigd
zijn in hun voortbestaan en waarvan het zwaartepunt van hun verspreiding binnen de provincie Vlaams‐
Brabant ligt. Dit zijn de PPS of Provinciale Prioritaire Soorten. Uit deze lijst werden 130 koesterburen gekozen,
waarrond gemeentes acties kunnen uitvoeren. Voor deze koesterburen werden maatregelenfiches opgesteld
en 12 leefgebieden geselecteerd.
Er werden slechts 9 paddenstoelen als koesterbuur weerhouden. Daarvan adopteerde de gemeente Tremelo er
één: Slijmwasplaat. Deze paddenstoel is een echte heidesoort die ook te vinden is in heischrale graslanden. De
soort is op Europees niveau zeldzaam. In 2006 werd de soort waargenomen in de nabijgelegen Bolloheide.
Voorlopig werd de soort nog niet waargenomen op de Balenberg, maar het zou goed kunnen dat de soort in de
heiderestanten op de Balenberg opduikt.

Figuur 10 De Slijmwasplaat is een soort om naar uit te kijken op de Balenberg.

4.1.5

Aanbevelingen

De heiderestanten tussen het afgebakende fietsparcours zijn net zoals voor planten ook voor paddenstoelen het
meest waardevol. Het verschil is wel dat de opslag van eik, berk en den voor ectomycorrhizapaddenstoelen een
meerwaarde vormt, terwijl deze verbossing moet teruggedrongen worden voor het voorbestaan van bedreigde
heidesoorten zoals Tandjesgras, Tormentil, Stekelbrem en Mannetjesereprijs.
Het opschieten van wilgen en elzen in de greppels heeft ook zijn meerwaarde voor zeldzame symbionten.
Het verwijderen van opschietende bomen kan best gefaseerd gebeuren, zodanig dat symbionten steeds de kans
krijgen om zich vanuit één locatie naar de andere te verspreiden.
Het grasland in het noorden van het gebied, alsook de andere graslandrestanten in het gebied hebben potentie
voor graslandpaddenstoelen. Mits maaien en afvoeren in de juiste periode kunnen deze graslanden zich
ontwikkelen tot voedselarme, permanente graslanden die waardevol zijn voor graslandpaddenstoelen.
De stukken bos waar het zwaartepunt van de recreatie ligt, zijn weinig waardevol omdat de bodem er teveel
verdicht is enerzijds en omdat er hoofdzakelijk exoten groeien anderzijds. Ook het stuk bos aan de overkant van
de weg, aangrenzend aan de percelen van Natuurpunt is weinig waardevol voor paddenstoelen daar het
voornamelijk uit Amerikaanse eik bestaat.

5 Conclusies en beheeradvies
De Bruine vuurvlinder geniet de grootste prioriteit op de Balenberg. Voor deze soort zijn enerzijds de
aanwezigheid van waardplanten en anderzijds een voldoende aanbod aan nectarplanten van belang.
Als waardplant gebruikt de soort volgens de literatuur zowel Veldzuring (Rumex acetosa) als Schapenzuring
(Rumex acetosella), maar tijdens veldwerk in de provincie Vlaams‐Brabant bleek de voorkeur van de soort uit te
gaan naar Veldzuring (Vanreusel & Jacobs, 2007).
In hoofdstuk 2.1.1 wordt verder ingegaan op de specifieke noden van de Bruine vuurvlinder. Het gefaseerd
maaibeheer, de maaihoogte‐ en methode en de maaiperiode worden hier zorgvuldig uitgelegd. Ook wordt
aangehaald dat het nectaraanbod voldoende groot moet zijn en dat er in de bestaande houtkanten openingen
moeten gemaakt worden om de verschillende graslanden beter met elkaar te verbinden.
Voor vleermuizen en libellen is het behoud van de noordelijke vijver aanbevolen. Toch willen we voorstellen om
deze vijver te dempen. Momenteel wordt deze overwoekerd door een invasieve exoot: Parelvederkruid. Uit
ervaringen van onze beheerders weten we dat deze exoot zeer moeilijk weg te krijgen is, elk fragment van de
plant dat afbreekt kan zich opnieuw ontwikkelen. De goedkoopste oplossing om van deze plant af te geraken is
de vijver dempen, zodat een moerassige zone ontstaat. Bovendien kan op die manier het waardevolle eilandje
met Struikhei worden uitgebreid en ontdaan van exoten. Ook de nectarbronnen voor Bruine vuurvlinder wordt
op deze manier groter. Na het dempen van de vijver kunnen één of twee poelen aangelegd worden in het
grasland ten zuiden van de vijver.
De poelen aanleggen voor de vijver gedempt is af te raden. Het Parelvederkruid zou op die manier in de poelen
kunnen terechtkomen via vogels.
Het aandeel boomholten verhogen is een maatregel die hier wordt voorgesteld voor vleermuizen. Het bos bevat
voornamelijk Amerikaanse eik, Zomereik en Robinia. Beuk is niet aanwezig. De Zomereiken oud laten worden is
de belangrijkste maatregel die hier kan worden toegepast in functie van vleermuizen en holtebewonende vogels
zoals Boomklever en spechten. Wellicht leiden deze bomen onder de hoge recreatiedruk en zal een regelmatige
veiligheidscontrole op termijn noodzakelijk zijn.
Hoewel de focus van dit onderzoek niet op solitaire bijen lag, lijkt het domein toch veelbelovend. Hierbij geven
we enkele tips voor deze soortgroep
‐ Net als vlinders zijn ook bijen en hommels gebaat bij een gevarieerd aanbod aan bloemen (nectar &
stuifmeel). Inheemse plantensoorten dragen daarbij de voorkeur weg. De maatregelen die hierboven voor
Bruine vuurvlinder vermeld werden, draaien wellicht ook positief uit voor bijen en hommels.
‐ Het merendeel van de wilde bijen en hommels nestelt in de grond. Op verschillende plekken in het domein
zijn steilrandjes of zonbeschenen hellingen aanwezig. Voor bijen moeten die zoveel mogelijk gevrijwaard
blijven. Occasionele betreding is niet noodzakelijk slecht, omdat dat de kale plekjes openhoudt. Vergrassing
is nefast voor grondbewonende bijen.
Voor paddenstoelen zijn de heiderestanten van de Balenberg zeer waardevol. Net zoals voor planten bevelen wij
een gefaseerd heidebeheer aan, waarbij enkele solitaire bomen blijven staan. Het spontane opschieten van eik,
berk en vooral Amerikaanse vogelkers moet onder controle worden gehouden.
Het is uitvoerbaar om alle boomopslag om de 7 jaar te verwijderen (gefaseerd). Wel mogen een paar grote
berken blijven staan, maar kleine opslag moet verwijderd worden zodat er dat zelfde jaar of het jaar nadien kan
gemaaid worden. Misschien zal dit de eerste keer gepaard gaan met het ontstronken van een paar bomen zodat
maaien mogelijk wordt. In het midden mag er wel wat brem en andere opslag blijven staan. Om de drie jaar kan
er 1x in september gemaaid worden op de heidestukken. Dit alles kan best gefaseerd gebeuren.
Uitbreiding van het eilandje en verwijderen van de exoten daar is ook voor paddenstoelen een gewenste
maatregel. De opschietende wilgen en elzen in de grachten kunnen best behouden blijven.
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7 Bijlagen
Bijlage 1 Waargenomen dagvlinders met Rode‐Lijstcategorie
Wetenschappelijke naam

Nederlandse naam

Rode Lijst

Ochlodes sylvanus

Groot dikkopje

Thymelicus lineola

Zwartsprietdikkopje

Kwetsbaar

Thymelicus sylvestris

Geelsprietdikkopje

Kwetsbaar

Papilio machaon

Koninginnenpage

Anthocharis cardamines

Oranjetipje

Pieris brassicae

Groot koolwitje

Pieris rapae

Klein koolwitje

Pieris napi

Klein geaderd witje

Colias croceus

Oranje luzernevlinder

Gonepteryx rhamni

Citroenvlinder

Lycaena phlaeas

Kleine vuurvlinder

Celastrina argiolus

Boomblauwtje

Aricia agestis

Bruin blauwtje

Polyommatus icarus

Icarusblauwtje

Lycaena tityrys

Bruine vuurvlinder

Vanessa atalanta

Atalanta

Vanessa cardui

Distelvlinder

Aglais io

Dagpauwoog

Polygonia c

Gehakkelde aurelia

Araschnia levana

Landkaartje

Pararge aegeria

Bont zandoogje

Coenonympha pamphilus

Hooibeestje

Aphantopus hyperantus

Koevinkje

Maniola jurtina

Bruin zandoogje

Bijna in gevaar

Kwetsbaar

Bijlage 2 Waargenomen sprinkhanen met Rode‐Lijstcategorie
Wetenschappelijke naam

Nederlandse naam

Chorthippus biguttulus

Ratelaar

Chorthippus brunneus

Bruine Sprinkhaan

Conocephalus dorsalis

Gewoon Spitskopje

Conocephalus fuscus

Zuidelijk Spitskopje

Leptophyes punctatissima

Struiksprinkhaan

Meconema thalassinum

Boomsprinkhaan

Rode Lijst

zeldzaam

Phaneroptera falcata

Sikkelsprinkhaan

Pseudochorthippus parallelus

Krasser

Tetrix undulata

Gewoon Doorntje

Tettigonia viridissima

Grote Groene Sabelsprinkhaan

Bijlage 3 Waargenomen libellen met Rode‐Lijstcategorie
Wetenschappelijke naam

Nederlandse naam

Chalcolestes viridis

Houtpantserjuffer

Coenagrion puella

Azuurwaterjuffer

Enallagma cyathigerum

Watersnuffel

Ischnura elegans

Lantaarntje

Pyrrhosoma nymphula

Vuurjuffer

Platycnemis pennipes

Blauwe breedscheenjuffer

Aeshna cyanea

Blauwe glazenmaker

Anax imperator

Grote keizerlibel

Gomphus pulchellus

Plasrombout

Cordulia aenea

Smaragdlibel

Orthetrum cancellatum

Gewone oeverlibel

Sympetrum sanguineum

Bloedrode heidelibel

Sympetrum striolatum

Bruinrode heidelibel

Rode Lijst

Bijlage 4 Waargenomen paddenstoelen met Ecologie, Rode Lijst en
aanduiding van de indicatorsoorten
#

Nederlandse naam

Rode
Ecologie Lijst

Indicator

1 Alnicola scolecina

Donkere elzenzompzwam

Em

3A

2 Amanita citrina

Gele knolamaniet

Em

3 Amanita muscaria

Vliegenzwam

Em

4 Amanita rubescens

Parelamaniet

Em

5 Arcyria denudata

Karmijnrood netwatje

Fh

6 Arrhenia retiruga

Gerimpeld mosoortje

Am

7 Baeospora myosura

Muizenstaartzwam

Sk

8 Bolbitius reticulatus

Violetgrijs kleefhoedje

St

9 Boletus edulis

Gewoon eekhoorntjesbrood

Em

Papierzwammetje

Sh

Wetenschappelijke naam

10 Byssomerulius corium

2C

#

Nederlandse naam

Rode
Ecologie Lijst

Indicator

11 Chalciporus piperatus

Peperboleet

Em

2C

12 Ciboria pseudotuberosa

Eikelbekertje

Sk

13 Claviceps microcephala

Pijpenstrootjemoederkoren

P

14 Clitocybe clavipes

Knotsvoettrechterzwam

St

15 Clitocybe fragrans

Slanke anijstrechterzwam

St

16 Clitocybe phyllophila

Grote bostrechterzwam

St

17 Clitopilus prunulus

Grote molenaar

Em

18 Collybia cirrata

Dwergcollybia

St

19 Collybia cookei

Okerknolcollybia

St

20 Coprinellus micaceus

Gewone glimmerinktzwam

St

21 Coprinopsis lagopus

Hazenpootje

Sk

22 Cordyceps militaris

Rupsendoder

P

23 Cortinarius hemitrichus

Witschubbige gordijnzwam

Em

24 Crepidotus epibryus

Klein oorzwammetje

Sk

Wetenschappelijke naam

25 Cronartium quercuum

P

26 Cystoderma amianthinum

Okergele korrelhoed

St

27 Dacrymyces stillatus

Oranje druppelzwam

Sh

28 Daedaleopsis confragosa

Roodporiehoutzwam

Sh

29 Daedaleopsis tricolor

Roodplaathoutzwam

Sh

30 Daldinia concentrica

Kogelhoutskoolzwam

Sh

31 Diatrypella favacea

Berkenschorsschijfje

Sh

32 Diatrypella quercina

Eikenschorsschijfje

Sh

33 Entoloma bisporigerum

Tweesporige satijnzwam

St

34 Entoloma conferendum

Sterspoorsatijnzwam

St

35 Entoloma rhodopolium

Grauwe bossatijnzwam

St

36 Entoloma sericeum

Bruine satijnzwam

St

37 Entoloma subradiatum

Gestreepte satijnzwam

St

BE

38 Entoloma turbidum

Zilversteelsatijnzwam

St

KW

39 Erysiphe alphitoides

Eikenmeeldauw

P

40 Erysiphe trifoliorum

Klavermeeldauw

P

41 Galerina atkinsoniana

Behaard barnsteenmosklokje

Am

42 Galerina clavata

Groot mosklokje

Am

43 Galerina pumila

Am

44 Galerina vittiformis

Honinggeel mosklokje
Barnsteenmosklokje (var.
vittiformis)

45 Gymnopilus junonius

Prachtvlamhoed

Sh

46 Gymnopus androsaceus

Paardenhaartaailing

St

47 Gymnopus dryophilus

Gewoon eikenbladzwammetje St

Am

KW

1B

1A
1A

#

Nederlandse naam

Rode
Ecologie Lijst

48 Hebeloma mesophaeum

Tweekleurige vaalhoed

Em

49 Hebeloma populinum

Populierenvaalhoed

Em

50 Hebeloma sacchariolens

Oranjebloesemzwam

Em

51 Hemipholiota populnea

Wollige bundelzwam

Sh

Wetenschappelijke naam

52 Hygrophoropsis aurantiaca Valse hanenkam
Hymenoscyphus
53 fructigenus
Eikeldopzwam

Indicator

Sh
Sk

54 Hyphodontia pallidula

Kleinsporige wrattandjeszwam Sh

55 Hypholoma fasciculare

Gewone zwavelkop

Sh

56 Inocybe curvipes

Zilversteelvezelkop

Sh

57 Inocybe flocculosa

Vlokkige vezelkop

Em

58 Inocybe napipes

Bruine knolvezelkop

Em

59 Inocybe ochroalba

Bleekgele vezelkop

Em

60 Inocybe sindonia

Blonde vezelkop

Em

61 Laccaria bicolor

Tweekleurige fopzwam

Em

62 Laccaria laccata

Gewone fopzwam

Em

63 Laccaria proxima

Schubbige fopzwam

Em

64 Lactarius glyciosmus

Kokosmelkzwam

Em

65 Lactarius lacunarum

Greppelmelkzwam

Em

66 Lactarius mammosus

Donkere kokosmelkzwam

Em

67 Lactarius quietus

Kaneelkleurige melkzwam

Em

68 Lactarius rufus

Rossige melkzwam

Em

69 Lactarius tabidus

Rimpelende melkzwam

Em

70 Lactarius torminosus

Baardige melkzwam

Em

71 Laetiporus sulphureus
Leccinum
72 cyaneobasileucum

Zwavelzwam

P

Bruingrijze berkenboleet

Em

73 Leccinum scabrum

Gewone berkenboleet

Em

74 Leccinum variicolor

Bonte berkenboleet

Em

75 Leccinum versipelle

Oranje berkenboleet

Em

76 Lenzites betulinus

Fopelfenbankje

Sh

77 Lepista nuda

Paarse schijnridderzwam

St

78 Lycoperdon perlatum

Parelstuifzwam

St

79 Lyophyllum tylicolor

Kleine grauwkop

St

80 Macrocystidia cucumis

Levertraanzwam

St

81 Macrotyphula fistulosa

Pijpknotszwam

Sh

82 Macrotyphula juncea

Draadknotszwam

St

83 Marasmiellus tricolor

Driekleurig ruitertje

St

84 Marasmius setosus

Tengere beukentaailing

St

KW

3B
KW

2A

KW

2B

KW

2C

GE

1A

1C

#

Nederlandse naam

Rode
Ecologie Lijst

85 Melampsora epitea

Waardrijke wilgenroest

P

86 Melampsoridium betulinum

Berk-en-elsroest

P

87 Mycena adscendens

Suikermycena

Sh

88 Mycena aetites

Grijsbruine grasmycena

St

89 Mycena amicta

Donzige mycena

St

90 Mycena arcangeliana

Bundelmycena

Sh

91 Mycena bulbosa

Biezenmycena

Sk

1D

92 Mycena cinerella

Grijze mycena

St

1A

93 Mycena diosma

Donker elfenschermpje

St

94 Mycena epipterygia

Graskleefsteelmycena

St

95 Mycena filopes

Draadsteelmycena

St

96 Mycena flavescens

Geelsnedemycena

St

97 Mycena galericulata

Helmmycena

Sh

98 Mycena galopus

Melksteelmycena

St

99 Mycena haematopus

Grote bloedsteelmycena

Sh

Wetenschappelijke naam

100 Mycena leptocephala

Stinkmycena

Indicator

1A

St

101 Mycena olivaceomarginata Bruinsnedemycena

St

102 Mycena pura

Gewoon elfenschermpje

St

103 Mycena purpureofusca

Purperbruine mycena

St

104 Mycena rosea

Heksenschermpje

St

105 Mycena sanguinolenta

Kleine bloedsteelmycena

St

106 Mycena speirea

Kleine breedplaatmycena

St

107 Mycena vitilis

Papilmycena

St

108 Nectria cinnabarina

Gewoon meniezwammetje

P

109 Omphalina rickenii

Muurtrechtertje

St

110 Paxillus involutus

Gewone krulzoom

Em

111 Peniophora quercina

Paarse eikenschorszwam

Sh

112 Phaeolus schweinitzii

Dennenvoetzwam

P

113 Phragmidium violaceum

Veelcellige braamroest

P

114 Piptoporus betulinus

Berkenzwam

P

115 Pleurotus ostreatus

Gewone oesterzwam

Sh

116 Pluteus pouzarianus

Naaldhouthertenzwam

Sh

117 Polyporus varius

Waaierbuisjeszwam

Sh

118 Psathyrella piluliformis
Pseudohydnum
119 gelatinosum

Witsteelfranjehoed

Sh

Stekeltrilzwam

Sh

120 Radulomyces molaris

Getande boomkorst

Sh

121 Rhodocollybia butyracea

Botercollybia

St

GE

EB

OG

1A

Nederlandse naam

Rode
Ecologie Lijst

122 Rickenella fibula

Oranjegeel trechtertje

Am

123 Roridomyces roridus

Slijmsteelmycena

St

124 Russula fragilis

Broze russula

Em

125 Russula puellaris

Vergelende russula

Em

126 Russula risigallina

Abrikozenrussula

Em

127 Russula silvestris

Loofbosbraakrussula

Em

128 Rutstroemia firma

Eikentakstromakelkje

Sk

129 Schizophyllum commune

Waaiertje

Sh

130 Schizopora radula

Splijtende tandzwam

Sh

131 Scleroderma citrinum

Gele aardappelbovist

Em

132 Scleroderma verrucosum

Wortelende aardappelbovist

Em

133 Stereum hirsutum

Gele korstzwam

Sh

134 Stereum subtomentosum

Waaierkorstzwam

Sh

135 Strobilurus esculentus

Sparrenkegelzwam

Sk

136 Suillus bovinus

Koeienboleet

Em

137 Suillus luteus

Bruine ringboleet

Em

138 Taphrina alni

Elzenvlag

P

139 Thelephora terrestris

Gewone franjezwam

Em

140 Trametes versicolor

Gewoon elfenbankje

Sh

141 Hypocrea rufa

Rossige kussentjeszwam

Sh

142 Tricholoma fulvum

Berkenridderzwam

Em

143 Tubaria conspersa

Zemelig donsvoetje

St

144 Tubaria furfuracea

Gewoon donsvoetje

St

145 Uromyces fallens

Klaverroest

P

#

Wetenschappelijke naam

KW

Indicator

2C

2A
GE

2A

3C

Natuurpunt is de grootste natuurvereniging in
Vlaanderen. Duizenden vrijwilligers en 400 professionele
medewerkers werken voor de bescherming van belangrijke
leefgebieden, soorten en landschappen. Om dit doel te
bereiken beschermt de vereniging de resterende natuur
in Vlaanderen door gebieden aan te kopen en beheren,
door soorten en leefgebieden te bestuderen en
monitoren, door mensen kennis te laten maken met de
natuur en door beleidsbeïnvloeding op lokaal, regio-naal
en Europees niveau. Natuurpunt beheert meer dan
22.000 ha natuur verspreid over 500 natuurgebieden.
102.000 families zijn lid van Natuurpunt.

