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Leeswijzer
De studie begint met een uitgebreide samenvatting, gevolgd door een inleiding. Vervolgens volgt een
bespreking van de verschillende onderzochte taxonomische groepen (Hoofdstukken 1 – 12) , waarbij
telkens de methodiek en de resultaten van het onderzoek uitgebreid worden besproken. Elk van deze
hoofdstukken wordt afgesloten door een conclusie, deze zijn in gekleurde boxen weergegeven, en
vatten kort de voornaamste bevindingen per hoofdstuk samen. Hoofdstuk 13 ten slotte geeft een
aantal algemenere aanbevelingen voor het beheer.
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Samenvatting
Naar aanleiding van de bouw van de Hogesnelheidslijn (HSL) Antwerpen-Breda, parallel aan de E19,
werden een aantal ontsnipperende maatregelen als bindende voorwaarde opgenomen in de
stedenbouwkundige vergunning op het traject tussen Antwerpen en de Nederlandse grens. Daarbij
o.a. de bouw van een ecoduct dat zowel de E19 als de HSL overspant.
Sinds 2011 is het ecoduct De Munt over de E19 en de hogesnelheidslijn t.h.v. de Vlamingstraat
(Wuustwezel, België) voltooid en is gebruik door dieren mogelijk. Het ecoduct is gelegen in een gebied
dat grotendeels bestaat uit landbouwgebied (zowel graslanden als akkers) en verspreide veldbossen
met houtkanten, brede grasbermen en ruigtestroken. Het ecoduct is 60 m breed, bovenaan op het
smalste deel, van waar het aan beide zijden paraboolvormig uitwaaiert. De totale overspanning
bedraagt 110 m. Langs weerszijden van de E19/HSL sluit een geleidend raster aan op het ecoduct.
In de loop van 2008 – begin 2009 werd de nulsituatie (T0) in de omgeving van het toen nog te bouwen
ecoduct opgemeten, zowel wat betreft aanwezige flora als fauna.
In 2012 (één jaar na de aanleg = T1) volgde een monitoring van het ecoduct waarbij de kernvraag was
of relevante diersoorten het ecoduct effectief gebruikten als oversteekplaats. Ook de evolutie van de
vegetatie op en in de directe omgeving van het ecoduct werd opgevolgd. In 2014 werd dit onderzoek
herhaald (= T3) met dezelfde onderzoekstechnieken.
In 2015-2016 werden enkele verworven gronden aan weerszijden van het ecoduct ecologisch ingericht
en geïntegreerd in de omgeving. Dit om het goed functioneren van het ecoduct te versterken en dieren
aan te trekken en te geleiden over het ecoduct. Door het aanleggen van poelen, plasdraszones met
rietkragen, aanplanten van inheemse struiken en bomen, herinrichting van een waterloop, aanleg van
een vleermuisverblijfplaats, aanbrengen van geleidende structuren en aanpassing van de
toegankelijkheid, werd rust, - leef, - en doorgangsgebied gecreëerd voor tal van soorten. Het ecoduct
en haar directe omgeving vormen zo een opvallende ecologische stapsteen in het intensief gebruikte
landbouwlandschap.
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Figuur 1: Zicht op de natuurontwikkelingszone vanaf het ecoduct, 6 maart 2018 (foto: Simon Feys).

In 2018 werd opnieuw onderzoek verricht op en rond het ecoduct, waarbij zoveel mogelijk dezelfde
technieken als in 2012 en 2014 werden gebruikt. De voornaamste vragen die hierbij dienden
beantwoord te worden waren o.a. welke dieren het ecoduct gebruiken, een vergelijking tussen beide
zijden en het ecoduct zelf, eventuele gebruiks- of seizoenale patronen, welke soorten vallen nog als
verkeersslachtoffer, en over welke aantallen gaat het, … Ook het vergelijken van de bekomen gegevens
met deze uit de T0-, T1- en T3-onderzoeken was een belangrijk aspect van het onderzoek, net zoals
nagaan wat het effect is van de ecologische inrichting van de omgeving. Op basis van de bekomen
resultaten kunnen dan suggesties naar inrichting en beheer toe worden geformuleerd.
Voor wat het vegetatieonderzoek betreft, werd eerst en vooral een vlakdekkende vegetatiekartering
uitgevoerd. Op basis hiervan is een vegetatiekaart gemaakt, die weergeeft waar de verschillende
vegetatietypes op het ecoduct voorkomen. Aanvullend werd ook een florakartering uitgevoerd,
waarbij voor alle zeldzame soorten, kenmerkende plantensoorten voor bepaalde vegetatietypes en
invasieve exoten de exacte locaties werden bepaald.
Op basis van het vegetatieonderzoek kon worden vastgesteld dat de vegetatie van het ecoduct mooie
overgangen biedt tussen bloemrijke graslanden, ruigere niet gemaaide stukken, natte ruigtes en
pioniervegetaties. De extreme droogte had echter een groot effect op de vegetatie, waarbij vooral de
vegetatie bovenop het ecoduct volledig was uitgedroogd. Er waren veel open plekken in de vegetatie,
waar volgend jaar terug veel pionierplanten zullen opschieten. Ook waren veel van de aanplanten er
door de droogte slecht aan toe. Er werden vier soorten exoten aangetroffen, voor drie van deze
soorten (Amerikaanse vogelkers, Amerikaans krentenboompje en Robinia) wordt aangeraden om ze
te verwijderen.
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Figuur 2: Bloemrijke graslanden wisselen af met struwelen en ruigere, niet gemaaide stukken (foto: Wim
Verschraegen).

Voor het vleermuizenonderzoek werd gebruik gemaakt van automatische detectoren, waarbij telkens
vier detectoren gedurende twee of drie nachten werden geplaatst, en dit tijdens drie verschillende
periodes. Analyse van de opnames leverde in totaal zeven verschillende soorten op. Met 77,4% van de
registraties was Gewone dwergvleermuis de meest geregistreerde soort, Bosvleermuis was de meest
bijzondere soort die werd aangetroffen. Het nieuw gebouwde overwinteringsobject werd eveneens
tweemaal geteld, in januari 2019 werd hier voor het eerst een overwinterende vleermuis
waargenomen, een Baardvleermuis. Daardoor kwam de teller in totaal op acht waargenomen soorten.
Het vleermuisonderzoek op het ecoduct geeft aan dat de aanleg van een ecoduct in een intensief
landbouwgebied een duidelijke aantrekking heeft voor diverse vleermuissoorten.
Voor de overige zoogdieren werd een waaier aan methodes toegepast. Er werden in totaal vier
cameravallen ingezet, die gedurende korte tijd werden aangevuld met een ‘buis-cameraval’ om de
kans op detectie van marterachtigen te verhogen. Met behulp van de gewone cameravallen werden
in totaal acht zoogdiersoorten vastgelegd, waarvan Haas, Ree en Konijn de algemeenste waren. Deze
drie soorten gebruiken het ecoduct volop om de snelweg en spoorlijn over te steken, voor deze soorten
maakt het ecoduct integraal deel uit van hun leefgebied. Vos, Gewone bosmuis en Huiskat werden elk
meer dan 10 maal vastgesteld, Steenmarter en Bruine rat elk slechts driemaal. Het gebruik van het
ecoduct door mensen was zeer beperkt, met in totaal 23 fotoreeksen. Slechts op één van deze reeksen
stonden personen vergezeld van een hond.
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Figuur 3: Ree was, samen met Haas en Konijn, één van de meest gefotografeerde soorten.

De ‘buis-cameraval’ die gedurende enkele weken werd opgesteld leverde onder andere beelden op
van Wezel en Bunzing, deze laatste soort werd enkel met deze techniek geregistreerd. Een derde
methode bestond uit het plaatsen van 10 sporenbuizen, analyse van de achtergelaten pootafdrukken
leverde onder andere sporen op van Wezel, Hermelijn (de enige methode waarmee deze soort werd
vastgesteld) en Rode eekhoorn. Deze laatste betrof een nieuwe soort voor het ecoduct.
De kleinere zoogdieren (spitsmuizen, woelmuzien en ware muizen) werden onderzocht met behulp
van ‘slangenplaten’ en live-traps. Deze beide technieken leverden veel waarnemingen op van Rosse
woelmuis en Gewone bosmuis, enkele andere soorten werden in veel lagere aantallen waargenomen.
Zeer relevant bij het onderzoek naar de effectiviteit van een ecoduct zijn uiteraard eventuele
verkeersslachtoffers. Gedurende het hele jaar werd bij elk bezoek het stuk snelweg ten noorden en
zuiden van het ecoduct afgereden tussen de dichtstbijzijnde afritten. Daarnaast werd ook op de
website www.waarnemingen.be gekeken of er eventueel nog andere slachtoffers werden gemeld. Dit
leverde in totaal drie zoogdieren op als verkeersslachtoffer: een Egel, een Konijn en een
ondetermineerbaar zoogdier. Dit lage aantal slachtoffers lijkt er alvast op te wijzen dat de rasters en
het ecoduct zelf goed werken.
Met alle technieken samen werden in totaal 17 wilde zoogdiersoorten (zonder de vleermuizen) met
zekerheid vastgesteld, aangevuld met enkele soortgroepen en één huisdier: de Huiskat. Alle te
verwachten grotere zoogdieren werden in 2018 vastgesteld. De meerderheid van de soorten werd aan
beide zijden van het ecoduct waargenomen.
Aangezien de meeste vogelsoorten die op het ecoduct voorkomen goede vliegers zijn, is de functie
van een ecoduct voor vogels als veilige oversteekplaats eerder beperkt. Wel ontstond door de aanleg
van het ecoduct De Munt extra broed- en foerageergebied voor verschillende vogelsoorten. Via een
uitgebreide territoriumkartering werden het ecoduct en de onmiddellijke omgeving zeven maal
bezocht gedurende het voorjaar van 2018. Dit leverde territoria op voor in totaal 35 soorten. Vooral
enkele watervogels en broedvogels van struwelen en hagen bleken goed te reageren op het ecoduct
en de nieuw ingerichte zones. Zo broedden in 2018 vier soorten watervogels op het ecoduct, en
werden voor verschillende struweelsoorten die op de Rode Lijst van de Vlaamse broedvogels staan,
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territoria genoteerd. Opvallend was ook dat van verschillende soorten die in het aanpalend
landbouwgebied broedden, waarnemingen op het ecoduct werden verricht. Vermoedelijk komen deze
vogels hier foerageren omdat hier meer voedsel te vinden is dan in het omringende landbouwgebied.
Naar reptielen werd bij elk terreinbezoek uitgekeken, maar ook nu (net als tijdens het T1- en T3onderzoek) werden er geen reptielen aangetroffen. Het valt echter niet uit te sluiten dat een aantal
soorten hier in de toekomst toch terechtkomen, het is dus zeker zinvol om met deze mogelijkheid
rekening te blijven houden.
Voor wat betreft amfibieën werden drie methodes toegepast: onderzoek met fuiken, schepnet en
slangenplaten. Aanvullend werden ook de losse waarnemingen van deze soortgroep verzameld en
meegenomen in de bespreking. De slangenplaten leverden vooral waarnemingen op van Gewone pad
(54) en Bruine kikker (10), waarbij ook bovenop het ecoduct verschillende dieren werden
waargenomen. De fuikvangsten leverden data op van vier soorten, waarbij vooral de hoge aantallen
Alpenwatersalamander opvielen. Met het schepnet tenslotte werden larven van de vier aangetroffen
soorten gevangen, een bewijs dat deze soorten zich allen in het gebied voortplanten. In 2018 werden
alle vier de waargenomen soorten aan beide zijden van het ecoduct waargenomen, vermoedelijk
gebruiken ze ook allemaal het ecoduct om zich naar de ene of andere zijde te verplaatsen. Geen enkele
van deze soorten heeft een bedreigde status op de Rode Lijst. Wat betreft de waargenomen soorten,
is de enige verandering tussen 2012 en 2014 enerzijds, en 2018 anderzijds, het verdwijnen van Kleine
watersalamander, en het verschijnen van Alpenwatersalamander. Uit het onderzoek bleek dat de
nieuw ingerichte zone reeds volop gekoloniseerd werd door amfibieën. Hoewel de zomer van 2018
de boeken zal ingaan als één van de droogste ooit, bleef in zo goed als alle poelen in de nieuw
ingerichte zone water staan. Voor de ontwikkeling van de amfibieënlarven hier leverde de droogte dus
vermoedelijk niet al te veel problemen op.

Figuur 4: Het controleren van de slangenplaten leverde in totaal 54 waarnemingen van Gewone pad op (foto:
Simon Feys). 28 augustus 2018.
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Uit eerder onderzoek op andere ecoducten blijken sprinkhanen een essentiële groep ongewervelden
om mee op te nemen in onderzoek naar ecologische ontsnippering. Van deze groepen zijn een aantal
soorten immers ongevleugeld / kortgevleugeld, deze zijn dus erg relevant in het kader van ecologische
ontsnippering. Daarnaast zijn sprinkhanen zeer goede indicatoren voor vegetatiestructuur, omdat de
factoren vochtigheid en warmte bepalend zijn voor hun ontwikkeling.
In 2018 werd het ecoduct vijfmaal gebiedsdekkend bezocht met het oog op sprinkhanen, waarbij ook
gelet werd op andere ongewervelden zoals dagvlinders, libellen en lieveheersbeestjes. De meeste
sprinkhanen werden auditief herkend, deze waarnemingen werden aangevuld met sleepvangsten en
enkele bijvangsten uit de bodemvallen. Dit resulteerde in totaal in 11 soorten in 2018 (tegenover resp.
twee en vijf tijdens het T1- en T3-onderzoek). Gezien de ligging van het ecoduct werden geen zeer
kritische habitatspecialisten verwacht, de waargenomen soorten zijn dan ook allemaal vrij algemeen
in Vlaanderen. De meerderheid van de aangetroffen soorten is ook langvleugelig, drie van de
gevonden soorten kunnen zowel lang- als kortvleugelig zijn.
Voor dagvlinders is een ecoduct minder relevant voor wat betreft ontsnippering, maar naar extra
leefgebied toe kan dit uiteraard wel een rol spelen, zeker wanneer het omringd is door
landbouwgebied zoals bij ecoduct De Munt. In 2018 werden 16 soorten dagvlinders waargenomen,
drie daarvan waren nieuw voor het gebied: Zwartsprietdikkopje, Bruin blauwtje en Hooibeestje. Dit
zijn alle drie typische graslandsoorten, wat erop kan wijzen dat de aanwezige graslanden nu
ecologisch interessant(er) aan het worden zijn. Ook de aanwezigheid van grote aantallen
Icarusblauwtjes, en Bruine en Oranje zandoogjes wijst erop dat het ecoduct inmiddels zeer
aantrekkelijk is geworden voor graslandvlinders.

Figuur 5: Voor graslandvlinders (zoals dit Icarusblauwtje) is het ecoduct inmiddels zeer aantrekkelijk geworden
(foto: Wim Verschraegen).

Door de aanleg van verschillende nieuwe poelen werd in 2018 ook extra aandacht gegeven aan
libellen. Daar waar er tijdens het T1- en T3-onderzoek resp. 10 en acht soorten libellen werden
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aangetroffen, waren dit er in 2018 al 17. Slechts twee eerder waargenomen soorten werden dit jaar
niet opnieuw gezien, zeven soorten waren nieuw voor het ecoduct. Weinig verrassend waren de
waarnemingen van een aantal soorten die pioniersituaties verkiezen zoals Tengere grasjuffer en
Gewone oeverlibel. Ook de meeste andere waargenomen soorten zijn eerder vrij algemene soorten,
hoewel ook zeldzamere soorten zoals Zwervende pantserjuffer, en zelfs de Europese
Habitatrichtlijnsoort Gevlekte witsnuitlibel werden aangetroffen.
Spinnen, loopkevers en zandloopkevers staan bekend als goede indicatoren voor habitatkwaliteit.
Het zijn soortenrijke groepen met heel wat vertegenwoordigers die nauw gebonden zijn aan een
bepaalde vegetatiestructuur. De meeste soorten mieren daarentegen zijn, in tegenstelling tot de
meerderheid aan loopkever- en spinnensoorten, gebonden aan oude, stabiele milieus. Ze zijn gevoelig
voor beheeringrepen en dat maakt hen tot belangrijke indicatoren.
Onderzoek naar loopkevers is uitermate relevant in het kader van onderzoek naar ecologische
ontsnippering. Er zijn immers tal van brachyptere (kort gevleugelde) of dimorfe (exemplaren met en
zonder vleugels) loopkevers die niet kunnen vliegen en dus zeer gevoelig zijn voor versnippering door
transportinfrastructuur.
De opzet van het onderzoek was dezelfde als die toegepast bij de overige Vlaamse ecoducten : acht
bodemvallen werden ingegraven over de lengte van het ecoduct. Deze werden aangevuld met acht
andere bodemvallen, verspreid over het hele gebied.
Er werden in 2018 in totaal 2.280 loopkevers gevangen met bodemvallen, deze waren verdeeld over
64 soorten. Hiervan staat één soort als ‘Kwestbaar’ op de Rode Lijst, 11 soorten worden als ‘Zeldzaam’
aanzien. Dit zijn allen habitatspecifieke soorten, de meeste voor droge, schraal begroeide graslanden
en nauw verwante ecotopen, enkele andere voor natte graslanden en/of pioniersituaties. Er zijn geen
kort gevleugelde (brachyptere) soorten aangetroffen noch dimorfe soorten waarvan bekend is dat
ze versnipperingsgevoelig zijn.
Er werden eveneens 4.920 spinnen gevangen, behorende tot 82 soorten. Hiervan zijn 15 soorten op
de Rode Lijst opgenomen, één soort als ‘Met uitsterven bedreigd’, en voorts drie ‘Bedreigde’, negen
‘Kwetsbare’ en twee ‘Zeldzame’ soorten. We argumenteren echter dat de meerderheid, zoniet alle,
van de genoemde Rode Lijst-soorten niet meer op de Rode Lijst thuishoren, of althans in ‘lagere’
categorieën, maar dat het wel goede indicatoren voor bepaalde habitats zijn. Het betreft voor een
belangrijk deel soorten van habitats als droge en natte, voedselarme graslanden, droge en natte
heide die in de directe omgeving – dus het intensieve agrarische landschap – niet of nauwelijks te
verwachten zijn.
Er zijn ook in totaal 2.632 mieren gevangen, verdeeld over 13 soorten. Geen enkele van de gevangen
soorten heeft op de Rode Lijst een status die afwijkt van ‘momenteel niet bedreigd’.
De laatste onderzochte groep betrof de wilde bijen. De inventarisatie van deze groep werd uitgevoerd
door gebruik te maken van kleurvallen aangevuld met zichtwaarnemingen. Gedurende vijf dagen
werden vier tot vijf reeksen kleurvallen uitgezet. Kleurvallen zijn wit, geel en blauw gekleurde kommen
gevuld met water met een beetje detergent. Wilde bijen aanzien deze kleurvallen verkeerdelijk als
bloemen en komen in het water terecht. Doordat de oppervlaktespanning gedaald is door toevoeging
van wat detergent zakken de gevangen exemplaren naar de bodem.
Met behulp van handvangsten en kleurvallen werden 129 wilde bijen op naam gebracht. Deze waren
verdeeld over 32 soorten, waaronder ook enkele minder algemene soorten. Door de extreem droge
zomer waren er echter nauwelijks bloeiende planten aanwezig, wat zeker een impact had op de
aanwezige bijenfauna. In vergelijking met natuurgebieden in de Kempen is het aangetroffen aantal
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soorten eerder laag, maar gezien de ligging in een intensief landbouwlandschap zijn de gevonden
soorten en soortenmix veelbelovend in de uitbouw naar een geschikt leefgebied voor tal van wilde
bijensoorten. Gezien de potenties van het ecoduct voor wilde bijen alsook de eerder beperkte
monitoring en een extreem warme en droge zomer die het aantal waargenomen soorten negatief
heeft beïnvloed, zijn er op en rond het ecoduct De Munt minstens 50-60 soorten wilde bijen te
verwachten.
Concluderend kan worden gesteld dat soorten waarvoor de combinatie van de snelweg en de HSL
een sterke versnipperende werking heeft, zeker profiteren van de aanleg van het ecoduct. Het gaat
bijvoorbeeld om soorten als Ree, Haas, marterachtigen, amfibieën, … Een aantal soorten waarvoor
het ecoduct nuttig zou kunnen zijn, maar die nog niet werden aangetroffen zijn bijvoorbeeld
kortgevleugelde sprinkhanen en loopkevers. Deze soorten verspreiden zich trager, en hebben
vermoedelijk nood aan extra geleidingselementen doorheen het landschap. Voor een aantal soorten
vormt het ecoduct geen noodzaak naar ontsnippering, maar zij profiteren wel van de aanleg van
geschikt leefgebied. Soorten die in deze categorie vallen zijn o.a. dagvlinders, libellen, verschillende
vogelsoorten, …
Op basis van het uitgevoerde onderzoek kunnen tenslotte enkele aanbevelingen worden gedaan voor
het te voeren beheer. In grote lijnen kan worden gesteld dat het uitgevoerde beheer (een deel maaien
en een deel spontaan laten evolueren) zeker kan worden voortgezet. Onder andere op dagvlinders,
sprinkhanen en loopkevers lijkt dit beheerregime alvast een positief effect te hebben. Wel dreigen in
de natuurontwikkelingszone de pioniermilieus snel te verdwijnen door spontane verbossing en daar
is snelle actie aangewezen. De aanwezige exotische plantensoorten zijn nog aanwezig in zeer lage
aantallen, er wordt aanbevolen deze (en dan vooral de struiken/bomen) te verwijderen.

Figuur 6: Zicht op het ecoduct vanaf de recent ingerichte gronden (foto: Simon Feys). 6 maart 2018.
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Inleiding
In 2011 is het ecoduct De Munt over de E19 en de hogesnelheidslijn t.h.v. de Vlamingstraat
(Wuustwezel, België) voltooid en is gebruik door dieren mogelijk. Het ecoduct ligt voornamelijk in
landbouwgebied (bestaande uit akkers en graslanden), met enkele verspreide veldbossen met
houtkanten, brede grasbermen en ruigtestroken. Het ecoduct is 60 m breed, bovenaan op het smalste
deel, van waar het aan beide zijden paraboolvormig uitwaaiert. De totale overspanning bedraagt 110
m. Langs weerszijden van de E19/HSL sluit een geleidend raster aan op het ecoduct.
Een stobbenwal loopt over het ecoduct, aanvullend zorgt ook aangeplant struweel voor extra dekking.
In 2015-2016 werden enkele verworven gronden aan weerszijden van het ecoduct ecologisch ingericht
en geïntegreerd in de omgeving. Door het aanleggen van poelen, plasdraszones met rietkragen,
aanplanten van inheemse struiken en bomen, herinrichting van een waterloop, aanleg van een
vleermuisverblijfplaats, aanbrengen van geleidende structuren en aanpassing van de toegankelijkheid,
werd rust, - leef, - en doorgangsgebied gecreëerd voor tal van soorten.
De voorliggende opdracht bestond erin om na te gaan in hoeverre een aantal relevante
diersoort(groep)en in 2018, dus in het zevende jaar na de voltooiing (T7), gebruik maken van het
ecoduct. Ook de evolutie van de vegetatie op het ecoduct is opgevolgd. Het studiegebied is afgebakend
als het ecoduct zelf, en de aanpalende, recent ingerichte gronden.
Het onderzoek werd zodanig opgebouwd, dat na afloop een antwoord kan worden gegeven op
volgende vragen:
- Welke soorten worden geregistreerd op het ecoduct De Munt?
- Zijn er soorten die slechts aan één zijde van het ecoduct geregistreerd worden?
- Hoe verschillen de antwoorden op bovenstaande vragen van de resultaten van de T1 en T3?
Met andere woorden, wat is de evolutie in gebruik van het ecoduct De Munt door dieren?
- Zijn er soorten die niet op het ecoduct, maar wel aan een of beide zijden van het ecoduct
geregistreerd worden? Zo ja, welke?
- Wat is het effect van de ecologische inrichting van de gronden aan weerszijden van het
ecoduct op het aantrekken en geleiden van dieren naar het ecoduct?
- Welk deel van het ecoduct wordt door welke diersoort gebruikt? Dit is relevant voor de
inrichting.
- Wat zijn de seizoenale patronen in het gebruik door de verschillende doelsoorten? Dit kan
vooral voor zoogdieren gekoppeld worden aan de vraag of het ecoduct door disperserende of
lokale individuen gebruikt wordt.
- Welke andere patronen zijn te ontwaren in het gebruik door de verschillende doelsoorten?
- Worden er meer of minder waarnemingen geregistreerd van de doelsoorten op en rond het
ecoduct in vergelijking met andere ecoducten in Vlaanderen? Dit is een indicatie voor de
effectiviteit.
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1 Vegetatie
1.1 Vlakdekkende vegetatiekartering
Er werd een vlakdekkende vegetatiekartering van het studiegebied (het ecoduct De Munt zelf en de
directe aanpalende ingerichte terreinen) uitgevoerd in 2018, verspreid over drie dagen in het
vegetatieseizoen: 20/07, 20/08 en 07/09. Via de app ObsMapp werden alle planten op het ecoduct in
kaart gebracht. De volledige plantensoortenlijst wordt weergegeven in Bijlage 1. De vegetatiekaart
wordt weergegeven in Bijlage 4.
Voor de vegetatiekaart werd de inventarisatiemethodiek voor bermen en dijken gebruikt van Van
Uytvanck et al. (2017).
Het studiegebied werd opgedeeld in homogene vegetaties en onderverdeeld op basis van de
vegetatietypes in onderstaand schema:

De vegetatietypes zijn de volgende:
 Graslanden: Raaigrasweide (G0), Grassenmix (G1), Dominant stadium (G2), Gras- Kruidenmix
(G3), Bloemrijk grasland (G4), Soortenrijk schraal grasland (G5);
 Ruigtes: Verstoord grasland (R1), Verruigd grasland (R2), Natte ruigte (R3), Riet en rietruigte
(R4);
 Struwelen Dwergstruikvegetatie: heidesoorten (S1), Brem – en gaspeldoornstruwelen (S2),
Doornstruwelen (S3), Bramen (S4), Vlierstruweel (S5);
 Opgaande houtige vegetaties: Wilgenbos/struweel (H1), Ruderaal olmenbos (H2), Loofbos
(H3), Loofhoutaanplant (H4), Naaldbos (H5), Exoten (E).
G4 en G5 worden indien mogelijk meer in detail getypeerd op basis van kenmerkende soorten.
Detailtypering G4:
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G4a Bloemrijk glanshavergrasland
G4b Stroomdalgrasland
G4c Kalkrijk kamgrasland
G4d Bloemrijk struisgrasland
G4e Bloemrijk vochtig tot nat grasland

Detailtypering G5:
 G5a Duingrasland
 G5b Dwerghavergrasland
 G5c Kalkgrasland
 G5d Heischraal grasland
De grachten werden apart aangeduid en de poelen werden gekarteerd. Twee poelen waren volledig
uitgedroogd en werden gekarteerd als “Droge poel”.
Deze vorm van vegetatiekartering wordt recent toegepast in snelwegbermen ifv opmaak van
bermbeheerplannen.
Uit deze kartering haalt men meteen de structuurkaart die tijdens de T1 en T3 door Bureau
Waardenburg (Emond et al., 2015) is opgemaakt:
 kaal, open zand;
 lage kruidlaag / korte grassen;
 hoge kruidlaag / ruigte;
 struweel;
 bomen.
Enkel de eerste categorie ontbreekt in onze kartering. Zones met open kaal zand zijn op het ecoduct
beperkt in oppervlakte en verspreid aanwezig. Vooral in de pioniervegetaties, bijvoorbeeld langs de
oevers van de poelen, is er veel open bodem. De oppervlakte is echter onvoldoende om ze te kunnen
intekenen.
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Figuur 7: Rond de drooggevallen poelen is er veel open bodem tussen de pioniervegetatie (foto: Roosmarijn
Steeman).

1.2 Florakartering
De vegetatie werd in kaart gebracht door het ecoduct te doorlopen en de dominante soorten,
kensoorten van vegetatietypes, zeldzamere soorten en exoten in te voeren via de app ObsMapp,
waarmee de exacte vindplaats wordt vastgelegd.

Figuur 8: De westkant van het ecoduct met dominantie van Gewone margriet en Fioringras (foto: Wim
Verschraegen).
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Figuur 9: De oostkant van de ecoduct met dominantie van Gestreepte witbol en Gewone margriet (foto: Wim
Verschraegen).

1.2.1 Vegetatieontwikkeling
De vegetatieontwikkeling is in beeld gebracht door structuur, soortenrijkdom en bedekkingsgraad te
monitoren. Om de soortenrijkdom en bedekkingsgraad te bepalen, is gewerkt met vaste PQ’s
(Permanent Quadraten). Een PQ beslaat een vierkant van drie bij drie meter op een vaste locatie die
is vast gelegd met GPS-coördinaten. Binnen het PQ zijn alle soorten genoteerd en is de bedekking
ingeschat met behulp van de Braun-Blanquet-methode (zie Tabel 1). In totaal zijn drie PQ’s aangelegd:
er is een PQ op de oostflank (PQ1), een PQ bovenop het ecoduct (PQ2) en een PQ op de westflank
(PQ3). De locaties (zie bijlage 4) zijn representatief voor het ecoduct en de beide taluds. De opnames
tijdens de eerdere onderzoeken zijn verricht in juni 2012 en juli 2014.
Tabel 1: De Braun-Blanquet-schaal werd gebruikt voor het maken van de vegetatieopnames

symbool bedekking

abundantie

r

≤1%

1 individu

+

≤1%

2-5 individuen, aanwezig

1

≤5%

6-50 individuen, duidelijk aanwezig

2m

≤5%

>50 individuen, sterk aanwezig

2a

5% - 15%

-

2b

16% - 25%

-

3

26% - 50%

-

4

51% - 75%

-

5

76% - 100% -
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De ontwikkeling in T7 ten opzichte van T3 is verschillend voor de drie PQ’s, ondanks dat ze
onderworpen worden aan hetzelfde maaibeheer. De expositie en ligging van de PQ’s is hier de oorzaak
van.
De evolutie van de vegetatie vertoont grotendeels dezelfde trend als in 2014 (zie Tabel 2). De
dominantie van grassen is in PQ1 en PQ2 verder afgenomen. In PQ1 zijn de pioniersoorten nog verder
afgenomen en hebben plaats gemaakt voor soorten van matig voedselrijke graslanden en
ruigtekruiden. In PQ2 zijn er pioniersoorten bijgekomen, maar zijn de indicators voor verruigd grasland
afgenomen. PQ3 kent een toename van kruiden, met onder andere veel Margriet, maar ook een
toename van Fioringras. In de omgeving van dit PQ is ook veel Ridderzuring waargenomen, wat wijst
op verruiging. In PQ2 is Gewone margriet verdwenen. Toch behoudt ook de bovenzijde van het Ecoduct
het bloemrijke aspect, in de omgeving van PQ2 is Gewone margriet nog wel waargenomen.
Landschaps-ecologisch gezien hebben veel van de aanwezige soorten een voorkeur voor vochtige
bodems, maar zijn ze wel goed bestand tegen de heersende wisseling in vochttoestand. Dit in verband
met de kleibodem op het ecoduct die goed vocht vasthoudt, maar uiteindelijk in regenarme perioden
door de ligging op een helling toch kan uitdrogen. Voorbeelden hiervan zijn Fioringras, Gewone
margriet, Pitrus, Rietzwenkgras en Witte klaver.
Het feit dat bovenop het ecoduct meer pioniersoorten aanwezig zijn en Gewone margriet verdwenen
is, kan te wijten zijn aan de aanhoudende droogtestress en concurrentie met andere planten. Het
aantal pioniersoorten nam wellicht ook door de droogtestress toe.
Het was opvallend dat in PQ2 en PQ3 in totaal 2% van het proefvlak niet begroeid was. In PQ1 was 1%
van de bodem open.
Tabel 2: Resultaten van de vegetatieopnamen in drie PQ’s in 2014 (T3) en 2018 (T7).
Kruiden
Akkerdistel
Bijvoet
Grote weegbree
Grasmuur
Harig knopkruid
Kleine klaver
Gewone hoornbloem
Gewone rolklaver
Heermoes
Kleine veldkers
Kruipende boterbloem
Krulzuring
Gewoon duizendblad
Gewone margriet
Gewone vogelmuur
Melganzenvoet
Moerasrolklaver
Zachte ooievaarsbek
Paardenbloem
Reukeloze kamille
Ridderzuring
Smalle weegbree
Speerdistel
St.-Janskruid
Teunisbloem
Vierzadige wikke
Viltige basterdwederik
Witte klaver

PQ1
2014

2018

2a

1

PQ2
2014

2018

PQ3
2014 2018

Ecologie

Toename/
Afname

+

Afname
Verdwenen
Verdwenen
Verdwenen
Toename
Toename
Toename
Toename
Toename
Toename

Toename

r

+

1

1

+

2a

Pionier en ruigte
Pionier en ruigte
Pionier
Matig voedselrijk grasland
Pionier
Glanshaverhooiland
Graslandfase 1
Glanshavergrasland
Pionier
Pionier
Graslandfase 1
Vossenstaartgrasland
Glanshaverhooiland
Glanshaverhooiland
Pionier
Pionier
Vochtig tot nat grasland
Soortenrijk
schraalgrasland
Pionier
Pionier
Verruigd grasland
Bloemrijk grasland
Verruigd grasland
Pionier
Pionier
Bloemrijk grasland
Pionier
Matig voedselrijk grasland

3

3

4

Matig voedselrijk grasland

r
+
1
+
+
+

1
1
1
r
1

1

1

1

r
1

+
r
1

2m
1
1

+

+
r

+

+

+

1
+

r
r
r

r

1

3
1

2m
+

1

r
1
r
1

1
r
r

+
1
r

+

Verdwenen
Toename

Toename
Verdwenen
Toename
Toename
Toename
Toename
Verdwenen
Verdwenen
Verdwenen
Toename
Verdwenen
Toename

Grassen/russen
Fioringras

2a
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Grote vossenstaart
Gestreepte witbol
Kweek
Pitrus
Ruige zegge
Rietzwenkgras
Rood zwenkgras

+
4

4

2a

Conclusie 2014

1
+
+
+
2m
+
Afname pioniers

Conclusie 2018

Afname grassen

+

1

r

1

2a
+

+
1

1

r
2a
3
Nog pioniers

r
1
2b
Toename
kruiden
Toename
kruiden
van
matig
voedselrijk
grasland.

Pioniers
toegenomen

Afname pioniers
Lichte toename
kruiden
bloemrijk
grasland
Lichte toename
ruigtekruiden

G3

Kruiden matig
voedselrijke
graslanden
verdwenen
Dominantie
witbol
Indicators
verruigd
grasland
verdwenen
G3

Vossenstaartgrasland,
Graslandfase 2
Graslandfase 2
Verstoord en verruigd
Natte ruigte
Storingsplant
Graslandfase 3
Graslandfase 3

Toename
Lichte
toename
Verdwenen
Afname
Toename

Toename
Fioringras

G4a
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1.2.2 Zeldzame soorten en Rode Lijst-soorten
Rode Lijsten van dier- en plantengroepen zijn tegenwoordig een belangrijk instrument voor het
natuurbeleid. Een dergelijke Rode Lijst geeft een inschatting van de uitsterfkans van een soort door ze
te toetsen aan bedreigingscriteria, die zoveel mogelijk gebaseerd zijn op kwantitatieve gegevens over
populatiegrootte, verspreiding en populatietrends. Met de term ‘Rode Lijst-soorten’ of ‘Soorten van
de Rode Lijst’ worden over het algemeen (en dus ook in dit rapport) de soorten bedoeld die zijn
opgenomen in één van de categorieën van bedreiging (‘Bijna in gevaar’, ‘Kwetsbaar’, ‘Bedreigd’,
‘Ernstig bedreigd’).
Er werden in 2018 geen Rode Lijst-soorten, noch zeldzame soorten waargenomen op het ecoduct de
Munt. Volgende bijzondere soorten worden hier toch afzonderlijk besproken:
- Een kenmerkende soort voor het Kempens district, die in de rest van Vlaanderen vrijwel
ontbreekt, is Waterpostelein. Het is een soort van zonnige, soms half beschaduwde, open
plaatsen (pionier) op vochtige tot natte, matig voedselarme, zwak zure zand- en leemgrond of
in ondiep, voedselarm, zwak zuur water. Deze soort werd op verschillende plaatsen langs de
rand van de poelen waargenomen.
- Bleekgele droogbloem is een soort van natte tot vochtige pioniervegetaties op matig
voedselarme tot voedselarme bodem. Karakteristiek zijn allerlei laagten die in de winter onder
water staan en in de zomer droogvallen, zoals ondiepe vijvers en iets mineraalrijke vennen,
voedselarme, zandige vijveroevers en natte plaatsen op opgespoten terreinen. Bleekgele
droogbloem was in het verleden een vrij zeldzame soort in Vlaanderen. De plant heeft de
afgelopen dertig jaar een geweldige opmars in steden en langs het spoor gemaakt, waar ze nu
volop voorkomt.
Alle waarnemingen van deze twee soorten (18 groeiplaatsen voor Bleekgele droogbloem en 10
groeiplaatsen voor Waterpostelein) werden via ObsMapp ingevoerd en op kaart gezet in Bijlage 2.

Figuur 10: Van Bleekgele droogbloem werden 18 groeiplaatsen gevonden (foto: Simon Feys).
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Figuur 11: Waterpostelein, een kenmerkende pioniersoort uit het Kempens district, komt veelvuldig voor in de
pioniervegetaties van het ecoduct De Munt (foto: Roosmarijn Steeman).

1.2.3 Kenmerkende plantensoorten voor bepaalde vegetatietypes
G3: Graslandfase 3 – Gras-kruidenmix
Peen, Gewone berenklauw, Gewoon duizendblad, Ruwe smele, Timoteegras
G4a: Bloemrijk glanshavergrasland
Dominantie Gewone margriet
G4e: Bloemrijk vochtig tot nat grasland
Tweerijige zegge
G4d: Struisgrasland
Kleine leeuwentand, Gewoon struisgras
R1: Verstoord grasland
Akkerdistel, Boerenwormkruid, Bijvoet
R2: Verruigd grasland
Ridderzuring, Grote brandnetel, Speerdistel, Kropaar
R3: Natte ruigten
Dominantie Grote lisdodde, Pitrus, Grote kattenstaart, Wolfspoot, Wilgenroosje, Gele lis
R4: Riet – en rietruigte
Riet
H1: Wilgenstruweel
Wilgensoorten, Spork, Vlier, braam, Grote brandnetel, Kleefkruid, Pitrus
S2: Bremstruweel
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Brem
S3: Doornstruweel
Sleedoorn, Meidoorn, rozen
S4: Bramen
Braam
S: Hieronder brachten we de gemengde aanplanten van struiken samen. Er werd vooral veel Lijsterbes,
Hazelaar, en Gelderse roos aangeplant.

Figuur 12: In een aantal van de niet gemaaide faunastroken is Peen dominant aanwezig, het is een kenmerkende
soort voor iets ruigere, soortenrijke graslandvegetaties uit de categorie G3 (foto: Roosmarijn Steeman).

1.2.4 Invasieve exoten
Er werden slechts vier invasieve exoten waargenomen op het ecoduct, die allen in beperkte mate
aanwezig zijn. De groeiplaatsen van Amerikaans krentenboompje (twee), Amerikaanse vogelkers
(zeven), Robinia (één) en Bezemkruiskruid (vijf) worden op kaart weergegeven in Bijlage 3.
1.2.4.1 Amerikaanse vogelkers

Amerikaanse vogelkers verspreidt zich gemakkelijk en snel in ijle bossen, vooral op zandbodems. De
boomsoort kan daar andere planten-, struiken- en pionierboomsoorten verdringen. De soort groeit
voornamelijk in de houtkant langs de weg, tussen de zomereiken. Er is één exemplaar op de open
bodems als pionier waargenomen. Er zijn geen heischrale vegetaties op het ecoduct en in de directe
omgeving te vinden. Toch raden we aan om bestrijding van Amerikaanse vogelkers hier prioritair uit
te voeren, daar de soort momenteel slechts in beperkte mate aanwezig is en nog gemakkelijk kan
verwijderd worden.
1.2.4.2 Amerikaans krentenboompje

Deze kleine maar compacte boom, van vijf tot 12 meter hoog bloeit overvloedige in de lente en
produceert donkerblauwe vruchten in de zomer. De soort wordt sterk geapprecieerd omwille van zijn
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esthetische waarde gedurende het gehele jaar. Het Amerikaans krentenboompje wordt nog steeds her
en der aangeplant. Op zure, zandige bodems, in de buurt van heideterreinen en bossen op zandige
bodem wordt deze soort beter niet aangeplant. Aangezien de soort hier nu nog beperkt aanwezig is,
is het beter om ze meteen te verwijderen.
1.2.4.3 Bezemkruiskruid

Bezemkruiskruid is een kortlevende vaste plant (levensduur tussen vijf en 10 jaar), die 0,5 tot 1,2 m
hoog wordt. De soort werd toevallig geïntroduceerd via wol, ze is afkomstig uit Zuid-Afrika.
Bezemkruiskruid heeft een hoge verspreidingscapaciteit via zaad: één plant kan tot 10.000 zaden
voortbrengen, die gemakkelijk door de wind, water of dieren verspreid worden. Er is geen vegetatieve
vermenigvuldiging. Verspreiding langs wegen wordt in de hand gewerkt door het verkeer.
Bezemkruiskruid koloniseert vooral verstoorde gebieden (braaklanden, spoorwegen, autowegen). De
soort verkiest droge bodems maar kan ook op vochtige bodems groeien.
De impact van Bezemkruiskruid is beperkt aangezien de soort voornamelijk verstoorde bodems
koloniseert. In de duinen kunnen dichte populaties gevormd worden. De plant produceert
allellopatische bestanddelen die de groei van andere soorten inhibeert.
Bezemkruiskruid is ondertussen al jarenlang in Vlaanderen aanwezig en heeft zich overal kunnen
verspreiden. Toch is er (buiten de duinen) nergens sprake van noemenswaardige problemen met de
soort. Op het ecoduct werden slechts vier exemplaren van deze soort waargenomen.
1.2.4.4 Robinia

Robinia is een pioniersoort. Op plaatsen waar de soort werd aangeplant en voldoende licht en ruimte
krijgt, kan de boom sterk uitgroeien en schadelijke gevolgen hebben op allerlei vlakken:
 Robinia is een vlinderbloemige die voor aanrijking en verruiging van de bodem zorgt. Op
voedselarme droge bodems zorgt deze boom op die manier voor een achteruitgang van de
waardevolle inheemse plantengroei.
 Beschadigingen aan verhardingen door wortelopdruk komen regelmatig voor.
Robinia of Valse acacia is slechts op één locatie waargenomen op het ecoduct. Er kan dus een
inspanning geleverd worden om deze boom weg te krijgen.
Beheer: Hoofdstammen kunnen worden gekapt of mechanisch worden uitgetrokken. Dit laatste heeft
echter bodembeschadiging tot gevolg. Om te voorkomen dat de stobben uitlopen, worden deze best
behandeld door insmeren of injectie met een herbicide zoals glyfosaat, indien dit toegelaten wordt.
Na verwijdering van de hoofdstam reageert de boom meestal met een massale vorming van
worteluitlopers, zelfs na chemische behandeling. Robinia heeft een wijd, oppervlakkig wortelgestel
waardoor chemische behandeling van de hoofd-stam meestal onvoldoende is om alle wortels af te
doden. Opschot kan de volgende jaren worden weggemaaid om de wortels uit te putten, dit is echter
een zeer traag proces. Een goede opvolging is essentieel om te voorkomen dat het opschot sterk zal
opgroeien en het probleem groter wordt. Bestrijding van deze soort is zeker niet overal noodzakelijk.
Indien de soort plaatselijk weinig nadelige gevolgen heeft, wordt geadviseerd om deze te laten staan.
Robinia is een lichtminnende pioniersoort die spontaan zal verdrongen worden door climax soorten
als Zomereik en Beuk. Omhakken heeft het nadelige gevolg van opschietende wortels waardoor de
impact vaak groter is (dichte lage groei) dan wanneer de boom blijft staan. Hiermee dient zeker
rekening te worden gehouden indien men besluit om tot bestrijding over te gaan. Een goede opvolging
en nabehandeling van het opschot gedurende enkele opeenvolgende jaren is noodzakelijk om de plant
effectief te verwijderen. Robinia vormt doorns aan weerszijden van de bladvoet, voorzichtigheid is
aangewezen bij uitvoer van het beheer.
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1.3 Conclusie vegetatieonderzoek + aanbevelingen beheer
De vegetatie van het ecoduct biedt mooie overgangen tussen bloemrijke graslanden, ruigere
niet gemaaide stukken, natte ruigtes en pioniervegetaties.
In het noordelijk stuk is er nog een groot stuk grasland dat in de fase G2 zit, wat betekent dat
dit botanisch nog weinig waardevol is, en ook in het grasland in de G3-fase groeien weinig
bloemen (Figuur 14). Wellicht hebben deze vegetaties te leiden onder de bemestingsdruk van
de aanpalende maïsakkers.
De vegetatie had dit jaar te leiden onder de extreme droogte. Vooral de vegetatie bovenop het
ecoduct was volledig uitgedroogd (Figuur 13). Er waren veel open plekken in de vegetatie,
volgend jaar zullen er daar terug veel pionierplanten opschieten. Deze kwetsbare zones bij de
eerste maaibeurt minder kort maaien kan hieraan verhelpen. Door de droogte waren veel
aanplanten er slecht aan toe. In een aantal zones zijn de Zomereiken kapot. Ook een deel van
de Gewone lijsterbessen en Gelderse rozen zijn gesneuveld (Figuur 15).

Figuur 13: Verdroogde vegetatie op het ecoduct eind juli 2018 (foto: Roosmarijn Steeman).
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Figuur 14: Weinig bloemrijk grasland in G3-fase, waar de invloed van de omringende maisakkers zich laat voelen
(foto: Roosmarijn Steeman).

Figuur 15: Veel aangeplante struiken van vooral Gelderse roos zijn volledig verdord door de droogte (foto:
Roosmarijn Steeman).
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2 Zoogdieren partim I: vleermuizen
2.1 Inleiding
Het is bekend dat vleermuizen een zeer belangrijke diergroep zijn om mee te nemen in
ontsnipperingsstudies. Tal van soorten zijn door hun lichtschuw karakter gevoelig voor verstoring door
verlichting van de snelweg. Bovendien vallen er plaatselijk heel wat verkeersslachtoffers. Daarnaast
zijn ze door een lage reproductiesnelheid, een relatief lange zoogtijd en een lang leven zeer kwetsbaar
voor habitatwijzigingen. Anderzijds kan een goede landschappelijke inrichting in combinatie met een
ontsnipperingsobject de verkeersslachtoffers (en de lichthinder) beperken.

2.2 Methodiek
2.2.1 Automatische detectoren
Tijdens het T1- en T3-onderzoek werden op Ecoduct De Munt automatische detectoren van het type
Anabat opgesteld: telkens drie Anabats gedurende één nacht per maand in de periode april –
september (Emond et al., 2015).
Uit eerdere onderzoek op ecoducten De Warande en Kikbeek (Lambrechts et al., 2013b; 2014) bleek
twee nachten echter te beperkt als survey. We voerden op ecoduct Kempengrens gedurende zes
nachten per jaar onderzoek uit naar vleermuizen, verspreid over de periode mei – september
(Lambrechts et al., 2017).
Op ecoduct De Munt werden in 2018 tijdens volgende periodes telkens vier detectoren op het ecoduct
geplaatst: 20 – 23 juni, 14 – 16 juli en 17 – 20 september. Deze laatste periode in het najaar is er
specifiek op gericht om ook trekkende vleermuizen te registreren. Alle opnames samen leverden dus
data op van 36 volledige nachten, verspreid over drie periodes op telkens vier verschillende locaties.
Een overzicht van de exacte locaties van de detectoren per periode is te vinden in Figuur 16, Figuur 17
en Figuur 18.
Net zoals tijdens de T1 en T3 werd ook nu enkel gebruik gemaakt van automatische systemen. Het
voordeel dat automatische detectoren in het algemeen bieden, is dat er geen verstoring is van de
onderzoekers en men eveneens data verzamelt gedurende de volledige nacht.
Er werd gekozen voor de D500x van Pettersson Elektronik AB, daar dit relatief nieuwe type
automatische detector aanzienlijk beter is dan Anabat. Het grootste voordeel van de D500x is dat deze
detector het signaal automatisch opneemt zonder dat er bepaalde karakteristieken verloren gaan.
Hierdoor is – bij een voldoende goede opname – ook een soortdeterminatie van lastig te herkennen
Myotis-soorten (taxonomische groep van vleermuizen met een zeer gelijkende echolocatie waartoe
Watervleermuis, baardvleermuizen, Franjestaart, Ingekorven vleermuis, Meervleermuis en enkele
andere zeldzame soorten behoren) mogelijk. Aangezien dit net de meest kritische soorten zijn m.b.t.
ecologische ontsnippering is dit een belangrijk voordeel.
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Figuur 16: Overzicht van de posities van de automatische detectoren in de periode 20-23 juni 2018.

Figuur 17: Overzicht van de posities van de automatische detectoren in de periode 14-16 juli 2018.
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Figuur 18: Overzicht van de posities van de automatische detectoren in de periode 17-20 september 2018.

Voorbijvliegende vleermuizen worden met een D500x gedurende de hele nacht geregistreerd, waarbij
de ultrasone geluiden van vleermuizen in real-time opgenomen worden. Nadien worden deze
opgenomen geluiden geanalyseerd en kan de activiteit in functie van de nacht worden uitgezet. Tijdens
één nachtelijke sessie kunnen tot meer dan 2.000 opnames worden gemaakt. De D500x maakt gebruik
van de ‘time expansion-functie’ waarbij signalen in de tijd worden uitgerokken met een bepaalde
factor. Hierdoor worden de geluiden niet alleen hoorbaar, maar blijft ook de volledige karakteristiek
van het signaal behouden. Door de geluiden op te nemen, kunnen ze later geanalyseerd worden en
kan er meestal ook over moeilijker te determineren soorten uitsluitsel gegeven worden.
Achteraf werden alle opgenomen geluiden geanalyseerd via het programma Batsound Pro (versie 4.1)
van Pettersson Elektronik AB, dat speciaal ontwikkeld is om vleermuisgeluiden te analyseren.
Signaalkenmerken
zoals
maximumfrequentie,
frequentieverloop,
pulsduur
en
pulsherhalingsfrequentie kunnen hiermee worden gemeten.
Het veldonderzoek met behulp van automatische detectoren werd uitgevoerd door Alex Lefevre, met
medewerking van Ann Lenaerts voor het ophalen van de detectoren op 16 juli 2018.
2.2.2 Overwinteringsobject
Aan de westzijde van het ecoduct werd een overwinteringsobject voor vleermuizen aangelegd. Zowel
tijdens de winter 2017/2018 (14 maart 2018) als 2018/2019 (23 januari 2019) werd dit object door Dirk
Swaenen bezocht om na te gaan of hier vleermuizen overwinteren.
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2.3 Resultaten
2.3.1 Automatische detectoren
Het gebied gaf een opmerkelijk hoge diversiteit aan vleermuizensoorten weer tegenover wat men zou
verwachten. Minstens zeven verschillende vleermuissoorten werden vastgesteld (Tabel 3).
Tabel 3: Overzicht van de waargenomen soorten vleermuizen op het ecoduct De Munt tijdens het T1-, T3- en T7onderzoek.

Nederlandse naam
Gewone
dwergvleermuis
Ruige
dwergvleermuis
Watervleermuis
Myotis spec.
Laatvlieger
Rosse vleermuis
Bosvleermuis
grootoorvleermuis
vleermuis spec.

Wetenschappelijke
naam
Pipistrellus pipistrellus
Pipistrellus nathusii
Myotis daubentonii
Myotis species
Eptesicus serotinus
Nyctalus noctula
Nyctalus leisleri
Plecotus species
Chiroptera

Rode Lijst-status
Momenteel niet in
gevaar
Momenteel niet in
gevaar
Bijna in gevaar
Kwetsbaar
Kwetsbaar
Bedreigd

2018

2014

2012

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

Mogelijk betreft het zelfs acht soorten: één van de Myotis-opnames wijst op een Baardvleermuis. De
eerder zwakke opname werd ter bevestiging doorgestuurd naar andere specialisten om hierover
uitsluitsel te krijgen.
In het najaar werd in het gebied een duidelijke toename vastgesteld van de opnames van trekkende
vleermuizen zoals Ruige dwergvleermuis en Rosse vleermuis. Aansluitend was er ook een verhoogde
activiteit van Myotis-soorten zoals de Watervleermuis.
Mogelijk is er al een aanzuigeffect van het nieuw aangelegde overwinteringsobject als zwermlocatie,
aangezien in de directe omgeving van het object meer opnames werden gedaan van Myotis-soorten.
Het veldonderzoek met automatische detectoren leverde tijdens de inventarisatieperiodes van 2018
in totaal 1.201 waarnemingen van vleermuizen op, van (minstens) zeven verschillende soorten (Tabel
4). Tabel 5, Tabel 6 en Tabel 7 geven telkens een overzicht van de waarnemingen per locatie. Deze
aantallen geven geen indicatie van het aantal aangetroffen dieren, enkel van het aantal registraties.
Een dier dat gedurende lange tijd in de buurt van de detector jaagt kan voor een groot aantal
registraties zorgen.
Tabel 4: Overzicht van de waargenomen soorten vleermuizen op het ecoduct De Munt in 2018, met het totaal
aantal registraties per soort.

Nederlandse naam
Gewone dwergvleermuis
Ruige dwergvleermuis
Watervleermuis
Myotis spec.
Laatvlieger
Rosse vleermuis
Bosvleermuis
grootoorvleermuis spec.

Wetenschappelijke naam
Pipistrellus pipistrellus
Pipistrellus nathusii
Myotis daubentonii
Myotis species
Eptesicus serotinus
Nyctalus noctula
Nyctalus leisleri
Plecotus species

Aantal
Percentage
929
77,4
97
8,1
49
4,1
25
2,1
72
6,0
19
1,6
1
0,1
5
0,4
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vleermuis spec.
Totaal

Chiroptera

4
1201

0,3

Het grote aandeel opnames van Gewone dwergvleermuizen was te verwachten, deze soort was ook
tijdens de T1 en T3 zeer frequent aanwezig. Opmerkelijk zijn de relatief hoge aantallen opnames van
Ruige dwergvleermuis, Laatvlieger, Watervleermuis (en Myotis species) en Rosse vleermuis. Een
vergelijking met de aangetroffen soorten tijdens de eerdere onderzoeken is te vinden in Tabel 3. De
meest opmerkelijke nieuwe soort in 2018 was de Bosvleermuis, die als ‘Bedreigd’ op de Rode Lijst staat
(Maes et al., 2014).
Tabel 5: Overzicht van het aantal opnames per detector en per soort in de periode 20-23 juni 2018.

Soort
Gewone dwergvleermuis
Ruige dwergvleermuis
Laatvlieger
Rosse vleermuis
Bosvleermuis
grootoorvleermuis spec.
Watervleermuis
vleermuis spec.

Detector 763 Detector 762 Detector 758 Detector 752 Totaal
49
29
153
37
268
2
1
1
1
5
5
14
8
27
54
1
1
1
1
1
1
2
7
1
1
9
1
1

Tabel 6: Overzicht van het aantal opnames per detector en per soort in de periode 14-16 juli 2018.

Soort
Gewone dwergvleermuis
Laatvlieger
Rosse vleermuis
grootoorvleermuis spec.
Myotis spec.
vleermuis spec.

Detector 763 Detector 762 Detector 758 Detector 752
Totaal
197
97
50
49
393
6
1
1
8
1
1
1
1
2
4
1
6
1
12
2
2

Tabel 7: Overzicht van het aantal opnames per detector en per soort in de periode 17-20 september 2018.

Soort
Gewone dwergvleermuis
Ruige dwergvleermuis
Laatvlieger
Rosse vleermuis
grootoorvleermuis spec.
Watervleermuis
Myotis spec.
vleermuis spec.

Detector 763 Detector 762 Detector 759 Detector 752 Totaal
164
26
26
52
268
53
1
16
22
92
2
4
4
10
3
1
13
17
1
1
1
32
5
2
40
4
6
3
13
1
1

Figuur 19 tenslotte geeft een overzicht van het totale aantal opnames per soort, verdeeld over de drie
opnameperiodes. Hierin is mooi te zien dat Gewone dwergvleermuizen vooral tijdens de juli-opnames
werden geregistreerd, terwijl de grootste aantallen Ruige dwergvleermuizen in september aanwezig
waren. Een uitgebreider overzicht per soort wordt gegeven in hoofdstuk 2.4.
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Figuur 19: Totale aantallen per soort, opgedeeld per periode.

Er is geen echt verschil te zien tussen de aangetroffen vleermuizen op het ecoduct zelf en op de
aanlooptaluds. De enige uitzondering hierop is dat er meer jagende watervleermuizen boven de
plassen werden waargenomen dan op het ecoduct zelf. Alle soorten maken gebruik van het volledige
ecoduct.
2.3.2 Overwinteringsobject
In maart 2018 waren geen vleermuizen aanwezig in het object, op 23 januari 2019 werd voor het eerst
een overwinterende vleermuis waargenomen. Het ging om een Baardvleermuis. Tijdens dit laatste
bezoek werden ook twee Dagpauwogen en één Alpenwatersalamander aangetroffen.
Tijdens de bezoeken aan het object bleek dat binnenin, meerbepaald in het ‘slakkenhuis’, meerdere
voegen volledig open zijn, waardoor er warmte verloren gaat. Het zou goed zijn deze op te voegen, bij
voorkeur niet gelijk met de muur, maar zodanig dat er enkele cm’s over zijn, zodat vleermuizen hierin
kunnen wegrkuipen. Om nog meer wegkruipplaatsen te voorzien kunnen aanvullend ook aangepaste
houten kastjes worden opgehangen.
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Figuur 20: In het overwinteringsobject werd op 23 januari 2019 voor het eerst een overwinterende vleermuis
aangetroffen( foto: Simon Feys).

2.4 Soortbesprekingen
2.4.1 Gewone dwergvleermuis
Gewone dwergvleermuizen werden verspreid over het ecoduct aangetroffen. Afhankelijk van de
locatie is er meer of minder activiteit van deze soort. Zoals eerder vermeld werden de hoogste
aantallen in juli genoteerd. De meeste activiteit werd vastgesteld op locaties waar een relatief grote
hoeveelheid opgaande begroeiing is, en waar in een windluwe zone gefoerageerd kan worden.
2.4.2

Ruige dwergvleermuis

De soort is in Vlaanderen vooral bekend als migrerende soort, die het meest in het voorjaar (rond
maart) en najaar (rond september) wordt waargenomen. De meeste waarnemingen van deze soort
werden dan ook in september gedaan.
Op basis van waarnemingslocatie, waarnemingsuren en waarnemingsperiode kunnen we stellen dat
de soort in de zomerperiode (tot eind augustus) slechts weinig voorkomt in het gebied, maar dat het
gebied wel een grotere rol speelt voor migrerende Ruige dwergvleermuizen. Ruige dwergvleermuizen
zijn boombewonende dieren, die niet enkel in boomholten verblijven maar vaak ook onder losse
schors.
2.4.3

Laatvlieger

Laatvlieger blijkt na de Gewone en Ruige dwergvleermuis tot de meest voorkomende
vleermuissoorten in het gebied te behoren. Aangezien verblijfplaatsen van Laatvliegers zich steeds in
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gebouwen bevinden, lijkt het waarschijnlijk dat er zich in de onmiddellijke omgeving een kolonie
bevindt. Van deze soort werden de hoogste aantallen in juni geregistreerd.
2.4.4

Rosse vleermuis

De waarnemingen van Rosse vleermuis betreffen meestal overvliegende dieren in september. Doordat
de soort ver hoorbaar is, en de verschillende detectoren verspreid over het onderzoeksgebied stonden,
kan geconcludeerd worden dat de soort er geregeld passeert (en mogelijk zelfs sporadisch foerageert),
maar in lage aantallen en niet elke avond. De onmiddellijke nabijheid van een kolonie lijkt daardoor
weinig waarschijnlijk.
Rosse vleermuizen gebruiken vaak ook waterpartijen als jachtgebied, wat de meerdere opnames aan
de aanwezige poelen verklaart. Deze soort verblijft normaliter zomer én winter in boomholten.
2.4.5

Bosvleermuis

Eén opname van een Bosvleermuis in juni betreft hoogstwaarschijnlijk een dier dat hier sporadisch
komt jagen. Gezien de periode van de waarneming lijkt het onwaarschijnlijk dat het om een migrerend
dier gaat. Onderzoek heeft uitgewezen dat Bosvleermuizen meerdere tientallen kilometers van hun
verblijfplaats gaan jagen.
2.4.6 Grootoorvleermuis onbekend
Enkele sporadische waarnemingen van een grootoorvleermuizensoort werden doorheen het jaar
verspreid over het gebied gedaan. De geluiden van beide soorten (Gewone en Grijze
grootoorvleermuis) zijn niet te onderscheiden. Gewone grootoren zitten ’s zomers zowel in gebouwen
als in holle bomen, Grijze grootoren zijn typische bewoners van gebouwen, waarbij ze vaak op
kerkzolders worden gevonden.
2.4.7 Watervleermuis
Deze soort werd weinig aangetroffen binnen het projectgebied. De detectorwaarnemingen tonen het
voorkomen aan van de soort boven de waterpartijen. Watervleermuizen zijn in onze regio
hoofdzakelijk boombewonende vleermuizen.
2.4.8 Baardvleermuis
Er werd één zekere Baardvleermuis waargenomen: een overwinterend dier in het vleermuisobject op
23 januari 2019.
2.4.9 Myotis species
Er werden ook enkele niet nader determineerbare Myotis-soorten tijdens het onderzoek
waargenomen. Vermoedelijk betroffen dit steeds Water- of Baardvleermuizen. Myotis-vleermuizen
zijn in de regel (op enkele zeldzame uitzonderingen na) boombewonende soorten.
2.4.10 Vleermuis onbekend
Eveneens werden er enkele waarnemingen gedaan van niet nader determineerbare vleermuizen. Het
gaat dan om moeilijk herkenbare opnamen (bijvoorbeeld sociale geluiden, zwakke/verre
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geluidspulsen), of niet in het veld determineerbare dieren die te kortstondig passeerden om een
opname te kunnen maken.

2.5 Conclusies
Het onderzoek op het ecoduct De Munt geeft aan dat de aanleg van een ecoduct in een intensief
landbouwgebied een duidelijke aantrekking heeft voor diverse vleermuissoorten. Er werden
minstens acht soorten aangetroffen (incl. grootoorvleermuis spec.). Vergeleken met de vorige
onderzoeken was Bosvleermuis de meest bijzondere nieuwe soort.
Voor vleermuizen kan het ecoduct nog aantrekkelijker worden gemaakt door de aanleg van
houtkanten en/of struwelen die vanuit de wijde omgeving richting het ecoduct lopen. Dit zou
voor verschillende van de kleinere vleermuissoorten, waaronder de zeldzamere Myotis-soorten,
een veilige verbindingsroute kunnen creëren naar het ecoduct, en dus ook over de snelweg.
Het overwinteringsobject kan aantrekkelijker worden gemaakt door binnenin de open voegen
deels dicht te maken, en door het voorzien van bijkomende wegkruipplaatsen, bijvoorbeeld
speciaal daarvoor voorziene houten kastjes.
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3 Zoogdieren partim II: overige zoogdieren
3.1 Inleiding
Zoogdieren als Ree Capreolus capreolus, Everzwijn Sus scrofa, Vos Vulpes vulpes, Haas Lepus
europaeus, Konijn Oryctolagus cuniculus en marterachtigen zijn cruciaal om op te volgen. Dit niet
alleen om ecologische redenen, maar beide eerstgenoemden ook omwille van redenen van
verkeersveiligheid. Soorten zoals Ree en Das Meles meles zijn bovendien aaibare soorten, waarvoor
een breder draagvlak bestaat bij het grote publiek. Om onze inheemse zoogdieren, die erg variëren in
grootte (van Dwergspitsmuis Sorex minutus tot Ree), te monitoren, zijn meerdere methodes
toegepast.
Per methode geven we aan welk onderzoek er uitgevoerd is op het ecoduct en welke aspecten van het
T1- en T3-onderzoek herhaald werden.

3.2 Methodiek
3.2.1 Cameravallen
Cameravallen zijn sinds 15 jaar enorm in opmars als inventarisatiemethode. Ze leverden in 2012 bewijs
voor het voorkomen van Otter Lutra lutra en Wilde kat Felis silvestris in Vlaanderen, naar aanleiding
van verspreidingsonderzoek naar Bever Castor fiber (Swinnen et al., 2012), en voor de aanwezigheid
van Wolf Canis lupus in België. Cameravalonderzoek toonde de voorbije jaren ook het voorkomen van
Boommarter Martes martes op meerdere nieuwe locaties in Vlaanderen aan (zie INBO nieuwsbrieven),
waaronder in de directe omgeving van ecoduct Kempengrens (Lambrechts et al., 2017). Het is niet
overdreven te stellen dat cameravalonderzoek tot een revolutie in de kennis van bepaalde zoogdieren
in Vlaanderen leidde.
Naast een goede detectiekans van bijzondere zoogdiersoorten, leveren cameravallen een schat aan
gegevens van ‘gewone soorten’ op.
Trailcams hebben dezelfde ‘doelgroep’ als zandbedden, vooral grotere zoogdieren, maar ze hebben
als belangrijke voordelen t.o.v. zandbedden:
 men moet slechts circa eens per maand op terrein gaan (om de foto’s te downloaden);
 men verkrijgt na analyse van de foto’s een goede dataset van alle grotere zoogdieren die
gedurende die volledige maand passeerden binnen het bereik van de camera;
 determinatie tot op soort is zekerder en verifieerbaar;
 individuele herkenning van (zeldzame) soorten is mogelijk;
 ook geschikt voor onderzoek naar passage van recreanten: type recreant en aantal kunnen
nauwkeurig bepaald worden.
Om deze redenen werd op het ecoduct De Munt een cameravalonderzoek uitgevoerd en geen
sporenonderzoek.
Cameravallen bleken bij de monitoring van ecoducten Kempengrens, Kikbeek en De Warande een zeer
goede methode. De zoogdierfauna is in kaart gebracht, er zijn mooie beelden gemaakt en enkele
boeiende waarnemingen over gedrag gedaan.
In 2018 werden, net zoals bij de T3 monitoring in 2014 (Emond et al., 2015), vier Reconyx-camera’s
centraal op het ecoduct De Munt bevestigd, en dit op dusdanige wijze dat er maximale kans was om
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elk passerend zoogdier dat voldoende groot is, te registreren. Er werd op gelet dat de kans minimaal
is dat de camera’s gestolen konden worden, door ze zo verborgen mogelijk op te stellen. De precieze
locaties van de camera’s zijn terug te vinden in Figuur 21.

Figuur 21: Overzicht van de locaties van de cameravallen (gele vierkanten) en de sporenbuizen (blauwe
driehoeken) op het ecoduct De Munt in 2018.

De vier camera’s waren van het type reconyx HC600 met heel snelle reactietijd (en beelden van goede
kwaliteit). Ze werden met een slot en de metalen behuizing vastgemaakt, bijvoorbeeld aan bomen.
Van zodra een dier (warmbloedig) voor de camera komt/beweegt, worden de camera’s geactiveerd.
Ze werden zo ingesteld dat ze bij elke geregistreerde beweging een fotoreeks maakten van drie foto’s
met telkens één seconde ertussen. Na deze drie seconden checkt de camera opnieuw of er nog
beweging is en wordt desgevallend een nieuwe fotoreeks gemaakt. Deze werkwijze heeft automatisch
als gevolg dat soorten die zich eerder traag voortbewegen (bvb. Ree) meer gefotografeerd worden dan
soorten die zich snel voorbewegen (bvb. Steenmarter Martes foina).
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Figuur 22: Zich traag voortbewegende soorten zoals Ree zijn ideaal om op te volgen m.b.v. cameravallen.

Voor de cameravallen werd géén lokstof aangebracht. Er werd voor de monitoring vanuit gegaan dat
de periode lang genoeg zou zijn om alle aanwezige soorten die groot genoeg waren, vast te stellen.
Bovendien is er bij de keuze van de locaties nauwkeurig te werk gegaan zodat de verschillende
biotopen aan bod kwamen (voor zover een verdekte opstelling van de cameravallen mogelijk was) en
dus ook alle aanwezige soorten gefotografeerd konden worden. Daarom waren we van mening dat
het wenselijk was geen verstoring van het natuurlijk gedrag van de dieren teweeg te brengen.
Bovendien zou het aanbrengen van lokstoffen een vertekend beeld geven over het gebruik van het
ecoduct of de aanwezigheid van bepaalde soorten in de onmiddellijke omgeving van het ecoduct.
De camera’s werken op 12 AA-batterijen en hebben een ingebouwde infraroodflits. Ze zijn
weersbestendig. Overdag maken ze kleurenfoto’s, ’s nachts infrarood. Op elke foto staan de datum en
het uur waarop deze is genomen.
De vier camera’s werden opgesteld op 13 april 2018, en weer weggehaald op 20 november 2018. Dit
deel van het onderzoek werd uitgevoerd door volgende vrijwilligers van de Zoogdierenwerkgroep van
Natuurpunt: Kris Boers, Anskje Van Mensel, Léon Stuurman en Jorge Blockx.
3.2.2 Buis-cameraval
Aangezien marterachtigen vaak lastig te detecteren zijn m.b.v. een gewone cameraval, werd
aanvullend gedurende een korte periode een ander type camera gebruikt: de buis-cameraval. Dit is
een cameraval die in een PVC-buis is gemonteerd. Marters zijn heel nieuwsgierig en ontdekken graag
holtes en buizen; gebruik maken van deze buis-cameraval verhoogt dus de kans om marterachtigen in
beeld te brengen. Er werd op twee locaties gebruik gemaakt van een dergelijke opstelling: van 28 juli
t.e.m. 5 oktober op de locatie van sporenbuis 10, en van 5 oktober t.e.m. 20 november centraal op het
ecoduct. Voor deze opstelling werd wel gebruikt van lokstoffen, m.n. een doorprikt blikje sardienen op
olie.
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3.2.3 Sporenbuizen
Omdat kleine marterachtigen (Wezel, Hermelijn en zelfs Bunzing) moeilijk zijn waar te nemen met
cameravallen (en met sporenbedden), maakt de Zoogdierenwerkgroep van Natuurpunt Studie gebruik
van sporenbuizen. Ook van Egel Erinaceus eurpaeus worden vaak weinig waarnemingen geregistreerd
met de camera’s (en sporenbedden) en zijn anderzijds sporenbuizen wel een goede methode.
Zo’n sporenbuis is bijvoorbeeld een PVC-buis met een diameter van circa acht tot 15 cm (bij de
monitoring van ecoduct Kempengrens) of een driehoekige buis met een grondvlak van 30 cm (Figuur
23). Een Egel bijvoorbeeld zal niet door een buis van acht - 15 cm lopen. Voor Wezel is een diameter
van acht cm en een lengte van 40 cm geschikt. In Nederland zijn ook iets grotere buizen gebruikt (11
cm diameter) om meer kans te hebben om Hermelijn Mustela erminea (figuurlijk) te strikken. Grotere
inktbakken/buizen leveren meer kans om grotere zoogdieren te vinden: Egel, Bunzing Mustela putorius
en Steenmarter.
In de buis wordt een houten (of tegenwoordig een kunststof) plankje gelegd waarop in het midden
een ‘stempelkussen’ wordt gekleefd. Aan weerszijden van het stempelkussen wordt een blad papier
vastgemaakt (met elastiekjes of paperclips). Soms wordt er gewerkt met aan weerskanten een
stempelkussen en in het midden een blad. In elk geval, een dier dat door de buis loopt, laat
pootafdrukken na op de papiertjes.

Figuur 23: Eén van de sporentunnels die op het ecoduct werd geplaatst (foto: Simon Feys).

Minstens eens om de drie weken dient de inkt op de kussens te worden bijgevuld en worden de
papiertjes vervangen. De inkt bestaat uit parafine-olie waarin koolstofpoeder is opgelost. De plaatsing
van de buizen is erg belangrijk: ze moeten in dichte begroeiing staan, bijvoorbeeld waar er passage
van Wezels Mustela nivalis verwacht wordt. Wezels volgen vaak lintvormige structuren van lang gras
zoals wegbermen, prikkeldraad, …, plaatsen waar ook muizen dekking vinden.
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Deze methodiek is gelijkaardig aan de ‘sporentunnels’ die bij de T1 en T3 zijn gebruikt. Toen zijn acht
sporentunnels geplaatst: vier centraal op het ecoduct en telkens twee aan elke voet van het ecoduct
(dus zowel aan west- als oostzijde van de E19/HSL). In 2018 gebruikten we 10 sporenbuizen (Figuur
21): zes op het ecoduct (drie aan weerszijden), en telkens twee aan de oost- en westkant.
Dit deel van het onderzoek werd uitgevoerd door hetzelfde team dat ook het cameraval-onderzoek
verzorgde.
3.2.4 Verkeersslachtoffers
Een schatting uit 1995 (Rodts et al., 1998) wees uit dat jaarlijks meer dan vier miljoen grotere wilde
dieren de dood vinden op onze wegen. Voor heel wat dieren vormt het verkeer de belangrijkste
onnatuurlijke doodsoorzaak. Met het project "Dieren onder de wielen" brachten de Vlaamse overheid,
Natuurpunt en Vogelbescherming Vlaanderen nogmaals in kaart hoeveel faunaslachtoffers er op onze
wegen vallen, welke soorten verkeersgevoelig zijn en waar in het Vlaamse wegennet de belangrijkste
knelpunten liggen (Vercayie et al., 2012; Vercayie & Herremans 2015). Inmiddels is ook het
opvolgingsproject, "Dieren onder de wielen 2.0", waarmee Natuurpunt Studie iov de Vlaamse overheid
op meer gestandaardiseerde wijze (met transecten) vraagstukken oplost, afgelopen (Vercayie &
Lambrechts, 2017).
Het kwantificeren van verkeersslachtoffers blijft echter een belangrijk element in het aantonen van
het belang van maatregelen m.b.t. ecologische ontsnippering zoals projecten rond de aanleg van
ecoducten.
Voor het T7-onderzoek aan ecoduct De Munt worden de gegevens van www.dierenonderdewielen.be
verwerkt en besproken voor wat betreft de omgeving van het ecoduct De Munt.
Daarnaast werd er aanvullend onderzoek naar verkeersslachtoffers uitgevoerd, volgens volgende
methodiek: op de dagen dat er terreinwerk werd verricht, werd de E19 tussen de afritten ten noorden
en ten zuiden van het ecoduct afgereden op de rechter rijstrook aan 90 km/u, waarbij alle
verkeersslachtoffers werden genoteerd. Deze methodiek richt zich voornamelijk op het waarnemen
van grotere zoogdieren en vogels.
3.2.5 Live-traps
Deze methodiek laat toe om een inventaris van kleine zoogdieren (spitsmuizen, woelmuizen en ware
muizen) op te maken. Ook tijdens het onderzoek in 2018 werd, net zoals tijdens de T1 en T3, gebruik
gemaakt van live-traps om de aanwezige muizen in kaart te brengen. In tegenstelling tot de vorige
onderzoeksperiodes, toen telkens 50 vallen werden geplaatst, voorzagen we dit jaar 200 vallen.
Live-trap onderzoek houdt in dat de muizenvallen enkele dagen van tevoren worden opgesteld ter
gewenning. Na enkele dagen worden de vallen dan op scherp gezet, waarna (in dit geval) drie
controlerondes worden uitgevoerd doorheen de nacht.
De vallen werden – net als bij de T1 en T3 – opgesteld in een aantal zones: aan elke zijde van de
snelweg, met name aan de voet van het ecoduct, en op het ecoduct zelf (Figuur 24).
Het live-trap onderzoek werd uitgevoerd door Kris Boers, Léon Stuurman en Jorge Blockx in de nacht
van 5 op 6 oktober 2018.
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Figuur 24: Locaties van de raaien waar de muizenvallen werden geplaatst in 2018.

3.2.6 Overige methodes
3.2.6.1 Slangenplaten

Net als bij de T1 (2012) en T3 (2014) werden ook nu 50 slangenplaten uitgelegd, de locaties hiervan
zijn terug te vinden in Figuur 25. Deze slangenplaten zijn metalen of kunststof ‘golfplaten’ van circa
50x50 cm. Ze leveren veel waardevolle gegevens op van herpetofauna en kleine zoogdieren, en
worden dus voor beide diergroepen gecontroleerd. Zowel de vrijwilligers die het zoogdieren- als
amfibieënveldwerk uitvoerden, controleerden deze platen. Ook tijdens het terreinwerk voor
ongewervelden werden de platen regelmatig gecontroleerd.
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Figuur 25: Locaties van de 50 slangenplaten die op het ecoduct werden uitgelegd.

3.2.6.2 Bodemvallen

Hoewel de bodemvallen, die gebruikt werden voor het inventariseren van (loop)kevers, afgedekt
worden met een gaasje, is het altijd mogelijk dat hier toch enkele muizen in terechtkomen. Indien dit
het geval is worden deze eveneens gedetermineerd.
3.2.6.3 Zichtwaarnemingen

Enkele zichtwaarnemingen hebben het plaatje vervolledigd. Gezien de meeste zoogdieren grotendeels
nachtactief zijn, bleef dit aantal eerder beperkt.
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3.3 Resultaten
3.3.1 Algemeen overzicht
Tabel 8 geeft een overzicht van de waargenomen zoogdieren (zonder de vleermuizen) op en rond
ecoduct De Munt, weergegeven per onderzoeksmethode.

1

Rode eekhoorn

2

Veldmuis

3

Rosse woelmuis

X

X

woelmuis spec.

X

X

X

X

Live-traps

X
X

4

Gewone bosmuis

X

5

Bruine rat

X

6

Haas

X

X

7

Konijn

X

X

X

X

X

8

Egel

X

X

X

X

9

Huisspitsmuis

10

bosspitsmuis
spec.
spitsmuis spec.

11

Bodemvallen

Slangenplaten

Zichtwaarnemingen

Verkeersslachtoffers

Sporenbuis

Buis-cameraval

Cameraval

Tabel 8: Overzicht van de waargenomen zoogdieren (exclusief vleermuizen) per monitoringsmethode in het
onderzoeksgebied.

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

Europese mol

X

Huiskat

X

X

12

Vos

X

13

Steenmarter

X

14

Hermelijn

15

Wezel

X

16

Bunzing

X

17

Ree

X

X
X

X

X

In totaal konden minstens 17 wilde zoogdiersoorten (zonder de vleermuizen) tot op soortniveau
worden gedetermineerd (inclusief bosspitsmuis spec.). Daarnaast werden nog enkele soortgroepen
gevonden, met name woelmuis onbekend en spitsmuis onbekend, en ook één huisdier (Huiskat).
Tabel 9: Overzicht van de gevonden soorten per zijde van de autosnelweg, en op het ecoduct zelf.

Soort
Rode eekhoorn

West

Centraal

Oost

X

Veldmuis

X

Rosse woelmuis

X

X

X

woelmuis spec.

X

X

X
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Gewone bosmuis

X

X

Bruine rat

X

X

Haas

X

X

X

Konijn

X

X

X

Egel

X

X

Huisspitsmuis

X

X

bosspitsmuis
spec.
spitsmuis spec.

X

X

Europese mol

X

X

Huiskat

X

X

Vos

X

X

Steenmarter

X

X

X

X
X
X
X

Hermelijn

X

X

Wezel

X

X

Bunzing
Ree

X
X

X

X

De meeste soorten werden aan beide zijden van het ecoduct aangetroffen. Van de grotere zoogdieren
werd enkel Steenmarter niet aan de oostkant gedetecteerd. Het is echter wel te verwachten dat ook
deze soort aan beide zijden van de snelweg voorkomt.
Een overzicht van de waargenomen soorten, zowel tijdens de T1, T3 en T7, wordt gegeven in Tabel 10.
Er werd in 2018 één nieuwe soort voor het ecoduct aangetroffen, de Rode eekhoorn. Aardmuis,
Huismuis en Gewone wasbeer werden wel tijdens eerder onderzoek gevonden, maar bleven dit jaar
afwezig.
Tabel 10: Overzicht van de waargenomen soorten zoogdieren op het ecoduct De Munt tijdens het T1-, T3- en T7onderzoek.

Soort
Rode eekhoorn
Aardmuis
Veldmuis
Rosse woelmuis
Gewone
bosmuis
Huismuis
Bruine rat
Haas
Konijn
Egel
Huisspitsmuis
bosspitsmuis
spec.
Europese mol
Huiskat
Vos

Wetenschappelijke
naam
Sciurus vulgaris
Microtus agrestis
Microtus arvalis
Myodes glareolus
Apodemus sylvaticus

Rode Lijst-status

Mus musculus
Rattus norvegicus
Lepus europaeus
Oryctolagus cuniculus
Erinaceus europaeus
Crocidura russula
Sorex spec.

Momenteel niet in gevaar
Momenteel niet in gevaar
Bijna in gevaar
Bijna in gevaar
Momenteel niet in gevaar
Momenteel niet in gevaar
Momenteel niet in gevaar

Talpa europaea
Felis catus
Vulpes vulpes

Momenteel niet in gevaar

Momenteel niet in gevaar
Bijna in gevaar
Bijna in gevaar
Momenteel niet in gevaar
Momenteel niet in gevaar

Momenteel niet in gevaar

2018

2014

2012

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
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Gewone
wasbeer
Steenmarter
Hermelijn
Wezel
Bunzing
Ree

Procyon lotor

Exoot

X

Martes foina
Mustela erminea
Mustela nivalis
Mustela putorius
Capreolus capreolus

Momenteel niet in gevaar
Kwetsbaar
Bijna in gevaar
Kwetsbaar
Momenteel niet in gevaar

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

3.3.2 Cameravallen
Tabel 11 geeft een overzicht van de gefotografeerde zoogdiersoorten per camera-locatie. De aantallen
in deze tabel geven het aantal reeksen van foto’s weer, en niet het totale aantal foto’s. Als bijvoorbeeld
een Ree 10 minuten lang in beeld blijft levert dit al snel tientallen foto’s op. In onderstaande tabel
wordt een dergelijke reeks beelden meegeteld als één reeks. Bij het bekijken van de foto’s werd in
principe alleen naar gewervelde dieren gekeken. Enkel indien een ongewerveld dier tot op soortniveau
determineerbaar was, werd dit meegeteld. Algemeen kunnen we stellen dat een groot deel van de
aangetroffen zoogdiersoorten met de cameravallen is vastgesteld.
Om de resultaten correct in te schatten, is het belangrijk de methodologische bemerkingen in § 3.2.1
te lezen. Zo heeft de werkwijze van onze cameravallen als gevolg dat soorten die zich eerder traag
voortbewegen (bv. een Ree) meer gefotografeerd worden dan soorten die zich snel voortbewegen (bv.
een Steenmarter).
Voor alle camera’s werd ook het aantal mensen genoteerd, vermits dat belangrijke info is voor het
functioneren van het ecoduct. Daarbij werden foto’s van terreinmedewerkers niet meegerekend. Deze
gegevens worden ook weergegeven in Tabel 11. Er werden enkel voetgangers gefotografeerd, geen
(brom)fietsen, wagens, quads of andere gemotoriseerde voertuigen.
Tabel 11: Overzicht van de gefotografeerde zoogdiersoorten per camera-locatie. Bij ‘mens’ worden beelden van
terreinmedewerkers e.d. niet meegerekend.

Soort/Camera
Gewone bosmuis
Bruine rat
Bruine rat?
Haas
Konijn
Haas/Konijn
Huiskat
Vos
Steenmarter
Ree
zoogdier spec.
Mens

Camera 1

54
4
1
1
1
110
1

Camera 2

114
5
79
1
1
61
5
21

Camera 3 Camera 4 Totaal
8
12
20
3
3
3
3
77
29
274
108
86
203
158
7
244
9
11
20
11
33
1
2
30
12
213
4
4
14
2
23

De meest gefotografeerde zoogdieren waren Hazen en Konijnen. Daarnaast was er een groot aandeel
aan foto’s waarbij de exacte soort niet te bepalen was, maar waarbij het wel zeker om één van beide
ging. Ook bij het T3-onderzoek waren dit de twee meest gefotografeerde soorten (Brandjes et al.,
2014). Ook van Ree werden er meer dan 200 fotoreeksen gemaakt. De overige soorten zaten daar een
flink stuk onder. Vos, Gewone bosmuis en Huiskat haalden nog de 10 fotoreeksen, Bruine rat en
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Steenmarter werden slechts heel zelden geregistreerd. Zoals eerder vermeld is dit niet onlogisch,
aangezien dit dieren zijn die zich snel voortbewegen, waardoor de camera’s vaak te traag reageren om
ze te kunnen fotograferen.
Verschillende soorten werden in juni/juli minder gefotografeerd dan in de overige maanden, dit is te
wijten aan de vegetatie die op dat moment op sommige plaatsen op het ecoduct zo hoog stond dat
Haas en Konijn, maar soms zelfs Ree hierin helemaal konden opgaan zonder door de camera te worden
opgemerkt (Figuur 26).

Figuur 26: Door de hoge vegetatie in de zomer was het zelfs voor Reeën mogelijk om zich (bijna) onopgemerkt
voorbij de camera’s te begeven.

3.3.3 Buis-cameraval
Er werden in totaal acht soorten zoogdieren (incl. bosspitsmuis spec.), twee soortgroepen en één
huisdier geregistreerd m.b.v. de buis-cameraval (Tabel 8). Wezel en Bunzing werden niet met de
gewone cameravallen vastgelegd, maar wel met de buis-cameraval. Dit type cameraval was de enige
methode waarmee tijdens dit onderzoek de aanwezigheid van Bunzing werd geregistreerd.
3.3.4 Sporenbuizen
De sporenbuizen leverden in totaal sporen op van zes zoogdiersoorten (Tabel 8), waaronder twee
soorten (Rode eekhoorn en Hermelijn), die enkel met deze methode werden vastgesteld. Ook voor
Wezel bleek dit een goede methode: daar waar de buis-camerval driemaal een Wezel kon vastleggen,
waren prenten van Wezel geregeld te vinden in de sporenbuizen.
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3.3.5 Verkeersslachtoffers
Er werden tijdens de hele onderzoeksperiode in totaal drie zoogdieren als verkeersslachtoffer
aangetroffen op de snelweg (Tabel 12).
Tabel 12: Waargenomen verkeersslachtoffers langs de E19 tussen de afritten ten noorden en zuiden van ecoduct
De Munt in 2018.

Soort
Egel
Konijn
zoogdier onbekend

Datum
8/05/2018
26/05/2018
8/09/2018

Richting
België
België
België

HM-paal
59,1
73,7

Om de directe impact van het ecoduct naar verkeersslachtoffers te kunnen vergelijken, kunnen de
gegevens uit 2018 vergeleken worden met deze uit de T0, T1 en T3. In de T0 werd geen gericht
onderzoek gedaan naar verkeersslachtoffers, wel worden enkele slachtoffers vermeld die vielen op de
brug aan de Vlamingstraat. In het T1- en T3-onderzoek werd wel specifiek gelet op faunaslachtoffers,
maar er wordt in het rapport geen onderscheid gemaakt tussen de snelweg en de toevoerwegen in
het achterland, waardoor het niet mogelijk is hiermee te vergelijken.
3.3.6 Live-traps
Tijdens het live-trap onderzoek werden in totaal 100 ‘muizen’ gevangen, verdeeld over vijf soorten (zie
Tabel 13). Meer dan de helft hiervan betrof Gewone bosmuis (56), gevolgd door Rosse woelmuis (33),
Huisspitsmuis (6), bosspitsmuis spec. (4) en Veldmuis (1).
De vangsten van de Huisspitsmuizen zijn, gezien de grote afstand tot bewoning, opvallend. Deze soort
is evenwel niet beperkt tot bebouwing, zoals de naam zou kunnen doen vermoeden. Veldmuis en
Huisspitsmuis zijn enkel via de live-traps waargenomen.
Tabel 13: Gevangen muizen tijdens de vangnacht van 5-6 oktober 2018.

Soort
Veldmuis
Rosse woelmuis
Gewone bosmuis
Huisspitsmuis
bosspitsmuis spec.
Totaal

Aantal
1
33
56
6
4
100
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Figuur 27: Locaties waar muizen werden gevangen m.b.v. de life-traps in 2018.
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3.3.7 Overige methodes
3.3.7.1 Slangenplaten

Onder de slangenplaten werden in totaal 22 waarnemingen van 25 muizen verricht (Tabel 14). Deze
waren verdeeld over drie soorten (bosspitsmuis spec. wordt hierbij als soort meegeteld), en één
verzamelsoort.
Tabel 14: Overzicht van de muizen die werden waargenomen onder de slangenplaten.

Soort
woelmuis spec.
woelmuis spec.
woelmuis spec.
woelmuis spec.
woelmuis spec.
woelmuis spec.
bosspitsmuis spec.
woelmuis spec.
woelmuis spec.
woelmuis spec.
woelmuis spec.
bosspitsmuis spec.
Gewone bosmuis
Gewone bosmuis
bosspitsmuis spec.
woelmuis spec.
Gewone bosmuis
Gewone bosmuis
woelmuis spec.
Rosse woelmuis
Rosse woelmuis
bosspitsmuis spec.

Aantal
1
1
1
2
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Datum
13/03/2018
13/03/2018
24/03/2018
30/03/2018
30/03/2018
12/04/2018
12/04/2018
13/04/2018
27/04/2018
16/05/2018
16/05/2018
16/05/2018
16/05/2018
5/06/2018
29/06/2018
16/08/2018
8/09/2018
17/09/2018
11/10/2018
11/10/2018
11/10/2018
11/10/2018

Tabel 15 geeft een overzicht van het totale aantal waargenomen muizen per soort. De grote
meerderheid betrof ongedetermineerde woelmuizen (15), gevolgd door Gewone bosmuis en
bosspitsmuis spec. (telkens vier dieren), en Rosse woelmuis (2).
Tabel 15: Totaal aantal waargenomen dieren per soort onder de slangenplaten.

Soort
Rosse woelmuis
woelmuis spec.
Gewone bosmuis
bosspitsmuis spec.

Aantal
2
15
4
4
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3.3.7.2 Bodemvallen

In het kader van onderzoek naar bodembewonende ongewervelden zijn op een aantal locaties
bodemvallen geplaatst. Een uitgebreide beschrijving van deze locaties vindt men in hoofdstuk 10.
In de bodemvallen werden in totaal drie kleine zoogdieren aangetroffen. Onderstaande Tabel 16 geeft
een overzicht van deze vangsten.
Tabel 16: Vangsten van ‘muizen’ in bodemvallen op ecoduct De Munt.

Soort
Locatie Datum
bosspitsmuis spec.
EM10 18/05/2018
bosspitsmuis spec.
EM3 18/05/2018
bosspitsmuis spec.
EM4 6/04/2018
De bosspitsmuizen in vallen EM3 en EM4 werden aangetroffen bovenop het ecoduct, bodemval EM10
stond ten oosten ervan (Figuur 106).
3.3.7.3 Losse waarnemingen

Alle losse waarnemingen van zoogdieren door projectmedewerkers, zijn ingevoerd in
Waarnemingen.be. Dit leverde sporen op van Europese mol, een waarneming van Egel, en daarnaast
aanvullende waarnemingen van Haas, Konijn, Huiskat en Ree.
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3.4 Soortbesprekingen
De soorten worden in taxonomische volgorde besproken.
3.4.1 Rode eekhoorn
Deze soort werd tijdens de eerdere onderzoeksperiodes niet vastgesteld op of nabij het ecoduct. Door
het ontbreken van geschikt habitat (bos of gebieden met hoge bomen) in de onmiddellijke omgeving
stond de soort ook voor 2018 niet meteen op de lijst met te verwachten soorten. Groot was dan ook
de verbazing toen er in één van de sporentunnels prenten van Rode eekhoorn werden vastgesteld
(determinatie Diemer Vercayie). Het bleef bij deze ene waarneming, de soort wist dus de aanwezige
cameravallen te ontlopen, maar kon gelukkig op een andere manier worden vastgesteld.

Figuur 28: Prenten van Rode eekhoorn, met overlay van prent uit determinatiegids. Links van de
rechterachterpoot is de rechtervoorpoot zichtbaar.

3.4.2 Veldmuis
Tijdens de T3 was deze soort in grote aantallen aanwezig, in 2018 bleef het bij de vangst van één dier
op het ecoduct tijdens de muizeninventarisatie in oktober.
3.4.3 Rosse woelmuis
Rosse woelmuizen werden zowel met de live-traps, de buis-cameraval, als onder de slangenplaten
waargenomen. Bij het live-trap onderzoek was dit de op één na algemeenste soort (na Gewone
bosmuis). De soort werd zowel op als ten oosten en westen van het ecoduct aangetroffen.
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3.4.4 Gewone bosmuis
Dit was de algemeenste muizensoort tijdens het live-trap onderzoek, met maar liefst 56 dieren in de
vallen. Daarnaast hielden zich regelmatig Gewone bosmuizen schuil onder de slangenplaten, en was
dit een vaste gast op de beelden van de cameravallen (Figuur 29) en (vooral) de buis-cameraval. Op
basis van de verschillende gebruikte technieken kan dus gesteld worden dat de Gewone bosmuis een
erg algemene soort is in het onderzoeksgebied.

Figuur 29: Gewone bosmuis werd regelmatig geregistreerd door de aanwezige cameravallen.

3.4.5 Bruine rat
Hoewel dit een zeer algemene soort is, werd ze in 2018 met zekerheid slechts driemaal waargenomen
met camera 4. Daarnaast waren er nog enkele onzekere foto’s, op dezelfde locatie. Ook in de
sporentunnels werden enkele keren sporen van Bruine rat aangetroffen.
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Figuur 30: Bruine rat werd slechts driemaal vastgesteld met de cameravallen.

3.4.6 Haas

Figuur 31: Hazen werden niet enkel m.b.v. de cameravallen geregistreerd, bijna elk bezoek leverde wel wat
Hazenwaarnemingen op (foto: Simon Feys). 19 juli 2018.

Zowel met de cameravallen als d.m.v. losse waarnemingen was dit de meest waargenomen soort. Er
waren in totaal 274 fotoreeksen van Hazen. Ook bij nagenoeg elk terreinbezoek werd de soort gezien,
en dit zowel op als langs beide zijden van het ecoduct (Figuur 32), met soms hoge aantallen (18 ex.
samen; door A. Lefevre). De soort is hier dus zeer algemeen, en gebruikt het ecoduct veelvuldig als
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onderdeel van het leefgebied. Het hoogste aantal beelden van Haas werd gemaakt in april, gevolgd
door augustus en september (Tabel 17). Het extreem lage aantal beelden in juni en juli is wellicht te
wijten aan de hoge vegetatie bovenop het ecoduct op dat moment (Figuur 33), die ervoor zorgde dat
er minder Hazen werden geregistreerd.

Figuur 32: Losse waarnemingen van Haas in 2018 op en rond het ecoduct De Munt.
Tabel 17: Aantal cameraval-registraties per maand van Haas op het ecoduct De Munt in 2018.

Maand
Aantal
april
98
mei
29
juni
0
juli
3
augustus
60
september
45
oktober
13
november
25
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Figuur 33: De hoge vegetatie in juni/juli zorgde ervoor dat er nauwelijks Hazen werden gefotografeerd in deze
periode (beeld van de situatie op 20 juni 2018).

Figuur 34: Haas was de soort die het meest werd geregistreerd via de cameravallen.
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3.4.7 Konijn

Figuur 35: Konijnen werden in het veld minder gezien dan Hazen, hun sporen waren echter alomtegenwoordig op
en rond het ecoduct (foto: Simon Feys).

Net zoals Hazen werden ook Konijnen veelvuldig waargenomen, vooral d.m.v. de cameravallen. Deze
werden aangevuld met losse waarnemingen, zowel van de dieren zelf als van sporen van hun
aanwezigheid. Net zoals de Haas gebruikt deze soort het ecoduct niet louter om zich over de snelweg
te begeven, Konijnen leven ook echt op het ecoduct, dat een vast onderdeel van hun leefgebied vormt.
Uit Tabel 18 blijkt dat de meeste Konijnen in september werden geregistreerd. In mei en augustus
daarentegen werden amper Konijnen op beeld vastgelegd. Dat er ondanks de hoge vegetatie toch
meer Konijnen werden gefotografeerd in juni en juli, is te verklaren doordat één cameraval op een iets
meer open plek met lage vegetatie stond gericht, waar regelmatig Konijnen passeerden. Een overzicht
van de losse waarnemingen van Konijnen (en hun sporen) is te vinden in Figuur 37, de meeste
waarnemingen situeren zich op het ecoduct en in het westelijke deel. In het oostelijke (iets ruigere)
stuk werden er minder sporen aangetroffen. Ook in de sporentunnels werden geregeld sporen van
Konijnen aangetroffen.
Tabel 18: Aantal cameraval-registraties per maand van Konijn op het ecoduct De Munt in 2018.

Maand
Aantal
april
30
mei
0
juni
13
juli
24
augustus
7
september
64
oktober
44
november
21
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Figuur 36: Ook met de buis-cameraval werden regelmatig Konijnen geregistreerd.

Figuur 37: Ook Konijnen en hun sporen werden verspreid over het ecoduct aangetroffen.

3.4.8 Egel
Er waren in 2018 enkele waarnemingen van Egels: één verkeersslachtoffer op 8 mei op de snelweg,
één waarneming van een dier de nacht dat de muizenvangsten plaatsvonden, en tussen 18 augustus
en 1 september werd er vijfmaal één geregistreerd m.b.v. de buis-cameraval. Via de sporentunnels
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werden éénmaal prenten van Egel vastgesteld. Ondanks het lage aantal waarnemingen is de Egel
waarschijnlijk een algemene soort in het onderzoeksgebied. De soort is echter relatief moeilijk waar te
nemen, en wordt vooral als verkeersslachtoffer opgemerkt.

Figuur 38: De enige Egel die ‘live’ werd waargenomen, werd gezien op 5 oktober tijdens het muizenvangen (foto:
Jorge Blockx).

Figuur 39: Met de buis-cameraval werden in totaal vijf beeldenreeksen van Egel gemaakt.
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3.4.9 Huisspitsmuis
Met behulp van de live-traps werden zes Huisspitsmuizen gevangen. Gezien de grote afstand tot
bewoning is dit enigszins verwonderlijk, hoewel de soort niet strikt aan bebouwing is gebonden. Ook
bij de monitoring van het ecoduct Kempengrens werden grote aantallen van deze soort gevangen
(Lambrechts et al., 2017).
3.4.10 Bosspitsmuis spec.
In totaal werden 11 bosspitsmuizen waargenomen op en rond het ecoduct: vier via de live-traps (Figuur
40), vier onder de slangenplaten en drie in de bodemvallen. De ‘bosspitsmuis’ bestaat uit twee soorten
die enkel op basis van hun DNA van elkaar te onderscheiden zijn: de Gewone bosspitsmuis Sorex
araneus en de Tweekleurige bosspitsmuis Sorex coronatus. Deze worden in dit rapport samen
behandeld als ‘bosspitsmuis’.

Figuur 40: Eén van de gevangen bosspitsmuizen op het ecoduct (foto: Kris Boers).

3.4.11 Europese mol
Mollen zelf worden doorgaans nauwelijks waargenomen, hun sporen (molshopen) daarentegen zijn
gemakkelijker te vinden. Dit was ook het geval op het ecoduct, zowel erbovenop, als aan beide zijden
werden geregeld molshopen aangetroffen (Figuur 41). Een overzicht van alle waarnemingen van (de
sporen van) deze soort is te vinden in Figuur 42.
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Figuur 41: Molshopen werden regelmatig aangetroffen, zelfs tot bovenop het ecoduct (foto: Simon Feys).

Figuur 42: Molshopen waren in 2018 zowel centraal op het ecoduct, als aan beide zijden ervan te vinden.
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3.4.12 Huiskat
Net zoals bij de meeste ecoductstudies werden ook bij ecoduct De Munt Huiskatten waargenomen. Er
waren zowel zichtwaarnemingen, als waarnemingen m.b.v. de cameravallen (11 reeksen van beelden,
Figuur 43) en de buis-cameraval. Het aantal meldingen bleef echter beperkt, vermoedelijk door de vrij
grote afstand tot bewoning.

Figuur 43: Ook Huiskat werd af en toe door de cameravallen geregistreerd.

3.4.13 Vos
Er werden in totaal 33 reeksen beelden van Vos gemaakt, de meerderheid daarvan door camera’s 3 en
4, allebei aan de noordkant van het ecoduct. Slechts twee keer werd een Vos door camera 1 en 2
gefotografeerd (Tabel 11). In Tabel 19 is te zien dat het merendeel van de Vossen werd waargenomen
in de periode (augustus) - september – oktober, daarvoor werd enkel in juni viermaal een Vos op beeld
vastgelegd. Daarnaast waren er ook enkele waarnemingen van sporen (prenten en uitwerpselen) van
Vos op en rond het ecoduct (Figuur 45), de meeste langs de rand van de vegetatie en langs de
stobbenwal.
Tabel 19: Aantal cameraval-registraties per maand van Vos op het ecoduct De Munt in 2018.

Maand
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november

Aantal
0
0
4
0
5
11
13
0
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Figuur 44: Vossen waren vooral in het najaar aanwezig op het ecoduct.

Figuur 45: Verspreid over het ecoduct werden in 2018 sporen van Vossen aangetroffen.
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3.4.14 Steenmarter
Slechts tweemaal werd een Steenmarter vastgelegd door de cameravallen: op 17 augustus passeerde
er één aan camera 1 (Figuur 46), en op 30 september aan camera 3 (Figuur 47). Zoals eerder werd
vermeld, bewegen Steenmarters zich vaak te snel voort om door cameravallen te worden vastgelegd.
Om zo’n soort te registreren is bvb. een buis-cameraval een beter middel, bij het onderzoek op het
ecoduct lukte het hiermee echter niet om Steenmarter in beeld te krijgen. Ook bij het T3-onderzoek
werd slechts éénmaal een Steenmarter geregistreerd door de cameravallen (Brandjes et al., 2014).

Figuur 46: Op 17 augustus passeerde de eerste Steenmarter aan camera 1.

Figuur 47: De tweede en laatste Steenmarter werd op 30 september door camera 3 vastgelegd.
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3.4.15 Hermelijn
Hoewel Hermelijn tijdens de vorige onderzoeksperiodes telkens werd vastgesteld, wist de soort in
2018 alle camera’s te ontlopen. Net zoals bij de Rode eekhoorn echter passeerde een Hermelijn wel
enkele keren door de sporentunnels. Op basis van de aangetroffen sporen ging het vermoedelijk
telkens om een vrouwtje (determinatie Diemer Vercayie). De sporen van Hermelijn werden zowel in
sporentunnels bovenop als ten oosten van het ecoduct gevonden.
3.4.16 Wezel
Tijdens het onderzoek in 2018 werden Wezels enkel m.b.v. de buis-cameraval vastgesteld. Zowel op
30 juli, als op 18 en 30 augustus verscheen hier een Wezel in beeld. Ook tijdens het T3-onderzoek werd
slechts éénmaal een Wezel vastgesteld m.b.v. de cameravallen. Door hun snelheid zijn Wezels lastig
te detecteren met camera’s, de verschillende waarnemingen gedurende de korte tijd dat de buiscameraval actief was, geven wel aan dat de soort hier regelmatig voorkomt. In de sporentunnels waren
regelmatig sporen van Wezel aanwezig, een bijkomende aanduiding dat de soort hier geregeld te
vinden is. Deze sporen werden achtergelaten in sporentunnels bovenop en aan de oostkant van het
ecoduct.

Figuur 48: Wezels werden enkel m.b.v. de buis-cameraval vastgesteld.

3.4.17 Bunzing
In 2018 werd slechts tweemaal een Bunzing geregistreerd door de buis-cameraval. Net zoals de andere
marters zijn Bunzings vaak te snel om door cameravallen te worden vastgelegd. Opmerkelijk is wel dat
tijdens het T1- en T3-onderzoek Bunzings veel vaker (resp. 39 en 26 maal) werden gefotografeerd.
Deze soort ging de laatste jaren echter sterk achteruit (de verspreiding ervan kromp met 30% tussen
1987-2002 en 2003-2013), waardoor Bunzing als Kwetsbaar werd opgenomen op de Vlaamse Rode
Lijst van de zoogdieren (Maes et al., 2014).
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Figuur 49: Bunzing werd in 2018 slechts tweemaal geregistreerd via de buis-cameraval.

3.4.18 Wild zwijn
Wild zwijn werd in 2018 niet aangetroffen op het ecoduct. Wel werden in de (ruime) omgeving van
het ecoduct in 2018 enkele Everzwijnen geschoten: één in Elsakker en drie in Ulvenhout. Deze
gegevens wijzen erop dat het zeker mogelijk is dat deze soort het ecoduct ook in de toekomst zal
gebruiken.
3.4.19 Ree

Figuur 50: Ree was één van de meest geregistreerde zoogdieren op ecoduct De Munt in 2018.
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Met ruim 200 fotoreeksen was Ree, na Haas en Konijn, het derde meest gefotografeerde zoogdier op
ecoduct De Munt in 2018. Ook tijdens het terreinwerk werden regelmatig (groepjes) Reeën opgemerkt,
deze soort leeft dus echt op en rond het ecoduct. Figuur 52 geeft een overzicht van de (sporen van)
Reeën die in 2018 werden waargenomen. Daaruit blijkt dat ze het volledige ecoduct bestrijken, en ook
regelmatig aan de nieuw gegraven poelen langsgaan (wellicht om te drinken) (Figuur 51). Deze soort
heeft duidelijk geprofiteerd van de aanleg van het ecoduct, en gebruikt dit volop om de snelweg over
te steken.

Figuur 51: Prenten van Ree werden vaak gevonden rond de nieuw aangelegde poelen (foto: Simon Feys). 6
maart 2018.

In tegenstelling tot bij Haas en Konijn was er bij Ree een meer gelijkmatige spreiding van de beelden
doorheen het jaar, met enkel in juli een dip in het aantal foto’s. Ook hier is de hoge vegetatie op dat
moment de oorzaak (beeld reikt minder ver). Aangezien Ree een stuk groter is dan beide andere
soorten, was het wellicht pas net voor het maaien dat er een lagere detectiekans was voor Ree, daar
waar Haas en Konijn op dat moment al lang opgingen in de vegetatie. De gemaakte beelden tonen
zowel solitaire dieren (Figuur 50) als groepjes Reeën (Figuur 53).
Het Ree is duidelijk een algemene soort in het onderzoeksgebied. Bovendien zijn cameravallen
uitermate geschikt om soorten als het Ree waar te nemen. Reeën zijn nl. relatief groot, bewegen zich
doorgaans redelijk traag door hun leefgebied en kunnen relatief grote dichtheden bereiken (in
tegenstelling tot bijvoorbeeld roofdieren).
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Figuur 52: Overzicht van de losse waarnemingen van (sporen van) Reeën op en rond ecoduct De Munt in 2018.

Figuur 53: Naast solitaire dieren werden ook geregeld groepjes Reeën op foto gezet.
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Tabel 20: Aantal cameraval-registraties per maand van Ree op het ecoduct De Munt in 2018.

Maand
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november

Aantal
42
49
28
6
19
19
33
17

3.4.20 Mens
Daar waar er tijdens de T1 en T3 nog heel regelmatig mensen het ecoduct gebruikten, was dit bij het
onderzoek in 2018 eerder beperkt het geval. De cameravallen registreerden 23 fotoreeksen, waarbij
ook vaak mensen op dezelfde dag tweemaal langskwamen (éénmaal heen en éénmaal terug).
Wanneer hiermee rekening wordt gehouden waren er dus maar zo’n 10 à 20 bewegingen van mensen
over het ecoduct over de periode maart – november. Het ging daarbij telkens om voetgangers, slechts
éénmaal werden wandelaars met een hond geregistreerd. Er werd geen enkel voertuig geregistreerd,
en er waren geen andere aanwijzingen (zoals bijvoorbeeld bandensporen) dat het ecoduct bezocht
werd door gemotoriseerd verkeer.

73

3.5 Conclusies
De inventarisatie van zoogdieren gebeurde met verschillende methoden: cameravallen, een
buis-camera, sporenbuizen, zichtwaarnemingen, onderzoek met live-traps, bijvangsten in
bodemvallen, onderzoek met slangenplaten, sporenonderzoek en zoeken naar
verkeersslachtoffers. Zoals verwacht werden vooral grotere zoogdieren, en zeer algemene
soorten via de camera’s vastgesteld. De kleinere muizen en enkele marterachtigen werden niet
met de cameravallen waargenomen, maar konden wel op een andere manier worden
gevonden. Aanvullend bij de gewone cameravallen werd gedurende een beperkte tijd ook een
buis-cameraval ingezet. Deze is doorgaans geschikter voor o.a. marters, wat ook hier bleek:
Wezel en Bunzing werden op deze manier vastgesteld. Ook sporentunnels zijn een meer
geschikte manier om deze soorten te detecteren, op ecoduct De Munt werden Rode eekhoorn
en Hermelijn enkel via deze manier vastgesteld. De slangenplaten leverden vooral
waarnemingen van Rosse woelmuis en Gewone bosmuis op. Met de live-traps werden in totaal
100 muizen gevangen, Veldmuis en Huisspitsmuis konden enkel hiermee worden geregistreerd.
Er werden slechts drie zoogdieren als verkeersslachtoffer waargenomen: een Egel, een Konijn
en een onherkenbaar zoogdier. Dit lijkt er alvast op te wijzen dat de rasters en het ecoduct zelf
goed werken.
In totaal werden er 17 wilde zoogdiersoorten (zonder de vleermuizen) met zekerheid
vastgesteld, aangevuld met enkele soortgroepen, en één huisdier: de Huiskat. De meerderheid
van de soorten werd aan beide zijden van het ecoduct waargenomen. De meest geregistreerde
soorten waren Haas, Konijn en Ree. Deze soorten werden zeer vaak geregistreerd door de
cameravallen, maar ook tijdens terreinbezoeken werden deze soorten dikwijls waargenomen.
Tegenover de eerdere onderzoeken werd in 2018 één nieuwe soort vastgesteld, de Rode
eekhoorn.
Door de hoge vegetatie in de zomer (voor de eerste maaibeurt) was het aantal dieren dat door
de camera’s in beeld werd gebracht in deze periode vrij beperkt. Aangezien een aantal
zoogdieren in de winter een ander activiteitenpatroon heeft dan in de zomer, zou het in de
toekomst goed zijn om het cameravalonderzoek een volledig jaar te laten lopen. Op die manier
wordt ook de wintersituatie meegenomen in het onderzoek.
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In tegenstelling tot bij het T1- en T3-onderzoek werd in 2018 slechts één Veldmuis
waargenomen, Aardmuis bleef dit jaar zelfs afwezig. Rosse woelmuis en Gewone bosmuis
bleken heel algemeen, en werden via verschillende methodes gedetecteerd. Ook Bruine rat
werd enkele malen vastgesteld, cameravallen reageren wellicht echter vaak te traag voor deze
relatief kleine, snelle soort. Haas en Konijn waren alomtegenwoordig, zowel op de
camerabeelden, in de sporentunnels als tijdens het terreinwerk. Egel is wellicht vrij algemeen
op het ecoduct, maar werd toch relatief weinig opgemerkt. Huis- en bosspitsmuis waren ook vrij
algemeen, hoewel er maar enkele methodes zijn die geschikt zijn voor deze soorten. Sporen van
Europese mol konden verspreid over het ecoduct worden gevonden, de dieren zelf bleven
echter zoals gewoonlijk ondergronds. Hoewel het ecoduct op een behoorlijke afstand van de
meest nabije bebouwing ligt, werden toch af en toe beelden van Huiskat gemaakt. Vos werd
enkel d.m.v. de cameravallen geregistreerd, hoewel er ook aanvullende waarnemingen van
sporen van deze soort waren.
Van de marterachtigen werd Steenmarter, ondanks het gebruik van een aantal geschikte
methodes, slechts tweemaal vastgelegd op cameraval. Hermelijn werd dan weer enkel d.m.v.
de sporentunnels opgemerkt. Wezel bleek iets algemener, en werd zowel opgemerkt via de
buis-cameraval als via de sporentunnels. De laatste te verwachten marter tenslotte, de Bunzing,
werd enkel met de buis-cameraval geregistreerd. Net zoals Haas en Konijn was ook Ree
alomtegenwoordig, deze soort gebruikt het ecoduct volop.
Mensen tenslotte bleken slechts sporadisch het ecoduct te gebruiken, er waren in totaal 23
beeldenreeksen van mensen (waarvan slechts één met hond). Het ging daarbij enkel om
voetgangers, gebruik door voertuigen werd in 2018 niet vastgesteld.
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4 Vogels
4.1 Inleiding
Om na te gaan in hoeverre het ecoduct en de onmiddellijke omgeving worden gebruikt door vogels,
wordt getracht een antwoord te geven op de volgende vragen:
 Welke soorten broeden op het ecoduct en in het aanpalende ingerichte gronden?
 Welke soorten maken gebruik van het ecoduct om de snelweg E19 en HSL over te steken?
 Welke soorten maken gebruik van het ecoduct en de aanpalende ingerichte gronden als
foerageergebied?

4.2 Methodiek
4.2.1 Broedvogelkartering
Alle vogelsoorten werden vlakdekkend gekarteerd op het ecoduct en de aanpalende ingerichte
gronden. Dit gebied is ca. 14 ha groot en komt overeen met volgende polygoon in Waarnemingen.be:
https://waarnemingen.be/gebied/info/189291. In een straal van 100m rond dit gebied werden
eveneens alle broedvogels genoteerd.
Hiervoor werd een gebiedsdekkende territoriumkartering uitgevoerd, met minstens zeven
ochtendbezoeken in de periode maart tot juni 2018. Een overzicht van de bezoekdata is te vinden in
Tabel 21.
Tabel 21: Data waarop een broedvogelronde werd gelopen op ecoduct De Munt..

Datum bezoek
21/03/2018
2/04/2018
14/04/2018
28/04/2018
10/05/2018
26/05/2018
9/06/2018
Deze bezoeken werden ingevoerd in de website ‘Avimap’, waarin het achteraf zeer eenvoudig is de
territoria voor elke soort te berekenen. Het veldwerk werd uitgevoerd door Peter Symens als
vrijwilliger van Natuurpunt. Hij is een zeer ervaren ornitholoog, die vlakbij het studiegebied woont.
4.2.2 Losse waarnemingen
Aanvullend werd tijdens de vele bezoeken in de periode mei – augustus i.f.v. andere diersoorten
grondig uitgekeken naar roofvogels zoals Wespendief, en werden ook zoveel mogelijk andere
waarnemingen van vogels verricht door de verschillende terreinmedewerkers. Net zoals de
waarnemingen van andere groepen, worden ook deze losse vogelwaarnemingen tijdens het veldwerk
via de app ‘ObsMapp’ ingevoerd.
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4.2.3 Verkeersslachtoffers
De methodiek is dezelfde als deze die reeds beschreven werd onder 3.2.4, voor meer informatie wordt
naar dit hoofdstuk verwezen.

4.3 Resultaten
4.3.1 Broedvogelkartering
Tijdens de broedvogelrondes werden in totaal 46 vogelsoorten aangetroffen. Deze worden
weergegeven in Tabel 22. Voor 35 soorten konden territoria worden afgebakend, deze zijn in vet
weergegeven in deze tabel, samen met het aantal afgebakende territoria. Ook is per soort
weergegeven in welke categorie van de Rode Lijst van de broedvogels van Vlaanderen ze is opgenomen
(Devos et al., 2016).
Tabel 22: Overzicht van de vogelsoorten die werden aangetroffen tijdens de broedvogelrondes, en weergave van
het aantal afgebakende territoria (soorten in vet), en de Rode Lijst-status.

Soort
Blauwe Reiger
Grote Canadese Gans
Krakeend
Wilde Eend
Slobeend
Torenvalk
Patrijs
Fazant
Waterral
Waterhoen
Meerkoet
Scholekster
Kleine Plevier
Kievit
Grutto
Wulp
Holenduif
Houtduif
Turkse Tortel
Steenuil
Graspieper
Witte Kwikstaart
Winterkoning
Heggenmus
Roodborst
Blauwborst
Roodborsttapuit
Merel
Zanglijster

Aantal territoria

3
1
1
1
1
1
2
1
4

3
1
1
1

2
2
1
1
2

Rode Lijst-status
Momenteel niet in gevaar
Exoot
Momenteel niet in gevaar
Momenteel niet in gevaar
Bijna in gevaar
Momenteel niet in gevaar
Kwetsbaar
Exoot
Momenteel niet in gevaar
Momenteel niet in gevaar
Momenteel niet in gevaar
Momenteel niet in gevaar
Kwetsbaar
Bedreigd
Kwetsbaar
Bedreigd
Momenteel niet in gevaar
Momenteel niet in gevaar
Momenteel niet in gevaar
Momenteel niet in gevaar
Bedreigd
Momenteel niet in gevaar
Momenteel niet in gevaar
Momenteel niet in gevaar
Momenteel niet in gevaar
Momenteel niet in gevaar
Momenteel niet in gevaar
Momenteel niet in gevaar
Momenteel niet in gevaar
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Bosrietzanger
Kleine Karekiet
Spotvogel
Grasmus
Tuinfluiter
Zwartkop
Tjiftjaf
Fitis
Pimpelmees
Koolmees
Kauw
Vink
Groenling
Putter
Kneu
Geelgors
Rietgors

1
1
4
5
1
3
4
1
1
1
16
1
1
1
1
1
2

Momenteel niet in gevaar
Momenteel niet in gevaar
Bijna in gevaar
Momenteel niet in gevaar
Bijna in gevaar
Momenteel niet in gevaar
Momenteel niet in gevaar
Kwetsbaar
Momenteel niet in gevaar
Momenteel niet in gevaar
Momenteel niet in gevaar
Momenteel niet in gevaar
Momenteel niet in gevaar
Momenteel niet in gevaar
Kwetsbaar
Momenteel niet in gevaar
Bijna in gevaar

4.3.2 Losse waarnemingen
Naast de broedvogelinventarisaties werden ook tijdens de overige bezoeken aan het ecoduct zoveel
mogelijk vogelwaarnemingen ingevoerd m.b.v. de mobiele apps. Dit leverde in totaal waarnemingen
op van 81 vogelsoorten, een overzicht hiervan is te vinden in Bijlage 5.
4.3.3 Cameravalonderzoek
Er werden minstens 18 vogelsoorten waargenomen met behulp van de cameravallen (zie Tabel 23). Al
deze soorten werden ook tijdens de terreinbezoeken aangetroffen. Deze gegevens dragen niet bij tot
de kennis van belangrijke vogelsoorten op het ecoduct en in de omgeving. Het is louter illustratief voor
de hoge aantallen vogels die men via cameravallen kan fotograferen.
Tabel 23: Overzicht van de gefotografeerde vogelsoorten per camera.

Soort / camera
Wilde eend
Fazant
Holenduif
Houtduif
Kerkuil
Gaai
Ekster
Kauw
Pimpelmees
Koolmees
Tjiftjaf/Fitis
Grasmus
Winterkoning
Merel

1

2

3

4

1
1
3
1
6
5

17

29

1

1

1
2

1

Totaal Buis-cameraval
2
3
3
4
X
6
9
X
1
6
X
26
77
X
2
4
X
15
15
22
24
X
4
6
X
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Zanglijster
Roodborst
Roodborsttapuit
Heggenmus
Groenling
vogel onbekend

8
14

5

3
1
1

8
2
6
43

21
16
6
46
1
1

X
X
X

Figuur 54: Wilde eend werd in totaal driemaal vastgesteld m.b.v. de cameravallen.

Figuur 55: Ook vogels (in dit geval een Roodborst) werden aangetrokken door de buis-cameraval.
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4.3.4 Verkeersslachtoffers
Er werden in 2018 in totaal zes vogels ingevoerd als verkeersslachtoffer op www.waarnemingen.be.
Een overzicht hiervan is terug te vinden in Tabel 24. Aangezien vogels de snelweg overal kunnen
oversteken, zal de combinatie van een ecoduct en een wildraster eerder een geringe impact hebben
op het aantal verkeersslachtoffers van deze groep.
Tabel 24: Vogels die als verkeersslachtoffer sneuvelden op de snelweg tussen de afritten ten noorden en zuiden
van het ecoduct.

Soort
Bosuil
Vogel onbekend
Stadsduif
Houtduif
Houtduif
Buizerd

Datum
15/03/2018
8/05/2018
20/06/2018
6/08/2018
6/08/2018
16/09/2018

Locatie
Ten noorden van ecoduct, richting België
Ten noorden van ecoduct, richting België
Ten zuiden van ecoduct, richting Nederland
Ten noorden van ecoduct, richting België
Ten noorden van ecoduct, richting Nederland
Ten noorden van ecoduct

4.4 Soortbesprekingen
Hieronder worden de meest relevante broedvogels van het ecoduct besproken, waarbij de focus ligt
op soorten van de Rode Lijst van de Vlaamse broedvogels
4.4.1 Wilde eend

Figuur 56: Territoria van de vier broedende soorten watervogels op en rond ecoduct De Munt in 2018.

80

Er werden in totaal drie territoria van deze soort afgebakend, twee aan de westkant en één aan de
oostkant van het ecoduct. Net zoals enkele van de andere watervogels was deze soort gebonden aan
de waterpartijen op het ecoduct (Figuur 56). Wilde eend is een wijdverspreide soort die tijdens het
veldwerk voor de Vlaamse broedvogelatlas in maar liefst 97% van de hokken werd vastgesteld
(Vermeersch et al., 2004).
4.4.2 Torenvalk
Op basis van de uitgevoerde waarnemingen kon één territorium Torenvalk worden afgebakend. Deze
soort voedt zich vooral met muizen en vindt wellicht voldoende voedsel in de grazige stukken op en
rond het ecoduct.
4.4.3 Patrijs
Patrijs is als ‘Kwetsbaar’ opgenomen in de Vlaamse Rode lijst van de broedvogels (Devos et al., 2016).
Het is een typische soort van landbouwlandschap, ze heeft een voorkeur voor gebieden waarin een
mozaïek van voldoende kleine percelen wordt afgewisseld met extensieve graslanden, hagen, bermen,
…
Er was één territorium van deze soort in het landbouwgebied ten zuidwesten van het ecoduct.
Daarnaast werd op 27 april een koppel waargenomen aan de westvoet van het ecoduct, wellicht
foerageert deze soort hier geregeld. Op hun menu staan vooral granen, kruidenzaden en –blaadjes, in
de zomer aangevuld met ongewervelden.
4.4.4 Waterral
Ook deze watervogel was goed voor één territorium, in de moeraszone aan de westkant van het
ecoduct (Figuur 56). Het is opvallend dat de waterpartijen op het ecoduct, ondanks hun geringe
oppervlakte, toch verschillende territoria van vier soorten watervogels herbergen.
4.4.5 Waterhoen
Waterhoenen kunnen ook op kleine wateroppervlakken voorkomen, wat ook op het ecoduct het geval
was. Net zoals bij de overige watervogels werd ook voor deze soort een territorium afgebakend aan
de westzijde van het ecoduct (Figuur 56). Waterhoenen hebben vaak al genoeg aan een beek of sloot,
wat ook op het ecoduct het geval was.
4.4.6 Meerkoet
De laatste van de vier soorten watervogels, voor deze soort konden twee territoria worden
afgebakend, één aan elke kant van het ecoduct (Figuur 56). Meerkoeten hebben doorgaans wat
grotere wateroppervlaktes nodig dan Waterhoenen. Gezien het ontbreken van grotere
wateroppervlakken is het opmerkelijk dat er ook aan oostkant van het ecoduct een territorium was.
4.4.7 Scholekster
Net zoals bij de Patrijs was er ook voor Scholekster één territorium in het landbouwgebied ten
zuidwesten van het ecoduct. Regelmatig werden echter Scholekster op het ecoduct waargenomen,
wellicht komen de broedvogels uit de omgeving af en toe foerageren in de nieuw ingerichte zones.
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Figuur 57: Scholeksters die in het nabijgelegen landbouwgebied broeden werden regelmatig op het ecoduct
waargenomen (foto: Simon Feys). 19 juli 2018.

4.4.8 Kievit
Kieviten zijn de afgelopen jaren sterk afgenomen in Vlaanderen, en ook het broedsucces van deze soort
gaat er sterk op achteruit (Herremans et al., 2017). Op en rond het ecoduct werden in totaal vier
territoria berekend, allen langs de westkant van de snelweg. Dit aantal zegt enkel iets over het aantal
aanwezige paren, niets over succesvolle broedgevallen. Er werden dit jaar geen jongen gezien in deze
omgeving. Wel gebruikt ook deze soort het ecoduct regelmatig om te foerageren.
4.4.9 Blauwborst
De Blauwborst is de enige soort van de Vogelrichtlijn die binnen het onderzochte gebied tot broeden
komt. Aan de westzijde van het ecoduct kon één territorium worden afgebakend. Blauwborst is een
typische soort van moerassige gebieden, halfopen landschappen met vochtige ruigten, en soms zelfs
open gebieden, wegbermen of koolzaadvelden.
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Figuur 58: Territoria van enkele zangvogels op en rond ecoduct De Munt in 2018.

4.4.10 Roodborsttapuit
Roodborsttapuiten zijn in de Kempen vrij talrijk als broedvogel. Ze komen voor in verschillende
biotopen, waarbij de aanwezigheid van microreliëf van belang is. Op het ecoduct waren er dooreen
het voorjaar waarnemingen van deze soort, uiteindelijk werden ook jongen gezien. Een succesvol
broedgeval dus voor deze soort. De meest waarnemingen werden verricht in het zuidoosten van het
gebied, het territorium werd dus ook daar afgebakend (Figuur 58).
4.4.11 Bosrietzanger
Bosrietzangers komen voor in allerlei biotopen, liefst op licht vochtige bodems. De aanwezigheid van
veel opgaande kruiden en wat struikopslag heeft de voorkeur. Dergelijk habitat is op het ecoduct zeker
aanwezig, er kon dan ook één territorium van deze soort worden afgebakend, aan de westzijde van
het ecoduct (Figuur 58).
4.4.12 Spotvogel
De Spotvogel is als ‘Bijna in gevaar’ opgenomen op de Rode Lijst van de Vlaamse broedvogels (Devos
et al., 2016). Het is één van de laatst terugkerende langeafstandtrekkers, die doorgaans pas half mei
terugkeren uit Afrika. Het typische broedhabitat van deze soort bestaat uit zonnig, halfopen landschap
met struiken, en enkele verspreide hogere bomen. Op het ecoduct werden maar liefst vier territoria
berekend, twee aan elke kant ervan (Figuur 58). Het aanwezige habitat, met verspreide struiken en
struweel, is ideaal voor deze soort.
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4.4.13 Tuinfluiter
Ook deze eerder onopvallend soort staat op de Rode Lijst van de Vlaamse broedvogels, in de categorie
‘Bijna in gevaar’ (Devos et al., 2016). De waarneming van een zingende Tuinfluiter op 10 mei is
voldoende om voor deze soort een territorium te noteren (Figuur 58). Of dit tot een succesvol
broedgeval geleid heeft, is echter niet duidelijk.
4.4.14 Fitis
Hoewel de Fitis nog een talrijke soort is in Vlaanderen, nam ze de afgelopen jaren voldoende sterk af
om opgenomen te worden in de categorie ‘Kwetbaar’ van de Rode Lijst van de Vlaamse broedvogels
(Devos et al., 2016). Twee waarnemingen in april leidden tot de afbakening van één territorium aan de
westzijde van het ecoduct (Figuur 58). Het is niet uit te sluiten dat dit telkens twee doortrekkers waren
die toevallig op dezelfde locatie zongen, maar aangezien deze waarnemingen aan de criteria voldoen,
wordt dit als een territorium genoteerd.
4.4.15 Kneu
Deze soort van halfopen tot open landschappen is als ‘Kwetsbaar’ opgenomen in de Rode Lijst van de
Vlaamse broedvogel (Devos et al., 2016). Ze broeden vaak in kleine kolonietjes en zijn niet altijd even
eenvoudig in kaart te brengen. De verrichte waarnemingen leidden tot de afbakening van één
territorium (Figuur 59). In het veld werden echter zeker twee verschillende mannetjes waargenomen,
die op basis van de hoeveelheid rood op hun borst individueel te herkennen waren. Vermoedelijk
kwamen vogels die in het omringende landbouwgebied broeden regelmatig foerageren op het
ecoduct.

Figuur 59: Territoria van Kneu, Geelgors en Rietgors op en rond ecoduct De Munt in 2018.
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4.4.16 Geelgors
De Geelgors is een soort van overgangssituaties in een structuurrijk landschap: overgangen tussen
bos/struweel en open terrein (o.a. kaalkappen en jonge aanplanten), landbouwgebieden met veel
kleine landschapselementen en heide. De soort kreeg zware klappen in Vlaanderen en verdween
grotendeels uit het westen en het centrum. In één van de drie belangrijkste bolwerken in Vlaanderen,
namelijk in Zuidoost-Brabant, heeft men via ecologisch akkerbeheer de populatie Geelgors kunnen
versterken.
Op het ecoduct leidde de waarneming van een zingend mannetje begin april, wanneer de criteria voor
het bepalen van een broedgeval gevolgd worden, tot de afbakening van één territorium (Figuur 59). Er
werd doorheen het broedseizoen echter geen enkele keer een vrouwtje waargenomen, waardoor er
wellicht geen broedgeval plaatsvond. Vermoedelijk ging het hier dus om een rondzwervend mannetje
aan de uiterst westelijke grens van de huidige verspreiding van deze soort in de Noorderkempen.
4.4.17 Rietgors
Hoewel de Rietgors nog vrij algemeen is in Vlaanderen, staat de soort ondertussen toch op de Rode
Lijst van de Vlaamse broedvogels, in de categorie ‘Bijna in gevaar’ (Devos et al., 2016). Rietgorzen
broeden vooral in moerasgebieden met overjarig riet of andere opgaande oevervegetaties. In de buurt
van de moeraszone in het westen van het ecoduct werden in totaal twee territoria Rietgors afgebakend
(Figuur 59).

4.5 Conclusies
Aangezien de meeste vogelsoorten die hier voorkomen goede vliegers zijn, is de functie van een
ecoduct voor vogels als veilige oversteekplaats eerder beperkt. Wel ontstond door de aanleg
van het ecoduct De Munt extra broed- en foerageergebied voor verschillende vogelsoorten.
Vooral enkele watervogels en broedvogels van struwelen en hagen zijn hier positief door
beïnvloed. Zo broedden in 2018 vier soorten watervogels op het ecoduct, en werden voor
verschillende struweelsoorten die op de Rode Lijst van de Vlaamse broedvogels (Devos et al.,
2016) staan, territoria genoteerd. Opvallend was ook dat van verschillende soorten die in het
aanpalend landbouwgebied broeden, waarnemingen op het ecoduct werden verricht.
Vermoedelijk komen deze vogels hier foerageren omdat hier meer voedsel te vinden is dan in
het omringende landbouwgebied.
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5 Reptielen
5.1 Inleiding
Tijdens het onderzoek van de T1 en de T3 werden geen reptielen waargenomen, in het eindrapport
van deze eerste twee monitoringsperiodes komt deze soortgroep zelfs niet aan bod (Emond et al.,
2015). Het onderzoek naar aanleiding van de T0-situatie geeft aan dat er geen reptielen te verwachten
zijn (Econnection, 2009). De omgeving rond het ecoduct De Munt is inderdaad geen optimaal
leefgebied voor reptielen. In de ruime omgeving van het ecoduct komen echter wel een aantal
reptielensoorten voor. Omdat het in theorie zeker mogelijk is dat één van deze soorten ook het
ecoduct bereikt, werd tijdens de terreinbezoeken steeds uitgekeken naar de aanwezigheid van één
van de volgende soorten:
Muurhagedis (Podarcis muralis) is een eerder zuidelijke soort die recent sterk toenam in Vlaanderen.
De meest nabije waarnemingen van deze soort werden verricht ten oosten van Hoogstraten.
Muurhagedissen worden in Vlaanderen vooral in de nabijheid van spoorweginfrastructuur
waargenomen (Jooris, 2016). De bermen van de transportinfrastructuur van de HSL en E19 vormen
dus potentieel leefgebied voor deze soort, én kunnen bovendien als corridor worden gebruikt. Het is
dus zeker aangewezen om uit te kijken naar Muurhagedis op ecoduct De Munt.
Levendbarende hagedis (Zootoca vivipara) is het meest talrijke en wijdverspreide reptiel in
Vlaanderen. In 2001 werd een Levendbarende hagedis waargenomen twee kilometer ten noorden van
het ecoduct. De meest nabije grote populaties zijn deze van het Groot schietveld van Brecht (5,7 km
in vogelvlucht). Het is helemaal niet uitgesloten dat de bermen van de transportinfrastructuur van de
HSL en E19 fungeren als habitat én corridor voor deze soort. Dat deze soort niet makkelijk te
inventariseren is, is bekend. Voor 2012 was deze hagedis bijvoorbeeld niet bekend van de omgeving
(R = 1 km) van het geplande ecoduct Kempengrens, maar bij grondig onderzoek i.k.v. de T0 meting
bleek de soort er op tal van plaatsen voor te komen (Lambrechts et al.,2013a, b).
Ook voor de Hazelworm (Anguis fragilis) valt het niet uit te sluiten dat deze voorkomt in de omgeving
van het ecoduct, bijvoorbeeld in de veldbosjes ten noorden ervan. Deze soort is eveneens
wijdverspreid in Vlaanderen, en plaatselijk kan ze zelfs talrijk voorkomen. De dichtst gekende
vindplaatsen zijn – net zoals voor de Levendbarende hagedis – deze van het Groot Schietveld in Brecht
(op 5,7 km afstand in vogelvlucht).
De Gevlekte ringslang (Natrix helvetica) nam recent behoorlijk toe in Vlaanderen, vooral door het
accidenteel verspreiden van (vooral) eieren via mest en compost. Op die manier kan de soort overal
opduiken. Zo werd ze ook bij verrassing aangetroffen op het ecoduct Kikbeek (Lambrechts et al., 2014).
De nieuw aangelegde plas-dras zone ten westen van ecoduct De Munt is alvast geschikt leefgebied
voor deze soort.
Omwille van de hier aangehaalde redenen werd tijdens het terreinwerk steeds uitgekeken naar deze
vier soorten reptielen.

5.2 Methodiek
Zoals reeds bij de zoogdieren staat beschreven, werden verspreid over het ecoduct 50 ‘slangenplaten’
uitgelegd (zie Figuur 25). Deze platen zijn een erg goede methode om Hazelwormen te inventariseren.
Dit is een zogenaamde thigmotactische soort die opwarmt door contact met een substraat, en
daarvoor graag wegkruipt onder allerlei materialen (Lenders & Leerschool, 2012). Hagedissen kunnen
dan weer regelmatig zonnend op dergelijke platen worden aangetroffen.
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De verspreid op het ecoduct geplaatste slangenplaten werden door de verschillende
terreinmedewerkers gecontroleerd doorheen het jaar.

5.3 Resultaten
Ondanks het regelmatig controleren van de platen, en de aanwezigheid eronder van zowel kleine
zoogdieren als amfibieën, werden ook in 2018 geen reptielen aangetroffen op het ecoduct.

5.4 Conclusies
Net zoals tijdens de T1 en T3 werden ook tijdens de T7 geen reptielen aangetroffen. Omwille
van de eerder aangehaalde redenen valt het echter niet uit te sluiten dat een aantal soorten
hier in de toekomst toch terechtkomen. Het is dus zeker zinvol om ook in de toekomst met deze
mogelijkheid rekening te houden.
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6 Amfibieën
6.1 Inleiding
Het onderzoek van de T1 en T3 leverde waarnemingen van vier soorten amfibieën op: Kleine
watersalamander (Lissotriton vulgaris), Gewone pad (Bufo bufo), Bruine kikker (Rana temporaria) en
Bastaardkikker (Rana esculenta synklepton) (Emond et al., 2015).

6.2 Methodiek
Om deze soortgroep grondig te inventariseren, werden drie verschillende methodieken gebruikt, die
hieronder kort worden beschreven. Deze methodes werden aangevuld met losse waarnemingen die
tijdens het overige terreinwerk werden verricht.
6.2.1 Onderzoek met slangenplaten
Net zoals voor kleine zoogdieren en reptielen zijn slangenplaten ook zeer geschikt voor onderzoek naar
amfibieën. Slangenplaten zijn over het algemeen vooral succesvol in de periode maart/april – oktober.
Het is een goedkope, makkelijke en sterk aan te bevelen methodiek.
Zoals reeds in het stuk over de zoogdieren vermeld werd, werden op 6 maart 2018 50 slangenplaten
uitgelegd, verspreid over het ecoduct en de aanlooptaluds (zie Figuur 25 voor de exacte locaties van
deze platen).

Figuur 60: Slangenplaat boven op het ecoduct (foto: Simon Feys). 20 juni 2018.
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6.2.2 Onderzoek met fuiken
Fuiken zijn de beste methode om adulte salamanders te bemonsteren. De fuiken worden ’s avonds
geplaatst, en de volgende ochtend wordt gekeken welke amfibieën zich in de fuik bevinden. Ter plaatse
worden de gegevens genoteerd, of via één van de mobiele applicaties (ObsMapp of iObs) ingevoerd,
en daarna naar www.waarnemingen.be doorgestuurd.
6.2.3 Onderzoek met schepnet
Om larven van salamanders te bemonsteren is het gebruik van een schepnet de beste manier. Met dit
net wordt de poel afgewandeld, waarbij op verschillende locaties in het water wordt geschept.
Vervolgens worden de gevangen dieren geïdentificeerd en opnieuw vrijgelaten in de poel. Ook hier
werden de vangsten genoteerd, en rechtstreeks ingevoerd in www.waarnemingen.be.
6.2.4 Losse waarnemingen
Naast de beschreven methodieken werden ook ‘losse waarnemingen’ van amfibieën, die verricht
werden tijdens het veldwerk naar andere diergroepen, ingevoerd.

6.3 Resultaten
6.3.1 Onderzoek met slangenplaten
De slangenplaten werden regelmatig gecontroleerd door de verschillende medewerkers die
terreinwerk uitvoerden. Een overzicht van de amfibieën die op deze manier werden waargenomen is
te vinden in Tabel 25.
Tabel 25: Overzicht van de amfibieën die onder de slangenplaten werden waargenomen.

Soort
Gewone pad
Gewone pad
Gewone pad
Gewone pad
Gewone pad
Gewone pad
Gewone pad
Gewone pad
Gewone pad
Gewone pad
Gewone pad
Gewone pad
Gewone pad
Gewone pad
Gewone pad
Gewone pad
Gewone pad
Gewone pad
Gewone pad

Datum
30/03/2018
30/03/2018
12/04/2018
12/04/2018
12/04/2018
12/04/2018
12/04/2018
13/04/2018
13/04/2018
27/04/2018
27/04/2018
27/04/2018
27/04/2018
27/04/2018
27/04/2018
27/04/2018
27/04/2018
8/05/2018
16/05/2018

Aantal
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2

Kleed
adult
adult
adult
adult
adult
adult
adult
adult
adult
adult
adult
adult
adult
adult
adult
adult
adult
adult
adult

89

Soort
Gewone pad
Gewone pad
Gewone pad
Bruine kikker
Gewone pad
Bruine kikker
Bruine kikker
Gewone pad
Gewone pad
Gewone pad
Gewone pad
Gewone pad
Gewone pad
Gewone pad
Gewone pad
Gewone pad
Gewone pad
Gewone pad
Gewone pad
Gewone pad
Gewone pad
Gewone pad
Gewone pad
Bruine kikker
Gewone pad
Gewone pad
Gewone pad
Gewone pad

Datum
16/05/2018
16/05/2018
16/05/2018
16/05/2018
16/05/2018
16/05/2018
16/05/2018
16/05/2018
5/06/2018
5/06/2018
5/06/2018
5/06/2018
5/06/2018
5/06/2018
29/06/2018
16/08/2018
28/08/2018
28/08/2018
28/08/2018
28/08/2018
28/08/2018
28/08/2018
17/09/2018
17/09/2018
17/09/2018
17/09/2018
11/10/2018
11/10/2018

Aantal
1
1
1
6
2
2
1
3
1
2
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1

Kleed
adult
adult
adult
adult
adult
adult
adult
adult
adult
adult
adult
adult
adult
adult
juveniel
adult
juveniel
juveniel
juveniel
juveniel
adult
juveniel
juveniel
adult
adult
adult
adult
adult

In totaal werden via deze methode 54 Gewone padden en 10 Bruine kikkers waargenomen.
Dubbeltellingen zijn hierbij niet uit te sluiten, maar aangezien er steeds een behoorlijke periode tussen
de verschillende waarnemingsdata ligt, en de aangetroffen amfibieën onder een groot aantal platen
werd gevonden, gaat het hier waarschijnlijk toch om een behoorlijk aantal verschillende individuen.
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6.3.2 Onderzoek met fuiken
In de periode maart-april 2018 werden alle poelen binnen het onderzoeksgebied onderzocht door
middel van fuiken. Elke poel werd gedurende twee (voor de kleine poelen) of drie (voor de grotere
poelen) nachten onderzocht, waarbij de fuiken telkens op andere locaties werden geplaatst. Hierdoor
zijn dubbeltellingen niet uit te sluiten, de hoeveelheid gevangen dieren per sessie geeft echter een
goed beeld van de dichtheid waarin een soort aanwezig is, én van de soortensamenstelling in die poel
op dat moment. Het fuikonderzoek werd uitgevoerd door Bart Hoeymans, vrijwilliger van Natuurpunt
Markvallei. Hij heeft veel ervaring met het inventariseren van amfibieën.
In Tabel 26 wordt een overzicht gegeven van de amfibieën die door middel van de fuiken werden
gevangen.
Tabel 26: Overzicht van de amfibieën die met behulp van fuiken werden gevangen.

Soort
Alpenwatersalamander
Alpenwatersalamander
Alpenwatersalamander
Alpenwatersalamander
Alpenwatersalamander
Alpenwatersalamander
Alpenwatersalamander
Alpenwatersalamander
Alpenwatersalamander
Bastaardkikker
Alpenwatersalamander
Alpenwatersalamander
Alpenwatersalamander
Gewone pad
Alpenwatersalamander
Alpenwatersalamander
Alpenwatersalamander
Alpenwatersalamander
Gewone pad
Alpenwatersalamander
Alpenwatersalamander
Alpenwatersalamander
Alpenwatersalamander
Alpenwatersalamander
Gewone pad
Gewone pad
Alpenwatersalamander
Alpenwatersalamander
Gewone pad
Alpenwatersalamander
Alpenwatersalamander
Alpenwatersalamander

Datum
9/03/2018
9/03/2018
9/03/2018
11/03/2018
12/03/2018
12/03/2018
12/03/2018
13/03/2018
13/03/2018
13/03/2018
13/03/2018
13/03/2018
14/03/2018
14/03/2018
15/03/2018
15/03/2018
15/03/2018
15/03/2018
15/03/2018
16/03/2018
16/03/2018
16/03/2018
21/03/2018
21/03/2018
21/03/2018
21/03/2018
23/03/2018
23/03/2018
23/03/2018
24/03/2018
25/03/2018
26/03/2018

Aantal
2
2
4
1
7
1
2
7
1
1
1
2
1
2
4
1
17
7
3
2
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2

Kleed
adult
adult
adult
adult
adult
adult
adult
adult
adult
adult
adult
adult
onbekend
onbekend
adult
adult
adult
adult
adult
adult
adult
adult
adult
adult
adult
adult
adult
adult
adult
adult
adult
adult

Geslacht
Man
Man
Man
Vrouw
Man
Vrouw
Man
Man
Vrouw
onbekend
Man
Vrouw
onbekend
onbekend
Man
Vrouw
Man
Vrouw
onbekend
Man
Man
Vrouw
Vrouw
Vrouw
Man
Vrouw
Man
Man
onbekend
Vrouw
Vrouw
Man
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Soort
Alpenwatersalamander
Alpenwatersalamander
Alpenwatersalamander
Bruine kikker
Alpenwatersalamander
Alpenwatersalamander
Alpenwatersalamander
Alpenwatersalamander
Alpenwatersalamander
Alpenwatersalamander
Bruine kikker
Alpenwatersalamander
Alpenwatersalamander
Alpenwatersalamander
Alpenwatersalamander
Alpenwatersalamander
Alpenwatersalamander
Alpenwatersalamander
Alpenwatersalamander
Alpenwatersalamander
Alpenwatersalamander
Alpenwatersalamander
Alpenwatersalamander
Alpenwatersalamander
Alpenwatersalamander
Alpenwatersalamander
Alpenwatersalamander
Bruine kikker
Alpenwatersalamander
Alpenwatersalamander
Bruine kikker
Alpenwatersalamander
Alpenwatersalamander
Bruine kikker
Alpenwatersalamander
Alpenwatersalamander
Bruine kikker

Datum
26/03/2018
26/03/2018
26/03/2018
26/03/2018
28/03/2018
28/03/2018
28/03/2018
28/03/2018
30/03/2018
30/03/2018
30/03/2018
11/04/2018
11/04/2018
12/04/2018
12/04/2018
13/04/2018
13/04/2018
16/04/2018
16/04/2018
16/04/2018
17/04/2018
17/04/2018
19/04/2018
19/04/2018
19/04/2018
19/04/2018
20/04/2018
20/04/2018
20/04/2018
20/04/2018
20/04/2018
21/04/2018
21/04/2018
21/04/2018
21/04/2018
21/04/2018
21/04/2018

Aantal
1
3
1
1
8
5
6
1
7
21
1
8
11
18
24
7
19
4
3
1
3
6
31
8
16
8
8
3
21
10
3
2
1
25
11
4
10

Kleed
adult
adult
adult
adult
adult
adult
adult
adult
adult
adult
adult
adult
adult
adult
adult
adult
adult
adult
adult
adult
adult
adult
adult
adult
adult
adult
adult
larve
adult
adult
larve
adult
adult
larve
adult
adult
larve

Geslacht
Vrouw
Man
Vrouw
onbekend
Man
Vrouw
Man
Vrouw
Vrouw
Man
Man
Vrouw
Man
Vrouw
Man
Vrouw
Man
Man
Vrouw
Man
Man
Vrouw
Man
Vrouw
Man
Vrouw
Man
onbekend
Man
Vrouw
onbekend
Man
Vrouw
onbekend
Man
Vrouw
onbekend
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De totalen per soort worden weergegeven in Tabel 27.
Tabel 27: Totalen van de fuikvangsten per soort.

Soort
Gewone pad
Alpenwatersalamander
Bruine kikker
Bruine kikker
Bastaardkikker

Aantal
8
351
2
41
1

Kleed
Adult
Adult
Adult
Larve
Adult

6.3.3 Onderzoek met schepnet
Alle waterpartijen op het ecoduct en in de aanpalende ingerichte gronden werden onderzocht met
een schepnet op 5 juni 2018. De aangetroffen amfibieën werden eveneens ingevoerd via één van de
applicaties. Het schepnet is de beste methode om larven van salamanders te bemonsteren. Het
schepnetonderzoek werd uitgevoerd door Bart Hoeymans, vrijwilliger van Natuurpunt Markvallei. In
Tabel 28 wordt een overzicht gegeven van de amfibieën die met behulp van een schepnet zijn
gevangen.
Tabel 28: Overzicht van de amfibieën die met behulp van een schepnet werden gevangen.

Naam
Alpenwatersalamander
Alpenwatersalamander
Bruine kikker
Groene kikker onbekend
Alpenwatersalamander
Groene kikker onbekend
Alpenwatersalamander
Alpenwatersalamander
Gewone pad
Alpenwatersalamander
Gewone pad
Alpenwatersalamander
Bruine kikker
Alpenwatersalamander

Datum
5/06/2018
5/06/2018
5/06/2018
5/06/2018
5/06/2018
5/06/2018
5/06/2018
5/06/2018
5/06/2018
5/06/2018
5/06/2018
5/06/2018
5/06/2018
5/06/2018

Aantal
11
12
1
1
10
1
10
31
6
12
50
16
15
6

Kleed
larve
larve
larve
larve
larve
larve
larve
larve
larve
larve
larve
larve
larve
larve

In Tabel 29 worden de resultaten weergegeven, opgedeeld per soort.
Tabel 29: Totalen van de schepnetvangsten per soort.

Soort
Gewone pad
Alpenwatersalamander
Bruine kikker
groene kikker spec.

Aantal
56
108
16
2

Kleed
Larve
Larve
Larve
Larve

Vermoedelijk betroffen de ongedetermineerde larven van de groene kikkers Bastaardkikkers,
aangezien dit de enige ‘groene kikker’ is die reeds op het ecoduct werd waargenomen.
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6.3.4 Losse waarnemingen
Naast de gestandaardiseerde methodes, werden ook verschillende losse waarnemingen van amfibieën
verricht. Zo werden bijvoorbeeld grote aantallen larven van Gewone pad waargenomen in de poelen
in de nieuw ingerichte zones. Een overzicht van deze waarnemingen is te vinden in Tabel 30.
Tabel 30: Overzicht van de losse waarnemingen die van amfibieën werden verricht.

Soort
Gewone pad
Gewone pad
Bruine kikker
Gewone pad
Gewone pad
Bastaardkikker
Gewone pad
Bruine kikker
Gewone pad
Gewone pad
Bruine kikker
Bruine kikker
Bastaardkikker
Gewone pad
Groene kikker onbekend
Groene kikker onbekend
Gewone pad
Gewone pad
Gewone pad
Gewone pad
Gewone pad
Bastaardkikker
Alpenwatersalamander
Gewone pad
Alpenwatersalamander
Gewone pad
Alpenwatersalamander
Bastaardkikker
Bastaardkikker
Gewone pad
Gewone pad
Bastaardkikker
Gewone pad
Gewone pad

Datum
Aantal Gedrag
11/03/2018
32 ter plaatse
13/03/2018
33 ter plaatse
20/03/2018
2 ter plaatse
20/03/2018
10 ter plaatse
20/03/2018
25 ter plaatse
30/03/2018
1 ter plaatse
30/03/2018
3 ter plaatse
30/03/2018
10 ter plaatse
30/03/2018
23 ter plaatse
30/03/2018
15 ter plaatse
30/03/2018
10 ter plaatse
30/03/2018
20 ter plaatse
10/04/2018
3 roepend
8/05/2018
50 ter plaatse
8/05/2018
20 roepend
8/05/2018
1 roepend
8/05/2018
5 ter plaatse
8/05/2018
200 ter plaatse
8/05/2018
200 ter plaatse
8/05/2018
200 ter plaatse
8/05/2018
100 ter plaatse
16/05/2018
50 roepend
26/05/2018
1 ter plaatse
26/05/2018
1 ter plaatse
26/05/2018
1 ter plaatse
26/05/2018
1 ter plaatse
26/05/2018
1 ter plaatse
5/06/2018
1 ter plaatse
5/06/2018
1 ter plaatse
5/06/2018
50 ter plaatse
5/06/2018
250 ter plaatse
20/06/2018
20 ter plaatse
8/09/2018
1 ter plaatse
8/09/2018
1 ter plaatse

Kleed
adult
adult
adult
adult
ei
adult
adult
ei
adult
ei
ei
ei
onbekend
larve
adult
adult
larve
larve
larve
larve
larve
adult
adult
onbekend
onbekend
onbekend
onbekend
adult
adult
larve
larve
adult
juveniel
juveniel

In Tabel 31 wordt per soort een overzicht gegeven van het aantal dieren dat via losse waarnemingen
werd waargenomen.
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Tabel 31: Totalen van de losse waarnemingen per soort.

Soort
Gewone pad
Gewone pad
Gewone pad
Gewone pad
Alpenwatersalamander
Bruine kikker
Bruine kikker
Bastaardkikker (incl. groene kikker)

Aantal
103
2
1.055
40
3
2
40
97

Kleed
Adult/Onbekend
Juveniel
Larve
Ei
Adult/Onbekend
Adult/Onbekend
Ei
Adult/Onbekend

6.4 Soortbesprekingen
6.4.1 Gewone pad

Figuur 61: Larven van Gewone pad in één van de poelen in de nieuw ingerichte zone. Op 8 mei 2018 werden in
verschillende van deze poelen honderden van deze larven aangetroffen, een bewijs voor lokale voortplanting
(foto: Simon Feys).

Gewone pad is de algemeenste Vlaamse paddensoort, en ook op het ecoduct was de soort talrijk
aanwezig. Zowel met de fuiken (adulten), het schepnet (larven), als onder de slangenplaten (adulten
en juvenielen) werden verschillende Gewone padden waargenomen. Ook werden in een aantal poelen
eieren en larven gezien. In de meeste poelen werd de soort in 2018 aangetroffen, en ook onder de
slangenplaten bovenop het ecoduct werden verschillende exemplaren van deze soort gevonden. Met
zowel waarnemingen bovenop het ecoduct als langs beide zijden ervan, blijkt deze soort er goed
gebruik van te maken. Een overzicht van alle waarnemingen van Gewone pad is te vinden in Figuur 62.
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Figuur 62: Waarnemingen van Gewone pad op het ecoduct in 2018, opgedeeld in de verschillende stadia die
werden waargenomen.

Figuur 63: Adulte Gewone pad op het ecoduct (foto: Bart Hoeymans).
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6.4.2 Alpenwatersalamander

Figuur 64: Adult mannetje Alpenwatersalamander op het ecoduct (foto: Mittch Maree). 26 mei 2018.

Daar waar tijdens de T1 en de T3 enkel Kleine watersalamanders werden waargenomen, bleken in
2018 alle salamanders Alpenwatersalamanders te zijn. Zowel met de fuiken als met het schepnet
werden behoorlijke aantallen Alpenwatersalamanders gevangen. Daarnaast waren er ook een aantal
losse waarnemingen van deze soort. In zo goed als alle poelen werden Alpenwatersalamanders
waargenomen, en dit aan beide zijden van het ecoduct. Een overzicht van de waarnemingen van
Alpenwatersalamanders is te vinden in Figuur 65.
Tijdens het T3-onderzoek ontbrak deze soort nog helemaal en aangezien er in de tussenperiode geen
onderzoek plaats vond, is het niet mogelijk om vast te stellen of de soort beide kanten van het ecoduct
afzonderlijk heeft gekoloniseerd, of dat ze langs één zijde is aangekomen en via het ecoduct de andere
kant bereikt heeft. Tijdens het T3-onderzoek werden wel verschillende waarnemingen van
salamanders gedaan op het sporenbed, waaruit blijkt dat ze zeker gebruik kunnen maken van het
ecoduct.
Tijdens de T1 en T3 ontbrak de Alpenwatersalamander in de toen reeds aanwezige poelen.
De sterke toename van Alpenwatersalamander die we anno 2018 noteerden, kan wel verklaard
worden door de natuurontwikkeling die plaatsvond. Er zijn anno 2015-2016 vijf nieuwe poelen
aangelegd en in vier ervan was de soort in 2018 al volop aanwezig.
Opvallend was dat alle larven die van deze soort werden gevangen, zeer bleek van kleur waren (in
tegenstelling tot hun ‘normale’ donkerdere kleur). Mogelijk wordt dit veroorzaakt door het
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sedimentrijke, kleiige water waarin ze hier leven. Door deze lichte kleur lijken ze sterk op larven van
Vinpoot/Kleine watersalamander.
Er werd tenslotte één overwinterende Alpenwatersalamander aangetroffen in het vleermuisobject op
23 januari 2019, tijdens de wintertelling voor vleermuizen.

Figuur 65: Waarnemingen van Alpenwatersalamander op het ecoduct in 2018, opgedeeld in de verschillende
stadia die werden waargenomen.

6.4.3 Bruine kikker
Bruine kikkers werden in lagere aantallen waargenomen dan de hierboven besproken soorten, ze
bleken ook niet in alle poelen aanwezig te zijn. Aan de westzijde waren er waarnemingen in de twee
grote poelen aan de voet van het ecoduct, in één poel in de nieuw ingerichte zone, en onder een aantal
slangenplaten. Aan de oostzijde beperkten de waarnemingen zich tot één poel aan de voet van het
ecoduct. Voortplanting werd aan beide zijden van het ecoduct vastgesteld. Een overzicht van alle
waarnemingen van deze soort is te vinden in Figuur 66.
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Figuur 66: Waarnemingen van Bruine kikker op het ecoduct in 2018, opgedeeld in de verschillende stadia die
werden waargenomen.

6.4.4 Bastaardkikker
Aangezien de larven van de verschillende ‘groene kikkers’ niet van elkaar te onderscheiden zijn,
werden deze allen als ‘groene kikker onbekend’ ingevoerd. Adulte kikkers zijn wel herkenbaar, alle
waargenomen exemplaren betroffen Bastaardkikkers. De waarnemingen van Bastaardkikker en
‘groene kikker onbekend’ worden hier samen besproken. Er waren zowel waarnemingen via de
fuikvangsten (één adulte Bastaardkikker) als via de vangsten met het schepnet (twee larven ‘groene
kikker onbekend’). Daarnaast waren er nog verschillende losse waarnemingen van adulte
Bastaardkikkers, vooral in de grotere poelen aan de westzijde van het ecoduct. In het oosten werd één
adulte Bastaardkikker gezien. Alle waarnemingen van deze soort zijn terug te vinden in Figuur 68.
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Figuur 67: Adulte Bastaardkikker in één van de grote poelen aan de westzijde van het ecoduct (foto: Simon
Feys). 20 juni 2018.

Figuur 68: Waarnemingen van Bastaardkikker (incl. de larven die als ‘groene kikker onbekend’ werden ingevoerd)
op het ecoduct in 2018, opgedeeld in de verschillende stadia die werden waargenomen.
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6.5 Conclusies
Net zoals tijdens de T1 en de T3 zijn ook in 2018 vier soorten amfibieën waargenomen. Een
overzicht van de tot nu toe aangetroffen amfibieën is terug te vinden in Tabel 32, daarin wordt
ook de Rode Lijst-status vermeld. Geen enkele van de waargenomen soorten heeft een
bedreigde status op de Rode Lijst (Jooris et al., 2012).

Tabel 32: Overzicht van de waargenomen soorten amfibieën op het ecoduct De Munt tijdens het T1-, T3- en T7onderzoek.

Soort
Gewone pad

Wetenschappelijke
naam
Bufo bufo

Alpenwatersalamander Ichthyosaura alpestris
Kleine
watersalamander
Bruine kikker

Lissotriton vulgaris

Bastaardkikker

Pelophylax kl.
esculentus

Rana temporaria

Rode Lijst-status
Momenteel niet in
gevaar
Momenteel niet in
gevaar
Momenteel niet in
gevaar
Momenteel niet in
gevaar
Momenteel niet in
gevaar

2018

2014

2012

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Wat betreft de waargenomen soorten, zijn de enige veranderingen tussen 2012 en 2014
enerzijds, en 2018 anderzijds, het verdwijnen van Kleine watersalamander, en het verschijnen
van Alpenwatersalamander. In 2014 werden een aantal larven van de Kleine watersalamander
gevangen in een poel aan de westzijde van het ecoduct. Ook waren er toen sporen van
salamanders op het zandbed. In 2018 was deze soort afwezig, maar werden in alle onderzochte
poelen aan beide zijden van het ecoduct Alpenwatersalamanders aangetroffen. De grote
hoeveelheid aangetroffen adulten én larven die werden bemonsterd wijzen op een grote, zich
voortplantende populatie.
Het valt niet uit te sluiten dat de Kleine watersalamander toch nog aanwezig is in lage aantallen
en -ondanks de intensiteit van het onderzoek- ‘door de mazen van het net geglipt is’.
Tijdens het T1-onderzoek werd voortplanting vastgesteld van zowel Gewone pad als van
Bastaardkikker, twee jaar later kwam daar ook voortplanting van Bruine kikker en Kleine
watersalamander bij. In 2018 werd voor de vier aangetroffen soorten voortplanting
vastgesteld. Van Gewone pad en Bastaardkikker werd enkel voortplanting waargenomen aan
de westzijde van het ecoduct, van Bruine kikker en Alpenwatersalamander ook aan de oostkant.
Tijdens het T3-onderzoek werd voor geen enkele soort voortplanting vastgesteld aan de
oostzijde.
Hoewel de zomer van 2018 de boeken zal ingaan als één van de droogste ooit, bleef in zo goed
als alle poelen in de nieuw ingerichte zone water staan (Figuur 69). Voor de ontwikkeling van
de amfibieënlarven hier leverde de droogte dus vermoedelijk niet al te veel problemen op.
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Figuur 69: Ondanks de droge zomer bleef in de meeste poelen in de ingerichte zone water aanwezig. Foto
genomen op 19 juli 2018, tijdens de lange droogteperiode (foto: Simon Feys).

Bovenop het ecoduct werd één amfibiesoort aangetroffen: verschillende Gewone padden
(zowel adulten als juvenielen) schuilden doorheen de zomer onder slangenplaten bovenop het
ecoduct (Figuur 70). Deze soort werd tijdens de eerdere onderzoeken niet bovenop het ecoduct
aangetroffen. Dit in tegenstelling tot Bruine kikker en Kleine watersalamander, die toen wel op
het ecoduct zelf werden opgemerkt, maar nu niet meer. Tijdens de uitzonderlijk droge en warme
zomer van 2018 waren de omstandigheden voor amfibieën zeer vijandig boven op het ecoduct
(dorre vegetatie, droog) en het is niet denkbeeldig dat dit amfibieën heeft aangezet tot
verplaatsingen richting de vochtige zones rond de poelen.
In 2018 werden alle vier de waargenomen soorten aan beide zijden van het ecoduct
waargenomen, vermoedelijk gebruiken ze ook allemaal het ecoduct om zich naar de ene of
andere zijde te verplaatsen. Ook de nieuw ingerichte zone werd reeds volop gekoloniseerd door
amfibieën, met grote aantallen Alpenwatersalamanders in alle poelen, en ook van Gewone pad
werden hier grote aantallen larven waargenomen. Ook van beide andere soorten werden er
reeds waarnemingen verricht in deze zone.
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Figuur 70: Gewone pad schuilend onder een slangenplaat bovenop het ecoduct (foto: Simon Feys). 28 augustus
2018.
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7 Sprinkhanen
7.1 Inleiding
Uit het onderzoek op andere ecoducten (Lambrechts et al., 2007, 2008, 2010, 2011, 2013b, 2014 &
2017) blijken sprinkhanen een essentiële groep ongewervelden om mee op te nemen in onderzoek
naar ecologische ontsnippering. Van deze groepen zijn een aantal soorten immers ongevleugeld /
kortgevleugeld, deze zijn dus erg relevant in het kader van ecologische ontsnippering. Daarnaast zijn
sprinkhanen zeer goede indicatoren voor vegetatiestructuur, omdat de factoren vochtigheid en
warmte bepalend zijn voor hun ontwikkeling.
Voor de meest kritische habitatspecialisten onder de sprinkhanen is het intensieve landbouwgebied in
de omgeving van het ecoduct De Munt niet meteen erg interessant. Op enige afstand liggen anderzijds
wel een aantal grote heidegebieden die als brongebied voor zeldzame soorten kunnen fungeren.

7.2 Methodiek
7.2.1 Inventarisatie
Gedurende vijf dagen (8 mei, 20 juni, 19 juli, 6 augustus en 28 augustus 2018) werden gebiedsdekkend
alle sprinkhanen geïnventariseerd. Aangezien een groot deel van onze sprinkhaansoorten vrij
eenvoudig auditief te herkennen zijn, gebeurde het merendeel van de identificaties via herkenning van
de zang. Andere soorten werden visueel herkend, al dan niet na het verzamelen via sleepvangsten.
Sleepvangsten werden uitgevoerd in functie van struweelbewonende soorten wiens zang niet met het
blote oor hoorbaar is, zoals Struiksprinkhaan, Boomsprinkhaan en Zuidelijke boomsprinkhaan. Op kale
en schaarsbegroeide terreinen werd ook gericht gezocht (ook via sleepvangsten) naar drie soorten
doornsprinkhanen.
De terreindagen werden gericht gekozen, waarbij rekening werd gehouden met de periode van het
jaar en het weer. Zo werd één dag terreinwerk uitgevoerd in mei in functie van de dan actieve
Veldkrekel en Veenmol. De focus van het terreinwerk lag echter in de maanden juli en augustus,
aangezien dan de meeste sprinkhanen actief zijn. Dit terreinwerk werd uitgevoerd door Simon Feys.
Elke zangpost of cluster van zangposten werd met behulp van de app Obsmapp precies vastgelegd.
Tegelijkertijd werd gewerkt met transecten, waarbij gebruik gemaakt werd van ‘variabele transecten’.
Kort gezegd houdt dit in dat het gelopen traject precies wordt bijgehouden (incl. start- en einduur) en
dat elke waarneming hieraan gekoppeld wordt. Meer info over deze nieuwe methodiek is te vinden in
onderstaande box. Tenslotte werden ook bijkomende gegevens verzameld bij het bodemvalonderzoek
en door terreinbezoeken in functie van andere diergroepen, door waarnemers die ook sprinkhanen
kennen.
Box: variabele transecten (route/punttelling).
Losse waarnemingen zijn heel waardevol, maar ze leveren geen informatie over afwezigheid van
soorten. Bijvoorbeeld: op een bepaalde locatie zijn geen gegevens over Hazen beschikbaar, dit kan
verschillende oorzaken hebben: 1) Er is geen waarnemer geweest; 2) Er was een waarnemer, maar die
heeft geen hazen gezien; of 3) Er werd een haas gezien, maar deze werd niet gemeld door de
waarnemer.
Bij het aanmaken van een streeplijst vanaf een bepaalde locatie weet je wel dat een waarnemer alle
soorten registreerde, dus de afwezigheid van gegevens wil ook zeggen dat de soort niet aanwezig was.
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Als je echter een route wandelt, en vervolgens één streeplijst maakt, dan worden alle gegevens voor
het hele gebied gebundeld. Je weet dus niet exact op welk deel van de route een bepaalde soort wel
of niet gezien is. Om dit op te lossen bestaat er sinds enige tijd de nieuwe functie ‘Route registreren’
in ObsMapp en sinds 2018 in iObs. Je route wordt geregistreerd, en de waarnemingen worden aan een
exacte locatie ten opzichte van je route toegewezen (dat kan op de route zijn, of op een bepaalde
afstand van je route als je de locatie van de waarneming extra specifieerde). Op deze manier bekom
je een lijst met aan- en afwezigheden voor een hele route, hetgeen extra mogelijkheden geeft voor de
wetenschappelijke analyse van deze gegevens.
7.2.2 Bodemvallen
Net zoals bij een aantal andere groepen komen ook sprinkhanen af en toe in de bodemvallen terecht.
Aangezien dit nuttige bijkomende informatie kan opleveren, werden deze ook gedetermineerd, en
worden de resultaten meegenomen in de bespreking hieronder.

7.3 Resultaten
7.3.1 Algemeen
In 2018 werden in totaal 11 soorten sprinkhanen waargenomen. Een overzicht hiervan is te vinden in
Tabel 33. Hierin wordt ook weergegeven welke soorten tijdens het T1- en T3-onderzoek werden
waargenomen. Zoals uit deze tabel blijkt, werden er geen soorten van de Rode Lijst waargenomen op
het ecoduct (Maes et al., 2017). In 2018 werden wel maar liefst zes nieuwe soorten voor het ‘gebied’
waargenomen, met name Kustsprinkhaan, Zand-, Zeggen- en Gewoon doorntje, Sikkelsprinkhaan en
Zuidelijk spitskopje. Gewoon doorntje is de enige soort die enkel via de bodemvallen werd vastgesteld
(zie verder onder § 7.3.2).
Tabel 33: Overzicht van de waargenomen soorten sprinkhanen op het ecoduct De Munt tijdens het T1-, T3- en
T7-onderzoek.

Soort

Ratelaar

Wetenschappelijke
naam
Chorthippus
albomarginatus
Chorthippus biguttulus

Bruine sprinkhaan

Chorthippus brunneus

Krasser
Zanddoorntje

Pseudochorthippus
parallelus
Tetrix ceperoi

Zeggendoorntje

Tetrix subulata

Gewoon doorntje

Tetrix undulata

Sikkelsprinkhaan

Phaneroptera falcata

Gewoon spitskopje

Conocephalus dorsalis

Zuidelijk spitskopje

Conocephalus fuscus

Kustsprinkhaan

Rode Lijst-status
Momenteel
gevaar
Momenteel
gevaar
Momenteel
gevaar
Momenteel
gevaar
Momenteel
gevaar
Momenteel
gevaar
Momenteel
gevaar
Momenteel
gevaar
Momenteel
gevaar
Momenteel
gevaar

2018

2014

niet in

X

niet in

X

X

niet in

X

X

niet in

X

X

niet in

X

niet in

X

niet in

X

niet in

X

niet in

X

niet in

X

2012

X

X
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Grote groene
sabelsprinkhaan

Tettigonia viridissima

Momenteel niet in
gevaar

X

X

X

De meeste sprinkhaansoorten zijn macropteer (langvleugelig) en van een heel aantal is bekend dat ze
goed kunnen vliegen. Twee van de waargenomen soorten zijn evenwel brachypteer (kortvleugelig):
Gewoon spitskopje en Krasser. Van beide soorten worden echter wel geregeld macroptere dieren
waargenomen.
7.3.2 Bodemvallen
In de bodemvallen werden in totaal 15 sprinkhanen aangetroffen. Het betrof allemaal
doornsprinkhanen (Tabel 34). Gewoon doorntje was de enige soort die niet via het reguliere
terreinwerk werd vastgesteld.
Tabel 34: Overzicht van de sprinkhanen die werden aangetroffen in de bodemvallen (locatie zie Figuur 106).

Nummer
EM13
EM4
EM9
EM13
EM9
EM10
EM13
EM14
EM15
EM9

Datum
22/04/2018
23/04/2018
23/04/2018
18/05/2018
18/05/2018
25/06/2018
25/06/2018
25/06/2018
25/06/2018
25/06/2018

Naam
Gewoon doorntje
Zanddoorntje
Gewoon doorntje
Gewoon doorntje
Gewoon doorntje
Zeggendoorntje
Gewoon doorntje
Zanddoorntje
Gewoon doorntje
Gewoon doorntje

Aantal
1
1
1
3
4
1
1
1
1
1

De meeste doorntjes kwamen terecht in de bodemvallen in de nieuw ingerichte zone (EM13-15), maar
er was ook één Zanddoorntje dat werd gevangen bovenop het ecoduct (EM4), en twee Gewone en
één Zeggendoorntje werden gevangen aan de oostkant van het ecoduct (EM9-10).

7.4 Soortbesprekingen
7.4.1 Kustsprinkhaan
Deze veldsprinkhaan is zowel auditief als visueel eenvoudig te herkennen. Kustsprinkhanen worden
voornamelijk aangetroffen in vrij dichte, halfhoge, grazige vegetaties (Kleukers et al., 1997). In
Vlaanderen komt de soort enerzijds voor aan de kust, en anderzijds in de Kempen, met nauwelijks
waarnemingen tussenin. Deze soort was in 2018 nieuw voor het ecoduct, maar gezien de verspreiding
in Vlaanderen was dit geen verrassing. Er was een cluster waarnemingen boven op het ecoduct zelf,
met daarnaast enkele verspreide dieren aan beide zijden ervan (Figuur 71).
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Figuur 71: Waarnemingen van Kustsprinkhaan en Ratelaar op het ecoduct in 2018.

7.4.2 Ratelaar
Net zoals de twee volgende soorten heeft ook de Ratelaar een typische zang, waardoor auditieve
herkenning zeer eenvoudig is. Het is een typische soort van bermen, dijken, graslanden, … Het is één
van de algemeenste veldsprinkhanen in Vlaanderen, en ook op en rond het ecoduct werd de soort
volop waargenomen (Figuur 71).
7.4.3 Bruine sprinkhaan
Ook deze onopvallende soort is eenvoudig via de zang te herkennen, terwijl de soort visueel zéér sterk
op de Ratelaar gelijkt. Bruine sprinkhanen komen in verschillende biotopen voor, maar worden vooral
aangetroffen op zandige wegbermen, dijken en andere infrastructuurelementen (Kleukers et al.,
1997). Het is een algemene soort in Vlaanderen, en ook op het ecoduct was de soort in 2018 volop
aanwezig. Zowel op het ecoduct, als langs beide zijden ervan werden waarnemingen van deze soort
verricht (Figuur 72).
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Figuur 72: Waarnemingen van Bruine sprinkhaan en Krasser op het ecoduct in 2018.

7.4.4 Krasser
De Krasser is één van de algemeenste Vlaamse sprinkhanen, en komt in allerlei grazige situaties voor.
In vergelijking met de Ratelaar verkiezen ze vaak iets vochtigere situaties en densere vegetaties. Het
typische krassende geluid is de eenvoudigste manier om deze soort te determineren. Met meer dan
300 ingevoerde dieren was dit de meest algemene sprinkhaan op het ecoduct in 2018. Daar waar er in
2014 geen waarnemingen waren aan de westzijde van het ecoduct, was de soort in de zomer van 2018
ook daar volop aanwezig (Figuur 72). We kunnen echter niet stellen dat de soort de westzijde heeft
bereikt via het ecoduct. Ze kwam zonder twijfel ook al eerder ten westen van het ecoduct voor in de
omgeving.
7.4.5 Zanddoorntje
Dit is de minst algemene van de te verwachten doornsprinkhanen. Van deze soort is enkel een
langdoornige vorm gekend. Zanddoorntjes worden vooral aangetroffen op zandige pioniersituaties. Er
was één zekere veldwaarneming van deze soort in de nieuw ingerichte zone aan het ecoduct (Figuur
73 en Figuur 74). Via de bodemvallen werden nog twee Zanddoorntjes gevangen, één in de nieuw
ingerichte zone en één bovenop het ecoduct. Daarnaast werden nog enkele andere ‘doorntjes’ gezien
die echter niet op soort konden worden gebracht. Aangezien ze allemaal langdoornig waren ging het
hier telkens om Zand- of Zeggendoorntjes.
Het vochtig natuurontwikkelingsterrein ten westen van het ecoduct De Munt komt overeen met het
favoriete leefgebied van Zanddoorntje.
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Figuur 73: Zanddoorntje in de nieuw aangelegde zone aan de westkant van het ecoduct (foto: Simon Feys). 20
juni 2018.

7.4.6 Zeggendoorntje
Deze doornsprinkhaan is een goede vlieger, en er komt zowel een kort- als langdoornige vorm voor.
Van de kortdoornige dieren wordt aangenomen dat ze niet kunnen vliegen (Kleukers et al., 1997).
Zeggendoorntjes komen vooral voor in pioniervegetaties op vochtige plekken, zoals langs oevers of
bijna drooggevallen sloten. Het was een soort die enigszins werd verwacht in de nieuw ingerichte zone
van het ecoduct. Op 8 mei werden minstens twee kortdoornige dieren waargenomen in deze zone
(Figuur 74). In één van de bodemvallen die aan de oostzijde van het ecoduct stonden werd eveneens
één Zeggendoorntje gevangen.
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Figuur 74: Waarnemingen van Zand- en Zeggendoorntje, en van ongedetermineerde doornsprinkhanen op het
ecoduct in 2018.

7.4.7 Gewoon doorntje
Dit is het algemeenste van de drie aangetroffen doorntjes. Over het algemeen is deze soort
kortvleugelig, heel zelden komen ook langvleugelige exemplaren voor. Gewone doorntjes komen op
allerlei vochtige plekken voor. Ze werden zowel aangetroffen in bodemvallen ten westen (drie dieren
in bodemval 13 en één in bodemval 15) en ten oosten (drie dieren in bodemval 9) van het ecoduct.
Een overzicht van de locaties van de bodemvallen is te vinden in Figuur 106.
7.4.8 Sikkelsprinkhaan
Deze sierlijke sprinkhaan met lange vleugels had oorspronkelijk een meer zuidelijke verspreiding, maar
komt tegenwoordig over heel Vlaanderen voor. Ze komt vooral voor op beschutte en zonnige plaatsen
in voldoende reliëfrijke, grazige terreinen, vaak op hellingen met een goed ontwikkelde struiklaag
(Kleukers et al., 1997). Er werden twee waarnemingen van drie Sikkelsprinkhanen verricht, één aan
elke zijde van het ecoduct (Figuur 75).
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Figuur 75: Waarnemingen van Grote groene sabelsprinkhaan en Sikkelsprinkhaan op het ecoduct in 2018.

7.4.9 Gewoon spitskopje
Deze slanke sabelsprinkhaan was reeds van het T3-onderzoek bekend van het ecoduct, en werd ook
dit jaar weer waargenomen. In 2014 waren er enkel meldingen op het ecoduct zelf en ten oosten
ervan. Dit jaar waren er negen waarnemingen van 14 dieren in totaal, en dit zowel aan de oost- als
westkant van het ecoduct. De soort is meestal kortgevleugeld, maar regelmatig worden ook
langvleugelige dieren aangetroffen. Vergeleken met het Zuidelijk spitskopje verkiest deze soort
vochtigere biotopen. Dit was ook goed merkbaar op het ecoduct, waar de meeste waarnemingen
werden verricht in de nabijheid van de aanwezige poelen en sloten (Figuur 76).
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Figuur 76: Waarnemingen van Gewoon en Zuidelijk spitskopje op het ecoduct in 2018.

7.4.10 Zuidelijk spitskopje
Net zoals de Sikkelsprinkhaan breidde deze soort de afgelopen decennia sterk uit in West-Europa.
Tegenwoordig is het in Vlaanderen een zeer algemene soort, die vooral te vinden is in allerlei ruige
kruiden- en graslandvegetaties. Met meer dan 200 ingevoerde exemplaren was het in 2018 op het
ecoduct de op één na algemeenste soort, na de Krasser (Figuur 76).
7.4.11 Grote groene sabelsprinkhaan
De grootste van onze sprinkhanen, die zorgt voor het typische sprinkhanengeluid dat op warme
zomeravonden vrijwel overal kan worden gehoord. Grote groene sabelsprinkhanen komen vooral voor
in ruige bermen en ruige graslanden. Opmerkelijk genoeg werd de soort in 2018 enkel aan de westzijde
van het ecoduct waargenomen. Het is nochtans een zeer goede vlieger, en ook het aanwezige biotoop
aan de oostzijde is zeker geschikt voor de soort. Tijdens de T1 en T3 waren er wel meldingen aan beide
zijden van het ecoduct (Figuur 75).
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7.5 Conclusies
Bij het T1- en T3-onderzoek werden respectievelijk twee en vijf soorten sprinkhanen
waargenomen. Door gericht en grondig te zoeken steeg dit aantal tijdens het T7-onderzoek naar
11 soorten. Zoals in de inleiding werd gesteld, is het gezien de ligging van dit ecoduct niet te
verwachten dat hier de meest kritische habitatspecialisten worden aangetroffen.
De meerderheid van de aangetroffen soorten zijn langvleugelig en dus goede vliegers. Twee
soorten echter (Gewoon spitskopje en Krasser) zijn hoofdzakelijk kortvleugelig. Opvallend is
dat deze beide soorten ook al tijdens de T3 werden waargenomen, maar verschillende van de
algemene langvleugelige soorten niet. Mogelijk waren deze toen nog niet aanwezig, of waren
ze aanwezig in kleine aantallen en werden ze niet opgemerkt.
Tot op heden ontbreken – ondanks het gericht zoeken naar deze soorten – waarnemingen van
een aantal brachyptere soorten zoals bijvoorbeeld de Struiksprinkhaan. Mogelijk hebben deze
soorten het ecoduct nog niet kunnen bereiken, of komen ze nog in zeer lage dichtheden voor,
waardoor de kans om ze te vangen klein is. Het is wel te verwachten dat een aantal van deze
soorten op termijn ook zullen kunnen worden gevonden.
Een in Vlaanderen algemene brachyptere soort, de Bramensprinkhaan, ontbreekt compleet in
de regio van het ecoduct De Munt (zie https://waarnemingen.be/soort/maps/1914). Mogelijk
kunnen we nog eerdere de recent zeer sterk toegenomen Zuidelijke boomsprinkhaan
verwachten (https://waarnemingen.be/soort/maps/1930).

Figuur 77: Grazige vegetaties herbergen vaak verschillende soorten sprinkhanen (foto: Simon Feys). 20 juni
2018.
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8 Dagvlinders
8.1 Inleiding
Tijdens het onderzoek naar sprinkhanen werd ook gericht gezocht naar dagvlinders. Aangezien deze
vaak dezelfde habitats opzoeken, en ze ook de voorkeur geven aan gelijkaardige
weersomstandigheden (warm en droog weer) is het terreinwerk hiervoor eenvoudig te combineren.
Dit levert heel wat gegevens op over het voorkomen van deze soortgroep op het ecoduct, en helpt
mee om een volledige kijk te krijgen op het volledige aanwezige soortenspectrum.

8.2 Methodiek
Voor de methodiek wordt verwezen naar deze beschreven bij de sprinkhanen in hoofdstuk 7.2. Tijdens
deze veldwerkdagen werden alle waargenomen dagvlinders ingevoerd via variabele transecten met
behulp van ObsMapp, en ook andere terreinmedewerkers voerden zo veel mogelijk
dagvlinderwaarnemingen in.

8.3 Resultaten
Tijdens het terreinwerk in 2018 werden in totaal 16 soorten dagvlinders waargenomen. Een overzicht
hiervan is te vinden in Tabel 35. Hierin wordt ook weergegeven welke soorten tijdens het T1- en T3onderzoek werden waargenomen. Zoals uit deze tabel blijkt, zijn drie van de waargenomen soorten
opgenomen in de Vlaamse Rode Lijst van de dagvlinders (Maes et al., 2013).
In 2018 werden drie nieuwe soorten voor het ecoduct waargenomen: Zwartsprietdikkopje, Bruin
blauwtje en Hooibeestje. Omgekeerd werden enkele soorten die tijdens de T1 of T3 werden gemeld,
dit jaar niet gezien: Oranjetipje (T1), Oranje luzernevlinder (T3), Boomblauwtje (T3), Distelvlinder (T1),
Kleine vos (T1 & T3) en Gehakkelde aurelia (T3).
Oranjetipje is een soort die vrij vroeg in het voorjaar vliegt, aangezien de focus van het terreinwerk dit
jaar vooral op de zomerperiode lag, is het geen verrassing dat deze soort niet werden waargenomen.
Oranje luzernevlinder en Distelvlinder zijn vooral trekvlinders, die in het ene jaar massaal aanwezig
kunnen zijn, en in het andere nauwelijks worden waargenomen. 2018 was voor beide soorten een zeer
zwak jaar, het hoeft dan ook niet te verwonderen dat ze niet op het ecoduct werden gezien.
Ook voor Kleine vos was 2018 een zeer slecht jaar (Figuur 78), het was dus ook geen verrassing dat
deze afwezig bleef in Wuustwezel.
Boomblauwtje en Gehakkelde aurelia waren mogelijk wel aanwezig, maar werden niet waargenomen.
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Figuur 78: 2018 was voor Kleine vos duidelijk veel zwakker dan de voorgaande jaren (bron:
www.waarnemingen.be).
Tabel 35: Overzicht van de waargenomen soorten dagvlinders op het ecoduct De Munt tijdens het T1-, T3- en T7onderzoek.

Soort
Zwartsprietdikkopje
Groot dikkopje

Wetenschappelijke
naam
Thymelicus lineola
Ochlodes sylvanus

Oranjetipje
Groot koolwitje

Pieris brassicae

Klein koolwitje

Pieris rapae

Klein geaderd witje

Pieris napi

Oranje luzernevlinder

Colias croceus

Citroenvlinder
Kleine vuurvlinder

Gonepteryx rhamni
Lycaena phlaeas

Boomblauwtje

Celastrina argiolus

Bruin blauwtje

Aricia agestis

Icarusblauwtje

Polyommatus icarus

Atalanta

Vanessa atalanta

Distelvlinder

Vanessa cardui

Dagpauwoog

Aglais io

Rode Lijst-status
Kwetsbaar
Momenteel niet
bedreigd
Momenteel niet
bedreigd
Momenteel niet
bedreigd
Momenteel niet
bedreigd
Momenteel niet
bedreigd
Momenteel niet
bedreigd
Bijna in gevaar
Momenteel niet
bedreigd
Momenteel niet
bedreigd
Momenteel niet
bedreigd
Momenteel niet
bedreigd
Momenteel niet
bedreigd
Momenteel niet
bedreigd
Momenteel niet
bedreigd

2018
X
X

2014

X

2012

X
X

X

X

X
X

X
X

X

X
X
X

X
X

X

X
X
X

X

X

X

X
X

X

X

X
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Kleine vos
Gehakkelde aurelia

Aglais urticae
Polygonia c-album

Landkaartje

Araschnia levana

Bruin zandoogje

Maniola jurtina

Oranje zandoogje

Pyronia tithonus

Bont zandoogje

Pararge aegeria

Hooibeestje

Coenonympha
pamphilus

Bijna in gevaar
Momenteel niet
bedreigd
Momenteel niet
bedreigd
Momenteel niet
bedreigd
Momenteel niet
bedreigd
Momenteel niet
bedreigd
Momenteel niet
bedreigd

X
X
X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

8.4 Soortbesprekingen
8.4.1 Zwartsprietdikkopje
Het Zwartsprietdikkopje is vooral te vinden in graslanden met een vrij hoge en ruige vegetatie. Als
waardplant worden allerlei grassen gebruikt. Het is een algemene soort in Vlaanderen, hoewel sinds
2000 de verspreiding afneemt. De soort is in de Rode Lijst opgenomen als ‘Kwetsbaar’ (Maes et al.,
2013).
Er is één waarneming van deze soort, op 29 juni 2018, aan de oostzijde van het ecoduct De Munt, dit
is de eerste keer dat de soort hier wordt aangetroffen (Figuur 79).

Figuur 79: Waarnemingen van Zwartsprietdikkopje, Hooibeestje en Bruin en Oranje zandoogje op het ecoduct De
Munt in 2018.
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8.4.2 Groot dikkopje
Het Groot dikkopje is een soort van eerder vochtige graslanden, ruigten en heiden. Als waardplant
worden een aantal breedbladige grassen gebruikt (Maes et al., 2013). Tijdens de T1 en T3 waren er
waarnemingen aan beide zijden van het ecoduct, dit jaar waren er vier waarnemingen van zes dieren,
allen langs de westelijke zijde van het ecoduct (Figuur 80).

Figuur 80: Waarnemingen van Bont zandoogje, Groot dikkopje en Landkaartje op het ecoduct in 2018.
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8.4.3 Groot koolwitje
Net zoals de andere witjes is het Groot koolwitje een algemene soort, die vrijwel overal kan worden
gevonden. Als waardplant worden allerlei kruisbloemigen gebruikt. In 2018 waren er vier
waarnemingen verspreid over het ecoduct (Figuur 81). In vergelijking met de voorbije jaren was 2018
een topjaar van deze soort (Figuur 82). Tijdens de eerdere onderzoeken werd het Groot koolwitje enkel
tijdens de T3 aan de oostzijde waargenomen.

Figuur 81: Waarnemingen van de witjes op het ecoduct in 2018.

Figuur 82: In vergelijking met de voorbije jaren was 2018 een topjaar voor het Groot koolwitje (bron:
www.waarnemingen.be).
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8.4.4 Klein koolwitje
Het Klein koolwitje is de meest algemene dagvlinder in Vlaanderen, en kan bijna overal worden
gevonden. Zoals de andere witjes gebruikt ook deze soort kruisbloemigen om eitjes af te zetten. De 34
exemplaren die in 2018 werden waargenomen waren verspreid over het ecoduct aanwezig, met een
concentratie van waarnemingen aan de westelijke voet ervan (Figuur 81).
8.4.5 Klein geaderd witje
Van de drie algemene witjes is deze soort het meest gebonden aan ‘natuurlijke’ gebieden. Ook deze
soort gebruikt allerlei kruisbloemigen om de eitjes op af te zetten. De negen waarnemingen van 12
exemplaren werden verspreid over het ecoduct verricht (Figuur 81).
8.4.6 Citroenvlinder
Deze soort komt vooral voor in struwelen, open bossen en bosranden. De waardplant van de
Citroenvlinder is Sporkehout. Hoewel de soort nog steeds algemeen is, staat ze als gevolg van een
achteruitgang sinds de jaren ’90 toch als ‘Bijna in gevaar’ op de Rode Lijst. Op 8 mei 2018 werd een
vrouwtje waargenomen aan de oostzijde van het ecoduct (Figuur 83).

Figuur 83: Waarnemingen van Atalanta, Citroenvlinder en Dagpauwoog op het ecoduct in 2018.

8.4.7 Kleine vuurvlinder
Net zoals de beide waargenomen blauwtjes, is ook de Kleine vuurvlinder een typische graslandsoort.
Ze verkiest matig voedselrijke graslanden en gebruikt Schapenzuring Rumex acetosella of Veldzuring
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Rumex acetosa als waardplant. Het is een zeer algemene soort in Vlaanderen, op het ecoduct waren
er zes waarnemingen, vier aan de oostzijde en twee aan de westzijde (Figuur 84).

Figuur 84: Waarnemingen van Kleine vuurvlinder, en Bruin en Icarusblauwtje op het ecoduct in 2018.

Figuur 85: In 2018 werden zes Kleine vuurvlinders waargenomen op het ecoduct De Munt (foto: Simon Feys).
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8.4.8 Bruin blauwtje
Het Bruin blauwtje was in 2018 een nieuwe soort voor het ecoduct, en was met 30 waarnemingen
meteen goed vertegenwoordigd. Het is een soort van droge, vrij voedselarme graslanden, die
ooievaarsbek en reigersbek gebruiken om hun eitjes op af te zetten. Tot de jaren ’90 was dit een vrij
zeldzame soort, die recent echter uitbreidde en nu over nagenoeg heel Vlaanderen kan worden
aangetroffen (Maes et al., 2013). De waarnemingen op het ecoduct werden vooral in de aanwezige
graslanden verricht (Figuur 84).

Figuur 86: Het Bruin blauwtje was met 30 exemplaren goed vertegenwoordigd op het ecoduct De Munt (foto:
Simon Feys). 19 juli 2018.
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8.4.9 Icarusblauwtje
Icarusblauwtjes zijn vooral te vinden in matig voedselrijke graslanden. Vooral rolklaver wordt gebruikt
als waardplant om eitjes op af te zetten. Het is in Vlaanderen een zeer algemene soort, en ook op het
ecoduct was de soort met 32 waargenomen exemplaren vrij talrijk aanwezig. Net zoals bij het Bruin
blauwtje werden ook de meeste Icarusblauwtjes gezien in de graslanden op het ecoduct (Figuur 84).

Figuur 87: Ook Icarusblauwtjes waren algemeen op het ecoduct in 2018 (foto: Simon Feys). 19 juli 2018.

8.4.10 Atalanta
Ook Atalanta’s zijn algemeen en kunnen – als zeer mobiele trekvlinders – vrijwel eender waar worden
aangetroffen. Het is één van de dagvlinders die Grote brandnetel Urtica dioica als waardplant gebruikt.
Van de zeven waargenomen Atalanta’s vlogen er zes aan de westzijde van het ecoduct (Figuur 83).
8.4.11 Dagpauwoog
Net zoals de Atalanta kan ook de Dagpauwoog zo goed als overal worden aangetroffen. Ook deze soort
heeft Grote brandnetel als waardplant. Op het ecoduct werden zowel imago’s gezien (26 exemplaren),
als een nest van een 100-tal rupsen. De vlinders zelf vlogen zowat overal op het ecoduct, de rupsen
werden aan de westzijde waargenomen (Figuur 83). Een leuke extra waren de drie waarnemingen die
werden verricht m.b.v. een cameraval (Figuur 89). Tenslotte werd één overwinterende Dagpauwoog
waargenomen tijdens de wintertelling van het vleermuisobject op 23 januari 2019.
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Figuur 88: Een rustende Dagpauwoog in de nieuw ingerichte zone van het ecoduct (foto: Simon Feys). 8 mei
2018.

Figuur 89: Op deze boomstam werd op 25 en 26 juni, en vervolgens op 5 juli een Dagpauwoog vastgelegd door
de cameraval.
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8.4.12 Landkaartje
Het Landkaartje komt voor in ruigten, graslanden en open bossen, en ook deze soort gebruikt Grote
brandnetel als waardplant. Het is in Vlaanderen een heel algemene soort (Maes et al., 2013). Opvallend
is dat deze soort doorgaans in twee generaties vliegt, waarbij de vlinders van de voorjaarsgeneratie er
helemaal anders uitzien dan deze van de zomergeneratie. Er werden 16 Landkaartjes waargenomen
op het ecoduct, de meeste vlogen aan de oostzijde ervan (Figuur 80). Tijdens de eerdere
monitoringsonderzoeken aan het ecoduct werden enkel tijdens de T3 Landkaartjes waargenomen,
deze vlogen allen aan de westzijde van het ecoduct.

Figuur 90: Een Landkaartje van de voorjaarsgeneratie op het ecoduct. Dieren van de zomergeneratie zijn
helemaal anders gekleurd, met veel meer rood in de vleugels (foto: Simon Feys). 20 juni 2018.
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8.4.13 Bruin zandoogje
Het Bruin zandoogje komt typisch voor in ruigten en graslanden op beschutte plekken waar ook
voldoende nectar aanwezig is. Het is in Vlaanderen een zeer algemene soort, op het ecoduct was het
met meer dan 200 waarnemingen de meest aangetroffen dagvlinder (Figuur 79). Tijdens de T1 en T3
ontbrak de soort nog aan de oostzijde, dit jaar waren er warnemingen van zowat overal op en rond
het ecoduct, met de nadruk op de graslanden en ruigten.

Figuur 91: Bruin zandoogje op het ecoduct De Munt (foto: Simon Feys). 19 juli 2018.
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8.4.14 Oranje zandoogje
Het Oranje zandoogje komt vooral voor in allerlei graslanden en wegbermen met een vrij hoge
vegetatie. Fijnbladige grassen worden gebruikt voor de ei-afzet. De soort nam de afgelopen decennia
toe in Vlaanderen, en is nu in bepaalde regio’s zeer algemeen. Op het ecoduct werden 38 exemplaren
waargenomen, op één na allemaal aan de westzijde ervan (Figuur 79). Bij de eerdere onderzoeken
werd de soort enkel tijdens de T1 bovenop het ecoduct waargenomen.

Figuur 92: Oranje zandoogje rustend aan de westzijde van het ecoduct. Deze soort nam hier sterk toe sinds de
T1 en T3 (foto: Simon Feys). 19 juli 2018.

8.4.15 Bont zandoogje
In tegenstelling tot de overige op het ecoduct voorkomende zandoogjes is het Bont zandoogje geen
graslandsoort. Deze soort komt vooral voor op open plekken in bossen, in tuinen, langs hagen en
houtkanten in meer open landschappen. Een aantal grassoorten worden wel gebruikt als waardplant.
Het is een zeer algemene soort in Vlaanderen (Maes et al., 2013). Op het ecoduct waren er
waarnemingen van 11 exemplaren in 2018, vooral nabij de struwelen aan de oost- en westzijde ervan
(Figuur 80).
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8.4.16 Hooibeestje
Het Hooibeestje is een typische graslandsoort, die vooral te vinden is in structuurrijke en matig
voedselarme graslanden met een lage vegetatie. Smalbladige grassen worden als waardplant gebruikt.
Het is een algemene soort in Vlaanderen, die echter op een aantal plaatsen wel verdwenen is. Voor
2018 waren er geen waarnemingen van deze soort bekend van het ecoduct, dit jaar werden maar liefst
77 exemplaren ingevoerd. Een groot aantal meldingen kwam van bovenop het ecoduct zelf (Figuur 79).

Figuur 93: Hooibeestje op het ecoduct. Deze nieuwe soort bleek meteen zeer goed vertegenwoordigd in 2018.
(foto: Wim Verschraegen).

8.5 Conclusies
Tijdens het T1- en T3-onderzoek werden resp. 12 en 15 soorten dagvlinders aangetroffen.
Tijdens het T7-onderzoek in 2018 waren dit er 16, in totaal werden op en rond het ecoduct reeds
22 soorten dagvlinders waargenomen.
Een aantal soorten werden niet meer gezien in 2018, in de meeste gevallen gaat het hier echter
om soorten die vaak grote verschillen in aantallen vertonen tussen de jaren.
Drie soorten waren nieuw voor het ecoduct: Zwartsprietdikkopje, Bruin blauwtje en
Hooibeestje. Dit zijn alle drie typische graslandsoorten, wat erop kan wijzen dat de aanwezige
graslanden nu ecologisch interessant(er) aan het worden zijn. Ook de aanwezigheid van grote
aantallen Icarusblauwtjes, en Bruine en Oranje zandoogjes wijst erop dat het ecoduct inmiddels
zeer aantrekkelijk is geworden voor graslandvlinders.
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9 Libellen
9.1 Inleiding
Veel soorten libellen hebben een goede dispersiecapaciteit en worden als gevleugelde dieren niet als
gevoelig beschouwd voor de directe effecten van versnippering door transportinfrastructuur. Ze zijn
dus niet gebonden aan ecoducten om wegen te passeren.
Aangezien aan ecoduct De Munt na de T3-monitoring een nieuwe natuurontwikkelingszone werd
ingericht, waarin ook enkele poelen aanwezig zijn, is het interessant om na te gaan welke libellen
hiervan reeds gebruik maken. Daarnaast helpen de waarnemingen van deze soortgroep mee om een
volledige kijk te krijgen op het aanwezige soortenspectrum dat het ecoduct bewoont.
Tijdens het onderzoek naar sprinkhanen werd naast dagvlinders ook gericht gezocht naar libellen. Het
terreinwerk voor deze drie groepen is gemakkelijk te combineren, aangezien ze bij dezelfde
weersomstandigheden (warm en droog weer) actief zijn.

9.2 Methodiek
Voor de methodiek wordt verwezen naar deze beschreven bij de sprinkhanen in hoofdstuk 7.2.
Specifiek voor de libellen werden ook de poelen binnen het onderzoeksgebied bezocht. Tijdens de
veldwerkdagen werden alle waargenomen libellen ingevoerd via variabele transecten met behulp van
ObsMapp, en ook andere terreinmedewerkers voerden zo veel mogelijk libellenwaarnemingen in.

9.3 Resultaten
Tijdens het terreinwerk in 2018 werden in totaal 17 soorten libellen waargenomen. Een overzicht
hiervan is te vinden in Tabel 36. Hierin wordt ook weergegeven welke soorten tijdens het T1- en T3onderzoek werden waargenomen. Zoals uit deze tabel blijkt, is één van de waargenomen soorten
opgenomen in de Vlaamse Rode Lijst van de libellen (De Knijf et al., 2006).
In 2018 werden zeven nieuwe soorten voor het ecoduct waargenomen: Zwervende pantserjuffer,
Bruine winterjuffer, Gaffelwaterjuffer, Grote roodoogjuffer, Blauwe glazenmaker, Gevlekte
witsnuitlibel en Bloedrode heidelibel. Daarnaast werden twee soorten die tijdens de T1 werden
gemeld, dit jaar niet gezien: Vuurjuffer en Viervlek.
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Tabel 36: Overzicht van de waargenomen soorten libellen op het ecoduct De Munt tijdens het T1-, T3- en T7onderzoek.

Soort
Zwervende
pantserjuffer
Gewone pantserjuffer

Wetenschappelijke
naam
Lestes barbarus
Lestes sponsa

Bruine winterjuffer

Sympecma fusca

Azuurwaterjuffer

Coenagrion puella

Gaffelwaterjuffer
Watersnuffel
Grote roodoogjuffer

Coenagrion scitulum
Enallagma
cyathigerum
Erythromma najas

Lantaarntje

Ischnura elegans

Tengere grasjuffer

Ischnura pumilio

Vuurjuffer
Blauwe glazenmaker

Pyrrhosoma
nymphula
Aeshna cyanea

Paardenbijter

Aeshna mixta

Grote keizerlibel

Anax imperator

Gevlekte witsnuitlibel

Leucorrhinia
pectoralis
Libellula depressa

Platbuik
Viervlek
Gewone oeverlibel
Bloedrode heidelibel
Bruinrode heidelibel

Libellula
quadrimaculata
Orthetrum
cancellatum
Sympetrum
sanguineum
Sympetrum
striolatum

Rode Lijst-status
Momenteel niet
bedreigd
Momenteel niet
bedreigd
Momenteel niet
bedreigd
Momenteel niet
bedreigd
Onvoldoende gekend
Momenteel niet
bedreigd
Momenteel niet
bedreigd
Momenteel niet
bedreigd
Momenteel niet
bedreigd
Momenteel niet
bedreigd
Momenteel niet
bedreigd
Momenteel niet
bedreigd
Momenteel niet
bedreigd
Met uitsterven
bedreigd
Momenteel niet
bedreigd
Momenteel niet
bedreigd
Momenteel niet
bedreigd
Momenteel niet
bedreigd
Momenteel niet
bedreigd

2018

2014

2012

X
X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X
X

X
X

X
X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X
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9.4 Soortbesprekingen
We bespreken eerst de waterjuffers, en daarna de ‘echte libellen’.
9.4.1 Zwervende pantserjuffer
De Zwervende pantserjuffer is een in Vlaanderen vrij zeldzame libel, die dit jaar voor het eerst op het
ecoduct De Munt werd waargenomen. Ze wordt vooral gevonden aan kleine, ondiepe waterplassen
waarvan het waterpeil sterk kan schommelen (De Knijf et al., 2006). Er waren dit jaar twee
waarnemingen van deze soort, beide aan dezelfde poel aan de voet van de westkant van het ecoduct
(Figuur 94).

Figuur 94: Waarnemingen van Gewone en Zwervende pantserjuffer op het ecoduct in 2018.
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9.4.2 Gewone pantserjuffer
Deze algemene soort komt aan allerlei types waterpartijen voor, zolang er een goed ontwikkelde
opgaande oeverplantenvegetatie met voldoende beschutting aanwezig is. Lokaal kan de soort zeer
talrijk zijn (De Knijf et al., 2006). In 2018 werden 67 exemplaren gemeld, waarmee dit de algemeenste
libel op het ecoduct was. Net zoals tijdens de T3 werd de soort ook nu enkel aan de westkant van het
ecoduct aangetroffen (Figuur 94).

Figuur 95: Mannetje Gewone pantserjuffer, dit was de meest algemene libellensoort op het ecoduct De Munt in
2018 (foto: Simon Feys). 20 juni 2018.
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9.4.3 Bruine winterjuffer
De Bruine winterjuffer is de enige van onze in Vlaanderen inheemse libellen die als imago overwintert.
Het is een soort van matig voedselarme tot voedselrijke wateren, die vrij algemeen is in Vlaanderen.
Op het ecoduct De Munt was de soort niet eerder waargenomen, dit voorjaar waren er twee
waarnemingen van drie dieren aan de plas aan de voet van de westzijde ervan (Figuur 96).

Figuur 96: Waarnemingen van Azuurwaterjuffer, Bruine winterjuffer, Gaffelwaterjuffer, Grote roodoogjuffer en
Watersnuffel op het ecoduct in 2018.

9.4.4 Azuurwaterjuffer
De Azuurwaterjuffer is één van de meest algemene waterjuffers in Vlaanderen, die dan ook in
verschillende biotopen kan worden aangetroffen. Net zoals bij het T1- en T3-onderzoek werd de soort
ook nu aan beide zijden van het ecoduct waargenomen. Er waren zeven waarnemingen van 18 dieren,
twee dieren werden waargenomen aan de meest noordwestelijke van de nieuwe poelen (Figuur 96).
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9.4.5 Gaffelwaterjuffer
Tot een aantal jaren geleden was dit een zeer zeldzame soort, die bij het verschijnen van de atlas van
de libellen van België nog als ‘uiterst zeldzaam’ werd omschreven (De Knijf et al., 2006). Daarna nam
de soort echter sterk toe, en tegenwoordig kan ze over zo goed als heel Vlaanderen worden
aangetroffen (Figuur 97). Op sommige locaties (in het bijzonder in de kustduinen) is het nu zelfs de
meest algemene juffer geworden. De waarneming van een copula aan een poel aan de oostzijde van
het ecoduct (Figuur 96) kwam dus niet helemaal als een verrassing.

Figuur 97: Overzicht van de verspreiding van Gaffelwaterjuffer sinds 2000 (bron: www.waarnemingen.be).

9.4.6 Watersnuffel
Samen met de Azuurwaterjuffer en het Lantaarntje is dit wellicht de algemeenste juffer in Vlaanderen.
Allerlei grote en kleine stilstaande, voedselrijke tot voedselarme plassen vormen het biotoop van de
soort (De Knijf et al., 2006). Tijdens de T1 werd de soort aan beide zijden van het ecoduct aangetroffen,
bij het T3- en T7-onderzoek was dit enkel aan de westzijde. Dit jaar waren er zeven waarnemingen van
21 dieren, de grote meerderheid daarvan vloog aan de plassen op de nieuw ingerichte zone (Figuur
96).
9.4.7 Grote roodoogjuffer
Ook deze nieuwe soort voor het ecoduct is vrij algemeen in Vlaanderen. Ze wordt vooral waargenomen
aan plassen met een goed ontwikkelde drijvende en ondergedoken waterplantenvegetatie (De Knijf et
al., 2006). Op 20 juni 2018 werd één mannetje waargenomen op één van de poelen in de nieuw
ingerichte zone (Figuur 96).
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9.4.8 Lantaarntje
Deze in Vlaanderen zeer algemene soort kan aan zowat alle types wateren worden gevonden, al dan
niet met veel begroeiing, stilstaand of licht stromend (De Knijf et al., 2006).
Het merendeel van de 13 waargenomen dieren bevond zich aan de basis van de westzijde van het
ecoduct De Munt, enkele exemplaren werden gezien aan de nieuw ingerichte plassen. In tegenstelling
tot bij de T1 werd de soort dit jaar – net zoals bij de T3 – niet aan de oostzijde aangetroffen (Figuur
98).

Figuur 98: Waarnemingen van Lantaarntje en Tengere grasjuffer op het ecoduct in 2018.
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9.4.9 Tengere grasjuffer
De Tengere grasjuffer is een typische pioniersoort, die vooral wordt gevonden aan recent aangelegde
plassen met weinig vegetatie. De poelen in de nieuw ingerichte zone van het ecoduct vormen
momenteel dus het ideale biotoop voor deze soort. Het was dus geen verrassing dat er enkele dieren
werden waargenomen. In totaal ging het om vijf dieren die aan twee van deze plassen werden gezien.
Tijdens de T1 werd de soort ook al waargenomen, bij de T3 ontbrak ze dan weer.

Figuur 99: Tengere grasjuffer. Het was geen verrassing deze typische pioniersoort aan te treffen aan enkele
poelen in de nieuw ingerichte zone (foto: Simon Feys). 20 juni 2018.

135

9.4.10 Blauwe glazenmaker
Deze algemene glazenmaker kan bij eender welk type stilstaand water worden aangetroffen, hoewel
de voorkeur wordt gegeven aan kleinere poelen en plassen in een beboste omgeving. Beschut gelegen
grotere wateren worden ook gebruikt, zolang er voor voldoende beschutting gezorgd wordt door een
houtige begroeiing (De Knijf et al., 2006).
Op 6 augustus 2018 patrouilleerde een mannetje aan de grote vijver aan de basis van de westzijde van
het ecoduct (Figuur 100).

Figuur 100: Waarnemingen van Blauwe glazenmaker, Paardenbijter, Grote keizerlibel en Gevlekte witsnuitlibel op
het ecoduct in 2018.

9.4.11 Paardenbijter
Ook deze soort is (zeer) algemeen in Vlaanderen. Paardenbijters worden dan ook aan allerlei wateren
aangetroffen, soms zelfs bij brak water. Het zijn goede vliegers, ze migreren soms en worden frequent
ver van water waargenomen (De Knijf et al., 2006). In tegenstelling tot bij de T3 – toen de soort zowel
op, als aan beide zijden van het ecoduct werd gemeld – werd de soort nu enkel éénmalig aan de
westkant gezien (Figuur 100).
9.4.12 Grote keizerlibel
Deze forse libel wordt vaak patrouillerend gezien aan stilstaande wateren van uiteenlopende types,
zoals vijvers, oude rivierarmen, duinplassen, kleiputten, … (De Knijf et al., 2006). Het is een in
Vlaanderen zeer algemene soort, die ook op het ecoduct regelmatig te zien was. Aan zowat elke poel
waren er waarnemingen, en dit aan beide zijden van het ecoduct (Figuur 100).
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9.4.13 Gevlekte witsnuitlibel
Wellicht de grootste verrassing tijdens het onderzoek in 2018 was de waarneming van een mannetje
Gevlekte witsnuitlibel op 20 juni 2018, aan de westzijde van het ecoduct (Figuur 100). Deze soort is in
de Vlaamse Rode Lijst opgenomen als ‘Met uitsterven bedreigd’, én is bovendien Europees beschermd
door de Habitatrichtlijn.
In de periode 1990-2005 was de soort in Vlaanderen slechts gekend van een handvol locaties, waarbij
ze zelfs gedurende 10 jaar niet werd waargenomen en als ‘uitgestorven’ werd beschouwd. Daarna
dook ze weer op en nam het aantal meldingen toe, met in 2012 een eerste piek aan waarnemingen
door een influx vanuit het noordoosten, waar de soort talrijker is. Toen werd de soort in 62 hokken
van 5x5 km waargenomen, tegenover maximum vijf in de jaren daarvoor.
De daaropvolgende jaren kwamen er meldingen uit 15-38 hokken, maar in 2018 zijn er opnieuw zeer
hoge aantallen vastgesteld: in maar liefst 85 van dergelijke hokken werden Gevlekte witsnuitlibellen
waargenomen, goed voor ruim 900 waarnemingen, een absoluut record (Figuur 101)! Mogelijk speelt
opnieuw een influx vanuit het buitenland een rol, al dan niet gecombineerd met een zeer goed jaar in
onze ‘eigen’ populaties.

Figuur 101: Overzicht van het aantal waarnemingen van Gevlekte witsnuitlibel, zoals ingevoerd op
www.waarnemingen.be. De pieken in 2012 en 2018 zijn duidelijk zichtbaar.

Op 20 juni 2018 was het ook op het ecoduct De Munt prijs: een mannetje Gevlekte witsnuitlibel liet
zich goed bekijken aan één van de grotere plassen aan de voet langs de westkant van het ecoduct.
Aangezien het hier vermoedelijk slechts om één mannelijk exemplaar ging, is de kans klein dat zich hier
een populatie zal ontwikkelen. Dergelijke waarnemingen tonen echter wel aan dat de creatie van
geschikt habitat bijzondere soorten kan aantrekken, ook middenin behoorlijk intensief
landbouwgebied. Het habitat van deze soort bestaat voornamelijk uit mesotrofe tot licht eutrofe
plassen, laagveenmoerassen en heidevennen, waarbij ze vaak bij verlandingsvegetaties vliegen (De
Knijf et al., 2006).
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Figuur 102: Het mannetje Gevlekte witsnuitlibel dat zich op 20 juni 2018 liet bewonderen aan het ecoduct (foto:
Simon Feys).
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9.4.14 Platbuik
Platbuiken zijn algemeen in Vlaanderen, en zijn typisch voor tijdelijk droogvallende plassen en
pioniermilieus met weinig vegetatie (De Knijf et al., 2006; Figuur 103).
De poelen in de nieuw ingerichte zone vormen dus het ideale biotoop voor deze soort, het hoeft dan
ook niet te verwonderen dat Platbuik hier regelmatig werd waargenomen. Daarnaast waren er ook
aan de oostzijde enkele meldingen van deze soort (Figuur 104).

Figuur 103: Pioniermilieus met nog weinig ontwikkelde vegetatie vormt ideaal leefgebied voor de Platbuik (foto:
Simon Feys). 19 juli 2018.
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9.4.15 Gewone oeverlibel
Deze in Vlaanderen zeer algemene soort kan aan allerlei eutrofe wateren worden aangetroffen, maar
evengoed vliegt ze bij brakke en zure plassen en vennen. Zonnige, zandige oevers zijn belangrijk voor
deze libel (De Knijf et al., 2006). Dergelijke omstandigheden zijn veelvuldig aanwezig aan het ecoduct,
het hoeft dus niet te verbazen dat dit één van de algemeenste grotere libellen was tijdens het
terreinwerk in 2018. Zoals te verwachten voor deze soort werden de meeste waarnemingen verricht
aan de westzijde van het ecoduct, maar ook ten oosten ervan werden enkele Gewone oeverlibellen
waargenomen (Figuur 104).

Figuur 104: Waarnemingen van Gewone oeverlibel en Platbuik op het ecoduct in 2018.
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9.4.16 Bloedrode heidelibel
De Bloedrode heidelibel kan worden gevonden aan allerlei plassen, vijvers, moerassen en vennen, en
dan vooral in open en zonnige verlandingszones. Het is een algemene soort in Vlaanderen (De Knijf et
al., 2006). Heidelibellen worden geregeld weg van water gezien, ook op het ecoduct waren er
verschillende van dergelijke waarnemingen.
Van deze nieuwe soort voor het gebied werden in totaal 43 dieren ingevoerd, meteen goed voor de
op één na meest algemene libellensoort in 2018 (Figuur 105).

Figuur 105: Waarnemingen van Bloedrode en Bruinrode heidelibel op het ecoduct in 2018.

9.4.17 Bruinrode heidelibel
Net zoals de vorige soort is ook de Bruinrode heidelibel een zeer algemene soort in Vlaanderen. Ze
koloniseert vaak pas gegraven plassen, en wordt verder waargenomen aan allerlei brakke tot
mesotrofe wateren (De Knijf et al., 2006). De soort vliegt dikwijls tot laat in het najaar, in 2018 kon ze
nog net aan de soortenlijst voor 2018 worden toegevoegd bij het bezoek om de slangenplaten terug
op te halen, op 11 oktober (Figuur 105).
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9.5 Conclusies
Tijdens het T1- en T3-onderzoek werden resp. 10 en acht soorten libellen aangetroffen. Tijdens
het T7-onderzoek in 2018 waren dit er 17. Slechts twee eerder waargenomen soorten werden
dit jaar niet opnieuw gezien, zeven soorten waren nieuw voor het ecoduct. Weinig verrassend
waren de waarnemingen van een aantal soorten die pioniersituaties verkiezen zoals Tengere
grasjuffer en Gewone oeverlibel. Ook de meeste andere waargenomen soorten zijn eerder vrij
algemene soorten, hoewel ook zeldzamere soorten zoals Zwervende pantserjuffer, en zelfs de
Europese Habitatrichtlijnsoort Gevlekte witsnuitlibel werden aangetroffen.
Naarmate de poelen en de omringende vegetatie verder gaan evolueren zal het interessant zijn
om op te volgen hoe de libellenfauna hierop reageert. Het valt te verwachten dat pioniersoorten
zullen afnemen, en dat soorten die meer gebaat zijn bij goed ontwikkelde
(waterplanten)vegetaties zullen toenemen.
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10 Loopkevers, spinnen en mieren
10.1 Inleiding
Spinnen (Aranea), loopkevers (Carabidae) en zandloopkevers (Cicindelidae) staan bekend als goede
indicatoren voor habitatkwaliteit. Het zijn soortenrijke groepen met heel wat vertegenwoordigers die
nauw gebonden zijn aan een bepaalde vegetatiestructuur.
De meeste soorten mieren (Formicidae) zijn, in tegenstelling tot de meerderheid aan loopkever- en
spinnensoorten, gebonden aan oude, stabiele milieus. Ze zijn gevoelig voor beheeringrepen en dat
maakt hen tot belangrijke indicatoren. Samen met spinnen en loopkevers maken ze het grootste deel
uit van de bodembewonende ongewerveldenfauna.
Onderzoek naar loopkevers is uitermate relevant in kader van onderzoek naar ecologische
ontsnippering. Er zijn immers tal van brachyptere (kort gevleugelde) of dimorfe loopkevers die niet
kunnen vliegen en dus zeer gevoelig zijn voor versnippering door transportinfrastructuur.
Loopkevers, maar ook spinnen en mieren, werden mee betrokken in heel wat eerder onderzoek op
andere Vlaamse ecoducten (Lambrechts et al., 2007, 2008, 2010, 2011, 2013a,b, 2014, 2017).

10.2 Methodiek
10.2.1 Zestien locaties onderzocht met bodemvallen
Er is gewerkt met bodemvallen. Dit zijn potten die in de grond ingegraven worden, waarmee
bodemactieve kevers, mieren en spinnen gevangen worden. Naar de zandloopkevers is gericht
gezocht.
Er zijn in totaal 16 bodemvallen geplaatst, verdeeld over drie verschillende situaties:
 Acht bodemvallen (EM1 tot EM8) centraal op het ecoduct De Munt, verspreid over de breedte.
Dit is nl. een sterk vergelijkbare proefopzet aan die van ecoduct De Warande, ecoduct Kikbeek
en ecoduct Kempengrens (Lambrechts et al. 2013b, 2014, 2017) en dat komt de
vergelijkbaarheid met die onderzoeken ten goede.
 Vier bodemvallen op de aanlooptaluds, telkens twee aan elke zijde van het ecoduct, dus twee
aan de oostzijde (EM9 en EM10) en twee aan de westzijde (EM11 en EM12).
 Vier bodemvallen in het recent ingericht gebied aan de westzijde. Deze ‘extra’ vallen dienen
in het bijzonder om de ecologische waarde van de ingerichte terreinen te evalueren.
De locaties waar bodemvallen zijn opgesteld, worden weergegeven in Figuur 106. We geven een
beknopte, rijkelijk geïllustreerde beschrijving van de 16 bodemval locaties in Bijlage 6.
De 16 bodemvallen (één per locatie) zijn geplaatst op 6 maart 2018. Ze zijn geledigd op 6 april, 23 april,
18 mei, 25 juni, 26 juli, 16 augustus, 18 september en 5 november 2018. Op laatstgenoemde datum
zijn de vallen opgehaald. Ze zijn dus acht maanden continu werkzaam geweest.
De bodemvallen situeren zich allen in UTM-hok FS1897.
Na het ophalen van de vallen, werd de inhoud getrieerd. Alle spinnen, loopkevers, mieren,
lieveheersbeestjes en sprinkhanen werden gesorteerd en door de diverse taxonspecialisten
gedetermineerd. Vervolgens zijn alle determinaties digitaal ingevoerd.
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Figuur 106: Situering van de 16 bodemvallen op en nabij het ecoduct De Munt.
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10.3 Loopkevers
10.3.1 Algemene bevindingen
Er zijn in voorliggend onderzoek 2.280 loopkevers gevangen met bodemvallen, verdeeld over 64
soorten. Deze worden weergegeven in onderstaande Tabel 37, met vermelding van de status in
Vlaanderen volgens de meest recente Rode Lijst (Desender et al., 2008) en met vermelding van de
vleugelontwikkeling volgens dezelfde auteurs.
Er zijn 12 soorten (19% van de soorten) die op de Rode Lijst een status hebben die aangeeft dat ze
‘zeldzaam’ zijn of ‘kwetsbaar’.
 Kwetsbaar (K): Amara kulti;
 Zeldzaam (Z) (11 soorten): Acupalpis brunnipes, Amara bifrons, Amara equestris, Amara
tibialis, Calathus cinctus, Chlaenius nigricornis, Harpalus attenuatus, H. luteicornis, Ophonus
puncticeps, Panagaeus bipustulatus en Parophonus maculicornis;
Soorten opgenomen in de categorie ‘zeldzaam’ (Z) zijn sensu stricto geen ‘Rode Lijst-soorten’. Het
betreffen echter veelal wel habitatspecialisten waarvan bij de meeste niet echt sprake is van een
toename. Vandaar dat we de ‘zeldzame’ soorten hier als doelsoorten voor het natuurbehoud
beschouwen en als indicatoren voor evaluatie van de aanwezige ecotopen (en eventueel gevoerde
beheer).
Er is dus maar één soort aangetroffen die volgens de Rode Lijst in min of meerdere mate bedreigd is
in Vlaanderen (categorieën ‘kwetsbaar’, ‘bedreigd’ of ‘met uitsterven bedreigd’).
Van vier loopkeversoorten zijn in totaal meer dan 100 exemplaren gevangen met bodemvallen
gedurende het onderzoek in 2018.
In volgorde van afnemende talrijkheid zijn dit Poecilus (Pterostichus) versicolor (959 ex), Calathus
melanocephalus (226 ex.), Harpalus luteicornis (113 ex.) en Trechus obtusus (104 ex).
De talrijkst gevangen soort is erg dominant in aantal en vertegenwoordigt 42% van het totaal aantal
gevangen loopkevers!
Eén van de vier talrijkst gevangen soorten, met name H. luteicornis, staat op de Rode Lijst als zeldzaam.
Bij het terreinwerk is er specifiek gelet op zandloopkevers (Cicindela sp.), maar die zijn niet
aangetroffen.
De loopkevers zijn gedetermineerd door Maarten Jacobs.
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Acupalpus brunnipes
Acupalpus dubius
Acupalpus parvulus
Anchomenus dorsalis
Agonum marginatum
Agonum muelleri
Agonum obscurum
Agonum sexpunctatum
Amara aenea
Amara bifrons
Amara communis
Amara equestris
Amara familiaris
Amara kulti
Amara lunicollis
Amara plebeja
Amara similata
Amara tibialis
Anisodactylus binotatus
Badister bullatus
Bembidion femoratum
Bembidion lampros
Bembidion lunulatum

Z

Z
Z
K

Z

m
m
m
m
m
m
d
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
d
m

EM1 EM2 EM3 EM4 EM5 EM6 EM7 EM8 EM9 EM10 EM11 EM12 EM13 EM14 EM15
centraal op ecoduct
aanlooptaluds
ingerichte gronden
1
5
1
3
1
2
2
1
1
7
1
2
1
4
2
10
2
1
4
6
10
1
4
1
6
1
1
6
13
13
3
1
2
4
1
1
2
1
1
3
5
1
12
1
1
1
1
2
1
1
2
1
2
1
1
1
4
3
2
2
1
3
1
1
1
3
1
1
3
1
1
1
1
2
3
1
2
2
1
1
7
1
1
2
1
4
3
2
1

Totaal

Vleugel-ont.

Soort / Locatie

Rode Lijst

Tabel 37: Loopkevers gevangen in 2018, met 16 bodemvallen, op en in de directe omgeving van het ecoduct De Munt te Wuustwezel.

EM16

1

1
3

7

6
5
4
9
1
44
5
7
43
4
27
3
5
3
16
12
2
5
15
3
8
14
1
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Bembidion properans
Bembidion quadrimaculatum
Bembidion tetracolum
Bradycellus harpalinus
Bradycellus verbasci
Calathus cinctus
Calathus fuscipes
Calathus melanocephalus
Calathus rotundicollis
Chlaenius nigricornis
Clivina collaris
Clivina fossor
Elaphrus riparius
Harpalus affinis
Harpalus attenuatus
Harpalus latus
Harpalus luteicornis
Harpalus rubripes
Harpalus rufipes
Harpalus tardus
Leistus ferrugineus
Leistus terminatus
Nebria brevicollis

Z

Z

Z
Z

d
m
d
d
m
d
d
d
d
m
m
p
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

EM1 EM2 EM3 EM4 EM5 EM6 EM7 EM8 EM9 EM10 EM11 EM12 EM13 EM14 EM15
centraal op ecoduct
aanlooptaluds
ingerichte gronden
2
1
7
2
2
2
1
7
9
21
1
1
2
3
1
1
2
16
27
35
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
6
2
3
8
4
5
4
1
2
7
2
8
79
16
10
59
23
12
3
4
1
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
2
6
1
2
1
1
5
1
1
4
2
4
1
1
1
2
4
3
2
5
6
8
12
11
26
14
1
20
11
4
3
8
3
5
7
7
6
10
2
1
1
1
1
3
6
1
2
5
2
5
3
5
14
10
14
8
1
1
1
1
1
1
1
2

Totaal

Vleugel-ont.

Rode Lijst

Soort / Locatie

EM16

1

1
2

2
2
1
1

54
7
83
3
4
3
38
226
1
1
1
11
1
22
11
20
113
54
22
60
2
1
5
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Nebria salina
Notiophilus palustris
Notiophilus substriatus
Ophonus puncticeps
Panagaeus bipustulatus
Parophonus maculicornis
Poecilus cupreus
Poecilus versicolor
Pterostichus melanarius
Pterostichus niger
Pterostichus strenuus
Pterostichus vernalis
Stenolophus mixtus
Syntomus foveatus
Syntomus truncatellus
Synuchus vivalis
Trechus obtusus
Trechus quadristriatus
Aantal exemplaren
Aantal soorten
Aantal RL-soorten

Z
Z
Z

m
d
m
m
m
m
m
m
d
m
p
p
m
d
d
m
d
m

EM1 EM2 EM3 EM4 EM5 EM6 EM7 EM8 EM9 EM10 EM11
centraal op ecoduct
aanlooptaluds
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1
17
2
1
3
1
1
4
14
4
11
102 124 213 81
5
32
28
98
1
1
3
1
2
1
9
10
1
4
2
14
23
1
1
3
1
2
1
8
4
1

1

3

7

2

2

9

8

6

28

1
1
11

1
1

4
5
6

88
15
1

196
26
2

1
68
18
2

48
14
3

86
23
1

283
24
4

190
15
1

270
11
1

247
23
6

117
27
4

49
12
2

Totaal

Vleugel-ont.

Rode Lijst

Soort / Locatie

EM12 EM13 EM14 EM15 EM16
ingerichte gronden
2
8
11
1
1
5
2
7
6
2
22
1
3
4
29
6
7
1
18
99
12
35
5
96
959
4
6
1
1
40
1
8
4
49
1
1
2
2
19
2
1
3
1
2
1
11
2
2
10
3
21
104
1
155
29
3

91
24
2

136
29
4

109
21
2

147
18
0

2280
64
12
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LEGENDE:
Rode Lijst:
 K: Kwetsbaar;
 Z: Zeldzaam.
Vleugel-ontwikkeling
 M= macropteer: gevleugeld; de soort is steeds gevleugeld;
 D=dimorf: zowel kort gevleugelde als gevleugelde exemplaren komen voor bij de soort;
 P= polymorf: variabel in vleugelontwikkeling.
10.3.2 Vergelijking van de onderzochte locaties
Het aantal gevangen loopkevers per locatie varieert van ‘slechts’ 48 exemplaren (EM2) en 49 ex. (EM9)
enerzijds tot maximaal 283 ex. (EM4) en 270 ex. (EM6) en 247 ex. (EM7).
Zowel de locatie met het minste aantal ex. als alle drie de locaties met meeste aantal ex. liggen centraal
op het ecoduct De Munt.
Het aantal gevangen loopkeversoorten per locatie varieert van 11 soorten op het ecoduct (EM6) en 12
soorten op het oostelijk aanlooptalud (EM9) tot 29 soorten op het westelijk aanlooptalud (EM12) en
in het ‘natuurontwikkelingsgebied’ (EM14).
Het aantal gevangen Rode Lijst-loopkeversoorten per locatie varieert van 0 (EM16; in het
‘natuurontwikkelingsgebied’) tot zes Rode Lijst-soorten (EM7, centraal op het ecoduct De Munt).
Op de 14 overige locaties zijn één tot vier Rode Lijst-soorten gevangen.
Gemiddeld zijn er meer Rode Lijst-soorten gevonden op de acht locaties centraal op het ecoduct
(2,75) vergeleken met de aanlooptaluds en het ‘natuurontwikkelingsgebied’ (2).
In onderstaande tabel vergelijken we de resultaten van de loopkevers in de drie verschillende situaties:
 Centraal op het ecoduct De Munt (EM1 tot EM8).
 De aanlooptaluds (EM9 tot EM12).
 Het recent ingericht ‘natuurontwikkelingsgebied’ (EM13 tot EM16).

Centraal op ecoduct
Aanlooptaluds
Natuurontwikkelingsgebied

N locaties (= n
bodemvallen)
8
4
4

N loopkevers
1.309
488
483

N soorten
loopkevers
49
39
43

N Rode Lijstsoorten
9
4
5

Deze cijfers tonen dat in het natuurontwikkelingsgebied met eenzelfde vangstinspanning iets meer
soorten en Rode Lijst-soorten loopkevers zijn aangetroffen dan op de aanlooptaluds.
(Dit lijkt in tegenspraak met bovenstaande tekst waarbij gesteld wordt dat er gemiddeld even veel
Rode Lijst-loopkevers gevonden zijn op de aanlooptaluds en het ‘natuurontwikkelingsgebied’, maar
het betreft op de verschillende locaties op de aanlooptaluds dus vaker dezelfde Rode Lijst soort zodat
er daar ‘netto’ één Rode Lijst-soort minder vastgesteld is).
Het feit dat heel wat loopkeversoorten echte pioniers zijn, of toch zeker de aanwezigheid van kale
bodem op prijs stellen, is de meest evidente verklaring hiervoor.
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10.3.3 Vleugelontwikkeling
De verdeling van de door ons met bodemvallen gevangen loopkeversoorten naar mate van
vleugelontwikkeling (volgens Desender, 1986 en Desender et al., 2008) geeft volgend beeld:
 brachypteer -kort gevleugeld (soort kan niet vliegen): geen;
 macropteer -gevleugeld (soort is steeds gevleugeld): 47 soorten;
 dimorf- zowel kort gevleugelde als gevleugelde exemplaren komen voor bij de soort: 14
soorten;
 polymorf: drie soorten.
Er zijn dus geen kort- of ongevleugelde (brachyptere) loopkeversoorten aangetroffen bij voorliggend
onderzoek.
Dit ligt in de lijn van de verwachting: brachyptere loopkeversoorten (vb. Carabus spp. , Cychrus spp.,
Abax spp.) komen vooral voor in ‘stabiele ecotopen’, zoals bossen en heidegebieden. Intensief
landbouwgebied is bij uitstek ‘dynamisch’.
Van sommige dimorfe soorten zijn alle of een groot aandeel van de door Desender (1986) onderzochte
exemplaren brachypteer en blijken bovendien functionele vliegspieren (steeds of meestal) te
ontbreken. Er zijn nog geen vliegwaarnemingen bekend. We troffen een aantal soorten van dit type
aan op ecoduct Kempengrens te Postel, maar niet bij voorliggend onderzoek op ecoduct De Munt.
10.3.4 Vergelijking met eerder onderzoek op ecoduct De Munt (T1 en T3)
Bij de T1 en T3 van ecoduct De Munt vond ook onderzoek naar spinnen en loopkevers plaats (Emond
et al., 2015). We hebben echter bedenkingen bij zowel de (1) methodiek, (2) bepaalde elementen van
de determinaties als bij (3) de rapportage.
(1) Bij de T1 en T3 zijn een (relatief) groot aantal (30) bodemvallen geplaatst gedurende een korte
periode (drie weken in mei en drie weken in augustus).
Dit is volgens ons een te korte periode. In geval van overwegend slechte
weersomstandigheden tijdens deze periode heeft men slechts een zeer beperkte vangst en
dus dataset. Zelfs met goed weer zal een betrouwbare vergelijking tussen de monitoringsjaren
onmogelijk zijn als dusdanige korte periodes worden vergeleken.
Zo stelde Natuurpunt Studie bijvoorbeeld in 2017 vast dat de fenologie van dagvlinders en
sprinkhanen met één tot drie weken verschoof (vroeger), vergeleken met bepaalde andere
jaren
(https://www.natuurpunt.be/nieuws/warm-weer-geeft-zeldzame-vlinders-vleugels20170627
en
https://www.natuurpunt.be/nieuws/opvallend-meer-dagpauwogen-encitroenvlinders-dit-jaar-20170725).
(2) Tijdens de T1 en T3 zijn door Bureau Waardenburg slechts een deel van de loopkevers op naam
gebracht. De meeste loopkevers van de genera Amara en Harpalus zijn als Amara sp. resp.
Harpalus sp. weergegeven. Voor het niet op naam brengen van de loopkevers van de genera
Amara en Harpalus wordt geen reden opgegeven, maar dit zijn de moeilijkst te determineren
genera van loopkevers, dus dat is de waarschijnlijke reden. Bepaalde soorten van het genus
Harpalus zijn gevoelig voor ontsnippering, andere (de meeste) niet. Het op naam brengen van
deze dieren is in elk geval cruciaal.
(3) In de analyse van Emond et al. (2015) van de twee eerste jaren van de monitoring op ecoduct
De Munt ontbreekt de link naar enerzijds de Rode Lijst en anderzijds de vleugelontwikkeling
(brachyptere / macroptere soorten). Er wordt niet ingegaan op de link tussen de aangetroffen
loopkevers enerzijds en ecologische ontsnippering en de betekenis van het ecoduct anderzijds.
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Emond et al. (2015) besluiten:
Bij de T1 zijn 42 soorten loopkevers op en rond het ecoduct vastgesteld. De vastgestelde soorten
betroffen toen uitsluitend (vrij) algemene tot zeer algemene soorten. Bij de T3 zijn 33 soorten
loopkevers op en rond het ecoduct vastgesteld. Dit is negen soorten minder dan in 2012, maar naast
de opnieuw vooral (vrij) algemene tot zeer algemene – grotendeels dezelfde – soorten, bevonden zich
onder de soorten in 2014 ook Elaphrus uliginosus (vrij zeldzaam) en Parophonus maculicornis (zeer
zeldzaam).
Ondanks het intreden van deze zeldzaamheden is de loopkeverfauna van ecoduct De Munt nog altijd
‘weinig ontwikkeld en soortenarm’ te noemen. De geïsoleerde ligging van het ecoduct in een tamelijk
grootschalig agrarisch landschap speelt hierin ongetwijfeld een rol.
Als we de som maken van alle loopkeversoorten die zij gedurende beide onderzoeksjaren vingen,
komen we op 49 soorten.
Als we nagaan welke door hen gevangen soorten op de Rode Lijst staan, komen we op zes soorten,
waarvan twee die wij niet aantroffen.
Elaphrus uliginosus (RL ‘bedreigd’) is absoluut de meest bijzondere, een soort van vochtige graslanden.
We stellen ons wel vragen bij het feit dat de meer algemene E. cupreus en E. riparius niet zijn
aangetroffen.
Harpalus distinguendus (RL ‘zeldzaam’) wordt nog vrij verspreid over Vlaanderen aangetroffen en heeft
volgens Desender et al. (2008) een voorkeur voor oevers van stilstaand, eutroof water, maar betreft
een vergissing want deze soort is typisch voor droge, open en zongeëxponeerde bodem (xerofiel).
Vier andere Rode Lijst-soorten troffen wij dus wel opnieuw aan, met name Chlaenius nigricornis,
Harpalus luteicornis, Panagaeus bipustulatus en Parophonus maculicornis
Omwille van verschillende gebruikte methodische opzet en incomplete determinaties, is vergelijking
echter weinig zinvol. Zo troffen wij meerdere Rode Lijst-soorten van de genera Amara en Harpalus
aan, die mogelijk onder hun ‘restgroep’ Amara sp. en Harpalus sp. vallen.
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10.3.5 Vergelijking met andere ecoducten
We vergelijken de bevindingen van loopkevers van de T7 van de acht bodemvallen centraal op ecoduct
De Munt (EM1-EM8), met de eerdere onderzoeken op ecoducten elders in Vlaanderen.
Dit kan vergeleken worden omwille van vergelijkbare methodologie: telkens acht bodemvallen. Enkel
op de duur van de bemonstering zit variatie.
Periode / duur

Ecoduct
Warande
T1
T3

T7

Totaal T1-T7
Ecoduct Kikbeek
T1
T3
T7

8 maanden (8 maart
– 7 november 2006)
11 maanden (29
febr 2008 – 19 jan
2009)
11 maanden (1
maart 2012 – 30
januari 2013

9,5 maanden (4 april
2009 – 22 jan 2010)
9,5 maanden (3 april
2009 – 21 jan 2010)
(ruim) 10 maanden
(17 maart 2013 – 27
jan 2014)

Totaal T1-T7
Ecoduct
De
Munt
T1*
2x 3 weken

T3*

2x 3 weken

T7

8 maanden (6 maart
– 5 nov. 2018)

N loopkevers

N soorten
loopkevers

N Rode
Lijstsoorten

N
brachyptere
soorten

661

33

5

8

585

28

4

5

1.823

35

7

7

3.069

51

9

9

1.084

39

9

2

1.595

56

9

4

1.332

51

11

6

4.011

72

17

6

Geen
precieze
aantallen
Geen
precieze
aantallen
1.309

42*

Niet
vermeld

Niet
vermeld

33*

Niet
vermeld

Niet
vermeld

49

9

0

Ecoduct
Kempengrens
T2

7 maanden (17
812
54
8
2
maart – 24 oktober
2016)
*de T1 en T3 van De Munt zijn voor de volledigheid toegevoegd maar kunnen niet gebruikt worden ter
vergelijking wegens methodologische verschillen (zie hoger; § 10.3.4). Zo zijn de loopkevers van
bepaalde genera niet op naam gebracht**.
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Los van de methodologie verschillen de ecoducten sterk in landschappelijke context waarin ze zich
bevinden:
 Ecoduct Warande: midden in uitgestrekt historisch permanent loof- en naaldbos (>1000 ha);
 Ecoduct Kikbeek: midden in uitgestrekt Nationaal Park Hoge Kempen (ca. 5000 ha), met veel
(droge en natte) heide en naaldbos;
 Ecoduct Kempengrens: ten tijde van de T0 en T2 vooral naaldbos, en akkers, én brede,
ecologisch waardevolle snelwegbermen; op wat grotere afstand (>1 km) droge en natte heide.
Als we de T7-onderzoeken op ecoduct Kikbeek, Warande en De Munt vergelijken qua aantal gevangen
loopkeversoorten én Rode Lijst-soorten, zien we dat Kikbeek best scoort qua aantal soorten en Rode
Lijst-soorten, maar De Munt scoort bijna even goed. Op ecoduct Warande liggen beide aantallen heel
wat lager.
Dus ondanks de landschappelijke context van intensieve landbouw, zijn er veel soorten loopkevers en
‘relatief veel’ Rode Lijst-soorten aangetroffen. Dit is een duidelijke illustratie van het feit dat op
ecoduct De Munt de ecotopen goed ontwikkeld zijn (ten gevolge van goede inrichting en beheer).
Echter, een belangrijk verschil komt naar boven als we het aantal brachyptere soorten beschouwen!
 Op ecoduct De Warande zijn tijdens de T1 al acht kort gevleugelde loopkeversoorten aangetroffen!
Tijdens de T3 waren dat er maar vijf en tijdens de T7 opnieuw meer: zeven soorten. In totaal (drie
jaren samen) zijn er op dat ecoduct negen (van de 10 in Meerdaalwoud gekende!) brachyptere
loopkeversoorten aangetroffen.
 Op ecoduct Kikbeek bouwde het zich mooi op: tijdens de T1 twee brachyptere soorten, tijdens de
T3 vier (2 extra soorten) en finaal tijdens de T7 zes brachyptere soorten (nog eens 2 extra soorten; er
ontbraken er geen die eerder waren vastgesteld). Volledigheidshalve moeten we toevoegen dat
daarnaast nog een aantal dimorfe soorten zijn vastgesteld op ecoduct Kikbeek waarvan aangetoond is
of aangenomen wordt dat ze erg versnipperingsgevoelig zijn!
 Op ecoduct Kempengrens zijn tijdens de T2 al twee brachyptere soorten aangetroffen (en een
aantal andere versnipperingsgevoelige loopkeversoorten).
Het is een belangrijke vaststelling dat de brachyptere loopkeversoorten op het ecoduct De Munt
ontbreken. De redenen zijn:
 Het ontbreken van gebieden in de directe omgeving waar behoorlijke oppervlaktes geschikt
leefgebied ligt voor brachyptere soorten (bos, heide, voedselarm grasland), dus meer
halfnatuurlijke ecotopen dan intensief landbouwgebied.
 Het ontbreken van natuurverbindingen tussen dit type gebieden in de verdere omgeving (vb.
Groot Schietveld) én het ecoduct.
Om deze doelsoorten (brachyptere loopkeversoorten) meer kans te geven het ecoduct te bereiken,
dient er veel meer kwalitatieve ecologische infrastructuur aangelegd te worden in het omliggend
intensief landbouwlandschap.
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10.3.6 Soortbesprekingen
10.3.6.1 Kwetsbaar

Amara kulti, de Glanzende drietandglimmer, is in België bekend van 19 UTM-hokken (van 5x5km)
vóór 1950, vijf hokken tussen 1950 en 1980 en 10 hokken tussen 1980 en 2007 (Desender et al., 2008).
De soort stond op de eerste Rode Lijst als ‘bedreigd’ dus één bedreigingsgraad hoger (Desender et al.,
1995).
Zelf vonden we de soort eerder in twee snelwegbermen, in Houthalen en Maasmechelen (Lambrechts
et al., 2000b). De berm in Houthalen is een frequent gemaaide, zeer korte vegetatie met soorten uit
het Dwerghaververbond (Thero-Airion). In de berm in Maasmechelen troffen we een hogere vegetatie
aan met veel Gestreepte witbol en Rood zwenkgras en veel mossen (mesofiel hooiland).
Vermeldenswaardig is ook de vondst van A. kulti op een verlaten akker in de Winterbeekvallei in
Beringen (Thys & Desender, 2000), wat als een ‘pioniersituatie’ of ‘ruderaal terrein’ te beschouwen is.
Maarten Jacobs vond de soort op grazige heide op Vliegveld van Malle.
A. kulti is een macroptere (gevleugelde) soort van droge, schrale graslanden die ook op ruderale
terreinen kan voorkomen (Desender et al., 1995). In Noordwest-Europa is het een zeldzame soort en
er is geen duidelijk ecologisch profiel van de soort. Er is een waarneming in aren van Gestreepte witbol.
Net als bij andere Amara-soorten vormen graszaden een belangrijke voedselbron voor de adulte
dieren (Turin, 2000).
In voorliggend onderzoek vonden we drie exemplaren Amara kulti, twee centraal op het ecoduct, aan
de zuidrand van de stobbenwal (EM4), en één ex. op de oever van een poel in het
natuurontwikkelingsgebied (EM14).
10.3.6.2 Zeldzaam

Acupalpus brunnipes, de Bruine bontloper, is in de tweede helft van de 20ste eeuw sterk
achteruitgegaan in Vlaanderen (35 UTM-hokken voor 1950, 17 tussen 1950 en 1995) en was toen als
‘kwetsbaar’ opgenomen in de Rode Lijst (Desender et al., 1995). Recent zijn er heel wat nieuwe
vindplaatsen ontdekt en de soort staat sensu stricto niet meer op de Rode Lijst. Volgens de meest
recente verspreidingsatlas is de soort in België bekend van 59 UTM-hokken (van 5x5km) vóór 1950,
acht hokken tussen 1950 en 1980 en 56 hokken tussen 1980 en 2007 (Desender et al., 2008), waarbij
alle vindplaatsen van na 1980 zich in Vlaanderen bevinden.
De soort heeft een goed vliegvermogen en is actief van april tot augustus met een piek in juni en juli.
Acupalpus brunnipes is volgens Desender et al. (2008) een soort van natte heide. De habitatvoorkeur
is volgens onze eigen ervaringen veel correcter te omschrijven als ‘pioniersituaties in natte
voedselarme terreinen’ (cfr. Lambrechts et al., 2009, 2017).
Dit laatste wordt opnieuw bevestigd in voorliggend onderzoek. In het natuurontwikkelingsgebied is
door het afgraven een aanzienlijke oppervlakte vochtig tot nat, voedselarm pioniergebied ontstaan.
Op twee van de drie locaties waar we in dit type terrein bodemvallen zetten, met name in EM14 en
EM15, is de soort aangetroffen (totaal: zes ex.). In EM13 hadden we de soort ook verwacht, in EM16
minder vermits deze locatie al veel graziger en dichter begroeid is, zonder aanzienlijke proportie kale
bodem.
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Figuur 107: Acupalpus brunnipes, de Bruine bontloper, is een kenmerkende soort van natte pionierterreinen. De
soort is gevonden in het natuurontwikkelingsgebied aan de voet van het ecoduct De Munt. (foto: Maarten
Jacobs).

Amara bifrons, de Bruingele glimmer, is in België en Nederland zeer verspreid maar toont ook grote
gaten in het verspreidingsgebied, zonder duidelijk patroon. Het aantal vindplaatsen is min of meer
stabiel gebleven. Voor België liggen deze cijfers voor: 73 UTM-hokken (van 5x5km) vóór 1950, 40
hokken tussen 1950 en 1980 en 64 hokken tussen 1980 en 2007 (Desender et al., 2008).
Het is een thermofiele soort met sterke binding aan zandgronden met een ijle mozaïekvegetatie, zoals
weinig bemeste droge graslanden en akkers, ruderale terreinen en droge heide. Het is een goede
vlieger die vaak op licht afkomt. Vooral de jonge dieren, kort na het uitkomen, hebben een
dispersiefase. Later treedt er bij een aanzienlijk deel van de dieren vliegspierautolyse (reductie in
vliegspierontwikkeling) op, hoewel ze goed ontwikkelde vleugels hebben (Turin, 2000).
In voorliggend onderzoek vonden we twee exemplaren Amara bifrons centraal op het ecoduct en twee
ex. op het oostelijk aanlooptalud.
Amara equestris, de Borstelglimmer, is een zeldzame soort in België en heeft zijn zwaartepunt in de
Kempen, waar de soort droge, schrale graslanden bewoont. Er zijn vondsten in 40 UTM-hokken (van
5x5km) vóór 1950, 10 hokken tussen 1950 en 1980 en 47 hokken tussen 1980 en 2007 (Desender et
al., 2008). In Nederland komen de meeste vangsten uit droge heide en voor Noordwest-Europa wordt
de habitat als volgt samengevat door Turin (2000): open (niet beschaduwde) terreinen met droge,
meest zandige bodem en een open, grazige mozaïekvegetatie.
In voorliggend onderzoek vonden we drie exemplaren Amara equestris centraal op het ecoduct,
telkens in een niet-gemaaide situatie (EM2 en EM7), aan weerszijden van de centrale, gemaaide zone.
Amara tibialis, de Dwergglimmer, is een xerofiele (droogteminnende) soort van zeer open, droge,
zonnige bodem met een vrijwel altijd korte, maar soms vrij dichte vegetatie van grassen of Struikheide
(Turin, 2000). Ze is macropteer en zou zich vrij goed kunnen verbreiden. Ze is voor 1950 in 19
atlashokken in België gevonden, tussen 1950 en 1980 in 18 atlashokken en in de periode 1980 – 2007
in 56 hokken (Desender et al., 2008).
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Net als van de voorgaande vier soorten, zijn er van Amara tibialis lage aantallen aangetroffen in
voorliggend onderzoek. Er zijn vier exemplaren gevonden centraal op het ecoduct, precies als bij
Amara equestris telkens in een niet-gemaaide situatie (EM2 en EM7), aan weerszijden van de centrale,
gemaaide zone. Daarnaast is er ook een enkel ex. op het westelijk aanlooptalud (EM12) gevangen.
Calathus cinctus, de Mostandklauw, wordt nog maar vrij recent van Calathus melanocephalus
onderscheiden. C. cinctus heeft een meer zuidelijke verspreiding. Ze zou ook meer aangepast zijn aan
tijdelijke biotopen en wordt in Nederland vooral in weinig bemeste, zandige cultuurterreinen met
spaarzame vegetatie gevonden, evenals in duinen en droge, schrale graslanden (Turin, 2000).
Desender et al. (1995) noemen het een droogteminnende soort die voornamelijk leeft op droge,
schrale graslanden met korstmossen. Op de Mechelse heide (Maasmechelen) is ze enkel op een grote
droog-zandige plagplaats gevonden en niet tussen Struikheide, waaruit men de zeer duidelijke
voorkeur voor open, vegetatie-arme locaties binnen droge heide kan afleiden (Lambrechts et al.,
2000a).
Er zijn vondsten in 58 UTM-hokken (van 5x5km) vóór 1950, negen hokken tussen 1950 en 1980 en 56
hokken tussen 1980 en 2007 (Desender et al., 2008).
De voorkeur voor spaarzaam begroeid terrein wordt bevestigd in voorliggend onderzoek. De soort is
enkel in het natuurontwikkelingsgebied gevonden (drie ex., EM13 en EM15).

Figuur 108: Calathus cinctus, de Mostandklauw, is is gevonden in het natuurontwikkelingsgebied aan de voet van
het ecoduct De Munt. (foto: Maarten Jacobs).

Chlaenius nigricornis, de Zwartsprietfluweelloper is de vorige eeuw dramatisch achteruitgegaan in
Vlaanderen, van 41 hokken voor 1950 naar acht hokken (5X5km) tussen 1950 en 1995. De soort stond
op de eerste Rode Lijst als ‘bedreigd’ (Desender et al., 1995).
Recent zijn er heel wat nieuwe vindplaatsen ontdekt en de soort staat sensu stricto niet meer op de
Rode Lijst. Volgens de meest recente verspreidingsatlas is de soort in België bekend van 72 UTMhokken (van 5x5km) vóór 1950, 17 hokken tussen 1950 en 1980 en 80 hokken tussen 1980 en 2007
(Desender et al., 2008).
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Het is een macroptere soort, die beschikt over functionele vliegspieren. Ze leeft volgens Desender et
al. (1995) ‘op oevers van stilstaand, eutroof water met rijke doch open vegetatie van zegges, russen of
riet’. Ook komt ze voor op natte graslanden met kwel. Men vindt ze vaak in strooisel van Riet, maar
ook overdag op open plekken. Ze komt volgens Desender et al. (1995) vaak samen voor met Agonum
marginatum. Terwijl deze laatste in onze ervaring eerder een echte oeversoort is, is C. nigricornis
veeleer een natte-graslandsoort. Verdroging en vermesting van natte graslanden zijn de belangrijkste
bedreigingen (Desender et al., 1995).
In Nederland is het ook een zeldzame soort, maar na de inpoldering van de IJsselmeerpolders
koloniseerde ze massaal rietlanden en andere jonge natte terreinen (waaronder akkers). Hieruit leidt
Turin (2000) af dat de inkrimping van het areaal geen gevolg is van klimatologische omstandigheden.
Bij voorliggend onderzoek is één ex. in het natuurontwikkelingsgebied gevonden (EM14).
Harpalus attenuatus, de Sobere kustkruiper, was in Nederland tot eind jaren ‘90 nog erg zeldzaam
zodat geen goed beeld bekomen is van de habitatvoorkeur. Ze komt er enkel op ruderale terreinen
voor, vooral in de kustduinen en zeldzamer in het binnenland (Turin, 2000). In Midden-Europa leeft ze
op xerotherme, schaars begroeide plaatsen.
Wij vangen deze soort geregeld in lage aantallen in diverse types droge schrale ecotopen: bijvoorbeeld
in zeven van de 33 onderzochte snelwegbermen van de E314 in Midden-Limburg, waarvan zes grazige
bermen (Lambrechts et al., 2000b) en in drie van de 10 onderzochte brede bermen van het
Albertkanaal in Zuidoost-Limburg (Indeherberg et al., 2003).
Recent zijn door ons in een heidegebied in Dessel (Antwerpse Kempen) hoge aantallen Harpalus
attenuatus vastgesteld in botanisch zeer soortenrijke, jaarlijks gemaaide heischrale wegbermen
(Lambrechts et al., 2009).

Figuur 109: Harpalus attenuatus, de Sobere kustkruiper, nam de voorbije decennia sterk toe in Vlaanderen (foto
Maarten Jacobs).
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De meest recent verschenen loopkeveratlas (Desender et al., 2008) bevestigt dat de soort toeneemt:
voor heel België waren er vindplaatsen in negen atlashokken voor 1950, eveneens in negen hokken
tussen 1950 en 1980 en reeds in 59 hokken tussen 1980 en 2007, merendeels in Vlaanderen.
In voorliggend onderzoek is Harpalus attenuatus opnieuw vastgesteld, met 11 ex.. De soort vertoont
ook een voorkeur voor schaars begroeide locaties, want centraal op het ecoduct is ze enkel in de twee
jaarlijks gemaaide sites vastgesteld (EM5: vier ex.; EM6: twee ex.) en voorts is ze enkel in het
natuurontwikkelingsgebied gevonden (vijf ex., EM13 en EM14).
Harpalus luteicornis, de Geelsprietkruiper, is in België bekend van 10 UTM-hokken (van 5x5km) vóór
1950, vier hokken tussen 1950 en 1980 en 18 hokken tussen 1980 en 2007. De soort is recent dus wat
meer gevangen, en verspreid over Vlaanderen. Er is helemaal geen zwaartepunt in de Kempen te
vinden (Desender et al., 2008). De soort is zelfs opvallend afwezig in tal van bodemvalonderzoeken in
de Limburgse heidegebieden (o.a. Lambrechts et al. 2000a,b; Lambrechts 2002, Lambrechts et al.
2004, 2014).
De soort is zeer zeldzaam in Nederland, verspreid over het land. De soort komt voor in lichtrijke bossen
en op zandige, ruderale, open terreinen (Muilwijk et al., 2015).
De Geelsprietkruiper is – in tegenstelling tot vrijwel al de andere aangetroffen volgens de Rode Lijst
‘zeldzame’ soorten – in hoge aantallen aangetroffen in voorliggend onderzoek. Het was de derde
talrijkst aangetroffen loopkeversoort in het onderzoek, met in totaal 113 ex.
De soort vertoont – opnieuw in tegenstelling tot de eerder besproken soorten – eerder een voorkeur
voor dichtere, ruigere situatie. Centraal op het ecoduct is de soort immers op zes van de acht
onderzochte plekken gevonden en niet op de twee jaarlijks gemaaide plekken (EM5 en EM6).
Voorts ontbrak ze ook volledig in het natuurontwikkelingsgebied (EM13 – EM16), wat naast het feit
dat dit te open en schraal begroeid is, ook te wijten kan zijn aan het feit dat dit te vochtig is voor deze
soort.
Het is ons niet duidelijk wat de juiste habitatvereisten zijn. We vinden de soort zelden, maar wanneer
aanwezig veelal in aantal. Maarten Jacobs (pers. med.) omschrijft de vindplaatsen als ‘verruigde of
aangerijkte zandbodems met een voldoende ijle vegetatie en mogelijk een beperkte vocht of
schaduwcomponent’.
Parophonus maculicornis, de Kalkgroefkop, kende een vrij sterke achteruitgang bij vergelijking van de
periode voor 1950 (11 UTM-hokken) met de periode 1950-1995 (slechts in vijf UTM-hokken) en werd
toen als ‘kwetsbaar’ beschouwd (Desender et al., 1995). Ze komt voor in schrale graslanden, vaak op
kalkgraslanden. Het is een macroptere (gevleugelde) soort die hier aan de rand van haar areaal
voorkomt (Desender et al., 1995).
Opvallend is dat deze soort bij een onderzoek van de snelwegbermen langs de Brusselse Ring op 24
van de 26 onderzochte locaties gevonden is, soms in hoge aantallen! De auteurs vonden de soort
recent ook elders in Vlaanderen en opperen dat ze door de klimaatswijziging toegenomen is (Desender
et al., 2004).
Parophonus maculicornis bereikt(e) bij ons de noordgrens van haar verspreidingsgebied in Europa. In
Nederland is de soort enkel van het zuiden bekend: Zuid-Limburg en één recente vangst in Zeeland
(Turin, 2000). Volgens Turin is het een thermofiele soort, die vooral op kalkbodem leeft maar ook op
zandsteen, vaak aan de voet van bomen of muren. In Nederland komen vangsten van ruderale
terreinen, kruidenrijke graslanden, weinig bemeste akkers op kalkbodem en kalkgraslanden.
De meest recent verschenen loopkeveratlas (Desender et al., 2008) geeft volgende cijfers voor heel
België: vindplaatsen in 32 atlashokken voor 1950, in zeven hokken tussen 1950 en 1980 en in 35
hokken tussen 1980 en 2007.
Onze eigen ervaringen (ook sinds de atlas van Desender et al., 2008) zijn dat deze soort zonder twijfel
sterk is toegenomen.
Op het ecoduct De Munt vingen we in totaal 29 ex., de meeste (17 ex.) nabij het geluidsscherm op een
meter van de noordrand van het ecoduct (EM1).
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In het natuurontwikkelingsgebied (EM13 – EM16) ontbrak ze volledig, wat te wijten kan zijn aan het
feit dat dit te vochtig is voor deze soort.
10.3.7 Conclusies

Er zijn in voorliggend onderzoek 2.280 loopkevers gevangen met bodemvallen, verdeeld over
64 soorten. De faunistisch meest bijzondere soorten zijn de in Vlaanderen ‘kwetsbare’
Glanzende drietandglimmer (Amara kulti) en de 11 ‘zeldzame’ soorten. Dit zijn nl. allen
habitatspecifieke soorten, de meeste voor droge, schraal begroeide graslanden en nauw
verwante ecotopen (Amara equestris, Amara tibialis, Calathus cinctus en Harpalus attenuatus),
enkele andere voor natte graslanden en/of pioniersituaties (Acupalpus brunnipes, Chlaenius
nigricornis).
De meeste genoemde Rode Lijst soorten zijn wel in lage aantallen gevonden, uitgezonderd
Harpalus luteicornis en Parophonus maculicornis. Dit zijn twee soorten die recent (sterk)
toenamen in Vlaanderen (en omliggende regio’s).
Er zijn geen kort gevleugelde (brachyptere) soorten aangetroffen noch dimorfe soorten
waarvan bekend is dat ze versnipperingsgevoelig zijn.
Gegeven het feit dat het ecoduct geïsoleerd gelegen is tenmidden van intensief gebruikt
landbouwgebied, kunnen we concluderen dat er een ‘behoorlijk aantal’ habitat-typische
(stenotope) loopkeversoorten aanwezig is.
Dat is een weerspiegeling van het feit dat men er via doordachte aanleg en gericht beheer in
geslaagd is een aantal kwalitatieve ecotopen aan te leggen.
Het betreft allemaal mobiele soorten.
De geïsoleerde ligging verklaart ook de afwezigheid van minder mobiele soorten. Zeven jaar na
aanleg is er nog steeds geen brachyptere loopkeversoort aangetroffen. Om deze doelsoorten
meer kans te geven het ecoduct te bereiken, dient er veel meer kwalitatieve ecologische
infrastructuur aangelegd te worden in het omliggend intensief landbouwlandschap.
Er zijn zelfs bepaalde meer mobiele soorten die mogelijk het gebied niet kunnen bereiken. Zo
lijkt het ecoduct De Munt ten minste plaatselijk geschikt voor de Groene zandloopkever
(Cicindela campestris), maar is deze niet waargenomen bij de meerdere terreinbezoeken in
functie van het onderzoek naar sprinkhanen, dagvlinders en libellen.
Naar beheer toe stellen we voor het beheer op het ecoduct verder te zetten zoals het nu
plaatsvindt, met name een deel maaien en een deel spontaan laten evolueren. In de
natuurontwikkelingszone dreigen de pioniermilieus snel te verdwijnen door spontane
verbossing en daar is snelle actie aangewezen.
In de natuurontwikkelingszone hadden we meer oeversoorten en pioniersoorten verwacht,
maar door de extreem droge zomer van 2018 zijn deze mobiele soorten mogelijk (al dan niet
tijdelijk) verdwenen of dichter langs de plasranden gaan leven, waardoor ze gemist zijn in de
bodemvallen.
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10.4 Spinnen
10.4.1 Algemene bevindingen
We vingen bij voorliggend onderzoek van de T7 van ecoduct De Munt in 2018 met bodemvallen 4.920
spinnen, verdeeld over 82 soorten.
De gevangen spinnensoorten en hun aantallen per locatie worden weergegeven in Tabel 38, met
vermelding van:
•
de status in Vlaanderen volgens de Rode Lijst (Maelfait et al., 1998);
•
habitatvoorkeur (volgens Maelfait et al., 1998).
Er zijn 13 soorten op de Rode Lijst opgenomen, meer bepaald in de categorieën:
 Met uitsterven bedreigd (MUB): één soort: Heidepiraat (Piratula uliginosa);
 Bedreigd (B): drie soorten: Hahnia nava, Hygrolycosa rubrofasciata en Trachyzelotes pedestris;
 Kwetsbaar (K): negen soorten: Alopecosa cuneata, Arctosa leopardus, Asagena phalerata,
Euryopis flavomaculata, Pardosa lugubris, Pardosa prativaga, Phlegra fasciata, Tegenaria
silvestris en Zelotes petrensis;
Daarnaast zijn er nog twee soorten opgenomen in de categorie ‘Zeldzaam’ (Z), wat sensu stricto geen
‘Rode Lijst-soorten’ zijn, Enoplognatha caricis en Pardosa tenuipes.
Het zijn allebei soorten die hier aan de noordgrens van hun areaal voorkomen. Eén van beiden, de
Veldwolfspin (Pardosa tenuipes), is recent zeer sterk toegenomen en hoort in de categorie ‘Momenteel
niet bedreigd’ thuis.
Let op: Pardosa tenuipes stond tot voor kort bekend als Pardosa proxima.
Er zijn drie extra spinnensoorten waargenomen op terrein, die niet gevangen zijn met bodemvallen.
Het betreft de Tijgerspin (Argiope bruennichi), de Rietkruisspin (Larinoides cornutus) en de Platte
wielwebspin (Nuctenea umbratica). Dit zijn drie soorten uit de familie van de wielwebspinnen
(Araneidae). Het zijn soorten die zich vooral in de vegetatie ophouden en zelden gevangen worden
met bodemvallen. Deze waarnemingen zijn ingevoerd en raadpleegbaar in Waarnemingen.be, met
precieze vindplaats.
De Rode Lijst van Maelfait et al. (1998) is inmiddels ruim 20 jaar oud. Door enerzijds nieuwe inzichten
ten gevolge van veel nieuw verspreidingsonderzoek, en anderzijds door reële veranderingen (toename
/ afname) in voorkomen van soorten, is de status van heel wat soorten niet meer adequaat, waaronder
volgens ons alle i.k.v. voorliggend onderzoek gevangen Rode Lijst-soorten. We gaven hierboven reeds
een voorbeeld voor Pardosa tenuipes en we duiden dit (onder meer) in de soortbesprekingen meer
concreet. Zelfs de destijds als ‘Met uitsterven bedreigd’ beschouwde soort van dit onderzoek, is nu
eerder als ‘momenteel niet bedreigd’ te beschouwen, wat op zich uiteraard goed nieuws is.
De spinnen zijn gedetermineerd door Marc Janssen.
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Tabel 38: Spinnen gevangen in 2018, met 16 bodemvallen, op en in de directe omgeving van het ecoduct De Munt te Wuustwezel.

Soort / Locatie

RL

Hab.

EM1 EM2 EM3 EM4 EM5 EM6 EM7 EM8 EM9 EM10 EM11 EM12 EM13 EM14 EM15 EM16 Totaal
centraal op ecoduct

Agyneta decora
Agyneta rurestris
Alopecosa cuneata
Alopecosa pulverulenta
Araeoncus humilis
Arctosa leopardus
Asagena phalerata
Bathyphantes gracilis
Centromerita bicolor
Centromerus sylvaticus
Clubiona neglecta
Clubiona reclusa
Cnephalocotes obscurus
Dictyna uncinata
Dicymbium brevisetosum
Dicymbium nigrum
Diplostyla concolor
Drassodes cupreus
Drassyllus pusillus
Dysdera crocata
Enoplognatha caricis
Enoplognatha thoracica
Eratigena agrestis
Eratigena picta
Erigone arctica
Erigone atra

K

K
K

Godb

4
46
29

10
54
10

32
12

2
29
21

5
45
4
2

2
4
64
10
11

33
24

aanlooptaluds
4
1
2
4 27
32
36
21
19
4
1

ingerichte gronden
2
1
1
25
4

Gowt
Hd
2

2

3

3
1
2
1

4

1
18

7

1
21

1
1

1
8

2

2

9
3
1

5

15

12

1
2

1
1
3
2
12

1

1

10
1
1

1
16

1
1

1

1

1
1
1
12

5
14

2

12
1
8

2
3

3
1

11

3
1

2
4

1

1
4

Z (n)

1
1
1

1
1

1
3

1
3
4

4
2

1

1

5
5

3
2
3

1

1
1
3

1
1

1

4

31
1

2
3

5
7

2

19
31
442
159
16
21
3
7
108
3
5
2
2
1
5
8
25
4
64
1
3
1
5
8
45
32
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Soort / Locatie
Erigone dentipalpis
Ero furcata
Euophrys frontalis
Euryopis flavomaculata
Gongylidiellum vivum
Hahnia nava
Heliophanus flavipes
Hygrolycosa rubrofasciata
Lophomma punctatum
Mermessus trilobatus
Micaria pulicaria
Micrargus subaequalis
Microlinyphia pusilla
Neottiura bimaculata
Neriene clathrata
Nesticus cellulanus
Oedothorax fuscus
Oedothorax retusus
Ozyptila praticola
Ozyptila trux
Pachygnatha clercki
Pachygnatha degeeri
Palliduphantes ericaeus
Palliduphantes insignis
Palliduphantes pallidus
Pardosa amentata
Pardosa lugubris

RL

K

Hab.

EM1 EM2 EM3 EM4 EM5 EM6 EM7 EM8 EM9 EM10 EM11 EM12 EM13 EM14 EM15 EM16 Totaal

Godr

centraal op ecoduct
1
1
2
1
6
8
4
4
1
2

6

aanlooptaluds
1

10
2

1

2
B

Godr

B

Fdmot

1

1

1
8

3
2
6
1

2
2
1
1

3
1
1

7
1

6

2
3
3

2

5
1

4

8

ingerichte gronden
1
5
1
18

2

2

5

1

1
1
1
4

2

3
3

1

1

1

1
2
1
2

2
1

1

1
4

1
1
12

1

6
K

Fddv

2

1

24
57

67
122

29
10

15
17

1
2

1
41

22
1

7
2

9
1

1
45
1

4

2
6

2

1

1

5
1
4

1
3

5
4

3

13

1
19

2
7
1

2
6

2

56
1
26
3
16
3
1
1
1
39
14
27
2
2
4
1
143
210
17
1
42
131
1
3
26
11
8
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Soort / Locatie
Pardosa nigriceps
Pardosa palustris
Pardosa prativaga
Pardosa tenuipes
Pelecopsis parallela
Phlegra fasciata
Phrurolithus festivus
Piratula hygrophilus
Piratula uliginosa
Pisaura mirabilis
Pocadicnemis juncea
Prinerigone vagans
Robertus lividus
Tegenaria silvestris
Tenuiphantes tenuis
Tiso vagans
Trachyzelotes pedestris
Trochosa ruricola
Trochosa terricola
Troxochrus cirrifrons
Troxochrus scabriculus
Walckenaeria nudipalpis
Walckenaeria obtusa
Xysticus cristatus
Xysticus kochi
Zelotes latreillei
Zelotes petrensis

RL

Hab.

K
Z (n)

Mc

K

Godb

MUB

Hws

EM1 EM2 EM3 EM4 EM5 EM6 EM7 EM8 EM9 EM10 EM11 EM12 EM13 EM14 EM15 EM16 Totaal
centraal op ecoduct
1
2
2
2
1
2
4 24
6
5 59 113
1
1
5 16
1
8
1
6
1
2
1
1
4
5
2
1
1
7
3
1
1
1
1
1

aanlooptaluds
67
7
66
7
2
1

1
K

Fddd
2

B

Godt

2
31
1
2

1
4
1
1
1
13

1
10

1

1

61
3
79
7
2

28

26

47

6

2

2

1

5
7
1

40
19
1

81
33
1

8
3

5
4

4

4

4

1

4

10
3
1

2

3
3

15
7
17
3
7
1

3

2

6

1
12
38
7
2

ingerichte gronden

8

7
8
19

94
7
10
1
3

8

7

6
2
11
6

1
1
89
37

1
13
489
45

1
13
197
8

6
2
3
17

79
54
150
6

2

1
8

1

8
1
8
45
1
25

13
7
249
18

1

1

1

4
8

6
3
2
1

1

1
3
1
1

1
1
3
K

Godt

1

1
1
2
1

5
1

3
1
6
1

6
2

4
1
1

6

9

11

3

2
14

3

3

2
6

4
2

12
1
1

14
266
629
1.357
121
10
20
33
8
3
1
1
39
2
50
34
111
33
209
1
12
1
3
73
20
35
13
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Soort / Locatie
Zelotes subterraneus
Zora spinimana
Aantal exemplaren
Aantal soorten
Aantal Rode-Lijstsoorten

RL

Hab.

EM1 EM2 EM3 EM4 EM5 EM6 EM7 EM8 EM9 EM10 EM11 EM12 EM13 EM14 EM15 EM16 Totaal
centraal op ecoduct
3
3
2
1
179 168 228 370 270 294 211
28 33 41 40 24 24 26
6
7
8
9
4
4
4

aanlooptaluds

ingerichte gronden
1
1

56 204
18 24
4
6

262
27
6

324
38
9

295
34
6

7
4
721
28
5

464
27
6

429
26
5

445 4.920
30
82
3
15

LEGENDE:
RL = Rode Lijst:
 MUB: Met uitsterven bedreigd;
 B: Bedreigd;
 K: Kwetsbaar;
 Z: Zeldzaam. (waarbij (n) indiceert dat de soort voorkomt aan de noordrand van haar areaal)
Hab. = Voorkeurshabitat
 God = droge, voedselarme graslanden;
 Gow = natte, voedselarme graslanden;
 Mc= moerassen met grote-zeggenvegetaties;
 Hd = droge heide;
 Hw = natte heide;
 Fdd = droog loofbos;
 Fdmo = open, moerassig loofbos.
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10.4.2 De talrijkst gevangen spinnensoorten
Van 12 spinnensoorten zijn er gedurende voorliggend onderzoek meer dan 100 exemplaren gevangen.
Deze worden in Tabel 39 in afnemende volgorde van talrijkheid weergegeven:
Tabel 39: Overzicht van de 12 talrijkst gevangen spinnensoorten bij het bodemvalonderzoek in 2018 op ecoduct
De Munt.

Soort / Locatie
Pardosa tenuipes
Pardosa prativaga
Alopecosa cuneata
Pardosa palustris
Oedothorax retusus
Trochosa terricola
Alopecosa pulverulenta
Oedothorax fuscus
Pachygnatha degeeri
Pelecopsis parallela
Trachyzelotes pedestris
Centromerita bicolor

RL
Z (n)
K
K

B

Hab.

Totaal
1357
Mc
629
Godb
442
266
210
209
159
143
131
121
Godt
111
108

Opmerkelijk is dat de drie talrijkst gevangen soorten, Rode Lijst-soorten zijn. En er staat nog een vierde
Rode lijst-soort in de top-12.
Van de twee talrijkst gevangen soorten is echter duidelijk uit recent onderzoek, dat ze sterk
toegenomen zijn, en ook de twee andere soorten kunnen eerder als ‘momenteel niet bedreigd’
beschouwd worden.
Belangrijk om weten is dat de aantallen met bodemvallen gevangen exemplaren van een bepaalde
soort afhankelijk zijn van de mate van activiteit van de soort. De meeste soorten wolfspinnen
(Lycosidae) lopen veel rond en worden daardoor in hoge aantallen gevangen, in tegenstelling tot vele
webspinnen of soorten met een ‘sit and wait’ jachttechniek.
Zes van de twaalf talrijkst gevangen soorten zijn dan ook wolfspinnen (familie Lycosidae), waaronder
de vier talrijkst gevangen soorten en nrs. zes en zeven. Het betreft drie Pardosa-soorten, twee
Alopecosa-soorten en één Trochosa.
Vier van de twaalf talrijkst gevangen soorten zijn Dwerg- en Hangmatspinnen (familie Linyphiidae). Dit
is met verre voorsprong de soortenrijkste spinnenfamilie in België, met anno 2009 niet minder 264
soorten (Bosmans, 2009). Van deze vier talrijk door ons gevangen soorten zijn er twee uitgesproken
pioniersoorten, met name beide Oedothorax soorten.
Voorts staat er een strekspin (familie: Tetragnathidae) in de top-12, met name de Kleine dikkaak
(Pachygnatha degeeri). Deze is vaak zéér talrijk in graslanden.
De talrijkst gevangen soort, P. tenuipes, vertegenwoordigt ruim een vierde (27,6%) van al de gevangen
spinnen.
Omgekeerd, van 14 spinnensoorten is in de loop van het bodemvalonderzoek maar één exemplaar
gevangen. Dit kan zowel zwervende exemplaren betreffen van soorten die geen populaties hebben in
het gebied, als soorten die lastig te vangen zijn met bodemvallen. Onder die 14 soorten is er één Rode
Lijst-soort: de Trommelwolfspin (Hygrolycosa rubrofasciata).
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10.4.3 Voorkeurshabitat van de Rode Lijst-soorten
De 13 Rode Lijst-soorten die voorliggend onderzoek opleverde, zijn door Maelfait et al. (1998)
gekarakteriseerd naar ecotoopvoorkeur. We vinden de volgende verdeling:
 God = droge, voedselarme graslanden: zes soorten, waarvan twee soorten droge, voedselarme
graslanden met plekken kale bodem (Godb) verkiezen, twee andere met plekken ruige
vegetatie (Godr) en nog twee andere soorten met graspollen (Godt);
 Gow = natte, voedselarme graslanden: één soort, die de aanwezigheid van graspollen verkiest
(Gowt);
 Mc= moerassen met grote-zeggenvegetaties: één soort;
 Hd = droge heide: één soort;
 Hw = natte heide: één soort, die een voorkeur heeft voor veenmostapijten (Hws);
 Fdd = droog loofbos: twee soorten, waarvan één gebonden aan (veel) dood hout (Fddd) en de
andere aan bosranden (Fddv);
 Fdmo = open, moerassig loofbos: één soort, met voorkeur voor zeggebulten (Fdmot).
De conclusie is dat er een aardige diversiteit is aan habitatvoorkeuren, zowel droog (negen soorten)
als nat (vier soorten), zowel grasland (zeven soorten) als bos (drie soorten) als heide (twee soorten)
als moeras (één soort).
10.4.4 Vergelijking van de onderzochte locaties
Het aantal gevangen spinnen per locatie varieert van 56 ex. centraal op het ecoduct, in EM8, tot 721
ex. in het ‘natuurontwikkelingsgebied’, in EM13.
Het lage aantal ex. in EM8 kan verklaard wordt doordat dit de enige zwaar beschaduwd gelegen locatie
is, omringd door struweel en tegen het scherm aan de zuidrand van het ecoduct gelegen (dus ‘noordgeoriënteerd’).
Op de vier locaties op de aanlooptaluds (EM9 – EM12) zijn gemiddeld genomen 271 spinnen gevangen,
terwijl dat gemiddeld iets lager lag (222 ex.) op de acht locaties centraal op het ecoduct (EM1 – EM8).
Als we de ‘outlier’ EM8 er uit laten, ligt het gemiddelde nog steeds iets lager (245 ex.) centraal op het
ecoduct.
In het ‘natuurontwikkelingsgebied’ (locaties EM13-EM16) ligt het gemiddelde fors hoger (515 ex.), ook
zonder de ‘outlier’ EM13 zijn daar nog steeds gemiddeld 446 ex. per locatie gevangen.
Het aantal gevangen spinnensoorten per locatie is het hoogst op twee locaties centraal op het ecoduct,
met name aan weerszijden van de stobbenwal (41 soorten in EM3 en 40 soorten in EM4).
Ook de locatie met het minst aantal gevangen spinnensoorten ligt centraal op het ecoduct, met name
EM8 (18 soorten).
Gemiddeld genomen zijn de meeste spinnensoorten/locatie gevangen op de aanlooptaluds (31
soorten), iets meer dan centraal op het ecoduct (gemiddeld 29 soorten/locatie) en in het
‘natuurontwikkelingsgebied’ (gemiddeld 28 soorten).
Het aantal gevangen Rode Lijst-spinnensoorten per locatie (inclusief de ‘zeldzame’ soorten) is het
hoogst op locatie EM11, op het westelijk aanlooptalud, met name negen soorten.
Het is het laagst op locatie EM16, in het ‘natuurontwikkelingsgebied’ (drie soorten), wat ook zo was
voor de Rode Lijst-loopkevers (nul soorten).
Gemiddeld genomen zijn de meeste Rode Lijst-spinnensoorten/locatie gevangen op de aanlooptaluds
(zeven RL soorten), iets meer dan centraal op het ecoduct (gemiddeld zes RL soorten/locatie) en in het
‘natuurontwikkelingsgebied’ (gemiddeld vijf RL soorten).

166

In onderstaande tabel vergelijken we de exacte aantallen spinnen in de drie verschillende situaties:
 Centraal op het ecoduct De Munt (EM1 tot EM8).
 De aanlooptaluds (EM9 tot EM12).
 Het recent ingericht ‘natuurontwikkelingsgebied’ (EM13 tot EM16).
N locaties (= n
bodemvallen)
Centraal op ecoduct
Aanlooptaluds
Natuurontwikkelingsgebied

8
4
4

N spinnen

1.776
1.085
2.059

N soorten
spinnen
66
54
45

N Rode Lijstsoorten (incl.
‘zeldzame’ sp.)
10
11
7

Van de 82 bij het bodemvalonderzoek vastgestelde spinnensoorten, zijn er 66 centraal op het ecoduct
aangetroffen, en dus 16 soorten niet centraal op het ecoduct maar wel elders.
Van de 82 bij het bodemvalonderzoek vastgestelde spinnensoorten, zijn er 54 op de aanlooptaluds
aangetroffen (en dus 28 soorten niet).
Opmerkelijk is dat de vier bodemvallen op de aanlooptaluds meer Rode Lijst-spinnensoorten (11)
opleverden dan de acht bodemvallen centraal op het ecoduct (10 soorten).
Van de 82 bij het bodemvalonderzoek vastgestelde spinnensoorten, zijn er 45 in het
‘natuurontwikkelingsgebied’ aangetroffen (en dus 37 soorten niet).
Opmerkelijk is dat de vier bodemvallen in het ‘natuurontwikkelingsgebied’ meer spinnen (2.059 ex.)
opleverden dan de acht bodemvallen centraal op het ecoduct (1.776 ex.) en veel meer dan de vier
bodemvallen op de aanlooptaluds (1.085 ex.). Dit is echter terug te brengen tot de dominantie van één
bepaalde soort, de Veldwolfspin (Pardosa tenuipes), die verantwoordelijk is voor meer dan de helft
(53%) van het totaal aantal gevangen spinnen in het ‘natuurontwikkelingsgebied’! Er zijn van die soort
in dat deelgebied 1085 dieren gevangen, precies even veel als het totaal aantal gevangen spinnen (alle
soorten) op de aanlooptaluds…
10.4.5 Vergelijking met eerder onderzoek op ecoduct De Munt (T1 en T3)
Bij de T1 en T3 van ecoduct De Munt vond ook onderzoek naar spinnen plaats. We hebben – net als bij
de loopkevers – echter bedenkingen bij zowel (1) de methodiek, (2) bepaalde elementen van de
determinaties als (3) bij de rapportage.
(1) Zie hoger (loopkevers);
(2) Tijdens de T1 en T3 zijn door Bureau Waardenburg slechts een deel van de spinnen op naam
gebracht: geen dwerg- en hangmatspinnen (de soortenrijkste spinnenfamilie); bepaalde
wolfspinnen niet (‘wolfspin spec.’);
(3) In de analyse van Emond et al. (2015) van de twee eerste jaren van de monitoring op ecoduct
De Munt ontbreekt de link naar de Rode Lijst.
Als argument voor het negeren van de dwerg- en hangmatspinnen wordt aangegeven dat deze niet
relevant zijn m.b.t. ecologiche ontsnippering daar ze veelvuldig via de lucht disperseren. Dat klopt,
maar geldt ook voor de andere spinnensoorten, weliswaar enkel in juveniel stadium.
We gaven al in onze eerdere monitoringsrapporten van ecoducten aan dat literatuurstudie er op wijst
dat er geen inheemse spinnen zijn waarvoor er aanwijzingen zijn dat transportinfrastructuur een
barrière vormt. De aanwezigheid van geschikt habitat lijkt de doorslaggevende factor.
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Men zou de groep van de spinnen dus kunnen laten vallen bij monitoringsonderzoek van ecoducten.
Aan de andere kant zijn het zeer goede indicatoren om habitatkwaliteit te evalueren en om die reden
pleiten we er voor om ze wel te betrekken. Ze worden sowieso gevangen bij het bemonsteren van
loopkevers met bodemvallen en het zal bijdragen om de ecologische waarde van de ingerichte
terreinen grondig te evalueren.
Emond et al. (2015) besluiten:
In totaal zijn in T1 20 soorten bodemspinnen op en rond het ecoduct vastgesteld. Het betrof toen
uitsluitend (vrij) algemene tot zeer algemene soorten. De spinnenfauna was in 2012 nog weinig
ontwikkeld en bevatte relatief weinig soorten. Het betrof wel duidelijk een spinnenfauna van een
relatief vochtig habitat.
In T3 zijn 30 soorten bodemspinnen op en rond het ecoduct vastgesteld. Nog altijd betreft het
voornamelijk (vrij) algemene tot zeer algemene soorten, maar een uitzondering wordt gevormd door
de zeldzame Grimms kampoot, die kenmerkend is voor zonnige droge plekken en waarvan één
exemplaar is gevangen aan de westzijde van het ecoduct.
Over de jaren 2012 en 2014 gesommeerd zijn in inpassingsgebied De Munt 30 soorten spinnen
vastgesteld. Alle 20 soorten uit T1 zijn in T3 dus opnieuw vastgesteld.
Oeverwolfspin was in T3 nog altijd de talrijkste soort, maar de in 2012 nog talrijke grote dikkaak was
in 2014 nauwelijks nog aanwezig in de vangpotten. Daarentegen hebben zich in twee jaar tijd 10 extra
soorten gevestigd (meest nog in geringe aantallen).
In tegenstelling tot T1 (“vochtig habitat”) betreft de duidelijk in kwaliteit (en niet zozeer in kwantiteit)
toegenomen spinnenfauna in T3 er één van meer uiteenlopende habitats, variërend van vochtig tot
droog.
Grimms kampoot (Zelotes gallicus) (syn. Zelotes pseudoclivicolus) is inderdaad uitermate zeldzaam in
België en we konden de aanwezigheid niet bevestigen in 2018.
10.4.6 Vergelijking met andere ecoducten
We vergelijken de bevindingen van de spinnen van de T7 van de acht bodemvallen centraal op
ecoduct De Munt (EM1-EM8), met de eerdere onderzoeken op ecoducten elders in Vlaanderen.
Dit kan vergeleken worden omwille van vergelijkbare methodologie: telkens acht bodemvallen. Enkel
op de duur van de bemonstering zit variatie, wat uiteraard niet onbelangrijk is.
Los van de methodologie verschillen de ecoducten natuurlijk wel sterk in landschappelijke context
waarin ze zich bevinden:
 Ecoduct Warande: midden in uitgestrekt historisch permanent loof- en naaldbos (>1000 ha)
 Ecoduct Kikbeek: midden in uitgestrekt Nationaal Park Hoge Kempen (ca. 5000 ha), met veel
(droge en natte) heide en naaldbos
 Ecoduct Kempengrens: ten tijde van de T0 en T2 vooral naaldbos, en akkers, en brede
ecologisch waardevolle snelwegbermen; op wat grotere afstand droge en natte heide;

Periode / duur
Ecoduct Warande
T1
T3

8 maanden (8 maart – 7
november 2006)
11 maanden (29 febr 2008 –
19 jan 2009)

N spinnen

N soorten
spinnen

N Rode Lijstsoorten

2.052

63

13

1.466

80

19
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T7
Totaal T1-T7
Ecoduct Kikbeek
T1
T3
T7

11 maanden (1 maart 2012
– 30 januari 2013

9,5 maanden (4 april 2009 –
22 jan 2010)
9,5 maanden (3 april 2009 –
21 jan 2010)
(ruim) 10 maanden (17
maart 2013 – 27 jan 2014)

Totaal T1-T7
Ecoduct De Munt
T1*

2x 3 weken

T3*

2x 3 weken

T7

8 maanden (6 maart – 5
nov. 2018)

2.269

69

15

5.787

100

23

1.198

78

23

1.791

96

28

1.301

90

30

4.290

132

46

Geen precieze
aantallen
Geen precieze
aantallen
1.776

20**

Niet vermeld

30**

Niet vermeld

66

10

Ecoduct
Kempengrens
T2

7 maanden (17 maart – 24
812
54
8
oktober 2016)
*de T1 en T3 van De Munt zijn voor de volledigheid toegevoegd maar kunnen niet gebruikt worden ter
vergelijking wegens gebrekkige methodiek. Zo zijn de spinnen van de soortenrijkste families (dwergen hangmatspinnen) niet op naam gebracht**.
Als we de T7 onderzoeken op ecoduct Kikbeek, Warande en De Munt vergelijken qua aantal gevangen
spinnensoorten én Rode Lijst-soorten, zien we dat Kikbeek best scoort en Warande net iets beter dan
De Munt.
Ecoduct Kikbeek is gelegen in een context van heidegebieden en de daar aanwezige ecotopen, zoals
droge heide en droge voedselarme graslanden, zijn erg soortenrijk voor spinnen.
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10.4.7 Soortbesprekingen
Eerst bespreken we de ecotoopvoorkeur volgens de literatuur, vervolgens onze eigen bevindingen in
het studiegebied.
10.4.7.1 Met uitsterven bedreigd

Piratula uliginosa, de Heidepiraat, werd anno 1998 als ‘met uitsterven bedreigd’ beschouwd (Maelfait
et al., 1998). Waar de soort voorkomt, is ze vaak talrijk (Roberts, 1998), een fenomeen dat bij spinnen
(en in het bijzonder bij wolfspinnen) eerder regel dan uitzondering is. P. uliginosus is de enige
Pirata/Piratula-soort die soms in vrij droge omstandigheden kan gevonden worden (Roberts, 1998).
Het voorkeursbiotoop is nochtans natte heide met veenmossen (Maelfait et al., 1998).
We vingen in totaal acht exemplaren van de Heidepiraat op ecoduct De Munt, zes mannetjes en twee
wijfjes, in de periode mei – juli 2018. De meeste dieren zijn gevangen op locaties EM9 (drie ex.) en
EM10 (vier ex.), op het oostelijk aanlooptalud. Deze aantallen wijzen op een (kleine) populatie.
Centraal op het ecoduct, langs de zuidzijde van de stobbenwal, is één (zwervend?) mannetje
waargenomen.
Van deze soort vonden we in 2016 (bij de T2) één mannetje op het ecoduct Kempengrens te Postel, in
de hoofdstobbenwal. Dat betrof wellicht een zwerver vanuit de goede populaties in de omgeving, in
natte heide en in een Pijpenstrovegetatie (Lambrechts et al., 2017).
Op het ecoduct Kikbeek te Maasmechelen noteerden we twee mannetjes Heidepiraat tijdens de T7 (in
2013) maar op dat ecoduct waren op dat moment al kleine zones natte heide en veenmossen (dus het
voorkeurshabitat) aanwezig (Lambrechts et al., 2014).
10.4.7.2 Bedreigd

Hahnia nava, het Heidekamstaartje, is sinds Maelfait et al. (1998) op heel wat nieuwe vindplaatsen
aangetroffen. Voedselarme graslanden met plekken ruige vegetatie genieten de voorkeur volgens deze
auteurs.
We vingen tijdens de T7 op ecoduct De Munt drie ex. Heidekamstaartje, één centraal op het ecoduct
en twee aan weerszijden op de aanlooptaluds.
De soort kan in flinke aantallen in snelwegbermen voorkomen, zo blijkt:
 in 14 verschillende bermen van de snelweg E314, met opmerkelijk hoge aantallen in een
vochtig grasland met veel mossen te Maasmechelen (Lambrechts et al., 2000b).
 50 dieren in een brede snelwegberm in Postel in 2012 (T0), op 100m ten oosten van de plaats
waar twee jaar later ecoduct Kempengrens is aangelegd. In 2016 (T2) is één exemplaar Hahnia
nava in de stobbenwal op het ecoduct Kempengrens gevonden (Lambrechts et al., 2017).
Op ecoduct Kikbeek zijn in totaal 15 Heidekamstaartjes gevangen (Lambrechts et al., 2014).
Hygrolycosa rubrofasciata, de Trommelwolfspin, komt aan haar naam omdat de mannetjes in aprilmei tot op een paar meter afstand hoorbare trommelgeluiden maken. De soort leeft in vochtige bossen
en venen. De bossen zijn open (lichtrijk) en de kruidlaag bij voorkeur met veel zeggebulten (Maelfait
et al., 1998). In een studie in natte heide in Limburg was de voorkeur voor grasrijke (Pijpenstro)
situaties opvallend (Lambrechts, 2002). De Trommelwolfspin is plaatselijk niet zeldzaam in de
Antwerpse en Limburgse Kempen.
We vingen één wijfje Trommelwolfspin in april 2018 op het westelijk aanlooptalud van ecoduct De
Munt. Zulke lage aantallen van een wolfspin wijzen voor die specifieke plaats op een zwervende
exemplaar.
Op het ecoduct Kempengrens is de soort bij de T2 in 2016 (nog) niet aangetroffen, terwijl er binnen
een straal van een km wel populaties bekend zijn (Lambrechts et al., 2017).
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Op het ecoduct Kikbeek noteerden we slechts één (zwervend) dier, tijdens de T3 (Lambrechts et al.,
2014).
Trachyzelotes pedestris, de Stekelkaakkampoot, komt/kwam in Nederland vooral op kalkgraslanden
voor, maar in België is de soort algemener verspreid (Roberts, 1998). In Limburg en Vlaams-Brabant is
de soort door ons de voorbije 15 jaren regelmatig gevangen en uit de vindplaatsen blijkt een voorkeur
voor droge, schraal begroeide (warme) graslanden (Lambrechts & Janssen, diverse publicaties).
Trachyzelotes pedestris is bij de T2 reeds talrijk op het ecoduct Kempengrens gevangen (77 dieren),
waarvan de meerderheid aan de hoofdstobbenwal (67 ex.). De soort is er ook in een nabijgelegen
snelwegberm talrijk aangetroffen (Lambrechts et al., 2017).
We vingen hoge aantallen Stekelkaakkampoot op ecoduct De Munt. We registreerden de soort op zes
van de acht plekken centraal op het ecoduct, maar niet in de gemaaide zone (EM5-EM6). Ze werd wél
in de hoogste aantallen gevonden aan weerszijden van de gemaaide zone (EM4= zuidrand stobbenwal:
28 ex.; EM7: 17 ex.).
Ze was op de vier onderzochte locaties op de aanlooptaluds present, met de hoogste aantallen (45 ex.)
evenwel duidelijk in EM11, een zuidgericht grazig talud.
Op de vier onderzochte locaties in het ‘natuurontwikkelingsgebied’ ontbrak ze daarentegen.
10.4.7.3 Kwetsbaar

Alopecosa cuneata, de Dikpootpanterspin, was anno 2012 de derde talrijkst gevangen soort (met 206
ex.) en in 2016 de vierde talrijkst gevangen soort (172 ex.) in het T0 resp. T2 onderzoek van ecoduct
Kempengrens. De soort is er echter NIET op het ecoduct aangetroffen (maar dus in de toekomst wel
te verwachten), maar wel in de omgeving, in mooi ontwikkelde droge, voedselarme graslanden in
snelwegbermen.
Bij voorliggend T7-onderzoek op ecoduct De Munt was de Dikpootpanterspin de derde talrijkst
gevangen spinnensoort, met 442 ex., verspreid over alle 16 onderzochte locaties.
Centraal op het ecoduct is de soort overal talrijk, in het bijzonder in het jaarlijks gemaaide grasland
(EM6: 64 ex. = meest van alle locaties). Enkel in de beschaduwd gelegen locatie EM8 zijn lage aantallen
gevangen (vier ex.).
Op de vier onderzochte locaties op de aanlooptaluds is de soort ook goed vertegenwoordigd en zijn
onderling gelijkaardige aantallen (25 – 36 ex.) gevangen.
De open (veel kale bodem) en meer vochtige locaties EM13-EM15 in het ‘natuurontwikkelingsgebied’
leverden erg lage aantallen op (één – twee ex.), enkel de meer grazige site EM16 resulteerde in wat
meer dieren (10 ex.).
Arctosa leopardus, de Moswolfspin, is een soort met een kenmerkend uiterlijk die een voorkeur heeft
voor nat voedselarm grasland met pollenvegetatie (Maelfait et al., 1998) terwijl ze volgens Roberts
(1998) vooral in mosrijke venen algemeen kan zijn. We stelden in meerdere studies vast dat er een
duidelijke voorkeur is voor schaars begroeide (niet beboste) natte terreinen (dus met veel kale natte
plekken) (cfr. onder meer Lambrechts, 2002).
Onze bevindingen op ecoduct De Munt sluiten hier mooi bij aan: alle 21 gevangen dieren zijn bekomen
in de open (veel kale bodem) en meer vochtige locaties EM13-EM15 in het
‘natuurontwikkelingsgebied’. We hadden hier evenwel (veel) hogere aantallen verwacht.
Asagena phalerata, de Heidesteatoda, leeft vooral van mieren, en zou meestal in de buurt van
(bos)mierennesten voorkomen (Roberts, 1998; Noordam, 1998). De voorkeur gaat uit naar droge
heide (Maelfait et al., 1998). We stelden recent een toename van deze spinnensoort vast in
Vlaanderen: we ontdekten tal van nieuwe vindplaatsen en vrij hoge aantallen, niet enkel in typisch
leefgebied zoals in een soortenrijk heidegebied in Dessel (Lambrechts et al., 2012), maar ook na
natuurherstel in het Vinne in Zoutleeuw, ver buiten de zandige Kempen (Lambrechts et al., 2013b) en
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op meerdere plaatsen in de duinen (cfr. overzicht in Lambrechts et al., 2018), alwaar de soort nooit
eerder was vastgesteld.
Deze mooie kogelspin is bij de T0 in 2012 op negen van de 10 onderzochte locaties in de omgeving van
het ecoduct Kempengrens aangetroffen (in totaal 63 ex). In 2016 bij de T2 lagen de aantallen op
diezelfde locaties lager (in totaal 35 ex.) en de Heidesteatoda ontbrak op dat moment nog op het
ecoduct Kempengrens.
We vingen twee mannetjes en één wijfje Heidesteatoda op ecoduct De Munt, meer bepaald op een
schraal begroeide locatie in het ‘natuurontwikkelingsgebied’ (EM15).
Euryopis flavomaculata, de Geelvlekjachtkogelspin, is een uitzondering onder de Kogelspinnen
(Theridiidae) omdat ze geen web maakt. Ze jaagt vooral op mieren door er snel omheen te lopen, ze
ondertussen in te spinnen en ze vervolgens in een poot te bijten (Noordam, 1998). Het optimale
biotoop zou bestaan uit droge schaalgraslanden met ruige vegetatie die voor schaduwrijke en dus
vochtigere omstandigheden zorgt (Maelfait et al., 1998) terwijl Roberts (1998) aangeeft dat zowel
natte als droge plaatsen bewoond worden. Onze eigen ervaringen met deze soort wijzen erop dat men
haar in een breed scala aan ecotopen kan tegenkomen.
We vingen op ecoduct De Munt drie exemplaren van de Geelvlekjachtkogelspin, centraal op het
ecoduct, aan weerszijden van de stobbenwal (EM3-EM4).
Pardosa lugubris, de Zwartstaartboswolfspin, leeft op lichtrijke plaatsen in en bij droge loof- en
naaldbossen. Van deze soort zijn er 10 ex. op het ecoduct Kempengrens gevangen bij de T2, verspreid
over drie locaties.
Op ecoduct De Munt zijn naar ‘wolfspin-normen’ lage aantallen (acht ex.) gevangen op twee locaties
op de aanloopstaluds, aan weerszijden van het ecoduct.
Pardosa prativaga, de Oeverwolfspin, is in een groot deel van de Benelux algemeen, op natte
onbeschaduwde plaatsen (Roberts, 1998). Maelfait et al. (1998) vermelden een voorkeur voor
moerassen met grote zeggenvegetaties.
We vingen op het ecoduct Kempengrens in 2016 (T2) vijf dieren op drie locaties.
Bij voorliggend T7-onderzoek op ecoduct De Munt was de Oeverwolfspin de tweede talrijkst gevangen
spinnensoort, met 629 ex., verspreid over alle 16 onderzochte locaties.
Opvallend is dat de hoogste aantallen (113 ex.) van deze vochtminnende soort zijn bekomen centraal
op het ecoduct, aan de zuidzijde van de takkenril (EM4).
Meer volgens de verwachting is dat de beide locaties op het westelijk aanlooptalud (EM10 en EM11),
die nabij een grote waterpartij liggen, hoge aantallen Oeverwolfspin opleverden (94 resp. 89 ex.).
De drie meest schraal begroeide, vochtige locaties in de ‘natuurontwikkelingszone’ daarentegen
(EM13-EM15) leverden lage aantallen op (7 – 13 ex), terwijl op de dichtgrazige locatie EM16 aldaar wel
54 dieren zijn gevangen. Wellicht zullen de aantallen hier toenemen naarmate de vegetatiesuccessie
toeneemt (tenzij het terrein zou verbossen).
Phegra fasciata, de Gestreepte springspin, staat bekend om haar binding aan plekken kale bodem in
droge voedselarme graslanden (Maelfait et al., 1998).
Er zijn 10 exemplaren gevangen op ecoduct De Munt, waarvan negen centraal op het ecoduct.
Zelotes petrensis, de Steppekampoot, was in 2016 (T2) de vijfde talrijkst gevangen soort op ecoduct
Kempengrens, met 159 ex. De soort is toen gevonden op zeven van de acht onderzochte plaatsen in
het achterland, met vooral hoge aantallen in twee brede snelwegbermen op 100m ten oosten van het
ecoduct (EK2, zuidzijde: 49 ex.; EK6, noordzijde: 47 ex.). Ondanks deze hoge aantallen vlakbij het
ecoduct, en ruime verspreiding, is de Steppekampoot in 2016 niet op het ecoduct Kempengrens zelf
gevonden.
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Bij de T7 van ecoduct De Munt is de soort wel centraal op het ecoduct aangetroffen (vier ex., verspreid
over vier locaties nabij de stobbenwal), en voorts vooral op het westelijk aanlooptalud (EM11 en EM12,
acht ex.) en een enkel exemplaar in de ‘natuurontwikkelingszone’ (EM14).
10.4.7.4 Zeldzaam

Enoplognatha caricis, de Moerastandkaak, is aangetroffen op het westelijk aanlooptalud (één ex.) en
in het aanpalend natuurontwikkelingsgebied (twee ex.).
Pardosa proxima, de Veldwolfspin, is algemeen in Zuid-Europa, maar heeft (had) bij ons zijn
noordgrens. In Nederland is (was) ze enkel in Zuid-Limburg gevonden (Roberts, 1998).
De soort is recent sterk toegenomen en wordt tegenwoordig vaak in hoge aantallen gevonden. Eén
(van de vele) voorbeeld(en): bij een bodemvalonderzoek in 2005 in het VNR Zwinduinen en –polders
was dit de talrijkst gevangen soort (1.551 ex.). Er zijn toen bijzonder hoge aantallen gevonden in een
nat, kort gegraasd grasland (Lambrechts et al., 2007).
Ook bij voorliggend T7-onderzoek op ecoduct De Munt was het de talrijkst gevangen spinnensoort,
met 1.357 ex., verspreid over alle 16 onderzochte locaties. De Veldwolfspin vertegenwoordigt ruim
een vierde (27,6%) van al de gevangen spinnen.
Centraal op het ecoduct is ze duidelijk het meest abundant op de twee gemaaide locaties (EM5 en
EM6). Maar de hoogste aantallen zijn zeer nadrukkelijk aanwezig in de ‘natuurontwikkelingszone’, wat
bevestigt dat vochtige tot natte pioniersituaties de voorkeurshabitat zijn.
10.4.7.5 Momenteel niet bedreigd

Mermessus trilobatus, de Drielobbige Amerikaanse dwergspin, is in 1999 voor het eerst in België
gevonden, in de Mechelse heide (Lambrechts et al., 2002). De soort heeft momenteel een holarctische
verspreiding. Eerst kwam ze enkel in Noord-Amerika voor, nu ook in Europa. De soort heeft zich
sindsdien sterk verspreid en wordt sinds 2007 ook in hogere aantallen gevonden zoals beschreven door
Lambrechts et al. (2008). Mermessus trilobatus is één der meer algemene spinnensoorten in ons land
(aan het worden). In 2016 (bij de T2) zijn zes ex. op het ecoduct Kempengrens gevonden.
Bij voorliggend T7-onderzoek op ecoduct De Munt zijn 39 dieren Mermessus trilobatus gevangen, op
12 van de 16 onderzochte locaties, vooral centraal op het ecoduct.
Als we het verspreidingspatroon van al de overige spinnensoorten nader bestuderen, zien we enkele
opvallende (doch evidente) zaken:
 een aantal uitgesproken pioniersoorten, zoals de drie aangetroffen Erigone soorten en vooral
de twee Oedothorax-soorten, vertonen een uitgesproken voorkeur voor de
‘natuurontwikkelingszone’.
 een aantal soorten, is enkel of vooral nabij de stobbenwal op het ecoduct aangetroffen: onder
meer de Gewone bodemkrabspin (Ozyptila praticola) en Holenspin (Nesticus cellulanus).
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10.4.8 Conclusies

We vingen bij de T7 van ecoduct De Munt in 2018 met bodemvallen 4.920 spinnen, behorende
tot 82 soorten. Hiervan zijn 15 soorten op de Rode Lijst opgenomen, één soort als ‘met
uitsterven bedreigd’, met name de Heidepiraat (Pirata uliginosus), en voorts drie ‘bedreigde’
soorten, negen ‘kwetsbare’ soorten en twee ‘zeldzame’ soorten.
We argumenteren dat de meerderheid, zoniet alle, van de genoemde Rode lijstsoorten niet
meer op Rode Lijst thuishoren, of althans in ‘lagere’ categorieën , maar dat het wel goede
indicatoren voor bepaalde habitats zijn. Het betreft voor een belangrijk deel soorten van
habitats als droge en natte, voedselarme graslanden (zeven soorten), droge en natte heide
(twee soorten) die in de directe omgeving – dus het intensieve agrarische landschap – niet of
nauwelijks te verwachten zijn. Wél op wat grotere afstand, zoals op het Groot Schietveld van
Brecht / Wuustwezel (5,7 km in vogelvlucht).
Dat is dus een indicatie dat de aangetroffen spinnensoorten er in slagen om aanzienlijke
afstanden te overbruggen om nieuw geschikt leefgebied te koloniseren.
Onze inschatting is dan ook dat specifiek voor spinnen het ecoduct De Munt, inclusief
aanpalend natuurontwikkelingsgebied, een belangrijke functie heeft als stapsteen in het
landschap, maar niet noodzakelijk is als manier voor spinnen om transportinfrastructuur te
passeren.
Een interessante vraag die zich stelt is of het ecoduct De Munt, als ‘bult’ in een overigens vlak
landschap, meer door de lucht disperserende spinnen ‘vangt’ dan een willekeurige andere plek.
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10.5 Mieren
In onderstaande Tabel 40 wordt per locatie aangegeven welke mierensoorten gevangen zijn met
bodemvallen in 2018. Ook staat de status volgens de Rode Lijst (Dekoninck et al., 2003) en de kaste
vermeld, waarbij:
•
WER=werkster
•
OGY=ongevleugelde gyne
•
GGY=gevleugelde gyne
•
MAN=mannetje
Bij de mieren vangt men vooral werksters en in mindere mate geslachtsdieren. De geslachtsdieren,
meer bepaald de wijfjes (gynes, ‘koningin’) en mannetjes, zijn gevleugeld (uitgezonderd sommige
mannetjes). Na de korte voortplantingsperiode zoekt het wijfje (gevleugelde gyne) een plekje om een
nieuw nest te starten. De vleugels worden dan afgeworpen (ogy = ongevleugelde gyne).
De mieren zijn gedetermineerd door François Vankerkhoven.
Er zijn bij voorliggend onderzoek in totaal 2.632 mieren gevangen met bodemvallen, verdeeld over 13
soorten.
Geen enkel van de gevangen soorten heeft op de Rode Lijst (Dekoninck et al., 2003) een status die
afwijkt van ‘momenteel niet bedreigd’. Geen van de soorten is zeldzaam te noemen binnen het kader
van de meest recente mierenatlas van België (Dekoninck et al., 2012).
De precieze vangstaantallen per mierensoort hebben niet zo veel ecologische betekenis (in
tegenstelling tot loopkevers en spinnen) omdat ze vooral variëren met de afstand van de bodemval tot
een mierennest.
Hoewel in totaal 13 mierensoorten zijn vastgesteld, is op elke onderzochte locatie een opvallend gelijk
aantal soorten vastgesteld, namelijk vier of vijf.
Enkel twee locaties weken hier van af: EM15 en EM16 (slechts drie resp. één soort). Het is bekend dat
de rijkste mierenfauna op ‘gerijpte’, weinig verstoorde terreinen te vinden is. En net afgegraven
terreinen, zoals het natuurontwikkelingsgebied (EM13-EM16), zijn de eerste jaren soortenarm.
Het aantal soorten per ‘deelgebied’ is als volgt:
 Centraal op ecoduct: negen soorten;
 Aanlooptaluds: acht soorten;
 Natuurontwikkelingsgebied: acht soorten.
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Tabel 40: Mieren gevangen in 2018 met 16 bodemvallen op en in de directe omgeving van het ecoduct De Munt.
Wetenschappelijke naam

Nederlandse naam Kaste EM01 EM02 EM03 EM04 EM05 EM06 EM07 EM08 EM09 EM10 EM11 EM12 EM13 EM14 EM15 EM16 Totaal

centraal op ecoduct
Formica fusca
Lasius flavus
Lasius fuliginosus
Lasius niger
Lasius platythorax
Lasius umbratus
Myrmica rubra

Grauwzwarte mier
Gele weidemier
Glanzende houtmier
Wegmier
Humusmier
Schaduwmier
Gewone steekmier

Myrmica ruginodis
Myrmica rugulosa

Bossteekmier
Kleine steekmier

Myrmica sabuleti

Zandsteekmier

Myrmica scabrinodis

Temnothorax nylanderi
Tetramorium caespitum
Aantal exemplaren
Aantal soorten

Moerassteekmier

Bosslankmier
Zwarte zaadmier

WER
GGY
OGY
WER
WER
OGY
GGY
MAN
OGY
WER
Totaal
WER
OGY
WER
Totaal
OGY
WER
Totaal
GGY
MAN
OGY
WER
Totaal
WER
WER

4

199

3

5

298

1
58

20

13

aanlooptaluds

1

124

1
98

1

4

1
240

99

6
1
2

2

6

ingerichte gronden
1

142

2

1

7

55
1
5
21 1.381
50
7
6
42
12
707
767
1
1
26
27
1
1
2
1
4
28
293
326
2
8

54
5

16
3

21 2.632
1
13

48

33

8

1

1

1

50
1
1
1
36
37

14
15

2

1
1

24
3
228
255

11
1
130
142

1
1

1

2
5
2
152
161

1
2
79
81

1
2
4

1
2
1
5
8

1
40
42

3
3

17
17
1

1
26
27
1
1
1
1

1

2
22
24

1
13
30
44

1
1

2
20
22

2
2

3
3

66
66

3
2
85
90

3
21
24

4
35
39

10
11

2

264
4

318
5

321
5

176
4

172
5

149
5

405
5

187
4

79
5

101
4

214
4

93
4

62
5
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11 Wilde bijen
11.1 Inleiding
In België leven meer dan 375 soorten wilde bijen (Apidae) (Rasmont et al., 1995), maar in tegenstelling
tot de honingbij (Apis mellifera) zijn ze veel minder bekend.
Buiten de intrinsieke waarde van al deze soorten in een soortenrijke leefomgeving zijn wilde bijen ook
van groot belang bij de bestuiving van cultuurgewassen en vele wilde planten. Bijen en hun larven
leven van nectar en stuifmeel dat ze op bloemen verzamelen. Er zijn soorten die verschillende bloemen
bezoeken (polylectisch) terwijl anderen zich beperken tot één of enkele plantensoorten (mono- tot
oligolectisch), plantenfamilie en/of bloemkleur. Hierdoor zijn bijen een zeer goed voorbeeld van
“sleutelsoorten”, die van essentieel belang zijn voor het behoud van het ecosysteem (La Salle & Gould,
1993). Hoewel honingbijen bekend staan als belangrijke bestuivers blijkt uit onderzoek dat “wilde”
bijen even belangrijk zo niet belangrijker zijn (Allen-Wardell et al., 1998).
Sinds enkele jaren wordt door imkers een drastische achteruitgang van de honingbijpopulatie
vastgesteld. Oorzaken die genoemd worden voor deze afname zijn onder andere de opkomst van de
varroa-mijt, het sterk veranderende landschap en hiermee gepaard gaande verarming in
bloemenrijkdom en gebruik van pesticiden. De toestand bij de wilde bijen is veel minder bekend. Toch
moeten we ons dringend zorgen maken daar uit recente studies uit naburige landen blijkt dat wilde
bijen drastisch achteruit zijn gegaan, zowel in soortendiversiteit als in aantallen. Uit een BritsNederlandse studie kwam onder andere naar voor dat in 52 tot 67% van de Britse en Nederlandse
10x10 km-hokken de soortenrijkdom gedaald is en dit met ongeveer 30% minder soorten (Biesmeijer
et al., 2006).
Uit de Rode Lijst van de Nederlandse bijen blijkt dat meer dan de helft van de soorten bedreigd of
verdwenen is. Sinds 1970 zijn al 35 soorten hier niet meer gevonden (Peeters et al., 2012). Er is voor
wat Nederland betreft geen diergroep aan te wijzen waarvan zoveel soorten verdwenen zijn als van
de wilde bijen en waarvan het aantal soorten een dergelijk dramatisch verloop kennen (Calle et al.,
2008). Er zijn geen redenen om aan te nemen dat de toestand in België of Vlaanderen beter zou zijn.
Als belangrijkste oorzaken voor de achteruitgang van de bijendiversiteit en aantallen worden
genoemd:
-

-

-

Verarming van de flora. Het aantal plantensoorten is afgenomen en ook de dichtheid van
bloemen is lager dan vroeger. Vooral intensivering en schaalvergroting in het agrarische gebied
heeft een enorme afname van bloemenrijkdom tot gevolg gehad.
Afname van kleine landschapselementen. Het hedendaagse landschap is uniformer en strakker
ingericht waardoor de variatie aan habitats verdwijnt. Vele bijen moeten het hebben van
‘rommelige’ terreintjes met een gevarieerd reliëf en kleine zandwandjes, dode houtresten,
houtwallen,….
Vermesting van de bodem heeft tot gevolg dat kale, zandige plekjes dichtgroeien met grassen
en mossen waardoor deze niet meer geschikt zijn voor in de bodem nestelende bijen.
Versnippering. Doordat bijen afhankelijk zijn van een leefgebied waarin zowel de
voedselplanten als de nestgelegenheid op korte afstand van elkaar liggen zijn bijen extra
gevoelig voor versnippering van leefgebieden.

Over de Belgische situatie van de wilde bijen is nog te weinig bekend. Gezien de dramatische
achteruitgang in onze buurlanden is ook bij ons dringend meer onderzoek nodig naar de bijenfauna.
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11.2 Methodiek
11.2.1 Algemeen
De inventarisatie werd uitgevoerd door gebruik te maken van kleurvallen aangevuld met
zichtwaarnemingen. Er werd enkel geïnventariseerd op het aangelegde ecoduct en de bij het ecoduct
horende natuurlijk ingerichte gebieden. Hierdoor kan gesteld worden dat de gevonden soorten het
ecoduct gebruiken als nestlocatie, foerageergebied of corridor.
De locaties van de kleurvallen worden weergegeven in Figuur 111.
Tabel 41: Data waarop veldwerk uitgevoerd werd.

Datum
6/04/2018
18/05/2018
25/06/2018
26/07/2018
16/08/2018
Totaal aantal dagen

Zichtwaarneming Kleurvallen
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
5

5

11.2.2 Kleurvallen
Gedurende vijf dagen werden voor 9u ’s morgens vier tot vijf reeksen kleurvallen uitgezet. Kleurvallen
zijn wit, geel en blauw gekleurde kommen gevuld met water met een beetje detergent. Wilde bijen
aanzien deze kleurvallen verkeerdelijk als bloemen en komen in het water terecht. Doordat de
oppervlaktespanning gedaald is door toevoeging van wat detergent zakken de gevangen exemplaren
naar de bodem.
Vangsten uit de kleurvallen of in het veld niet te determineren exemplaren werden meegenomen.
Thuis werden deze gewassen, gedroogd, geprepareerd en opgespeld om vervolgens gedetermineerd
te worden aan de hand van gespecialiseerde literatuur. De verzamelde dieren worden bewaard in de
privécollectie van Maarten Jacobs en zijn hier te raadplegen.
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Figuur 110: Reeks kleurvallen (geel, wit en blauw) ter illustratie op het ecoduct Kempengrens te Postel (foto:
Maarten Jacobs).

Figuur 111: Situering kleurvalreeksen voor onderzoek naar wilde bijen.
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11.3 Resultaten
11.3.1 Algemene bevindingen
In het kader van voorliggend project werden 129 wilde bijen op naam gebracht wat resulteerde in 32
soorten wilde bijen aangetroffen op het ecoduct en aanpalende ingerichte terreinen. De volledige
soortenlijst is weergegeven in Tabel 42.
Tijdens zichtwaarnemingen en netvangsten werden 28 soorten bijen genoteerd. In de kleurvallen
werden 56 bijen gevangen verdeeld over 15 soorten.
Het totaal aantal bijensoorten in Vlaanderen is voorlopig nog onbekend. Uit België zijn zo’n 375
soorten bekend. Ten opzichte van deze totale bijenrijkdom vonden we in het gebied dus een kleine
10% terug. In vergelijking met natuurgebieden in de Kempen is dit een laag aantal maar gezien de
ligging in een intensief landbouwlandschap zijn de gevonden soorten en soortenmix veelbelovend in
de uitbouw naar een geschikt leefgebied voor tal van wilde bijensoorten.
Er moet wel opgemerkt worden dat de zomer van 2018 extreem warm en droog was. Hierdoor was
nagenoeg de volledige vegetatie op en rond het ecoduct vanaf begin juli verdroogd. Er waren vanaf
dan weinig tot geen bloeiende planten meer aanwezig. Bij extreme droogte en hitte produceren
planten ook minder of geen nectar. Deze omstandigheden hebben zeker een impact gehad op de
aanwezige bijenfauna en de voorliggende inventarisatieresultaten. In juli en augustus werden amper
wilde bijen waargenomen.
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Rode Lijst (Reemer
2018)

trend (Reemer 2018)

e

neen

poly

algemeen

stabiel of toegenomen

TNB

Nomada lathburiana, N. goodeniana

1

Zwart-rosse Zandbij

e

neen

oligo

algemeen

stabiel of toegenomen

TNB

Nomada leucophthalma

1

Andrena dorsata

Wimperflankzandbij

e

neen

poly

algemeen

stabiel of toegenomen

TNB

Nomada zonata

3

Andrena flavipes

Grasbij

e

neen

poly

algemeen

stabiel of toegenomen

TNB

Nomada fucata

16

Andrena haemorrhoa

Roodgatje

e

neen

poly

algemeen

stabiel of toegenomen

TNB

Nomada ruficornis

5

Andrena praecox

Vroege zandbij

e

neen

oligo

algemeen

stabiel of toegenomen

TNB

Nomada ferruginata

4

Andrena vaga

Grijze zandbij

e

neen

oligo

algemeen

stabiel of toegenomen

TNB

Nomada lathburiana

4

Bombus hortorum

Tuinhommel

eh

neen

poly

algemeen

stabiel of toegenomen

TNB

Bombus barbutellus, B. norvegicus

3

Bombus hypnorum

Boomhommel

h

neen

poly

algemeen

stabiel of toegenomen

TNB

Bombus barbutellus

1

Bombus jonellus

Veenhommel

eh

neen

poly

vrij zeldzaam

matig afgenomen

KW

Bombus sylvestris

1

Bombus lapidarius

Steenhommel

eh

neen

poly

algemeen

stabiel of toegenomen

TNB

Bombus rupestris

24

Bombus lucorum

Veldhommel

e

neen

poly

algemeen

stabiel of toegenomen

TNB

Bombus bohemicus?

Bombus magnus

Grote veldhommel

e

neen

poly

zeldzaam

sterk afgenomen

OG

Bombus bohemicus

Bombus pascuorum

Akkerhommel

eh

neen

poly

algemeen

stabiel of toegenomen

TNB

Bombus campestris, B. rupestris

18

Bombus pratorum

Weidehommel

eh

neen

poly

algemeen

stabiel of toegenomen

TNB

Bombus campestris, B. sylvestris

4

Bombus sylvestris

Vierkleurige koekoekshommel

eh

ja

algemeen

stabiel of toegenomen

TNB

Bombus terrestris

Aardhommel

eh

neen

algemeen

stabiel of toegenomen

TNB

Bombus terrestris groep

aardhommel-groep

Coelioxys inermis

Gewone kegelbij

h

ja

zeldzaam

stabiel of toegenomen

TNB

Heriades truncorum

Tronkenbij

h

neen

oligo

algemeen

stabiel of toegenomen

TNB

Stelis breviuscula

5

Hylaeus communis

Gewone maskerbij

eh

neen

poly

algemeen

stabiel of toegenomen

TNB

/

1

Hylaeus dilatatus

Brilmaskerbij

h

neen

poly

vrij zeldzaam

stabiel of toegenomen

TNB

/

1

Lasioglossum calceatum

Gewone geurgroefbij

e

neen

poly

algemeen

stabiel of toegenomen

TNB

Sphecodes monilicornis, S. ferruginatus

3

Lasioglossum leucozonium

Matte bandgroefbij

e

neen

poly

algemeen

stabiel of toegenomen

TNB

Sphecodes ephippius

2

Lasioglossum morio

Langkopsmaragdgroefbij

eh

neen

poly

algemeen

stabiel of toegenomen

TNB

Sphecodes geoffrellus, S. longulus, S. miniatus en S. niger

2

Lasioglossum sexstrigatum

Gewone Franjegroefbij

e

neen

poly

algemeen

stabiel of toegenomen

TNB

Nomada shepperdana, Sphecodes miniatus

3

Macropis europaea

Gewone slobkousbij

e

neen

oligo

algemeen

stabiel of toegenomen

TNB

Epeoloides coecutiens

1

Megachile centuncularis

Tuinbladsnijder

eh

neen

poly

algemeen

stabiel of toegenomen

TNB

Coelioxys elongata, C. inermis, C. mandibulabris

1

Nomada fabriciana

Roodzwarte dubbeltand

e

ja

vrij zeldzaam

stabiel of toegenomen

TNB

poly

waard

Eindtotaal

Asbij

Andrena clarkella

parasiet

Nederlandse naam

Andrena cineraria

parasiet

Wetenschappelijke naam

nestelwijze

bloembezoek

status (Reemer 2018)

Tabel 42: Overzicht van de aangetroffen wilde-bijensoorten op het ecoduct De Munt met info over verspreiding, status, levenswijze naar Peeters et al. (2012) & Reemer,
(2018).

2
1

Bombus pratorum, B. jonellus, B. pascuorum

1
Bombus vestalis

1
12

Megachile centuncularis, M. versicolor

1

Andrena bicolor, A. chrysosceles

1
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Nomada ferruginata

Geelschouderwespbij

e

ja

vrij zeldzaam

stabiel of toegenomen

TNB

Andrena praecox

1

Sphecodes monilicornis

Dikkopbloedbij

e

ja

algemeen

stabiel of toegenomen

TNB

Lasioglossum calceatum-groep

3

Stelis breviuscula

Gewone tubebij

h

ja

zeldzaam

matig afgenomen

KW

Hoplitis leucomelana, Heriades truncorum

1

Stelis ornatula

Witgevlekte tubebij

h

ja

zeldzaam

sterk afgenomen

BE

Hoplitis en osmia-soorten

1

Aantal exemplaren

129

Aantal soorten

32

LEGENDE:
Nestelwijze:
 e = endogeïsch (ondergronds)
 h = hypergeïsch (bovengronds)
Bloembezoek:
 poly = polylectisch: deze soorten bezoeken verschillende plantensoorten om stuifmeel te halen
 oligo = oligolectisch: deze soorten bezoeken slechts één of enkele soorten om stuifmeel te verzamelen
Rode Lijst:
 OG = Onvoldoende gegevens
 TNB = Thans niet bedreigd
 KW = Kwetsbaar
 BE = Bedreigd
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11.3.2 Zeldzaamheid
Heel wat soorten wilde bijen zijn zeldzaam of gaan sterk achteruit. Het hoeft dan ook niet te verbazen
dat zo’n 55% van de in Nederland regelmatig voortplantende bijensoorten (331 soorten) op de Rode
Lijst staat (Reemer, 2018).
In Vlaanderen zijn er momenteel nog te weinig gegevens waardoor we geneigd zijn om de Nederlandse
Rode Lijst te gebruiken om de zeldzaamheid van een specifieke bijensoort in België aan te duiden.
Naast de Rode Lijst geven we ook de status en trend uit Nederland. Er zijn verschillen te verwachten
tussen de beide landen maar voor het Ecoduct De Munt, dat vlak bij de Nederlandse grens ligt menen
we dat de gegevens sterk vergelijkbaar zijn met gebieden uit het Nederlandse Noord-Brabant. De
soorten zijn gesorteerd op status (van afwezig tot algemeen) en trend (van maximaal afgenomen tot
stabiel of toegenomen).
Tabel 43: Nederlandse Rode Lijst, status en trend van de minder algemeen aangetroffen wilde bijen.
Wetenschappelijke naam

Nederlandse naam

Status (Reemer 2018)

Trend (Reemer 2018)

Rode Lijst (Reemer 2018)

Aantal

Bombus magnus

Grote veldhommel

zeldzaam

sterk afgenomen

onvoldoende gegevens

1

Stelis ornatula

Witgevlekte tubebij

zeldzaam

sterk afgenomen

Bedreigd

1

Stelis breviuscula

Gewone tubebij

zeldzaam

matig afgenomen

Kwetsbaar

1

Coelioxys inermis

Gewone kegelbij

zeldzaam

stabiel of toegenomen

Thans niet bedreigd

1

Bombus jonellus

Veenhommel

vrij zeldzaam

matig afgenomen

Kwetsbaar

1

Hylaeus dilatatus

vrij zeldzaam

stabiel of toegenomen

Thans niet bedreigd

1

Nomada fabriciana

Brilmaskerbij
Roodzwarte
dubbeltand

vrij zeldzaam

stabiel of toegenomen

Thans niet bedreigd

1

Nomada ferruginata

Geelschouderwespbij

vrij zeldzaam

stabiel of toegenomen

Thans niet bedreigd

1

11.3.3 Voedselvoorkeur
Al naar gelang het aantal plantensoorten dat bezocht wordt, worden bijen verdeeld in:
- polylectische soorten: veel plantensoorten bezoekend uit veel families;
- oligolectische soorten: weinig plantensoorten bezoekend behorende tot een paar families, de
bezochten plantensoorten- en geslachten liggen vast;
- monolectische soorten: de bezochte plantensoort en –geslacht ligt vast.
Een aantal wilde bijen kent een zeer gespecialiseerd bloembezoek. Hierbij wordt stuifmeel van één
plantensoort of enkele plantensoorten van één plantenfamilie verzameld als voedselbron voor de
nakomelingen. Zonder deze voedselbron zal de bijhorende bijensoort dus niet voorkomen.
Sommige polylectische bijensoorten zijn bloemvast: ze vliegen langere tijd op één bepaalde
plantensoort. Van de 256 niet-parasitaire bijensoorten in Nederland kent 30% (77/256) een sterk
gespecialiseerd (oligo-monolectisch) bloembezoek. Nog eens 16% (40/256) heeft een beperkt
polylectische levenswijze (Peeters et al., 2012).
Bij een analyse van het specialistische karakter van de niet-parasitaire bijensoorten uit het gebied op
basis van de Nederlandse criteria blijkt dat vijf van de 25 niet-parasitaire soorten een sterke
specialisatie kent.
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Tabel 44 geeft de waargenomen gespecialiseerde soorten wilde bijen met hun specialisatie weer.
Tabel 44: Oligolectische wilde bijen en hun specialisatie.
Wetenschappelijke naam
Andrena clarkella
Andrena praecox
Andrena vaga
Heriades truncorum
Macropis europaea

Nederlandse naam
Zwart-rosse Zandbij
Vroege zandbij
Grijze zandbij
Tronkenbij
Gewone slobkousbij

bloembezoek
oligo
oligo
oligo
oligo
oligo

Eindtotaal
1
4
4
5
1

Gespecialiseerd op
wilgen
wilgen
wilgen
gele composieten
wederik

Drie soorten zandbijen zijn afhankelijk van bloeiende wilgen in het voorjaar. De Tronkenbij Heriades
truncorum heeft een sterke voorkeur voor gele composieten en werd op het ecoduct waargenomen
op bloeiend Jacobskruiskruid. Op enkele planten bloeiende Grote wederik werd in het uiterste westen
van het studiegebied een mannetje Gewone slobkousbij waargenomen. Vermits er geen vrouwtjes
werden waargenomen is het onzeker of de soort zich ook gevestigd heeft op het ecoduct. Deze sterk
gespecialiseerde soort verzamelt naast het stuifmeel ook de olieachtige afscheiding van wederiksoorten waarmee het stuifmeel gemengd wordt en broedcellen waterdicht worden gemaakt.

Figuur 112: Bloeiend Jacobskruiskruid en Wilde margriet met op de achtergrond rechtopstaand dood hout.
Ecoduct De Munt 25 juni 2018 (foto: Maarten Jacobs).
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Figuur 113: Vrouwtje Gewone slobkousbij op Grote wederik (foto: Maarten Jacobs).

Figuur 114: Vroege zandbij (Andrena praecox) verzamelt enkel stuifmeel op wilgen (foto: Maarten Jacobs).
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Figuur 115: Ook de Zwartrosse zandbij (Andrena clarkella) verzamelt enkel stuifmeel op wilgen (foto: Maarten
Jacobs).

11.3.4 Nestgedrag
Naast stuifmeel voor het grootbrengen van de larven en nectar dat als energiebron voor de volwassen
dieren dient, hebben wilde bijen ook nood aan een geschikte nestplaats. Sommige soorten hebben
daarnaast ook nog nood aan specifiek nestmateriaal.
Wat betreft hun nestplaats hebben de meeste bijen een voorkeur voor warme, droge plaatsen. Voor
de nestbouw maken ze gebruik van diverse materialen, zoals klei, steentjes en plantendelen zoals hout,
schors, hars, bladeren en plantenharen. Wilde bijen kunnen ingedeeld worden in twee grote groepen
wat betreft nestgedrag: de ondergronds nestelende (endogeïsch, e) en bovengronds (hypergeïsch, h)
nestelende soorten. In Nederland nestelen de meeste bijen ondergronds (250 soorten, 70%). Circa 40
soorten (11%) kunnen zowel onder- als bovengronds nestelen (eh), zoals veel hommels. De overige 65
soorten (19%) nestelen bovengronds. Tot deze categorie zijn ook de soorten gerekend die gebruik
maken van allerlei holle ruimten, slakkenhuizen of oude gallen van halmvliegen op riet. Kunstmatige
nestblokken in de bebouwde omgeving bieden nestgelegenheid aan ongeveer 5% van de bijensoorten
in Nederland (Peeters et al., 2012).
Bij een analyse van het nestgedrag van de wilde bijen uit het gebied op basis van de Nederlandse
criteria blijkt dat 50% (16 soorten) ondergronds nestelt, terwijl bijna 19% (zes soorten) haar nest
bovengronds aanlegt. 31% (10 soorten) van de aangetroffen soorten kan zowel boven- als ondergronds
nestelen.
Het percentage bovengronds nestelende soorten is gelijk aan het Nederlandse gemiddelde en is sterk
gebaat bij een goede aanwezigheid van dood (rechtopstaand) en zonbeschenen dood hout en
overblijvende ruigtevegetaties met voldoende holle stengels. Het aandeel soorten dat zowel onderals bovengronds nestelt is hoger en is te verklaren door het hoge aandeel hommelsoorten (veelal
soorten die boven- en ondergronds kunnen nestelen) binnen het relatief beperkte aantal soorten.
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Ondergronds nestelende soorten zijn procentueel ondervertegenwoordigd wat mogelijks te verklaren
is door de beperkte aanwezigheid van open zand of korte vegetatie.

Figuur 116: Mannetje behangersbij in kevervraatgang (foto: Maarten Jacobs).

Figuur 117: Rechtop geplaatste dode bomen die gebruikt worden om op te zonnen en in te nestelen (foto:
Maarten Jacobs).
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11.3.5 Parasieten
Een heel aantal bijen- en wespensoorten kent een parasitaire levenswijze. Vaak zijn de parasitaire
soorten, ook wel koekoeksbijen of koekoekshommels genoemd, afhankelijk van één enkele soort,
soms worden nauw verwante soorten of hele families geparasiteerd. De aanwezigheid van een
parasitaire bijen- of wespensoort kan ons iets vertellen over de aanwezigheid van de gastheer. Zonder
gastheer kan de parasiet immers niet voorkomen.
Van de 357 onderzochte bijensoorten in Nederland kent 28% (101/357) een parasitaire levenswijze.
Bij een analyse van het parasitaire karakter van de soorten op het ecoduct op basis van de Nederlandse
criteria blijkt dat zeven soorten (28%) zich parasitair gedragen. Dit percentage is dus gelijk aan het
Nederlandse landelijke gemiddelde. Het relatief hoge aantal parasitaire soorten wijst op een stabiele,
voldoende grote populatie van de gastheersoort in het gebied waardoor parasitaire soorten er ook
populaties kunnen opbouwen.

Figuur 118: Geelschouderwespbij (Nomada ferruginata), broedparasiet bij de Vroege zandbij (Andrena praecox)
(foto: Maarten Jacobs).

In Tabel 45 worden voor elke soort de (voornaamste) waard of gastheren aangegeven. Soorten in het
rood werden tot nog toe niet in het gebied aangetroffen. Wanneer een parasiet wel voorkomt, maar
geen van zijn gekende gastheren wil dit zeggen dat de soortenlijst van het gebied nog aangevuld moet
worden met minstens één van de gastheren van deze parasiet. Binnen het studiegebied werden zo de
Roodzwarte dubbeltand (Nomada fabriciana) en de Witgevlekte tubebij (Stelis ornatula)
waargenomen maar geen van de gekende waardsoorten. Andersom geldt dit niet. Parasitaire soorten
zijn steeds minder talrijk en schaarser dan de waardsoort.
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Tabel 45: Bijensoorten en hun specifieke gast- of waardsoort(en). Soorten in het rood werden tot nog toe niet op het ecoduct aangetroffen.
Wetenschappelijke naam

Nederlandse naam

parasiet

waard

parasiet

Andrena cineraria

Asbij

neen

Nomada lathburiana, N. goodeniana

1

Andrena clarkella

Zwart-rosse Zandbij

neen

Nomada leucophthalma

1

Andrena dorsata

Wimperflankzandbij

neen

Nomada zonata

3

Andrena flavipes

Grasbij

neen

Nomada fucata

16

Andrena haemorrhoa

Roodgatje

neen

Nomada ruficornis

5

Andrena praecox

Vroege zandbij

neen

Nomada ferruginata

4

Andrena vaga

Grijze zandbij

neen

Nomada lathburiana

4

Bombus hortorum

Tuinhommel

neen

Bombus barbutellus, B. norvegicus

3

Bombus hypnorum

Boomhommel

neen

Bombus barbutellus

1

Bombus jonellus

Veenhommel

neen

Bombus sylvestris

1

Bombus lapidarius

Steenhommel

neen

Bombus rupestris

24

Bombus lucorum

Veldhommel

neen

Bombus bohemicus?

2

Bombus magnus

Grote veldhommel

neen

Bombus bohemicus

1

Bombus pascuorum

Akkerhommel

neen

Bombus campestris, B. rupestris

18

Bombus pratorum

Weidehommel

neen

Bombus campestris, B. sylvestris

4

Bombus sylvestris

Vierkleurige koekoekshommel

ja

Bombus terrestris

Aardhommel

neen

Bombus terrestris groep

aardhommel-groep

Coelioxys inermis

Gewone kegelbij

ja

Heriades truncorum

Tronkenbij

neen

Stelis breviuscula

5

Hylaeus communis

Gewone maskerbij

neen

/

1

Hylaeus dilatatus

Brilmaskerbij

neen

/

1

Lasioglossum calceatum

Gewone geurgroefbij

neen

Sphecodes monilicornis, S. ferruginatus

3

Lasioglossum leucozonium

Matte bandgroefbij

neen

Sphecodes ephippius

2

Lasioglossum morio

Langkopsmaragdgroefbij

neen

Sphecodes geoffrellus, S. longulus, S. miniatus en S. niger

2

Lasioglossum sexstrigatum

Gewone Franjegroefbij

neen

Nomada shepperdana, Sphecodes miniatus

3

Bombus pratorum, B. jonellus, B. pascuorum

Eindtotaal

1
Bombus vestalis

1
12

Megachile centuncularis, M. versicolor

1
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Macropis europaea

Gewone slobkousbij

neen

Epeoloides coecutiens

1

Megachile centuncularis

Tuinbladsnijder

neen

Coelioxys elongata, C. inermis, C. mandibulabris

1

Nomada fabriciana

Roodzwarte dubbeltand

ja

Andrena bicolor, A. chrysosceles

1

Nomada ferruginata

Geelschouderwespbij

ja

Andrena praecox

1

Sphecodes monilicornis

Dikkopbloedbij

ja

Lasioglossum calceatum-groep

3

Stelis breviuscula

Gewone tubebij

ja

Hoplitis leucomelana, Heriades truncorum

1

Stelis ornatula

Witgevlekte tubebij

ja

Hoplitis en osmia-soorten

1

190

11.3.6 Bespreking van enkele meer bijzondere bijensoorten
Van enkele meer bijzondere bijensoorten volgt hieronder een algemene beschrijving. De informatie
over de levenswijze van de verschillende soorten en genera werd bekomen uit Peeters et al. (2012),
tenzij anders vermeld.
Bombus magnus (grote veldhommel)
Koninginnen zijn redelijk van de gelijkende B. cryptarum en B. lucorum te onderscheiden. Werksters
zijn erg moeilijk te onderscheiden. Hierdoor is de soort tussen voorjaar en zomer veelal niet te
herkennen. Deze grote hommelsoort is sterk gebonden aan grote open terreinen op zandgronden en
zelden ver van heideterreinen te vinden. Koninginnen foerageren graag op dopheide maar ook op
Blauwe bosbes in bosranden. Werksters en mannetjes foerageren o.a. ook op Struikheide en braam.

Figuur 119: Een koningin van Bombus magnus (foto: Maarten Jacobs).

Een koningin van de Grote veldhommel werd waargenomen op 18 mei foeragerend op bloeiende
paardenbloem. Zeer waarschijnlijk ging het hier om een zwervend exemplaar. Deze zeldzame soort,
die sterk afgenomen is, kon niet opgenomen worden op de Rode Lijst vanwege onvoldoende gegevens.
Stelis ornatula (Witgevlekte tubebij)
Tubebijen vliegen vrijwel altijd in lage dichtheden en niet ver uit de buurt van potentiële nestplaatsen
van hun gastheersoorten. Hierdoor worden tubebijen mogelijk onderbemonsterd.
De Witgevlekte tubebij lijkt sterk op de Kleine tubebij (Stelis minuta) waarvan ze in het veld niet te
onderscheiden is. De soort prefereert open, warme terreinen met dood hout en holle stengels.
Bekende waardsoorten zijn Hoplitis claviventris, H. leucomelana, H.tridentata, H. parvula, Osmia
maritima en O. caerulescens. Hoewel geen van deze soorten op het ecoduct werden waargenomen is
de meest waarschijnlijke gastheer hier H. leucomelana (Zwartgespoorde houtmetselbij) of O.
caerulescens (Blauwe metselbij).
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Een vrouwtje van de Witgevlekte tubebij werd op 25 juni waargenomen op en rond de noordelijke
houtwal boven op het ecoduct.

Figuur 120: Vrouwtje Witgevlekte tubebij. Ecoduct de Munt 25 juni 2018 (foto: Maarten Jacobs).

Stelis breviuscula (Gewone tubebij)
De Gewone tubebij is een koekoeksbij die parasiteert bij de Tronkenbij en de Zwartgespoorde
houtmetselbij Hoplitis leucomelana, waarvan de eerstgenoemde waarschijnlijk de belangrijkste is. De
soort komt voor in allerlei biotopen waar de gastheren voorkomen, meestal zijn dit open biotopen met
bos of struweel in de nabijheid, zoals bosranden en tuinen. De afname van de Gewone tubebij is
opmerkelijk aangezien de belangrijkste gastheer, de Tronkenbij, sterk is toegenomen. De toename van
de Tronkenbij is echter een recent verschijnsel en volgt op een afname in de tweede helft van de 20e
eeuw. Mogelijk heeft de gewone tubebij wat meer tijd nodig om zich te herstellen (Reemer, 2018).
Op 25 juni werd één vrouwtje van de Gewone tubebij waargenomen op en rond de noordelijke
houtwal boven op het ecoduct.
Bombus jonellus (Veenhommel)
Deze vrij kleine hommel lijkt enigszins op de Tuinhommel (Bombus hortorum) maar heeft een korte
kop en geen lange kop zoals bij Tuinhommel.
De Veenhommel komt voor in allerlei biotopen met een voorkeur voor wat vochtigere terreintypes. Er
wordt een variatie aan bloemen bezocht maar het is erg belangrijk dat er voldoende bloemenaanbod
is in een straal van enkele honderden meters rond het nest tussen eind maart en tot in september om
als nest te overleven. Grootschalige maaiwerken zijn dikwijls nefast voor de kolonies (Reemer, 2018).
In het studiegebied werd de soort foeragerend waargenomen op gele composieten, Struikheide, Wilg
en Blauwe bosbes.
De soort is in Nederland vrij zeldzaam en sinds 1950 werd een afname met 33% geregistreerd
waardoor de soort matig afgenomen is en in de Rode Lijst-categorie 'Kwetsbaar' staat.
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Veenhommels werden tijdens vier van de vijf inventarisatierondes waargenomen.

Figuur 121: Koningin van Veenhommel foeragerend op wilg (foto: Maarten Jacobs).

11.4 Conclusies

Er werden 32 soorten waargenomen, waaronder enkele minder algemene soorten. In totaal
werden er maar 129 bijen op naam gebracht wat eerder een laag aantal is. De extreem droge
en warme zomer is mede de oorzaak van het erg beperkte aantal bijen dat waargenomen
werd tijdens de inventarisaties in juli en augustus.
Er werden enkele zeldzamere soorten gevonden zoals de Grote veldhommel, Veenhommel,
Witgevlekte tubebij en Gewone tubebij waarbij de laatste drie soorten voorkomen op de
Nederlandse Rode Lijst (Reemer, 2018). Onder de voedselspecialisten vinden we drie zandbijsoorten gespecialiseerd op wilgen, Tronkenbij gespecialiseerd op gele composieten en Gewone
slobkousbij gespecialiseerd op Grote wederik.
Voor wilde bijen zijn een goede nestlocatie en voldoende voedsel (nectar en stuifmeel) en dit
op een beperkte afstand van elkaar onontbeerlijk. Het ecoduct is gezien de ligging binnen een
intensief landbouwlandschap in de eerste plaats een interessant leefgebied en doet daarnaast
dienst als veilige corridor. De ruime hoeveelheid overstaande ruigtekruiden zoals Akkerdistel,
Jacobskruiskruid en rechtopstaand en liggend dood hout zijn uitstekende nestplekken voor
soorten die natuurlijke holtes zoals holle stengels en oude kevervraatgangen gebruiken als
nestlocatie.
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De talrijk aanwezige gradiënten in vocht en voedselrijkdom zorgen samen met de variatie aan
aangeplante struiken voor een afwisselend en bloemrijk landschap te midden van monotone
akkers die het ecoduct omringen.
Gezien de potenties van het ecoduct voor wilde bijen alsook de eerder beperkte monitoring en
een extreem warme en droge zomer die het aantal waargenomen soorten negatief heeft
beïnvloed, zijn er op en rond het ecoduct De Munt minstens 50-60 soorten wilde bijen te
verwachten.

Figuur 122: De variatie en overgangen in de vegetatie en de aanwezigheid van veel dood hout maakt het ecoduct
De Munt tot een interessant bijenbiotoop (foto Maarten Jacobs).
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12 Overige ongewervelden
Naast de ongewervelden die reeds in de voorgaande hoofdstukken werden besproken, werden tijdens
het terreinwerk en de verschillende bemonsterinsgmethodes nog verschillende andere
ongewervelden waargenomen. In dit hoofdstuk wordt hiervan een overzicht gegeven.

12.1 Lieveheersbeestjes
Er werden in 2018 in totaal vijf soorten lieveheersbeestjes waargenomen op en rond ecoduct De Munt
(Tabel 46). Deze waarnemingen werden verricht via sleepvangsten, en aanvullend werden in de
bodemvallen enkele lieveheersbeestjes aangetroffen, die vervolgens ook op naam werden gebracht.
Eén van de aangetroffen soorten, het Behaard lieveheersbeestje, staat als Kwetsbaar op de Vlaamse
Rode Lijst van lieveheersbeestjes. De larven van deze soort voeden zich enkel met bladluizenkolonies
die door Zwarte wegmieren Lasius niger worden onderhouden. In België wordt dit warmteminnende
lieveheersbeestje vooral aangetroffen op (schrale) graslanden met een open vegetatiestructuur
(Adriaens et al., 2014).
Tabel 46: Overzicht van de waargenomen soorten lieveheersbeestjes op ecoduct de Munt in 2018.

Soort
Zevenstippelig lieveheersbeestje
Elfstippelig lieveheersbeestje
Ruigtelieveheersbeestje
Behaard lieveheersbeestje
Zestienstippelig lieveheersbeestje

Wetenschappelijke naam
Coccinella septempunctata
Coccinella undecimpunctata
Hippodamia variegata
Platynaspis luteorubra
Tytthaspis sedecimpunctata

Rode Lijst-status
Momenteel niet in gevaar
Momenteel niet in gevaar
Momenteel niet in gevaar
Kwetsbaar
Momenteel niet in gevaar

12.2 Nachtvlinders
Er werd in 2018 geen specifiek onderzoek met lichtvallen gedaan naar nachtvlinders op het ecoduct,
maar tijdens het terreinwerk werden wel de soorten genoteerd die werden waargenomen. Dit leverde
een beperkte lijst op van 25 soorten (Tabel 47), waaronder vier soorten die als ‘zeldzaam’ staan
aangeduid op www.waarnemingen.be.
Tabel 47: Overzicht van de in 2018 waargenomen nachtvlinders op ecoduct De Munt. In rood de soorten die als
‘zeldzaam’ staan aangeduid op www.waarnemingen.be.

Naam
Gestreepte goudspanner
Streepblokspanner
Klaverspanner
Kleine beer
Sint-jacobsvlinder
Bruine daguil
Stro-uiltje
Bruine snuituil
Vlasbekuiltje
Zilverstreep
Gamma-uil
Oosterse schone
Distelbladroller

Wetenschappelijke naam
Camptogramma bilineata
Aplocera plagiata
Chiasmia clathrata
Phragmatobia fuliginosa
Tyria jacobaeae
Euclidia glyphica
Rivula sericealis
Hypena proboscidalis
Calophasia lunula
Deltote bankiana
Autographa gamma
Eratophyes amasiella
Agapeta hamana
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Brandnetelbladroller
Smallijnbladroller
Bleke vlekwortlemot
Gewone grasmot
Bleke grasmot
Blauwooggrasmot
Variabele grasmot
Muntvlindertje
Weegbreemot
Bruidsmot
Lichte coronamot
Donkere coronamot

Celypha lacunana
Celypha rufana
Dichrorampha simpliciana
Chrysoteuchia culmella
Crambus perlella
Agriphila straminella
Agriphila tristella
Pyrausta aurata
Pyrausta despicata
Sitochroa palealis
Anania lancealis
Anania perlucidalis

12.3 Overige
Eén van de insecten die gevangen werden tijdens het terreinonderzoek naar sprinkhanen, dagvlinders
en libellen, bleek een zeldzame zweefvlieg te zijn: de Ingesnoerde waterzweefvlieg (Anasimyia
contracta).

Figuur 123: Tijdens het terreinwerk werd ook de zeldzame Ingesnoerde waterzweefvlieg aangetroffen (foto:
Simon Feys).

In de amfibieënfuiken werd éénmaal een zeldzame waterroofkever gevangen, de Gevlekte
geelgerande Dytiscus circumflexus.
In de bodemvallen werden in totaal 220 Stinkende kortschildkevers Ocypus olens aangetroffen.
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13 Aanbevelingen voor het beheer
Na analyse van de resultaten van de diverse onderzochte groepen, blijkt het gevoerde beheer reeds
goed aan te sluiten bij de noden van de aanwezige natuurwaarden. Hieronder wordt ingegeaan op een
aantal zaken die extra aandacht verdienen.

13.1 Stobbenwal
De aanwezige stobbenwal geeft dekking aan een groot aantal soorten. Op termijn zal deze stobbenwal
wellicht uit elkaar beginnen te vallen, en kan het aangewezen zijn om deze opnieuw aan te vullen.
Soorten als kleine marterachtigen, maar ook verschillende muizensoorten en amfibieën maken graag
gebruik van de dekking die deze stobbenwallen bieden om zich over het ecoduct te bewegen.

Figuur 124: Een stobbenwal geeft volop dekking aan allerlei soorten, op termijn wordt deze best opnieuw
aangevuld (foto: Simon Feys).

13.2 Maaibeheer
We stellen voor het beheer op het ecoduct verder te zetten zoals het nu plaatsvindt, met name een
deel maaien en een deel spontaan laten evolueren. Onder andere op dagvlinders, sprinkhanen en
loopkevers lijkt dit beheerregime alvast een positief effect te hebben. Wel dreigen in de
natuurontwikkelingszone de pioniermilieus snel te verdwijnen door spontane verbossing en daar is
snelle actie aangewezen.
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Figuur 125: In de natuurontwikkelingszone dreigen de pioniermilieus snel te verdwijnen door spontane verbossing
(foto: Simon Feys).

De vegetatie had in 2018 sterk te leiden onder de extreme droogte. Vooral de vegetatie bovenop het
ecoduct was volledig uitgedroogd, wat leidde tot veel open plekken. Op die plaatsen zullen volgend
jaar terug veel pionierplanten opschieten. Deze kwetsbare zones bij de eerste maaibeurt minder kort
maaien kan hieraan verhelpen.
Na het maaien blijven de grasbalen regelmatig op het ecoduct achter. Deze worden bij elkaar
gehouden m.b.v. plastic, dat in het milieu verspreid geraakt wanneer de grasbalen uit elkaar beginnen
te vallen (Figuur 126). Het zou beter zijn deze balen meteen te verwijderen.
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Figuur 126: Na het maaien blijven de balen vaak liggen op het ecoduct. Bij het uit elkaar vallen geraakt het
omringende plastic in het milieu verspreid (foto: Simon Feys).

13.3 Beheer exoten
Tijdens het terreinwerk in 2018 werden verschillende exotische plantensoorten aangetroffen:
Amerikaanse vogelkers, Amerikaans krentenboompje, Bezemkruiskruid en Robinia. Deze soorten zijn
allen voorlopig nog in zeer beperkte mate aanwezig, het is dan ook aan te bevelen deze te verwijderen,
voor ze zich verder verspreiden op het ecoduct. Aangezien Bezemkruiskruid reeds over heel
Vlaanderen wijdverspreid aanwezig is, en deze soort nergens wordt bestreden, is verwijderen voor
deze soort minder noodzakelijk dan voor de andere drie soorten.

13.4 Onderhoud van de poelen
Naarmate de poelen en de omringende vegetatie verder gaan evolueren zal het interessant zijn om op
te volgen hoe de libellenfauna hierop reageert. Het valt te verwachten dat pioniersoorten zullen
afnemen, en dat soorten die meer gebaat zijn bij goed ontwikkelde (waterplanten)vegetaties zullen
toenemen. Wel zullen om de paar jaar de poelen moeten geruimd worden, om accumulatie van slib
en bladval tegen te gaan.

13.5 Geleiding voor vleermuizen
In januari 2019 werd voor het eerst een overwinterende vleermuis aangetroffen in het daartoe
voorziene object. Om vleermuizen vanuit de omgeving van het ecoduct nog beter naar het ecoduct te
geleiden, is de aanleg van houtkanten en/of struwelen die vanuit de wijde omgeving richting het
ecoduct lopen aan te bevelen. Dit zou voor verschillende van de kleinere vleermuissoorten, waaronder
de zeldzamere Myotis-soorten, een veilige verbindingsroute kunnen creëren naar het ecoduct, en dus
ook over de snelweg.
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13.6 Aanpassingen aan overwinteringsobject
Tijdens de bezoeken aan het overwinteringsobject in januari 2019 bleek dat binnenin het ‘slakkenhuis’
verschillende voegen volledig open waren. Daardoor gaat er warmte verloren, het zou dus goed zijn
deze (deels) op te vullen. Bij voorkeur worden ze niet helemaal opgevoegd, op die manier ontstaan er
meer verstopplaatsen voor de overwinterende vleermuizen. Ook door het voorzien van aanvullende
wegkruipplaatsen (bijvoorbeeld speciaal daarvoor ontworpen houten kastjes) kan het object
aantrekkelijker gemaakt worden voor overwinterende vleermuizen.

13.7 Monitoring zoogdieren
In de zomer van 2018 was, omwille van de hoog opgeschoten vegetatie, het aantal dieren dat door de
camera’s in beeld werd gebracht vrij beperkt. Daarnaast hebben vele zoogdieren in de winter een
ander activiteitenpatroon dan in de zomer. Omwille van deze redenen zou het in de toekomst goed
zijn om het cameravalonderzoek een volledig jaar te laten lopen. Op die manier wordt ook de
wintersituatie meegenomen in het onderzoek.
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15 Bijlagen
Bijlage 1: Overzicht van de waargenomen plantensoorten met herkomst,
aanduiding van exoten, invasieve planten en aanplanten.
Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

Rode Lijst

Herkomst

Spaanse aak

Acer campestre

Inheems

Duizendblad

Achillea millefolium

Inheems

Wilde bertram

Achillea ptarmica

Inheems

Gewoon struisgras

Agrostis capillaris

Inheems

Fioringras

Agrostis stolonifera

Inheems

Grote waterweegbree

Alisma plantago - aquatica

Inheems

Zwarte els

Alnus glutinosa

Inheems

Geknikte vossenstaart

Alopecurus geniculatus

Inheems

Grote vossenstaart

Alopecurus pratensis

Inheems

Amerikaans krentenboompje

Amelanchier lamarckii

Ingeburgerd

Fluitenkruid

Anthriscus sylvestris

Inheems

Glanshaver

Arrhenatherum elatius

Inheems

Bijvoet

Artemisia vulgaris

Inheems

Uitstaande melde

Atriplex patula

Inheems

Ruwe berk

Betula pendula

Inheems

Zachte berk

Betula pubescens

Inheems

Zwart tandzaad

Bidens frondosa

Incidentele import

Zachte dravik

Bromus hordeaceus

Inheems

Hennegras

Calamagrostis canescens

Inheems

Duinriet

Calamagrostis epigejos

Inheems

Pinksterbloem

Cardamine pratensis

Inheems

Tweerijige zegge

Carex disticha

Inheems

Ruige zegge

Carex hirta

Inheems

Hazenzegge

Carex ovalis

Inheems

Viltige hoornbloem

Cerastium tomentosum

Ingeburgerd

Wilgenroosje

Chamerion angustifolium

Inheems

Rode ganzenvoet

Chenopodium rubrum

Inheems

Akkerdistel

Cirsium arvense

Inheems

Kale jonker

Cirsium palustre

Inheems

Speerdistel

Cirsium vulgare

Inheems

Haagwinde

Convolvulus sepium

Inheems

Canadese fijnstraal

Conyza canadensis

Ingeburgerd

Hoge fijnstraal

Conyza sumatrensis

Ingeburgerd

Hazelaar

Corylus avellana

Inheems

Klein streepzaad

Crepis capillaris

Inheems

Brem

Cytisus scoparius

Inheems

Kropaar

Dactylis glomerata

Inheems

Doornappel

Datura stramonium

Incidentele import

Invasief

Aanplant
J

J

J

J
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Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

Rode Lijst

Herkomst

Peen

Daucus carota

Inheems

Ruwe smele

Deschampsia cespitosa

Inheems

Bochtige smele

Deschampsia flexuosa

Inheems

Vingerhoedskruid

Digitalis purpurea

Inheems

Grote zandkool

Diplotaxis tenuifolia

Inheems

Europese hanenpoot

Echinochloa crus-galli

Ingeburgerd

Gewone waterbies

Eleocharis palustris

Inheems

Kweek

Elytrigia repens

Inheems

Harig wilgenroosje

Epilobium hirsutum

Inheems

Viltige basterdwederik

Epilobium parviflorum

Inheems

Wilde kardinaalsmuts

Euonymus europaeus

Inheems

Koninginnekruid

Eupatorium cannabinum

Inheems

Fijn schapengras

Festuca filiformis

Inheems

Rood zwenkgras

Festuca rubra

Inheems

Es

Fraxinus excelsior

Inheems

Gewone duivenkervel

Fumaria officinalis

Inheems

Gewone hennepnetel

Galeopsis tetrahit

Inheems

Hondsdraf

Glechoma hederacea

Inheems

Mannagras

Glyceria fluitans

Inheems

Bleekgele droogbloem

Gnaphalium luteoalbum

Inheems

Moerasdroogbloem

Gnaphalium uliginosum

Inheems

Gewone berenklauw

Heracleum sphondylium

Inheems

Schermhavikskruid

Hieracium umbellatum

Inheems

Gestreepte witbol

Holcus lanatus

Inheems

Liggend hertshooi

Hypericum humifusum

Inheems

Kantig hertshooi

Hypericum maculatum

Inheems

Sint - janskruid

Hypericum perforatum

Inheems

Gewoon biggenkruid

Hypochaeris radicata

Inheems

Jakobskruiskruid

Jacobaea vulgaris

Inheems

Zomprus

Juncus articulatus

Inheems

Greppelrus

Juncus bufonius

Inheems

Knolrus

Juncus bulbosus

Inheems

Biezenknoppen

Juncus conglomeratus

Inheems

Pitrus

Juncus effusus

Inheems

Tengere rus

Juncus tenuis

Inheems

Kompassla

Lactuca serriola

Inheems

Witte dovenetel

Lamium album

Inheems

Paarse dovenetel

Lamium purpureum

Inheems

Akkerkool

Lapsana communis

Inheems

Kleine leeuwentand

Leontodon saxatilis

Inheems

Gewone margriet

Leucanthemum vulgare

Inheems

Vlasbekje

Linaria vulgaris

Inheems

Gewone rolklaver

Lotus corniculatus

Inheems

Moerasrolklaver

Lotus pedunculatus

Inheems

Invasief

Aanplant
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Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

Rode Lijst

Herkomst

Wolfspoot

Lycopus europaeus

Inheems

Grote wederik

Lysimachia vulgaris

Inheems

Waterpostelein

Lythrum portula

Inheems

Echte kamille

Matricaria chamomilla

Inheems

Witte honingklaver

Melilotus albus

Ingeburgerd

Middelste teunisbloem

Oenothera biennis

Ingeburgerd

Draadgierst

Panicum capillare

Incidentele import

Pastinaak

Pastinaca sativa

Inheems

Veenwortel

Persicaria amphibia

Inheems

Waterpeper

Persicaria hydropiper

Inheems

Perzikkruid

Persicaria maculosa

Inheems

Rietgras

Phalaris arundinacea

Inheems

Timoteegras

Phleum pratense

Inheems

Riet

Phragmites australis

Inheems

Grove den

Pinus sylvestris

Ingeburgerd

Smalle weegbree

Plantago lanceolata

Inheems

Grote weegbree

Plantago major

Inheems

Veldbeemdgras

Poa pratensis

Inheems

Ruw beemdgras

Poa trivialis

Inheems

Ratelpopulier

Populus tremula

Inheems

Zilverschoon

Potentilla anserina

Inheems

Gewone vogelkers

Prunus padus

Inheems

Amerikaanse vogelkers

Prunus serotina

Ingeburgerd

Sleedoorn

Prunus spinosa

Inheems

Heelblaadjes

Pulicaria dysenterica

Inheems

Zomereik

Quercus robur

Inheems

Scherpe boterbloem

Ranunculus acris

Inheems

Egelboterbloem

Ranunculus flammula

Inheems

Kruipende boterbloem

Ranunculus repens

Inheems

Sporkehout

Rhamnus frangula

Inheems

Robinia

Robinia pseudoacacia

Ingeburgerd

Moeraskers

Rorippa palustris

Inheems

Gewone braam

Rubus fruticosus

Inheems

Veldzuring

Rumex acetosa

Inheems

Schapenzuring

Rumex acetosella

Inheems

Waterzuring

Rumex hydrolapathum

Inheems

Ridderzuring

Rumex obtusifolius

Inheems

Schietwilg

Salix alba

Inheems

Boswilg

Salix caprea

Inheems

Grauwe wilg

Salix cinerea

Inheems

Kraakwilg

Salix fragilis

Inheems

Katwilg

Salix viminalis

Inheems

Gewone vlier

Sambucus nigra

Inheems

Bosbies

Scirpus sylvaticus

Inheems

Invasief

Aanplant

J
J
J

J

J

J

J

J
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Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

Bezemkruiskruid

Rode Lijst

Herkomst

Invasief

Senecio inaequidens

Ingeburgerd

J

Echte koekoeksbloem

Silene flos - cuculi

Inheems

Zwarte nachtschade

Solanum nigrum

Inheems

Akkermelkdistel

Sonchus arvensis

Inheems

Wilde lijsterbes

Sorbus aucuparia

Inheems

Vogelmuur

Stellaria media

Inheems

Boerenwormkruid

Tanacetum vulgare

Inheems

Paardenbloem

Taraxacum officinale s.l.

Inheems

Gele morgenster

Tragopogon pratensis

Inheems

Witte klaver

Trifolium repens

Inheems

Reukeloze kamille

Tripleurospermum maritimum

Inheems

Klein hoefblad

Tussilago farfara

Inheems

Grote lisdodde

Typha latifolia

Inheems

Grote brandnetel

Urtica dioica

Inheems

Koningskaars

Verbascum thapsus

Inheems

IJzerhard

Verbena officinalis

Inheems

Aarereprijs

Veronica spicata

Incidentele import

Gelderse roos

Viburnum opulus

Inheems

Ringelwikke

Vicia hirsuta

Inheems

Aanplant

J

J
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Bijlage 2: Overzicht van de waarnemingen van Waterpostelein en Bleekgele droogbloem op de Ecoduct.
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Bijlage 3: Overzicht van de waarnemingen van invasieve exoten op het Ecoduct De Munt.
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Bijlage 4: Vegetatiekaart
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Bijlage 5: Overzicht van de waargenomen vogelsoorten op het ecoduct in
2018.
Soort
Grote Canadese Gans
Nijlgans
Slobeend
Krakeend
Wilde Eend
Wintertaling
Patrijs
Fazant
Lepelaar
Blauwe Reiger
Grote Zilverreiger
Wespendief
Sperwer
Havik
Bruine Kiekendief
Buizerd
Waterral
Waterhoen
Meerkoet
Scholekster
Kievit
Kleine Plevier
Regenwulp
Wulp
Grutto
Houtsnip
Bokje
Watersnip
Oeverloper
Witgat
Kokmeeuw
Stormmeeuw
Kleine Mantelmeeuw
Stadsduif
Holenduif
Houtduif
Turkse Tortel
Steenuil
Grote Bonte Specht
Groene Specht
Torenvalk

Wetenschappelijke naam
Branta canadensis
Alopochen aegyptiaca
Spatula clypeata
Mareca strepera
Anas platyrhynchos
Anas crecca
Perdix perdix
Phasianus colchicus
Platalea leucorodia
Ardea cinerea
Ardea alba
Pernis apivorus
Accipiter nisus
Accipiter gentilis
Circus aeruginosus
Buteo buteo
Rallus aquaticus
Gallinula chloropus
Fulica atra
Haematopus ostralegus
Vanellus vanellus
Charadrius dubius
Numenius phaeopus
Numenius arquata
Limosa limosa
Scolopax rusticola
Lymnocryptes minimus
Gallinago gallinago
Actitis hypoleucos
Tringa ochropus
Chroicocephalus ridibundus
Larus canus
Larus fuscus
Columba livia *
Columba oenas
Columba palumbus
Streptopelia decaocto
Athene noctua
Dendrocopos major
Picus viridis
Falco tinnunculus
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Gaai
Kauw
Zwarte Kraai
Pimpelmees
Koolmees
Veldleeuwerik
Boerenzwaluw
Staartmees
Fitis
Tjiftjaf
Kleine Karekiet
Bosrietzanger
Spotvogel
Zwartkop
Tuinfluiter
Grasmus
Winterkoning
Spreeuw
Merel
Kramsvogel
Koperwiek
Zanglijster
Grote Lijster
Roodborst
Blauwborst
Paapje
Roodborsttapuit
Heggenmus
Gele Kwikstaart
Grote Gele Kwikstaart
Witte Kwikstaart
Graspieper
Boompieper
Vink
Keep
Groenling
Kneu
Putter
Geelgors
Rietgors

Garrulus glandarius
Coloeus monedula
Corvus corone
Cyanistes caeruleus
Parus major
Alauda arvensis
Hirundo rustica
Aegithalos caudatus
Phylloscopus trochilus
Phylloscopus collybita
Acrocephalus scirpaceus
Acrocephalus palustris
Hippolais icterina
Sylvia atricapilla
Sylvia borin
Sylvia communis
Troglodytes troglodytes
Sturnus vulgaris
Turdus merula
Turdus pilaris
Turdus iliacus
Turdus philomelos
Turdus viscivorus
Erithacus rubecula
Luscinia svecica
Saxicola rubetra
Saxicola rubicola
Prunella modularis
Motacilla flava
Motacilla cinerea
Motacilla alba
Anthus pratensis
Anthus trivialis
Fringilla coelebs
Fringilla montifringilla
Chloris chloris
Linaria cannabina
Carduelis carduelis
Emberiza citrinella
Emberiza schoeniclus
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Bijlage 6: Beschrijving van de onderzochte locaties
We geven een beknopte beschrijving van de 16 bodemval locaties:
1) De raai van acht bodemvallen centraal op het ecoduct:
EM1 is op ca. 1m van de noordrand van het ecoduct geplaatst. De noordrand van het ecoduct is een
houten geluids- en visueel scherm.

Figuur 127: Bodemval EM1 ligt vlakbij het noordelijk scherm. 6 maart 2018 (foto: Jorg Lambrechts).

EM2 ligt in de niet-gemaaide ruigte tussen de noordrand van het ecoduct en de brede stobbenwal.
EM3 situeert zich net aan de noordrand van de brede stobbenwal.
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Figuur 128: EM3 situeert zich net ten noorden van de brede stobbenwal. 6 maart 2018 (foto: Jorg Lambrechts).

EM4 staat net aan de zuidrand van de brede stobbenwal, in een ca. 1m brede niet-gemaaid
ruigtestrook.

Figuur 129: EM4 net ten zuiden van de brede takkenril. 6 maart 2018 (foto: Jorg Lambrechts).

EM5 en EM6 liggen zeer open, centraal op het ecoduct, in de ca. 30m brede, grazige, jaarlijks gemaaide
zone.
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Figuur 130: EM5 ligt zeer open, in de grazige, jaarlijks gemaaide zone. Foto genomen richting het noorden. 6
maart 2018 (foto: Jorg Lambrechts).

Figuur 131: In de zomer is er gemaaid op het ecoduct De Munt. Hierbij zijn de twee locaties met bodemvallen
uitgespaard: op de voorgrond EM5 en op de achtergrond EM6. Foto genomen richting zuiden. 28 augustus 2018.
(foto: Simon Feys).
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Figuur 132: EM6 ligt vergelijkbaar met EM5, in de grazige zone centraal op het ecoduct. 6 maart 2018 (foto: Jorg
Lambrechts).

EM7 ligt aan de noordrand van de ruigte- en struweelrand die de zuidrand van het ecoduct vormt.

Figuur 133: Centraal op de foto, net links van Katja Claus, situeert zich bodemval EM7, in de niet-gemaaide zone.
Op de achtergrond graaft Simon Feys val EM8 in. 6 maart 2018 (foto: Jorg Lambrechts).
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Figuur 134: Zomers beeld op bodemval EM07. 28 augustus 2018 (foto: Simon Feys).

EM8 is aan de zuidrand van het ecoduct geplaatst, tegen het houten geluids- en visueel scherm (cfr.
noordrand).

Figuur 135: Bodemval EM8 vlak tegen het scherm, dus aan de zuidrand van het ecoduct De Munt. 6 maart 2018
(foto: Jorg Lambrechts).
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2) De twee bodemvallen op het oostelijk aanlooptalud van het ecoduct:
EM9 ligt ten oosten van het ecoduct, in een niet-gemaaide ruigtestrook, tussen aangeplant struweel
nabij de Vlamingenstraat. Het is als een zuidgeoriënteerde ‘bosrand’ te beschouwen. Op enkele meters
afstand ligt een grote, jaarlijks gemaaide zone (dus grasland).

Figuur 136: Zicht op bodemval EM9 (centraal op de foto) en een slangenplaat er links achter. 6 maart 2018 (foto:
Jorg Lambrechts).

EM10 ligt ten oosten van het ecoduct, in een niet-gemaaide ruigtestrook, nabij aangeplant struweel.
Op enkele meters afstand ligt een gracht die naar twee poelen leidt.

Figuur 137: Onder het goedkeurend oog van Katja Claus plaatsen Maarten Jacobs en Simon Feys bodemval
EM10 in een ruigtezone, aan de zuidrand van een struweel. Foto oostwaarts gericht. 6 maart 2018 (foto: Jorg
Lambrechts).
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Figuur 138: Detailbeeld van bodemval EM10. 28 augustus 2018 (foto: Simon Feys).

3) De twee bodemvallen op het westelijk aanlooptalud van het ecoduct:
EM11 ligt ten westen van het ecoduct, in een niet-gemaaide ruigtestrook, tussen aangeplant struweel
enerzijds en een (veelal droog staande) gracht anderzijds. Het is als een zuidgeoriënteerde ‘bosrand’
te beschouwen. Op enkele meters afstand, ten zuiden van de gracht, ligt een grote jaarlijks gemaaide
zone (dus grasland).

Figuur 139: Bodemval EM11 centraal op foto, achter de rug van Maarten Jacobs, op een zuidgericht talud. 6
maart 2018 (foto: Jorg Lambrechts).

221

EM12 ligt ten westen van het ecoduct, in een jaarlijks gemaaide zone, op ca. 1m van een niet-gemaaide
zone met veel Pitrus, waarop aangeplant struweel aansluit dat op zijn beurt weer tegen de
Vlamingenstraat aan ligt. Op ca. 30 m afstand ligt een permanente waterpartij aan de voet van het
ecoduct. De bodem wordt bijna volledig door mossen bedekt.

Figuur 140: Maarten Jacobs plaatst bodemval EM12, in een gemaaide pitrusvegetatie, vlakbij een (nietgemaaide) pitrusruigte. Foto genomen naar het westen met zicht op waterpartij. 6 maart 2018 (foto: Jorg
Lambrechts).

Figuur 141: Bodemval EM12 op 28 augustus 2018 (foto: Simon Feys).
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4) De vier bodemvallen in het ‘natuurontwikkelingsgebied’ ten zuidwesten van ecoduct De
Munt.
EM13 ligt centraal in een grote, geplagde, periodiek natte zone met ijle schrale vegetatie. Het betreft
de meest noordwestelijke van drie grote plagplaatsen.

Figuur 142: Bodemval EM13. 28 augustus 2018 (foto: Simon Feys).

EM14 situeert zich in de middelste van drie grote plagplaatsen. De val is op de oever van een
permanente waterpartij geplaatst. Veel Pitrus en veel kale bodem.
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Figuur 143: Maarten Jacobs plaatst bodemval EM14 op de oever van een waterpartij. Er is veel kale bodem en
voorts plekken Pitrus. Foto gericht naar het westen. 6 maart 2018 (foto: Jorg Lambrechts).

Figuur 144: Bodemval EM14 op 28 augustus 2018. (foto: Simon Feys).

EM15 ligt centraal in een grote, geplagde zone met ijle, schrale vegetatie. Het betreft de meest
zuidoostelijke van drie grote plagplaatsen. Op ca. 20 m afstand ligt een permanente waterpartij. Er is
nauwelijks vegetatie rond de vallen aanwezig, enkel kale bodem.
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Figuur 145: Bodemval EM15 op zeer kaal terrein. Foto gericht naar het zuidwesten, met zicht op een waterpartij.
6 maart 2018 (foto: Jorg Lambrechts).

Figuur 146: Bodemval EM15 op 28 augustus 2018 (foto: Simon Feys).

EM16 ligt in een grazige, jaarlijks gemaaide zone net ten zuidoosten van EM15.
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Figuur 147: Zicht op bodemval EM16 in een grazige vegetatie, met zicht op het ecoduct (foto gericht op
noordoosten). 6 maart 2018 (foto: Jorg Lambrechts).

Figuur 148: De locatie met bodemval EM16 is uitgespaard van maaiwerken. 28 augustus 2018 (foto: Simon
Feys).
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