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Leeswijzer

S OORTENGROEP Bi j l age  X Hab i t at r i c ht l i j n

Soortnaam

Soortengroep
De versch illende soorten van de bijlage 2 en 4 van de 
H ab ita trich tlijn  zijn onderverdeeld in 5 groepen: planten, 
weekdieren en geleedpotigen, vissen en rondbekken, a m fi
bieën en reptie len en zoogdieren.

I

I

*■ Soortnaam
58 soorten planten en dieren van de bijlage 2 en 4 van de Habi
ta trich tlijn , die in Vlaanderen of het Belgisch deel van de 
Noordzee voorkomen, worden in dit deel van het boek bespro
ken. Soorten die werden geselecteerd voldoen aan m instens 
één van de volgende criteria:
• Soorten van de bijlage 2 w aarvoor o ffic iee l Speciale 

Beschermingszones zijn aangewezen;
• Overige bijlage 2-soorten, waarvan het voorkomen bij ons 

voldoende is gedocumenteerd;
• Soorten van de bijlage 4, die zijn opgenomen in de bijlage III 

van het Decreet Natuurbehoud (versie 19/07/2002,B.S. 
31/08/2002);

• Overige bijlage 4-soorten, waarvan voortp lanting of regel
matig voorkomen in Vlaanderen of het Belgisch deel van de 
Noordzee is vastgesteld.

Volgende soorten werden uitgesloten (toestand 2007):
• Soorten die als uitgestorven worden beschouwd;
• Soorten die tengevolge van introductie buiten hun na tuurlijk  

verspreidingsareaal voorkomen;
• Ongewervelde dieren waarvan voorplanting bij ons (nog) niet 

is aangetoond;
• A lle walvisachtigen die slechts sporadisch in het Belgisch 

deel van de Noordzee worden aangetroffen;
• Soorten van de bijlage 5 van de Habitatrichtlijn.

Voor een overzicht van alle soorten van deze categorieën wordt 
verwezen naar Tabel 2, 3 en 4 in deel I van dit boek.

Voor de wetenschappelijke naam w ordt de naamgeving van de 
Habitatrichtlijnbijlagen gevolgd. De volgorde van de soorten 
binnen elke groep is alfabetisch, volgens de wetenschappelijke 
naam.

Bijlage Habitatrichtlijn
Hier staat aangegeven of de soo rt is opgenomen in 
de bijlage 2 en/of 4 van de H ab ita trich tlijn .

Kaart Speciale Beschermingszones
Voor 23 besproken bijlage 2-soorten zijn Speciale 
Beschermingszones (SBZ) aangewezen in Vlaan
deren (B.Vl.Reg. 24/05/2002, B.S. 17/08/2002). Met 
een rode k leur w ordt aangegeven welke SBZ voor de 
betreffende soort m om enteel offic ieel zijn aangewe
zen. Voor de im plicaties van dergelijke aanwijzing 
wordt verwezen naar deel I van dit boek, waar de 
verschillende SBZ in Kader 2 ook met naam worden 
vernoemd, samen met hun oppervlakte en de reden 
van de aanwijzing. Voor 7 actueel in Vlaanderen 
voorkomende bijlage 2-soorten zijn (nog) geen SBZ 
aangewezen. Ook voor mariene bijlage 2-soorten 
zijn in het Belgisch deel van de Noordzee geen SBZ 
aangewezen; ze genieten w e l een w e tte lijke  
bescherming in het hele Belgische mariene gebied 
(K.B. 21/12/2001, B.S. 14/02/2002).
Voor een correcte in terpretatie van de kaartjes dient 
met nadruk gewezen op het volgende:
• Een SBZ bestaat m eesta l u it versch illende dee l

gebieden. Het is niet noodzakelijk zo (zelfs ee r
der uitzondering) dat de betreffende soo rt in e lk 
deelgebied voorkom t van de SBZ die voor die 
soo rt is aangewezen.

• Tengevolge van de verbeterde kennis van de 
verspreid ing van som m ige soorten, zijn e r SBZ 
w aar de soo rt actueel voorkom t zonder dat de 
SBZ specifiek voor de soo rt is aangewezen.

• De kaartjes doen geen u itsp raak over de g ro o t
te van populaties.

Voor bijlage 4-soorten worden geen SBZ aangewe
zen en zijn dan ook geen kaartjes afgebeeld. In 
principe moeten de betreffende soorten over het 
hele grondgebied s tr ik t worden bescherm d (zie 
tekst en Tabel 3 in deel I van d it boek).
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Beschri jving
De opvallendste of m eest typische kenm erken van de soo rt worden beschreven.

Habitat  /  Ecologie
In deze paragraaf worden beknopt de biotoopeisen beschreven van de soort. Waar relevant w ord t h ierin verder ged iffe 

rentieerd, bv. leefgebieden in w in te r en zomer, om te foerageren, te schuilen, te rusten, enzovoort. Waar nuttig w ord t kort 

ingegaan op m arkan t gedrag en voedselkeuze.

Verspreiding
De verspreid ing van de soo rt in Europa w ord t vernoem d, gevolgd door een bespreking van de situa tie  in Vlaanderen of 

het Belg isch deel van de Noordzee.

Kaart  actuele verspreiding
De recente verspreid ing voor elke soo rt w o rd t weergegeven per hok van 5x5 km. Voor de V leerm uizen is h ierb ij onde r

scheid gem aakt tussen w in te r- en zom erverb lijfp laa tsen. Naargelang de soortengroep dekken de kaartjes ve rsch illen 

de periodes to t heden. De weergegeven p lantenverspreid ing omvat de periode vanaf 1972, voor ongewervelden is dit 

1990, voor vissen en rondbekken 1979, reptie len en am fib ieën 1995 en zoogdieren 1987. Voor de aanm aak van de ka a rt

jes van de zoogdieren en rep tie len /am fib ieën werden de verspreid ingsgegevens bere idw illig  te r beschikking gesteld door 

resp. de Z oogd ie renw erkgroep  en Hyla van N a tu u rp u n t vzw. L ibe llengegevens w erden v e rs tre k t door de 

Libe llenverenig ing Vlaanderen en verspreid ingsgegevens van slakken door Bart Vercoutere, F loris Verhaeghe, Rose 

Sablon en Koen Verschoore. De overige gegevens zijn afkom stig van de eigen databanken op het INBO.

Rode Li js tcategor ie  Vlaanderen
In deze rub riek  w ord t de sta tus aangegeven op de betreffende Rode L ijst (s.l.) voor Vlaanderen (zie lite ra tu u r lijs t ach te r

aan d it boek). Waar de recente kennis du ide lijk  aangeeft dat de offic ië le  Rode L ijstcategorie niet m eer up-to -da te  is, 

w ord t d it aangegeven. De categorieën die worden gebru ik t zijn: U itgestorven, Met u itsterven bedreigd, Bedreigd, 

Kwetsbaar, Zeldzaam, Achteru itgaand en M om enteel niet bedreigd.

Bedreigingen
Naast algem ene bedreigingen als habita tve rlies en verstoring  worden de m eest voorkom ende en voor de hand liggende 

bedreigingen specifiek voor de soo rt opgesomd. Op lokaal niveau kunnen nog andere factoren een ro l spelen. Het hoeft 

verder geen betoog dat ook m ondiale bedreigingen zoals k lim aatsveranderingen (m et gevolgen zoals een afname of v e r

schuiving van het voedselaanbod of een s tijg ing  van de zeespiegel) d irect of ind irect hun effecten kunnen hebben.

Beheer
Voor alle soorten gelden uiteraard enkele algem ene beheerm aatregelen zoals het behoud of het he rs te l van de omvang 

en de kw a lite it van het leefgebied van de huidige populatie. Mogelijke of voor de hand liggende bescherm ings- of beheer

m aatregelen voor de soo rt worden aangegeven. In een aanta l gevallen kunnen de vernoem de m aatregelen slechts in d i

catie f zijn, aangezien de situa tie  van de soo rt vaak per gebied bekeken m oet worden. Voor m eer gedeta illeerde in fo rm a

tie w ord t doorverwezen naar de gespecialiseerde lite ra tu u r (zie achteraan d it boek).

L i t e ra tuur
Achteraan in d it boek volgt een verw ijz ing naar de be langrijkste  ach te rg rond lite ra tuur, verdeeld over de versch illende 

soortengroepen, waarin m eer in fo rm atie  over een soo rt kan worden opgezocht. De referenties werden geselecteerd op 

basis van hun actua lite it, beschikbaarheid en relevantie voor Vlaanderen.
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PLANTEN B i j l a g e  2 H a b i t a t r i c h t l i j n

Geel schorpioenmos (Hamatocaulis vernicosus)

Beschri jving
Geel schorp ioenm os is een vrij robuust, groen, goudgeel 

to t bru in, regelm atig  geveerd slaapm os, waarvan de s ten 

ge l to t 15 cm lang w ordt. De 3 m m  grote bladeren zijn 

generfd en aan de top s ikke lvorm ig  gebogen. Aan de basis 

zijn de bladeren geplooid. M icroscopisch onderzoek is 

noodzakelijk om de soo rt m et zekerheid te onderscheiden 

van andere slaapm ossen m et haakvorm ig gebogen blade

ren. Aan de bladbasis ontbreken oortjes en de stengel 

heeft geen buitenste cellaag m et grote, doorzichtige ce l

len, noch centra le streng (te zien op een coupe). Het mos 

verm eerdert zich vegetatie f m et behulp van losbrekende 

takjes; sporenkapse ls zijn in Vlaanderen niet gevonden.

Habitat  /  Ecologie
De soort is aan te treffen in m oskussens in basenrijke 

(m aar niet kalkrijke), s tiksto farm e en natte depressies in 

b lauwgraslanden en voedselarm e Dotterbloem hooilanden 

(habitattype 6410) en in kwelvenen (cf. habitattype 7140).

Verspreiding
Geel schorpioenm os is in Vlaanderen bekend van 7 loca

ties, alle in de Antwerpse Kempen. Van drie plaatsen is hij 

alleen bekend van vóór 1900 en van twee plaatsen alleen 

van vóór 1950. S lechts op één plaats, in Oelegem, is de 

soo rt na zijn ontdekking in 1904 nog recent teruggevon

den. De vele verm e ld ingen in de lite ra tu u r voor het 

Torfbroek in Kam penhout berusten alle op foutieve de te r

m inaties (verw arring m et Groen schorpioenm os).

Rode Li js tcategor ie Vlaanderen
Niet gekend (w e llich t m et uitsterven bedreigd)

Bedreigingen
Hoofdoorzaak van de achteru itgang is de ontginning, o n t

watering, verm esting en verbossing van venen en m oe

rassen m et basenrijke kwel.

Beheer
Stagnerend regenw ater m oet afgevoerd worden om het 

basenrijke kw e lm ilieu  te optim aliseren. Andere b e la ng rij

ke m aatregelen zijn het tegengaan van verdroging en v e r

m esting. Een m aai- of graasbeheer is noodzakelijk zodat 

geen verbossing optreedt, hoewel een zwakke beschadu- 

w ing w e l kan worden verdragen.
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PLANTEN B i j l ag e  2 H a b i t a t r i c h t l i j n

Kruipend moerasscherm (A p iu m  repens)

Beschri jving
Kruipend m oerasscherm  is een 5 to t 25 cm hoge, ove rb lij

vende plant van de Scherm bloem igenfam ilie . Typisch is de 

dunne, kru ipende stengel die op de knopen w o rte lt en b la

deren draagt. De bladeren zijn enkel geveerd en onge lijk  

gezaagd. De bloei va lt in de periode jun i-oktobe r. De s te 

len van de w itte  bloem scherm en ontspringen tegen het 

grondoppervlak.

Habitat  /  Ecologie
Kruipend m oerasscherm  is een p ion ierp lan t van open of 

tage vegetaties op (periodiek) natte, matig voedselrijke 

gronden. Die open plekken kunnen ontstaan door rege l

m atige overstrom ing van graslanden of door begrazing en 

vertrappe ling  van de vegetatie. De soo rt is gebonden aan 

natte, extensief begraasde w eilanden m et open plekken in 

de vegetatie. In V laanderen lig t de grootste groe ip laats in 

een openbaar park, w aar de soo rt in de frequent en kort 

gemaaide, natte gazons voorkom t. Aan de kust kom t ze 

voor aan de rand van (drink)poelen in duinvalle ien (habi

tattype 2190).

nog één vindp laa ts nabij Herk-de-S tad (Vroente). In 2006 

werd een nieuwe kustpopu la tie  aangetroffen in G roenen

d ijk  (N ieuwpoort). Oude vindplaatsen zijn gekend van de 

Dem ervalle i, de kustpo lders en het M eetjeslandse kre- 

kengebied.

Rode Li jstcategor ie  Vlaanderen
Met u itsterven bedreigd

Bedreigingen
De voornaam ste bedreigingen zijn overbem esting, v e rru i- 

ging door het wegvallen van begrazings- of m aaibeheer en 

het wegvallen van langdurige w interoverstrom ingen.

Beheer
Op de resterende groeip laatsen dient het beheer zich 

voorat te rich ten op behoud of he rs te l van de hydrologie en 

een extensieve beweiding of in tensie f maaibeheer. Door in 

de omgeving nieuwe poelen aan te leggen m et zeer ge le i

de lijk  hellende oevers, kan de soo rt lokaal uitbreiden.

Verspreiding
In Vlaanderen is Kruipend m oerasscherm  een u ite rs t 

zeldzam e soo rt. A c tue e l zijn nog zes g roe ip laa tsen  

gekend. Drie v indplaatsen s itueren zich in de du ingeb ie

den van de W estkust (Houtsaegerduinen, Hannecartbos, 

Oostvoorduinen). De grootste populatie van Vlaanderen 

bevindt zich in het Mechelse V rijbroekpark. Verder is er
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PLANTEN B i j l a g e  2 H a b i t a t r i c h t l i j n

Groenknolorchis (H p aris  loeselii)

Beschri jving
De G roenknolorch is (vroeger ook S turm ia  genoemd) is 

een 6 to t 20 cm hoge, zeer onopvallende orchidee m et 4 

to t 8 groengele bloemen. De stengelvoet is verd ik t to t een 

bovengrondse, groene knol, die om huld w ord t door de 

voet van één paar glanzend groene bladeren. De b loe itijd  

va lt in de periode ju n i- ju li.

Habitat  /  Ecologie
De G roenknolorch is is een soo rt van vochtige duinvalleien 

(habitattype 2190), trilvenen (habitattype 7140) en a lk a li

sche laagveenm oerassen (habitattype 7230). Ze staat op 

plekken die gedurende het gehele ja a r zeer nat zijn en 

onder invloed staan van basenrijk  grondwater. De soort 

kom t m eesta l voor in p ion iers itua ties m et geringe bodem- 

bedekking (duinvalleien) of in dikke m ostapijten (trilveen 

en a lka lisch laagveen).

Verspreiding
In Vlaanderen is G roenknolorch is een u ite rs t zeldzame 

soort, mede om w ille  van de zeldzaam heid van het hab ita t

type waarin de soo rt voorkom t. In het begin van de 20ste 

eeuw waren nog versch illende vindplaatsen gekend aan 

de Oost- en W estkust en verspreid in Antwerpen, Lim burg 

en V laam s-Brabant. De enige overgebleven vindp laats is 

m om entee l gelegen te Mol.

Rode Li js tcategor ie Vlaanderen
Met u itsterven bedreigd

Bedreigingen
De achteruitgang van de soo rt is voora l te w ijten  aan het 

ve rn ie tigen  van de groeip laatsen, ve rs to ring  van het 

grondw aterreg im e, verdroging, verm esting en het d ich t

groeien van de groeip laatsen door gebrek aan beheer.

Beheer
G roenknolorchis is een kieskeurige soort. Het beheer op 

de actuele en eventueel vroegere groeip laatsen dient 

ge rich t te zijn op behoud of herste l van de specifieke 

hydrologie. Aandachtspunten zijn: verm ijden dat zuur 

regenwater s tagneert, bu ffe ring tegen grondw aterschom - 

m elingen door w a te rw inn ingen en tegengaan van ve rm in 

derde grondwatertoevoer of eu tro fië ring  van grond- of 

oppervlaktewater. Daarnaast is een aangepast m aaibe- 

heer no odzake lijk  in de la te zom er of het najaar. 

D ichtgegroeide, oude groeip laatsen kunnen terug open 

gem aakt worden. In Nederland is de soo rt in nieuwe 

gebieden opgedoken, zodat w ord t aangenomen dat de dis- 

persiecapacite it van de fijne orchideeënzaden geen te 

grote beperkende factor vorm t.
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PLANTEN B i j l ag e  2 H a b i t a t r i c h t l i j n

Drijvende waterweegbree (Luronium natans)

Beschri jving
Drijvende waterweegbree is een tenger w a te r- en oever- 

ptantje m et drijvende, e llip tische , 1 to t 3 cm grote b laad

jes en ondergedoken, lijnvorm ige bladeren van ongeveer 

0,5 cm breed. De bloemen hebben 3 w itte  kroonbladen 

m et een geel cen trum  en hebben een d iam ete r van onge

veer 2 cm. Ze drijven op het w a te r en bloeien in de pe rio 

de jun i-oktober. De dopvruchtjes rijpen onder water. De 

zaden kunnen in de bodem tien ta llen  ja ren hun kiem - 

krach t behouden. De plant kan zich ook vegetatie f u itb re i

den door de vorm ing van u itlopers.

Habitat  /  Ecologie
De plant groeit in strom end of stilstaand water, zoals vijvers, 

sloten en plassen en op de kortstondig droogvallende oevers 

daarvan. Het is een typische soort van wateren met pionier- 

vegetaties van de Oeverkruidklasse (habitattypes 3110 en 

3120). Het w a te r is helder, vaak vrij voedselarm tot matig 

voedselrijk, zuur tot licht basisch en m et zeer lage fosfaat- 

en nitraatgehaltes. De plant verdw ijnt van zodra te veel con

currentie met andere planten optreedt. In voedselarme 

omstandigheden, waarbij er niet te veel ophoping van orga

nisch m ateriaa l op de bodem plaats vindt, kan de soort lang

durig stand houden. In voedselrijkere omgeving is de soort 

m eestal gebonden aan situaties met ijze rrijk  kwelwater of 

andere m ilieuom standigheden die de successie naar vege

taties m et m eer competitieve soorten vertragen.

Verspreiding
In Vlaanderen kwam Drijvende w aterweegbree vroeger op 

een groot aanta l plaatsen verspreid over de hele Kempen

voor, m et de Dem er en Beneden-D ijle als zuidgrens. 

Daarnaast waren e r geïsoleerde populaties in de Vlaamse 

Zandstreek. Verschillende vindplaatsen zijn ondertussen 

verdwenen; de laa tst gekende populatie in de Vlaamse 

Zandstreek (Kraenepoel) da teert van 1984.

Rode Li jstcategor ie  Vlaanderen
Kwetsbaar

Bedreigingen
De achteru itgang van de soo rt is vooral te w ijten  aan 

eu tro fië ring  of verzuring van het w ater, hab ita tve rn ie ti- 

ging en verlies  van habita tdynam iek. Ook invasieve s o o r

ten kunnen lokaa l een ro l spelen.

Beheer
Op de resterende groeiplaatsen dient het beheer zich vooral 

te richten op het behoud of verbeteren van de w ate rkw a lite it 

en het vertragen van de successie naar vegetatietypes die de 

soort wegconcurreren. W indwerking op het w ater is bevor

de rlijk  om accumulatie van organisch m ateriaal op de 

waterbodem  tegen te gaan. Verm its ook beschaduwing en 

bladval in het w a te r ongunstig zijn, kan het nodig zijn om 

oeverzones vrij te houden van dichte boom- en stru ikbe- 

groeiing. Visbepotingen zijn ongewenst. Indien op oude 

groeiplaatsen nog een zaadvoorraad aanwezig is, kan de 

soort zich eventueel opnieuw vestigen wanneer het habitat

type hersteld wordt.
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WEEKDI EREN EN GELEED PO TIGEN B i j l a g e  2 en 4 H a b i t a t r i c h t l i j n

Platte schijfhoren (Anisus vorticu lus)

Beschri jving
De Platte sch ijfhoren is een sch ijfvorm ige w a te rs lak  van 

ca. 6 m m  d iam ete r en 1 m m  dikte. Het s lakkenhuis je  is 

m at bruin en sp iraa lvorm ig opgewonden m et in to taa l zo'n 

5,5 w indingen die ge le ide lijk  in grootte toenem en. De 

mondopening neem t s lechts 1/5 van de d iam ete r in beslag 

en is du ide lijk  breder dan hoog. De laatste w inding heeft 

een du ide lijke kie l. In tegenste lling  to t de algemene, s te rk  

gelijkende, m aar grotere (tot 13 mm) D raa iko lksch ijf- 

horenslak (A n is u s  v o rte x ), is de k ie l ech ter gelegen te r 

hoogte van of net boven het m idden van de w inding. De 

vorm  van de mondopening en de du ide lijke k ie l s lu iten 

verw arring  uit m et nog 2 andere zustersoorten, die tot 

9 m m  d iam eter groot worden (A n is u s  le u c o s to m a  en 

A . s p iro rb is ) .

Habitat  /  Ecologie
Dit slakje  leeft in n iet verontre in igd, stils taand to t lang

zaam strom end, zoet, eu troof w a te r m et een rijke, onder

gedoken vegetatie (cf. habitattype 3150). Dit kunnen zowel 

plassen als sloten of vaarten zijn. W aters m et een dichte, 

drijvende w aterp lantenvegetatie  zijn m inde r geschikt. De 

slakken leven in de vegetatie of zweven aan het w a te rop

pervlak, w aar ze zich voeden m et algen of ander p lan taa r

dig m ateriaa l.

Verspreiding
De Platte sch ijfhoren is een soo rt m et een M idden- en 

Oost-Europese verspreid ing. De s lak  werd voor het eerst 

in Vlaanderen aangetroffen in 1986 te Zolder (Limburg), 

to t voor ko rt de enige bekende vindplaats. Recent zijn 

levende exem plaren of verse huisjes van de soo rt ook in 

k le ine  aan ta llen  aangetro ffen  in de I jz e rv a lle i te 

D iksm uide (H outenslu isvaart, Kastee lv ijver B lankaart, 

R ingkanaal Spaarbekken), de M oervaart (Desteldonk) en 

(aangevoerde exemplaren?) in de Schelde te Doel. Gericht 

onderzoek kan w e llich t nog bijkom ende vindplaatsen in 

Vlaanderen opleveren. Naar verw achting zijn de polders

en de grote riv ierva lle ien (o.a. Leie, Schelde, Rupel) kans

rijke gebieden om de soo rt aan te tre ffen. E lders verd ie 

nen perm anente , veg e ta tie rijke  w a te rs  de aandacht. 

Nazicht van m useum co llecties bracht alvast ook nog oude 

vindplaatsen aan het lich t langs de Zenne en in Eksaarde, 

Adinkerke, O ostduinkerke en Berlare Broek.

Rode Lijstcategor ie Vlaanderen
Niet gekend (verm oedelijk  zeer zeldzaam of bedreigd)

Bedreigingen
Dit slakje  heeft voora l te leiden van nu triën tenaanrijk ing , 

w aardoor ondergedoken w a te rp lanten verdw ijnen of het 

w a te rop perv lak  m et een laag kroos w o rd t a fgedekt. 

Frequente vegetatie- en s lib ru im ingen  in w a terlopen zijn 

ongunstig en kunnen, in com binatie m et verm esting , u it

e inde lijk  nefast zijn voor de populatie. Ook tijde lijke  u it

droging van het habita t le id t to t het verdw ijnen van de 

soort. A lle vernoem de bedreigingen kunnen cum u la tie f 

optreden bij landbouw intensivering in valle igebieden. In 

het B lankaartgebied vo rm t de intensieve landbouw in de 

bovenstroom se gebieden een kne lpunt voor de w a te rkw a 

lite it in de valle i.

Beheer
Een goede w a te rkw a lite it is een randvoorwaarde voor het 

behoud of herste l van populaties. Het verw ijderen van 

w aterp lantenvegetaties of ru im en van s lib  d ient ach te r

wege te blijven of op een dusdanige m an ie r te gebeuren 

dat op korte afstanden van e lkaa r a ltijd  delen van het lee f

gebied onaangeroerd blijven. W interse overstrom ingen 

kunnen bijdragen aan de dispersie van de soort.
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Nauwe korfslak (V e rtig o  an g u stio r)

Beschri jving
De Nauwe ko rfs lak  is een zeer kle in landslakje (hoogte 1,5 

to t 2 mm) m et een (b ijen)korfvorm ig huisje dat v ijf lin k s 

gewonden omgangen heeft. De twee voorlaatste om gan

gen zijn du ide lijk  rad iaa l gestreept, te rw ijl de laatste 

omgang een w at m inde r krachtige scu lp tuu r heeft. In de 

mond bevinden zich 4 to t 5 tanden. De k le u r van de schelp 

va riee rt van roodbruin to t bruin.

Habitat  /  Ecologie
Dit slakje is in West-Europa vooral bekend van vochtige, kalk- 

rijke duinvalleien (habitattype 2190) met een voorkeur voor 

de overgangszone van nat naar droog. De soort leeft in onze 

duinen in a llerle i vochtige m icrohabitats, goed beschut tegen 

uitdroging, in diverse mogelijke vegetatietypes. De grootste 

aantallen lijken te worden gevonden in de overgangszones 

tussen bos en struweel naar m eer open vegetaties. De 

Nauwe korfslak leeft er op de bodem tussen strooisel en 

mos, onder bladrozetten, dood hout en schors. Het goed ver

teerbare strooisel van populierachtigen en vooral abeel b lijk t 

in de duinen een gegeerd habitat. De soort lijk t ook te profi

teren van het achterlaten van takkenhopen en houtstapels 

en zelfs van het gebruik van hakselhout bij de aanleg van 

paden. Volledige beschaduwing lijk t te worden vermeden. In 

het binnenland kan de soort in kalkrijke m ilieus in vergelijk

bare gradiëntsituaties aangetroffen worden.

Verspreiding
Uit recent verspre id ingsonderzoek b lijk t dat de Nauwe 

korfs lak  lokaa l in grote aantallen kan worden aangetro f

fen in de diverse duingebieden aan de W estkust (o.a. 

W esthoek, Oosthoekduinen, Houtsaegherduinen, Noord- 

du inen, S im lidu in en , S ch ipga tdu inen , Hannecartbos, 

Calmeynbos, Krakeelduinen). Zelfs in de re la tie f on tka lk - 

te Cabourduinen kan de soo rt stand houden in de hum us

laag onder loofhout. Aan de M iddenkust is het s lakje 

recent aangetro ffen  in de P ae lsteenpanne, K ijku it, 

Zandpanne en W arandeduinen.

In het binnenland kwam de soo rt in het verleden voor in de 

kalkm oerassen in het B russelse. Recent is één nieuwe 

popu la tie  gem eld nabij de bronnen van de Demer. 

B ijkom ende vindplaatsen zijn, m its  ge rich t zoekwerk, 

m ogelijk  te verwachten in de Oostkustduinen en in de ka lk- 

rijke  moerassen (en bossen) in de leem streek.

Rode Li js tcategor ie  Vlaanderen
Met u itsterven bedreigd (m et de huidige kennis eerder 

categorie zeldzaam)

Bedreigingen
Dit kle ine slakje  is w einig m obiel. Het geringe ko lon isatie - 

verm ogen m aakt het kw etsbaar voor versn ippering of 

degrada tie  van zijn lee fp laa ts , bv. door verd rog ing . 

Grootschalige na tuurontw ikke lingsw erken waarb ij du in 

valle ien door afplaggen of on ts truw e ling  worden herste ld, 

kunnen ongewild re lic tpopu la ties  vern ie tigen.

Beheer
De soo rt is gebaat m et het behoud of he rs te l van voldoen

de vochtige habitats. Dit kunnen enerzijds vochtige du in 

valle ien zijn, m aar voora l overgangsm ilieus in natte tot 

vochtige du inbiotopen tussen open of halfopen vegetaties 

en du instruw ee l en duinbos. Positieve m aatregelen in 

deze m ilieus zijn het toelaten van lokale ophoping van 

s troo ise l en a lle rle i ander organisch m ateriaa l.
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eggekor fslak (V e rtig o  m o u lins ian a)

Beschri jving
De Zeggekorfslak is een kleine landslak (hoogte 2,4-2,8 

mm) m et een (bijen)korfvorm ig huisje dat 4 tot 5 rechtsge- 

wonden, fijn radiaal gestreepte omgangen heeft. Zeer ken

m erkend is het fe it dat de laatste omgang re la tie f breder is 

dan de voorgaande. In de re la tie f grote mond bevinden zich 

4 tot 5 tanden. De k leur van de schelp is lich t- tot donker

bruin. Binnen de korfslakken is dit de grootste soort.

Habitat  /  Ecologie
Dit slakje is gebonden aan zeer natte, eerder kalkrijke, 

mesotrofe tot eutrofe moerasbiotopen, zoals open Elzen- 

broekbos m et rijke ondergroei (habitattype 91E0) en grote 

zeggenvegetaties. De standplaatsen kennen doorgaans een 

(grond)waterstand boven het maaiveld vanaf het najaar. In de 

zomer kan het grondwater tot ca. 0,5 m eter onder het m aai

veld wegzakken. W interse overstromingen kunnen voorko

men. De soort leeft niet in direct contact m et het water, maar 

kru ip t in de vegetatie boven het wateroppervlak. Op de sten

gels van zegges, rie t en andere ruigtekruiden is ze dan 

gem akkelijk waarneembaar. De slak leeft er van schim m els 

op de moerasplanten. De slakkenpopulatie is zelden ver

spreid over grote oppervlakten (gemiddeld 0,2 ha).

Verspreiding
In Vlaanderen kom t de Zeggekorfs lak voora l voor in de 

duinen, po lders en leem streek. In de duinen en po lders 

zijn recent populaties gem eld uit het Hannecartbos, de 

S in t-E loo iskreek en Rode Geul. Iets oudere w a arn em in 

gen zijn ook gedaan in de Stadswallen van Damme en op 

de overgang naar de zandstreek in de Vallei van de 

Zuidleie (Oostkamp). Deze populaties zijn in recente tijden 

ech ter niet m eer aangetoond. In de Leem streek kom t de 

soo rt voor in bijna alle beekvalleien: de m iddenloop van de 

Dender en van de Dijle, de bovenloop van de Demer, de 

Laan en H erk/M om beek. Verspreid zijn e r nog w aarne

m ingen in het bekken van de Zenne en Dender, bv. langs

heen de Kesterbeek en de versch illende Molenbeken. Er

is één geïsoleerde populatie in de Kempen (Lozerheide) 

aanwezig, w aar door de aanvoer van k a lk r ijk  (Maas)water 

een populatie kan stand houden in een in principe v ijand i

ge (zure) streek.

Rode Lijstcategor ie Vlaanderen
Met uitsterven bedreigd (m et de huidige kennis eerder 

categorie zeldzaam)

Bedreigingen
Dit s lakje  heeft voora l te leiden van verdroging, ontginning 

en dempen van m oerasgebieden en aantasting van brede 

natte oeverzones langs w aterlopen. Bij w a terpe ilen die 

v rijw e l perm anent boven het maaiveld reiken zal de vege

tatie op de standplaats w ijzigen en verdw ijn t de slak.

Beheer
De Zeggekorfs lak is gebaat m et behoud en herste l van 

Grote zeggenvegetaties en natte ru ig tes in m oerasgebie

den. Ontwatering en eventueel te natte om standigheden 

zijn te m ijden. In grotere, g rad iën trijke  gebieden zijn er 

voor de soo rt m eer u itw ijkm oge lijkheden w anneer ve rd ro 

ging of langdurige overstrom ing zich voordoet. Een exten

s ie f m aaibeheer en het behoud van m oerasbossen v o l

doen w e llic h t het best aan de voorwaarden van de soort. 

In grotere gebieden is extensieve seizoensbegrazing, zon

der dat het leefgebied volledig ve rtrap t wordt, ook een 

m ogelijkhe id . W interse overstrom ingen in valle igebieden 

kunnen bijdragen aan de vestig ing van nieuwe populaties 

w aar geschikt habita t aanwezig is.
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Gevlekte witsnuitlibel (Leucorrhinia pectoralis)

Beschri jving
De Gevlekte w its n u itlib e l is een fors gebouwde w its n u it li

bel van ca. 3,5 cm groot, m et grote, brede rode vlekken op 

een zw art ach te rlijf en w it gekleurd voorhoofd. M annetjes 

hebben een onm iskenbare gele vlek op het zevende ach- 

te rlijfsegm en t. Bij w ijfje s  zijn de grote, brede vlekken 

oranjegeel i.p.v. rood. Die vlekken zijn veel g ro te r dan bij 

de w ijfje s  van de andere w itsn u itlibe lle n .

Habitat  /  Ecologie
In V laanderen is deze libe l van ha lf mei to t ha lf ju li te v in 

den aan m esotrofe to t lich t eutrofe plassen, laagveen- 

moerassen en voedse lrijke heidevennen (cf. habitattypen 

3140, 3150). Het w a te r is m eesta l vrij helder, ondiep en 

door om ringend s truw e e l of bos beschut gelegen. De 

oevervegetatie is steeds goed on tw ikke ld  en bestaat uit 

onderm eer Riet, Grote of K le ine lisdodde en zeggensoor

ten. De hoeveelheid drijvende w a te rp lanten is beperkt. De 

eitjes worden door het w ijfje  afgezet op het w a te ropper

vlak. De larven leven gedurende twee ja a r tussen w a te r

planten of op de waterbodem .

Verspreiding
Tot voor ko rt werd gevreesd dat deze soo rt uitgestorven 

was in V laanderen. Sinds 2000 zijn ech ter opnieuw w a a r

nem ingen in zeer k le ine  aan ta llen  bekend u it de 

Antwerpse en Lim burgse Kempen: de Kalm thoutse Heide, 

een ven te Herentals, het Turnhouts vennengebied, Den 

Diel en het Buitengoor te Mol, de Vallei van de Z iepbeek te 

Lanaken, de Mechelse Heide te M aasmechelen en het

Turfven te Opglabbeek. Buiten de Kempen is e r nog een 

recente waarnem ing uit Bornem . Reproducerende popu

la ties werden ech ter nog niet m et zekerheid vastgesteld. 

Oude w aarnem ingen zijn bekend van laagveenplassen in 

de Scheldevalle i in Oost-Vlaanderen.

Rode Li js tcategor ie  Vlaanderen
M et uitsterven bedreigd

Bedreigingen
De soo rt kom t in heel W est-Europa s lechts v rij lokaal voor 

en bijna steeds in (zeer) lage aantallen. De ju is te  oorzaken 

van achteruitgang en bedreiging zijn n iet bekend, m aar 

verm oede lijk  speelt een com binatie van verm esting, v e r

zuring en uitzetten van vis een be langrijke rol. Dit le id t tot 

een daling van de w a te rkw a lite it en to t het lokaa l ve rdw ij

nen van de soort. De dagactieve larven zijn gevoelig voor 

vispredatie. Zowel een volledige verlanding van het open 

w a te r als het niet laten optreden van na tuurlijke  verlan - 

dingsprocessen kan lokaal ook een ro l gespeeld hebben 

bij het verdw ijnen van populaties.

Beheer
Een goede w a te rkw a lite it is cruciaa l. Het extern beheer 

d ient ge rich t op het weren van eu tro fië ring  door land 

bouw- of rioo lw a te r en/of overstrom ing m et zeer voedse l

r ijk  water. Ook een na tuurlijke  visstand w aarb ij bepoting 

m et vis achterwege b lijft, is van groot belang voor deze 

soort. Een m ogelijke m aatrege l om verzuring van heide

vennen te bestrijden, is het he rs te l van de aanvoer van 

gebufferd grondwater, door in nabijgelegen in filtra tie ge - 

bieden on tw atering tegen te gaan en in filtra tie  te bevorde

ren (bv. door kappen van naaldhoutbos). Open w a te r in 

volled ig verlande laagveenplassen en matig voedse lrijke 

heidevennen kan worden herste ld door voorzichtige, in de 

tijd  gefaseerde ru im ing.
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Riier rombout (G om phus flav ipes)

Beschri jving
De R ivierrom bout is een opvallend gee l-zw art gekleurde 

libe l van ca. 5 cm groot. K arakte ris tiek  bij rom bouten zijn 

de ogen die e lkaa r bovenaan de kop niet raken. De vorm  

van de zwarte tekening op he t gele bo rs ts tuk en de vorm  

van het ach te rlijf laten een onderscheid m et andere rom 

bouten toe. Volwassen dieren pa trou ille ren m eesta l boven 

de ru igere oevervegetatie of boven het m idden van de 

rivier.

Habitat  /  Ecologie
De R ivierrom bout is een typische bewoner van de bene

den- en m iddenloop van brede rivieren m et gro fko rre lige  

zand- of grindstranden en in m indere mate ook ge lijkaa r

dige kle inere riv ieren en grote beken (cf. habitattype 

3260). De larven leven in of op de zandbodem w aar ze op 

a lle rle i ongewervelde dieren jagen. De voorkeur gaat naar 

traag strom ende to t bijna stils taande delen van de rivier, 

die te vinden zijn nabij zandbanken en in de zijgeulen. De 

larven slu ipen uit op vlakke zandstrandjes. De v liegtijd  

va lt in de periode begin jun i to t oktober.

Verspreiding
De soo rt heeft een zeer ru im  verspreid ingsgebied dat gaat 

van M idden- en O ost-Europa to t O ost-S iberië . De 

R ivierrom bout werd voor het eerst in Vlaanderen w aarge

nomen tijdens de zom er van 2000 langs de Grensmaas

(Vucht, Maasmechelen). Sedertdien werd de soo rt rege l

matig op versch illende plaatsen langs de Grensmaas 

waargenom en. Individuele exem plaren werden recent ook 

waargenom en te Geel (2002) en Herenta ls (2004).

Rode Lijstcategor ie Vlaanderen
Onvoldoende gekend (verm oedelijk  m instens zeldzaam)

Bedreigingen
Een slechte w a te rkw a lite it en het ve rlies  van s tru c tu u rd i- 

vers ite it en na tuu rlijke  dynam iek van riv ieren door a lle rle i 

m enselijke ingrepen vorm en de be langrijkste  bedre ig in

gen.

Beheer
Naast een goede w a te rkw a lite it is een na tuu rlijke  r iv ie r- 

dynam iek cruciaa l. Waar de riv ie r de ru im te  k r ijg t om 

zandbanken af te zetten en nevengeulen te vorm en, o n t

staan kansen voor vestig ing van de soort. Ruigtes langs de 

riv ie r zijn be langrijk  als jachtgebied voor de volwassen 

dieren.
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Vliegend hert (Lucanus cervus)

Beschri jving
Het Vliegend hert is de grootste inheem se keversoort in 

Vlaanderen. De naam ve rw ijs t naar de bovenkaken van de 

m annetjes die u itzonderlijk  groot zijn en de vorm  hebben 

van een hertengewei. H ierm ee w ord t m et andere m anne

tjes geduelleerd om de gunst van de w ijfjes. Deze laatste 

hebben norm aa l on tw ikke lde kaken. De m annetjes bere i

ken een lengte van 4 to t 8 cm; de w ijfje s  w orden 3 to t 6 cm 

groot. De volwassen kevers hebben door hun gewicht 

s lechts een beperkt vliegverm ogen en kunnen van eind 

mei to t begin augustus w orden waargenom en, m aar leven 

hooguit een maand.

Habitat  /  Ecologie
Het Vliegend hert is gebonden aan open, oude eikenbossen 

met dikke, dode en afstervende bomen (cf. o.a. habitattypen 

9110, 9120, 9160, 9190). De larven, die tot 10 cm groot w o r

den, leven gedurende m instens 5 jaa r in verm olm d loofhout. 

Omdat het hout de ju iste vochtigheid moet hebben kom t 

enkel hout dat onder de grond zit of m et de grond in contact 

is, in aanmerking. Om de eieren af te zetten, graaft de vrou

welijke kever een ondergrondse gang tot tegen de verm o lm 

de eikenwortels. De bomen worden door de zon opgewarmd 

en zijn bij voorkeur naar het zuiden geëxposeerd. Ook oude 

bomen in parken en aan bosranden, holle wegen, houtkan

ten en hoogstamboomgaarden zijn geschikte broedplaatsen 

en kunnen voor een lokale populatie als refugium  fungeren. 

In het hout moeten de ju iste schim m els aanwezig zijn, wat 

maakt dat de boom op natuurlijke wijze moet kunnen s te r

ven. Stompen van omgezaagde bomen komen doorgaans 

niet in aanm erking omdat hier deze schim m els ontbreken.

Oude eikenhakhoutstoven zijn w e l zeer geschikt op voor

waarde dat er ondergrondse, verm olm de delen aanwezig 

zijn. De volwassen kevers leven van boomsappen, die ze met 

hun korte tong opzuigen. Diverse soorten zieke of verwonde 

bomen met sapuitvloei fungeren tevens als ontm oetings

plaatsen voor mannetjes en w ijfjes. Sommige lite ra tuu r 

s te lt evenwel dat de kevers ook zonder sap hun levenscyclus 

kunnen voltooien.

Verspreiding
Recente waarnem ingen zijn enkel bekend u it de nabijheid 

van grotere boscomplexen in Lim burg en V laam s-Brabant. 

De be langrijkste  populaties zijn te vinden in de Voerstreek, 

diverse bossen in Oost- en Zuid-Lim burg, ru im e omgeving 

van het Zoniënwoud (Halle to t Overijse) en Heverleebos. 

Oude vindplaatsen zijn gemeld van Postel, M erksem , Asse, 

Liedekerke en m ogelijk  ook Heuvelland.

Rode Li js tcategor ie  Vlaanderen
Onbekend (w e llich t bedreigd of m instens kwetsbaar)

Bedreigingen
Grote, open eikenbossen m et oude, dode of afstervende 

loofbom en zijn door versn ippering en onaangepast bosbe

heer nagenoeg verdwenen. Om veiligheidsredenen w o r

den langs wegen, bosranden en in parken oude, dode 

bomen verw ijderd . Ook oude, zieke bomen m et u itv loe ien

de sapstroom  worden opgeruim d.

Beheer
Voor het behoud van het Vliegend hert is een aangepast 

bosbeheer nodig. Dit im p licee rt een open bosstructuur 

m et aanwezigheid van gezonde, oude zieke of 'gekw etste ' 

en afgestorven bomen en /of hakhoutstoven. Sapbomen 

worden gespaard. Populaties kunnen ook vergroten door 

bosuitbreid ing, het vrij zetten van oude eiken of e iken

stronken of de aanleg van kunstm atige broedhopen op 

zuidgeëxposeerde plaatsen.

WEEKDI EREN EN GELEEDPOTI GEN l 373



WEEKDI EREN EN GELEED POTIGEN Bi j lage 2 H a b i t a t r i c h t l i j n  -  P r io r i t a i re  soort

Spaanse vlag (Callim orpha quadripunctata)

Beschri jving
De Spaanse vlag is een dagactieve nachtv linder van de 

fam ilie  van de Beervlinders m et een v leugelspanw ijdte 

van 6 a 7 cm. De v linde r is te herkennen aan de zwarte 

voorvleugels m et crèm ekleu rig  s trepenpatroon en de rode 

(u itzonderlijk  geel of oranje) achtervleuge ls m et zwarte 

vlekken. In rus t worden de voorvleugels m eesta l V -vorm ig 

naar ach ter geplooid, w aardoor het rode ach te rlijf en de 

opvallende achtervleuge ls niet zich tbaar zijn. De donke r

bru ine rups w ord t to t 5 cm lang en heeft een onderbroken, 

oranje lengtestreep op de rug en een w itte  lengtestreep op 

de flanken. De rug is bezet m et oranje w ra tten  m et gee l

bru ine haarborste ls.

Habitat  /  Ecologie
Zoals bij v linde rs  w e l vaker het geval is, hebben rupsen en 

volwassen dieren een versch illend voorkeurhab ita t. De 

rupsen leven in de periode sep tem ber-jun i op a lle rle i 

a lgem ene p lan te nso o rten  van vochtige , voe dse lrijke  

zomen en ru ig ten (cf. habitattype 6430). Geschikte waard- 

planten zijn o.a. K on ing innenkru id , Grote brandnete l, 

W itte dovenetel, W ilgenroosje, Hondsdraf, bram en en 

W ilde kam perfoe lie . Begin ju li v indt de verpopping plaats, 

waarna de vrij m obiele v linde rs  b loem rijke  graslanden en 

boszomen opzoeken. Frequent bezochte nectarplanten 

zijn o.a. Kon inginnenkruid en d iste ls. Eind augustus s te r

ven de volwassen v linders. Geschikte leefgebieden voor de 

Spaanse vlag om vatten dus een com binatie van beide 

habitattypes. C ruciaa l voor v linde r en rups is een w arm  

m ic rok lim aa t (he llingen, beschutte plaatsen, bosranden).

Verspreiding
De Spaanse vlag heeft een M idden- en Zuid-Europese v e r

spre id ing. Het Waalse deel van de S in t-P ie tersberg  vorm t 

a l decennia lang een noordelijke voorpost m et een vaste 

populatie. Door de opwarm ing van het k lim aa t bre id t het 

areaal van deze m obiele soo rt zich ge le ide lijk  noord

w aarts  uit. In Vlaanderen en Zuid-N ederland worden in

recente jaren her en der zwervende dieren waargenom en 

en on tstaan zeer p la a ts e lijk  nieuwe popu la ties . In 

Vlaanderen zijn ondertussen populaties bekend van enke

le Hagelandse heuve ls (Kesse lberg en IJzerenberg- 

Eikelberg) en aangrenzende valle ien. Gericht onderzoek 

kan e lders w e llich t nog nieuwe populaties aan het lich t 

brengen.

Rode Lijstcategor ie Vlaanderen
Niet gekend (m et de huidige kennis eerder zeldzaam)

Bedreigingen
Warme, soo rtenrijke  ru ig tes verdw ijnen door boson tw ik

keling, eu tro fië ring  of een in tensie f m aai- of graasbeheer. 

Een andere bedreiging vo rm t het verdw ijnen en fragm en

teren van na tuu rlijke  overgangen tussen enerzijds beek

valleien m et vochtige ru ig ten en anderzijds hoger gelegen 

gronden m et zonnige, b loem rijke  graslanden en boszo

men.

Beheer
Deze w a rm te m in n e n d e  s o o rt ve re is t een aangepast 

beheer op landschapsschaal. Belangrijke m aatregelen 

zijn het tegengaan van verbossing van vochtige, voedse l

rijke ru ig tes door een gefaseerd kap- en/of m aaibeheer 

en het open houden van gradiënten naar hoger gelegen 

gronden, in het b ijzonder naar het zuiden gerich te h e llin 

gen. H ier is het be langrijk  dat in ju li-a ug us tus  voldoende 

nectarbronnen aanwezig zijn, onder de vorm  van ru ig tes 

en b lo e m rijke  g ras landen en boszom en. Extensieve 

begrazing en gefaseerd maaien (deels niet ja a rlijks ) zijn 

e r in principe gunstig. In de leefgebieden zijn ook ru ig tes 

m et algem ene plantensoorten, zoals distelvelden, be lang

rijk .
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