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Vondsten en 

bevindingen 

uit de bosre-

servaten, bij 

ons en elders

Zwarte aardslak nu ook in Meerdaalwoud gespot

De zwarte aardslak (Limax cinereoniger) is een heel bijzondere slak-

kensoort. We hadden het er al over in onze vorige nieuwsbrief. Niet 

alleen is het de grootste landslak van Europa, het is ook een soort 

die enkel in grote, aaneengesloten oude loofbossen wordt terugge-

vonden. Zelfs in grote bossen met een verleden van sterke verstoring 

of versnippering komt de soort niet voor. Bij ons is hij dus, zoals je 

kunt vermoeden, zeldzaam. Vorig jaar gaven we al aan dat hij in het 

Zoniënwoud vrij vaak wordt teruggevonden, bij voorkeur op scha-

duwrijke, vochtige plekken met veel dood hout. Als er één ander bos 

in Vlaanderen is dat aan deze omschrijving voldoet en waar je deze 

soort ook zou kunnen verwachten is het wel het Meerdaalwoud.  

En ja hoor, dit voorjaar vonden we hem ook hier. De lokale boswachters zien de 

soort hier vrij regelmatig, maar hadden er niet bij stilgestaan dat het toch iets  

bijzonders was. 

Bijzondere paddenstoelen in de bosreservaten

Zoals steeds houden onze veldwerkers de ogen open: tussen het op-

meten van proefvlakken, bomen en vegetatie door, doen ze vaak in-

teressante paddenstoelvondsten. Zo ontdekte Marc in het Coolhem-

bos de bijzonder fraaie en zeldzame oranjerode hertenzwam. Zoals 

alle hertenzwammen een typische soort van dood hout, hier op een 

dode populier. In Kluisbos en Ter Rijst in Pepingen vond Peter ook 

grote knoflooktaailing, en net als vorig jaar dook in de Heirnisse de 

zalmzwam weer op. In Parikebos was blijkbaar ook de gelobde pruik-

zwam weer van de partij (waarneming Raf Sienaert).

De mycologen van Mycolim inventariseerden heel wat Limburgse re-

servaten. Eentje springt er toch met stip uit, door het voorkomen van 

heel wat zeldzame mycorrhizavormers: het Jongenbos. Ze vonden 

er zeldzaamheden als gele en rossige stekelzwam, kleine brokkel- 

zakamaniet, vleugelspoormelkzwam en heel wat zeldzame russula’s, o.a. glanzen-

de abrikoosrussula en heel veel jodoformrussula in het noordelijke dennenbestand.

Kris Vandekerkhove

De zwarte aardslak is een indicator van 

grote oud-boscomplexen. Hij werd nu ook 

in Meerdaalwoud gevonden.

De oranjerode hertenzwam, een prachtige 

zeldzame houtzwam, ook op een dode 

populier gevonden in het Coolhembos.
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Meest bijzonder waren echter Amanita coryli, een nieuw beschreven 

soort geassocieerd met hazelaar, de roze amaniet (derde vindplaats 

in Vlaanderen) en Russula rubrocarminea (syn. R. poikilochroa). Deze 

laatste vondst werd gebruikt in een studie naar de soortafbakening 

in deze groep; de afwijkende kleurvormen en dwergvormen terug-

gevonden in Jongenbos komen overeen met het typemateriaal van 

R. poikilochroa, uit Italië, waarvan kon worden aangetoond dat ze 

synoniem is met een eerder beschreven soort uit Frankrijk. Op de 

vindplaatsen van de meest bijzondere soorten werden door het INBO 

ook bodemstalen genomen om na te gaan of hier speciale bodem-

condities aanwezig zijn die het voorkomen van deze soorten kunnen verklaren.

Spinnen in Limburgse bosreservaten 

Al enkele jaren worden door de vrijwilligers van LIKONA inventarisaties uitgevoerd 

in de Limburgse bosreservaten. Daarbij gaat er naast kevers, ook aandacht naar 

andere soortgroepen zoals spinnen en mieren. De afgelopen jaren werden er al 

140 bezoeken aan 23 locaties uitgevoerd. Alle verzamelde spinnen werden daarbij 

door Marc Janssen gedetermineerd en gearchiveerd. De lijst omvat zowel resul-

taten van actieve of toevallige vangsten, als de determinaties uit restfracties van 

vallen voor keveronderzoek. Sommige bossen zijn daarbij al grondig gescreend, 

voor andere betreft het één of twee toevallige waarnemingen. Vergelijkingen tus-

sen de reservaten zijn dus niet mogelijk, daarvoor worden de volgende jaren nog 

bijkomend inventarisaties gepland.

In het totaal werden al meer dan 16.700 spinnen gedetermineerd verdeeld over 

322 soorten. Dit is zowat 2/3 van alle recent gevonden soorten in Limburg. Belang-

rijk hierbij is te vermelden dat bosreservaten niet enkel uit droge bossen bestaan, 

maar ook moerassige ruigtes, venen en droge graslanden omvatten, wat mee ver-

klaring geeft aan deze rijkdom. 

Met 146 soorten spant het Pijnven de kroon, maar ook het Veursbos (136) en het 

Lanklaarderbos (131) zijn blijkbaar al goed onderzocht. De meest 

opmerkelijke spin van de lijst is vermoedelijk Haplodrassus cognatus. 

Van deze soort werden er 21 exemplaren gevangen in twee verschil-

lende eklektoren die ongeveer 2 kilometer van elkaar hingen in het 

Pijnven. Voorlopig zijn dit de enige exemplaren van ons land! 

In het totaal staan er 106 soorten op de Rode Lijst, hierbij zijn er 10 

met de status Met Uitsterven Bedreigd en 3 nieuwe soorten voor de 

Vlaamse fauna; 30 soorten bedreigd, 5 zijn waarschijnlijk bedreigd, 

32 staan in de categorie kwetsbaar en 26 zijn zeldzaam. Eén soort 

Aulonia albimana stond genoteerd als ‘uitgestorven in Vlaanderen’. 

De soort werd met 11 exemplaren gevonden in het Lanklaarderbos, 

wat er op wijst dat hier toch nog een redelijke populatie aanwe-

zig is. Van de met uitsterven bedreigde heidepiraat (Pirata uliginosus) werden 38 

exemplaren gevangen, ook weer in het Pijnven. De andere ‘MUB’-soorten komen 

meestal maar op één of twee locaties voor, telkens met slechts een paar waarne-

mingen.
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Vleugelspoormelkzwam is één van de vele 

zeldzame soorten die in het bosreservaat 

Jongenbos voorkomen.

Haplodrassus cognatus, een nieuwe spinnen-

soort voor Vlaanderen, exclusief gevonden 

in het dennen-bosreservaat van het Pijnven.
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Nachtvlinders in Everzwijnbad (Meerdaalwoud)

In het kader van een groter project (IAP-SPEEDY: onderzoek naar 

invloed van ruimtelijke en omgevingsfactoren op eco-evolutionaire 

dynamieken) onderzocht Thomas Merckx (UCL -onderzoeksgroep 

Gedragsbiologie en Natuurbehoud) de soortensamenstelling van 

nachtvlinders op een gradiënt van urbaan gebied tot halfnatuurlijk 

bos in Vlaams-Brabant en Brussel. Eén van de ‘referentiesites’ was 

het bosreservaat Everzwijnbad in Meerdaalwoud. In totaal werden 

43 soorten waargenomen. Dat is vrij weinig, maar ook de vangstin-

spanning was beperkt (5 nachten met een kleine lichtval en een 

wijnval in augustus). Toch bevat deze lijst 3 soorten die zeldzaam zijn 

voor Vlaanderen: beukentandvlinder (met 15 exemplaren de meest 

gevangen soort in dit onderzoek), esdoorntandvlinder en geelblad. Eén soort kan 

zelfs als zeer zeldzaam beschouwd worden in Vlaanderen: kleine slakrups. Deze 

zeldzame soorten geven alvast een indicatie dat dit een locatie is met een hoog 

potentieel voor bosgebonden nachtvlinders, waar een meer doorgedreven inventa-

risatie nog heel wat bijzondere waarnemingen kan opleveren.

Mossen en korstmossen in het bosreservaat Sevendonk

Op 8 november 2014 bezocht de Vlaamse Werkgroep Bryologie en Lichenologie 

het bosreservaat Sevendonk. In totaal tekenden ze 14 soorten levermossen en 74 

soorten bladmossen op. Hoewel het reservaat al eerder vrij grondig werd geïnven-

tariseerd door Klaas Van Dort (zie Bosreservatennieuws 8) vonden de bryologen 

toch nog een aantal nieuwe soorten. Vooral de open terreinen en betonstructuren 

werden grondiger bekeken. Zo vonden ze op een betonnen waterbassin het slank 

snavelmos (Rhynchostegiella tenella). Op het perceel met natte heide vonden ze 

zes veenmossoorten, waaronder slank en amfibisch veenmos (Sphagnum flexuosum 

en S. inundatum). Op een recente plagplek doken o.a. dicht stompmos (Cladopo-

diella francisci) en rood draadmos (Cephaloziella rubella) op.

In de bosbestanden waren vooral de stukken met veel dood hout en de wilgen-

De esdoorntandvlinder, een fraai maar 

onopvallend, zeldzaam nachtvlindertje van 

goed ontwikkelde oude loofbossen.

In het bosreservaat Sevendonk werden zes 

soorten veenmossen aangetroffen.
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struwelen interessant. Het dood hout was rijkelijk begroeid met immense hoe-

veelheden viertandmos (Tetraphis pellucida) en boskronkelsteeltje (Campylopus 

flexuosus). Op sommige plekken vormden de mossen heel mooie bulten met o.m. 

geplooid snavelmos (Eurhynchium striatum), gewoon thujamos (Thuidium tamaris-

cinum), bronsmos (Pleurozium schreberi) en ijl dikkopmos (Sciuro-hypnum oedipo-

dium). In de wilgenbroeken vonden ze naast bleek en blauw boomvorkje (Metz-

geria furcata, M. violacea) nu ook het ruig boomvorkje (M. temperata). Die laatste 

soort is nog steeds erg zeldzaam in Vlaanderen met minder dan 10 vindplaatsen, 

hoofdzakelijk in de Antwerpse Kempen.

De boommarters van Sinaai: ‘operation Snow Tiger’ afgerond

In 2014 werd het intensieve onderzoek rond de ecologie van de boommarter in 

de Heirnisse en omgeving afgerond. Als sluitstuk van dit bijzonder boeiende on-

derzoeksproject, werd nog intensief verder gewerkt met simultaan opgestelde 

cameravallen en werden dieren gevangen en gezenderd om het beeld op de aan-

wezige dieren te vervolledigen. Het gedetailleerde relaas van dit onderzoek kun je 

lezen in het meest recente nummer van Marternieuws (www.inbo.be/nl/operation-

snow-tiger-sinaai-beeindigd-marternieuws-17). Enkele van de meest interessante 

vaststellingen geven we alvast mee. Zo brengen in dit gebied van nauwelijks 300 

ha drie territoriale vrouwtjes hun jongen groot, en zijn er op momenten twee 

volwassen mannetjes. Dat is een veel hogere dichtheid dan men in de literatuur 

aanneemt voor boommarter en biedt interessante nieuwe perspectieven voor ons 

versnipperd boslandschap. De vrouwtjes verdelen het gebied trouwens netjes on-

der mekaar. Verder bleek uit het zenderonderzoek dat boommarters er niet voor 

terugschrikken om grotere open terreinen en kanalen over te steken, en ook graag 

in ruige open terreinen gaan jagen. Tenslotte blijken, naast holle bomen, ook 

afgebroken populieren, grote takkenhopen, dichte klimopbegroeiing en dichte 

naaldbosjes geprefereerde schuil- en nestplekken te zijn.

Boommarter Valère wordt verdoofd en 

krijgt een halsbandzender om..
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De hazelmuizen in Voeren: intensief onderzoek loopt af?

Ook de monitoring en het intensief onderzoek naar hazelmuizen in 

de Voerstreek wordt noodgedwongen stopgezet. Het onderzoek was 

vorig jaar vooral toegespitst op de spoorwegberm aansluitend bij de 

bosreservaten Veursbos en Konenbos. Via een netwerk van live-traps 

werd nagegaan hoeveel dieren zich in deze objecten ophield. Daar-

bij werd een groot aantal muizen voorzien van een transponderchip, 

waarmee ze individueel herkend kunnen worden en hun verplaat-

singen, bij hervangst, kunnen worden geregistreerd. Een paar dieren 

kregen ook een zendertje aan om hen actief te volgen. Jammer dat 

dit onderzoek bij gebrek aan financiële ondersteuning moet afge-

bouwd worden, net nu het volop zijn vruchten begint af te werpen 

en heel relevante data oplevert.

Reeën voor de camera in bosreservaat Wijnendalebos

Vorig jaar al berichtten we uitgebreid over de afname van bramen in het bosre-

servaat en de invloed van de aanwezige reeënpopulatie op dit proces. Toen was 

het voor ons niet zo duidelijk om hoeveel dieren het hier gaat: er waren enkel 

cijfers en trends voor de gehele wildbeheerseenheid bekend. Ook voor de lokale 

beheerders was het aantal aanwezige reeën een grote onbekende. Om hier een 

inschatting van de kunnen maken, werden door boswachter Koen Maertens van 

maart tot oktober 2014 verspreid over het bos, op een aantal weluitgezochte plaat-

sen, wildcamera’s opgehangen. Steeds waren 1 tot 4 camera’s tegelijk actief. Ver-

der werden ook actieve, gestandaardiseerde tellingen uitgevoerd via 

een vaste telroute. Dit leverde in totaal meer dan 500 waarnemingen 

van ree op. Via individuele herkenning van een aantal dieren (vooral 

bokken) kon de totale populatie voor heel het domeinbos op 30-35  

dieren worden geschat, waarvan zo’n 20-tal zich vooral of uitsluitend 

in het bosreservaat ophouden. Dat komt overeen met een dichtheid 

van zowat 25 dieren per 100 ha, wat heel hoog is (maar ook niet  

geheel onverwacht). Vanaf dichtheden van boven de 10-15 dieren 

per km² is er al sprake van een belangrijke impact op natuurlijke ver-

jonging (Gill & Morgan, 2009). De volgende jaren hoopt men deze 

inventarisaties nog verder te zetten om nog betere inschattingen te 

bekomen.

Referenties 

Gill R. & Morgan G. (2009) The effects of varying deer density on natural regeneration in 

woodlands in lowland Britain. Forestry 83, 53-63

En dan nog enkele sprokkels…

De website www.waarnemingen.be van Natuurpunt kan een interessante bron 

van informatie zijn om bijzondere waarnemingen in de bosreservaten op te spo-

ren. Het resultaat van een uurtje grasduinen levert volgend (onvolledig) overzicht 

op. Maité Pédron vond in het Neigembos weer heel wat bijzondere nachtvlin-

Met cameravallen probeert men een idee 

te krijgen van de populatiegrootte van ree 

in Wijnendalebos.

Het onderzoek naar hazelmuis in Voeren 

wordt noodgedwongen afgebouwd.
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Gewone fopblaaskop is een zeldzame 

zweefvlieg waarvan de larven in dood hout 

ontwikkelen. Deze werd bij het Neigembos 

gefotografeerd door Maité Pédron.

Paul Stamets, gerenommeerd mycoloog, 

hier met een larixzwam (Agarikon) in  

de hand.

ders en zweefvliegen, vooral van dood hout en oude loofbossen, onder andere 

schorsvaandeldrager (Dasycera oliviella), gevlekte gouden bladlo-

per (Xylota xanthocnema), normale fopblaaskop (Ceriana conopsoi-

des –indicatorsoort van waardevolle bossen met veel dood hout 

volgens Speight 1989) en geelbruine bandspanner (Plagodis pul-

veraria). In Meerdaalwoud werden in en vlakbij het bosreservaat 

Everzwijnbad onder andere rosse sprinkhaan en kleine ijsvogel-

vlinder waargenomen. Keizersmantel deed het vorig jaar blijkbaar 

heel goed, met waarnemingen in Liedekerkebos, Meerdaalwoud,  

Wijnendalebos, Zoniënwoud en Hasselbos. Everzwijnen waren er 

(nog steeds) in Meerdaal en Zoniën, en in Voeren werd de populie-

renwoudzwever, een zeldzame zweefvlieg van holle bomen (ook op 

de indicatorlijst van Speight) aangetroffen. En tenslotte is de mid-

delste bonte specht nu (uiteindelijk) ook in het bosreservaat van Bulskampveld 

opgedoken: er waren minstens twee territoriale mannetjes in het voorjaar, en ook 

in augustus werd de soort waargenomen. 

Uitsmijter: de relatie tussen dood hout en de gezondheids-

toestand van honingbijen

Ok, deze laatste heeft maar met veel verbeelding een link met onze 

bosreservaten maar toch wilden we u dit niet onthouden. Paul  

Stamets, gerenommeerd mycoloog en begenadigd spreker was o.a. 

al spreker op de vermaarde TED-conferenties), geeft in volgend  

youtube-filmpje (www.youtube.com/watch?v=DAw_Zzge49c) een 

uiteenzetting waarin hij onder andere de relatie tussen dood hout 

en de weerstand van bijen tegen virussen uitlegt. Hij stelde vast dat 

honingbijen in zijn tuin heel gericht gingen foerageren op een stapel 

rottend hout, ook al waren er veel nectarbronnen aanwezig. In het 

dode hout bleek een houtzwam te leven die antivirale stoffen pro-

duceert en de bijen konden dit op één of andere manier detecteren. 

Gecontroleerde labo-experimenten toonden vervolgens aan dat honingbijen die 

voeder kregen dat geïnoculeerd was met deze zwam beduidend langer leefden 

dan hun soortgenoten die hier geen toegang toe hadden. Dood hout met bijho-

rende fungi blijkt dus een belangrijke schakel voor het overleven van bijen te zijn. 

In dezelfde voordracht toont Stamets ook aan hoe verschillende zwammen onder 

mekaar ‘communiceren’ en stoffen uitwisselen. Een ‘hot’ item blijkbaar, want ook 

andere TED-sprekers (Suzanne Simard) en de BBC-website hebben het er uitge-

breid over. Het illustreert nog maar eens hoe complex ecosystemen in mekaar zit-

ten en hoe weinig we hier van af weten.

Referenties

www.bbc.com/earth/story/20141111-plants-have-a-hidden-internet

www.youtube.com/watch?v=dRSPy3ZwpBk
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