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VooRwooRD

Veel werd al geschreven over de natuur van het kustgebied, de krach-

ten van water en wind, de veelzijdigheid van stranden, schorren en
slikken, de verrassende fauna en flora van de duinen.

De vorming van het landschap gaat over veel méér dan alleen de
natuurelementen en dit zodra de mens zijn intrede deed in deze
regio. Ook maatschappelijk is het kustgebied inderdaad behoorlijk
6

dynamisch. Vooral in de voorbije

too jaar ontwikkelde de

aanvanke-

lijk dun bevolkte gemeenschap van kustvissers en duinboeren zich
tot een stedelijk netwerk met toerisme en havenactiviteiten als economische pijlers. De impact van deze evolutie was uiteraard aanzien-

lijk en reeds in het begin van de zoste eeuw werd door proí.lean
Massart gewezen op de achteruitgang van natuurwaarden. Deze aan-

klacht beperkte zich echter tot individuele statements die vooral gehoor kregen bij een elitaire bevolkingslaag. Dit betoog was nret opgewassen tegen de economische ontwikkeling en urbanisatie. Het duurde dan ook tot de natuurbeschermingsgolfvan de jaren r96o en '7o
vooraleer het

tij

begon te keren.

Aanvankelijk werd natuurbehoud vooral gedragen door particuliere
organisaties en actiegroepen, maar in de loop van de voorbije decen-

nia raakte het ecologisch gefundeerd natuurbeleid ook uitgebouwd
en verankerd binnen de overheid. Aan de kust kreeg dit een belang-

rijke impuls in het begin van de jaren'90. Door de duinendecreten
kregen de laatste bedreigde duingebieden een planologische be-

scherming en de Vlaamse overheid startte een systematische verwer-

natuurbeleid maakt gebruik van basisgegevens en inzichten over de

ving van waardevolle duinen. Stilaan werd natuurbehoud ook zicht-

verspreiding van soorten die in dit boek worden besproken. Deze in-

baar te velde. ln het kader van een ecosysteemvisie voor de kust wer-

ventarisaties werden en worden in belangrijke mate door vri,jwilligers

den beheerplannen opgesteld en uitgevoerd. Meer spectaculaire voor-

uitgevoerd, die zich mede hierdoor onmisbaar maken voor een gede-

beelden

zijn het herstel van schorren en slikken in de lfzermonding,

gen onderbouwing van behoud en herstel van 'hun' biotoop.

de afbraak van de home C. Teunis in Ter Yde en habitatherstel door
struweelontginningen in de Westhoek. Niet enkel het Vlaams Gewest

Deze uitgave wil daarom hulde brengen aan de talrijke en toegewijde

kan hier een pluim op de hoed steken. We denken bijvoorbeeld aan de

natuurlieÍhebbers en onderzoekers en tegelijk een impuls geven voor

beheerinspanningen van

de lntercommunale

!íaterleidingsmaat-

volgehouden veldwerk en toekomstgerichte acties met het oog op het

schappii van Veurne-Ambacht in de Doornpanne, het natuurontwikke-

integraal behoud van de natuurwaarden in het ons resterende duin-

lingsproject Walraeversi.jde van de Provincie !íest-Vlaanderen en de

gebied.

verspreide duinreservaten onder beheer van Natuurpunt.

Het natuurbeleid aan de kust kende vanouds een sterke synergie met
de wetenschappelijke wereld, waar geologen, hydrologen, geografen
en biologen tal van onderzoekingen hebben verricht. De studie rond
freatofyten en waterwinning uitgevoerd aan de Nationale Plantentuin
in r 983 was in dit verband een belangrijke toonzetter. Ook de vernieu-

wende ideeën van wi.jlen Frank De Raeve over de dynamiek van het
duinecosysteem en ander onderzoek van eigen bodem heeft geleid

tot een meer adequate aanpak van het natuurbeheer te velde.
Het duingebied heeft een heel kenmerkende, vaak kwetsbare íauna

Ecxrenr Kurlxer

en flora. Veel ecologisch onderzoek met directe relevantie voor het

Algemeen Directeur
I

nstituut voor Natuurbehoud

7

INLEIDINC
ln dit boek geven we een overzicht van de kennis over de biodiversiteit aan de Vlaamse kust. Concrete aanleiding was

de

'Ecosysteemvisie voor de Vlaamse kustl', die de bestaande kennis over het ecosysteem vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines samenbrengt. Tegelijk zet de Ecosysteemvisie de belangrijkste kennislacunes op een rij, wat meteen een prioriteitenkader schetst

voor het toekomstig natuurbehoudgericht wetenschappelijk onderzoek aan de kust. Vooral het gebrek aan [synthese van de] informatie
op het soortniveau leidde tot het initiatief voor dit boek.

Hoofdstuk
8

I

neemt de landschapsecologie van het kustsysteem onder de loep. Daarbij wordt een ecotooptypologie voorgesteld en worden 'aan-

dachtssoorten' gedefinieerd (de in dit boek in kleur weergegeven soorten). De definitie ervan blijft noodgedwongen gestoeld op algemene verspreidingsgegevens. Voor een meer functioneel ecologische benadering en het opstellen van een brede reeks 'doelsoorten' voor het beheer wordt

de kennis ontoereikend geacht. Concreet beschouwen we twee typen aandachtssoorten: enerzijds soorten die in Vlaanderen bedreigd zijn en
anderzijds in Vlaanderen lzeerlzeldzame soorten die beduidend meer voorkomen aan de kust dan in de rest van de regio. Hiermee ligt de klemtoon zowel op specificiteit als mate van bedreiging.
De bespreking van taxonomische groepen gebeurt tn'r7 aízonderlijke hoofdstukken met een zoveel mogelijk gelijkaardige indeling. Een eerste
tekstdeel geeft algemene informatie over de groep, de wijze van inventariseren en de beschikbare gegevens. Het tweede en meest substantiële
deel bestaat uit een bespreking van aandachtssoorten binnen de vooropgestelde ecotooptypen. Voor een aantal soortengroepen worden meer
gedetailleerde onderzoeksresultaten belicht in een derde deel van de tekst.

r. PRovoosr, s. &

HoFFMANN,

M. (red.), r996.

Ecosysteemvisie voor de Vlaamse kust. 3 delen. lnstituut voor Natuuíbehoud en Universiteit Gent, i.o.v AMINAL, afdeling Natuu( Brussel,375 + l30 p.

r

bijl.

Snu Pnovoosr

De wetenschappelijke uitdaging voor de samenstelling van

dit boek ligt vooral in de integratie van de verschillende bijdragen. Daartoe wordt in

een laatste hoofdstuk een poging ondernomen. De belangrijkste hinderpalen hierbij zijn de onvolledige kennis over de habitatvereisten en de
problemen inherent aan de uiteenlopende geografische schaal van habitats. Verder leiden de verschillen in inventarisatiegraad en -methode vaak

tot moeilijkheden bii het vergelijken van zeldzaamheden en trends.

Een tweede uitdaging situeert zich in de marge van de wetenschappelijke activiteiten. Niet minder dan 30 mensen leverden een bijdrage

tot dit

boek. Zij hebben een uiteenlopende achtergrond met tot op zekere hoogte een eigen wetenschappelijke cultuur. Dit geeft in ieder geval kleur aan
het wereldje der veldbiologen maar het creëert ook problemen op het vlak van éénvormigheid. Het ligt niet in onze bedoeling om de twistpunten over vorm en semantiek te ridiculiseren maar een zekere relativering lijkt ons aangewezen. Voor de eenduidigheid maken we daarom een aan-

tal afspraken binnen dit boek:

I

Ruimtelijke landschapseenheden worden aangeduid met de term ecotoop in de betekenis van 'ruimtelijke min oí meer homogene eenheid

waarin een bepaalde levensgemeenschap voorkomt'Íhetecotooptype mosduin). Als dit in relatie met een soort gebeurt, wordt biotoop verkozen
lde zomerbiotoop von amfibieën'1. De term habitat wordt gebruikt in een autecologische betekenis lkruipwilgstruwelen vormen een belangriik habita-

telement voor invertebratenl.

I

Volgens het Groene boekje worden soortnamen in het Nederlands met kleine letter geschreven. Het Nederlands Instituut voor Biologie volgt

deze regel. Hoewel soorten in veel standaardlijsten ook in de moedertaal met een hoofdletterworden geschreven, gebruiken we in dit boek
beetje provocerend

-

Dnrrs

tot

nieuwe initiatieven, een stimulans

zijn om het veld in te trekken ofom meer en systematisch te noteren en zal inspireren tot vernieuwend populatieonderzoek.

BoNTE

een

een kleine letter. Het is vooral een pleidooi voor een doordachte uniformering binnen het gehele taalgebied.

Tot slot hopen wij dat dit boek niet enkel een eindproduct vormt maar ook aanleiding zal geven
zal

-
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THE MAtN coNTRtBUroRs

ro

SAIVENVATTINC

rHE EcoLoctcAL spEctFtctry oF THE coAsrAL EcosysrEM

DyNAt\lcs oF

ARE THE cHARAcrERrsÍtc cLl\4ATE AND cEotvtoRpH0106tcAL

THE LAND-SEA CONTACT ZOrur, QUerurttmlVELY HO\)íEVÉR, ECOLOGTCAL DTFFERENTTATTON rS MATNLY CAUSED By SOtL MOtSTURE, !íHtCH tN ïURN tS DETERT\4tNED By
ToPocRAPHY AND HyDRoLocy. Ecorope rypEs ARE FURTHER DETERMTNED By rHE coMpLEX oF sotL AND vEcETATIoN DEVELopI/ENT AND SEVERAL

TloNs. Hui/AN

IMPACT ON THE COASïAL ECOSYSTEM tS SUBSTANTTAL. OVrn

rHt

PAST

150

Btolc

tNTERAC-

YEARS NEARLY HALF OF THE tNtTtAL DUNE AREA HAS BEEN URBANTSED,

WHILE ÍHE REMAININC SITES HAVE BEEN SUBJECT TO DRASTIC CHANGES.

A cotcepruar EcosysrEM MoDEL ts
oF THEsE MECHANtSMS

ro

BAsED oN

rHE EcoLoctcAL DYNAMlcs

ToM uP oRGANrsATroN AND Top DowN
ANTHROPOGENIC

Two

t\,tAJoR t\,,tECHANtsN4s:
DETERMTNES

Íop DowN

RE6uLATtoN AND

BoïÍoM up oRcANtsATtoN. TuE neLlrtvr

rHREE LANDScApE TypEs. lN THE 'DYNAMtc',

RECULATToN ARE GRADUALLY

ot

'stnrssto'

coNTRtBUTtoN

AND 'uNcoNSTRA|ruro' uArrrDsclee,

rNcREAstNc AND DECREAS|NG tMpoRTANcE REspEcIVELy.

eot-

AootrtoNelry, wE coNstDER

AN

LANDSCAPE TYPE. THESE LANDSCAPE TYPES ARE USED AS A FRAI\,IEWORK FOR ECOÍOPE CLASSIFICATION IN WHICH SPECIES AND ECOSYSTEI\4 ARE LINKED.

Wr orscntee 8 ecotopr-cnoups:

sALINE ENVtRoNMENT, t\roBlLE DUNE, wET DUNE sLAcK

wtrH

HERBAcEoUs vEcETATIoN, t\,toss DUNE AND DRy DUNE GRAssLAND,

SCRUB, WOODLAND, SOME RECRESSION PHASES AND ANTHROPOGENIC ECOTOPES.
FTNALLY, NATURE vALUATtoN AND

on. Sprctrs

lrs usE tN coNSERVATtoN

ARE DtscussED.

lN

N,tANy couNTRtEs, BtoDtvERstry rs

MosÍ

FREeuENTLv usED As A vALUATtoN cRtrERt-

DEscRrproNS rN THrs BooK Focus oN [vrnv] nnnr spECrEs rN FLANDERS ltHtcH AppEAR srcNrFrcANTLy MoRE AT THE coAsr coMpARED

oF THE AREA oR spEctEs rHAT ARE ENDANCERED tN FLANDERS.

ro

rHE

REST

DE EcoLoGIScHE SPECIFIcITEIT VAN HET KUSTECoSYSTEEM ScHUILT VooRAL IN HET KENMERKEND KLIMAAT EN DE GEOIVORFOLOCISCHE DYNAMIEK VAN DE CONTACTZONE TUSSEN LAND EN ZEE. MAAR KWANTITATIEF WORDT DE ECOLOCISCHE DIVERSITEIT

IN

HOOFDZAAK BEPAALD DOOR DE BODEMVOCHTIGHEID, OP HAAR BEURT

BEPAALD DOOR HET DUINRELIËF IN COI,,IBINATIE I,4ET DE HYDROLOGIE. HET COMPLEX VAN BODEM- EN VE6ETAÍIEONI\)íIKKELINC

vERooRzAKEN EEN vERDERE DIFFERENTIATtE lN EcoïopEN. DE TNVLoED vAN DE t{ENs
NENAREAAL

lN

Is IN

DE VooRBIJE

I5o

JAAR cEURBANISEERD

t\4EN

op

HET KUsrEcosysrEEt\,,t ts suBsrANTtEEL.

Orucevtrn

DE HELFT vAN HET DUt-

EN DE RESTERENDE cEBIEDEN KENDEN INCRUPENDE LANDSCHAPPELUKE VERANDERINCEN.

EEN coNcEpruEEL t\,,toDEL vAN HET EcosysrEEt\4 GAAN wE

cELANc HUN tMpAcr

op

EN TAL VAN BIOTISCHE INTERACTIES

utï

vAN TwEE ELEMENTATRE tvEcHANtsMEN: Top DowN RECULATTE EN

DE ECoLoctscHE DyNAMtEK, oNDERscHETDEN wE

BorroM up oRcANlsAïlE.

HET'DyNAN,4tscr'[voorlnueLrlK Íop DowN], HET'cEsrREssEEno' Iaetor

NAAR

MEcHANtS-

vAN BELANGI EN Hrr'orucEoworucrru' [voonrulvrLtJK Borrotv uc] outNreNoscHAp. Los HTERVAN BEscHouwEN wE ooK EEN ANÍRoPocEEN LANDSCHAPSTY-

pE. DEZE LANDscHApsINDELtNc voRMT EEN KADER vooR DË AFBAKENTNC vAN EcoropEN EN CREËERT EEN LtNK TUssEN sooRT EN ECosysrEEM. WE BESCHRI,VEN

8 EcoroopcRoEpEN: ztLT N.4tLtEU, srutvEND DUrN, vocHÍrcE

DUTNVALLET

MET LAGE BEcRoEING, MosDUlN EN DRooc DUTNcRASLAND, oPcAAND STRUwEEL

IN,!ET

RUICTEN EN ZOITITT.I], BOS, ENKELE RECRESSIEFASEN EN ANTROPOCENE ECOTOPEN.

ïet srorrr

!íoRDT

slL

cEsrAAN Brl HET

BEGRTp NATUURwAARDE

EN DE vERrALrNc HTERVAN NAAR HET NATUURBELEID. BtoDrvERstrEtr woRDT zowEL tN BINNEN-

ALS BUTTENLAND HEï MEEsr cEBRUtKT ALs wAARDERtNcscRrrERtur\,1.

ztlt't tn Vrnnruorner.r [zren] zELDzAME sooRrEN DtE BEDUTDEND

Oox tt otr

BoEK woRDT DE sooRïENBESpREKtN6

HtERop roEcEsptrsr: AANDAcHÍssooRTEN

MEER vOORKOT\,,tEN AAN DE KUST DAN tN HET BTNNENLAND OF iN vLAANDEREN BEDREICDE SOORTEN.
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lnleiding

H

Organismen, de hooídrolspelers in dit boek, kunnen als producten

De Vlaamse kust maakt deel uit van de Noordwest-Europese kust-

van miljoenen jaren evolutie niet losgekoppeld worden van hun om-

vlakte die zich uitstrekt tussen Noord-Frankrijk en Denemarken. Het

geving. Ook de bescherming van fauna en flora vereist niet alleen

landschap is grotendeels antropogeen en draagt de sporen van een

kennis over zeldzaamheid en verspreiding van soorten maar ook

eeuwenlange strijd tegen de zee. Ook de kustduinen, slikken en

over hun relaties met het leefmilieu en andere organismen. Het is

schorren, de meest natuurlijke landschapselementen, worden in be-

daarom van belang om even stil te staan bij het ecologisch systeem

langrijke mate menselijk beïnvloed. De mens wordt daarom expliciet

als geheel.

als'systeemcomponent' behandeld, hoewel natuurlijke processen

Het ecosysteem dat in dit boek wordt behandeld, omvat in hoofd-

de leidraad blijven vormen van dit verhaal. Deze bespreking is be-

zaak duinen maar ook hoogstrand en schorre komen aan bod. Deze

knopt; voor meer uitgebreide beschrijvingen van het Vlaamse duin-

zones sluiten ecologisch nauw aan bij het duingebied. Onbegroeide

landschap verwijzen we o.m. naar De Rneve [r99r], De Ceur.ttrucr

zandplaten, slikken en laagstranden rekenen we bij het mariene

[r992], LErEN [r992] en

et ecosysteem in een notendop

RAppÉ

e, al.19961.

milieu en worden hier niet besproken.
ln de eerste deel worden de belangrijkste elementen van het kuste-

Dr rusr rN HET PosrcLAcrAAL

cosysteem op een rij gezet. Daarna stellen we een conceptueel
schema van het systeem voor van waaruit een aanzet wordt gegeven

Het ruimste tijdskader in deze bespreking, omvat de periode na de

voor een ecotopentypologie. Een laatste tekstdeel wordt gewijd aan

laatste ijstijd. Deze bereikte ongeveer r8 ooo jaar geleden een hoog-

het aspect biodiversiteit en de relevantie voor beleid en beheer.

tepunt. Door de uitbreiding van de ijskappen lag het gemiddeld zeeniveau toen roo tot r30 m lager dan nu [Larae, r98o; DENys &
BAETEMAN,

r995]. De postglaciale zeespiegelstijging veroorzaakte

regelmatig overstromingen van de kustvlakte waarbij mariene sedimenten werden afgezet. De belangrijkste fase duurde tot ca.5ooo

à

6ooo jaar geleden en resulteerde in de zogenaamde Calais-afzettingen. Daarna kende het zeeniveau fluctuaties die grotendeels kunnen
toegeschreven worden aan complexe glaciale naweeën waarop de

m
2

0
2

-6
B

10

herverdeling van watermassa's in de oceanen een belangrijke in-

vloed heeft. Voor West-Europa wordt de amplitude van deze laatste
schommelingen geschat op ongeveer
Deruys

r m [MöRNER, r995; figuur r.r].
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Jaren geeden

-8000 -7000 6000 5000 -4000 ,3000 -2000 -1000
Figuuí r.r. Stijging van de zeespiegel in Noord Europa [naar

tv1öRNER,

0

r995]

& Bnrrrveru [r995] wijzen in dit verband ook op het belang

van isostatische processen die onder meer verantwoordelijk zouden

waarin dunne laagjes veen en mariene sedimenten elkaar afwisselen

zijn voor verschillen tussen de Vlaamse en Nederlandse situatie.

[Brere n,lar r999; Drr.'rvs r999]. Volgens deze auteurs moet de idee

Tijdens een periode van relatieve rust tussen ruimweg 5ooo en

van transgressies dan ook verlaten worden en gebeurde de afzetting

zooo jaar geleden, verschoof onze kustlijn zeewaarts en vormde

van sedimenten binnen een meer continue mariene activiteit.

zich een systeem met waddeneilanden. Grote delen van de kustvlakte ontsnapten aan de mariene invloed en ontwikkelden zich onder invloed van stijgend grondwater

tot brakke ofzoete moerassen.

ln

De processen die zich binnen een tijdschaal als 'het postglaciaal'
voltrekken zijn niet enkel van fysische aard. Ook de actuele versprei-

dergelijke omstandigheden werden in de kustvlakte veenpakketten

ding van soorten hangt in belangrijke mate samen met onder meer

gevormd [Dr Crulrrucr, r 99z].

de klimaatsveranderingen tijdens de aígelopen millennia. De ijstij-

De voorbije twee millennia werden gekenmerkt door een globale ver-

den veranderden ons landschap in een toendra en drongen de

hoging van de mariene activiteit. Het historisch en geologisch on-

meeste arealen een stuk naar het zuiden. Het soortenaanbod in een

derzoek naar deze periode kreeg in de jaren '5o een belangrijke im-

bepaald gebied vormt dus ook een weerspiegeling van dergelijke

puls door het bodemkarteringsproiect. Maar ook historicí en archae-

lange termijnevoluties.

ologen leverden een essentiële bijdrage tot de kennis [VenHursr &

Corrscrnrx, r98ol. Op basis van dit onderzoek worden verschillende

Dr ovlrnurEK vAN zEE, zAND

EN wtND

recente overstromingsfasen onderscheiden, gekend als de
Duinkerkentransgressies, die in de meeste literatuur over de kustvlakte werden overgenomen [zie o.m. het overzicht in Drclencg

& Dr

ln het kustecosysteem vormt sedimenttransport het belangrijkste
element van de fysische dynamiek. We onderscheiden daarbij een

Moon, r9961. Maar recenter stratigrafisch onderzoek, onder meer op

mariene en een eolische component.

basis van fossiele diatomeeën, laat een meer fijnschalig beeld zien

Zee- en getiidenstromingen in de Noordzee veroorzaken aan- en af-

r5

,,nm

.r'!*

i

o
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voer van sediment naar de kust. Onder laagdynamische sedimenta-

die de achterliggende strook strand aan de invloed van de zee ont-

tieomstandigheden zoals in estuaria of lagunes, bezinkt fi.jnkorrelig

trekt. De aígesnoerde strandvlakte gaat geleideli,k verzoeten en

materiaal en kunnen zich slikken en schorren ontwikkelen. Aan onze

wordt daarmee een primaire duinvallei. Aan onze kust ziln primaire

kust werden de ooit uitgestrekte schorrengebieden bijna volledig in

duinvormen beperkt tot het mondingsgebied van de lJzer en de om-

landbouwcultuur genomen. ln dynamische milieus kan enkel grof-

geving van het Zwin.

korrelig materiaal sedimenteren. Cezien de rechtstreekse impact

Bij secundaire duinvorming is de kustlijn stabiel oí erosieí en ge-

van golven en getijdenstromingen aan onze kust, wordt dus vooral

beurt de zandverplaatsing landinwaarts. Bij een voldoende grote

zand aígezet en wordt de kustlijn door een zandstrand aígezoomd.

zandvoorraad kunnen zich nagenoeg vegetatieloze loopduinen ont-

Maar golven en stroming kunnen het strand ook eroderen. Aanwas

wikkelen die met een snelheid van meer dan

en afslag blijken onderhevig aan seizoenale fluctuaties en aan cycli

nen voortstuiven. Het feit dat aan de kust de hoogste gemiddelde

die zich voltrekken over een termi.in van enkele decennia. Momen-

windsnelheden van het land worden gemeten [cfr. Booeux, r976],

teel blijkt de zandbalans over grote delen van de kust negatiefte

kan deze dynamiek mee verklaren. De belangrijkste duinvormingsfa-

zijn en treedt dus netto erosie op IDe Moon, r99r;Aruoutrv, r999].

sen aan de Westkust kunnen met dergelijke loopduinen in verband

Deze situatie houdt onder meer verband met de actuele stijging van

gebracht worden IDr Ceurrrvr'rcx, r99z].

ro meter per jaar kun-

het zeeniveau. Voor een aantal meetstations aan de Nederlandse
en met name vooral

kust bijvoorbeeld, werd afgelopen eeuw een stijging van 2o tot 3o

Naast zand en wind speelt ook de vegetatie

cm vastgesteld [rew, r995]. ln kuststroken met een positiefzand-

helm

budget is er mogelijkheid tot embryonale duinvorming op het hoog-

duinvorming ís in wezen biogeen [zie verder, bij het overzicht van

strand. De zanddynamiek op het strand vormt dus de schakel tus-

de kustecotopen] maar ook bij secundaire duinvorming komt helm

sen het mariene systeem en eolische duinvormingsprocessen IDr

vaak op de proppen. Voortstuivende helmduinen worden gekenmerkt

Cruruvruc«,

r99z].

-

-

een belangrijke rol in duinvormingsprocessen. Primaire

door een paraboolvorm met een actief voortstuivende kop en lang-

We kunnen twee belangrijke mechanismen van duinvorming onder-

gerekte armen die ongeveer parallel lopen met de dominante wind-

scheiden. Primaire duinvorming gaat gepaard met kustaanwas.

richting [westzuidwest]. Het stuifduincomplex van de \)íesthoek laat

Daarbij vormt zich vanuit embryonale duintjes een nieuwe zeereep

duidelijk zien hoe zich vanuit een loopduin, onder invloed van

m T.A.W.
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Figuut 1.2. Hoogtekaart van de westkust [naar de topografische kaart van het Nilinisterie van Openbare Werken en \)íederopbouw van omstreeks r95o, schaal r/5ooo]

helmvegetaties, grote paraboolduinen ontwikkelen. !íaarschijnlijk

Crouonroroctr

vAN DE VLAAI4SE KUSTDUtNEN

liggen soortgelijke processen aan de basis van de actuele geomorfologie van de Westkustduinen [figuur r.z.]. Deeuvor [r967] beschrijft

ln de ontstaansgeschiedenis van de kustvlakte ontwikkelden zich

een mechanisme waarbij paraboolduinen vanuit stuiÍÏuilen in de

verschillende duinengordels die al dan niet gedeeltelijk weer werden

zeereep ontstaan maar het is onwaarschi.jnlijk dat dit ook aanleiding

weggeslagen bij verhoogde mariene activiteit. ln het huidige kust-

zou kunnen geven tot'mega'paraboolduinen.

landschap zijn nog verschillende relicten van voormalige duinen te

Niet alle verstuivingspatronen zi.in gerelateerd aan duinvorming.

bespeuren IDE

Door natuurlijke oí antropogene beschadiging van de vegetatie kan

Adinkerke en Ghyvelde vormt het laatste restant van de Oude

een gefixeerd landschap weer op de stuif gaan.

Duinen, die vermoedelijk op het einde van het Atlanticum [ca. 5ooo

TERN4oTE

[r992] legt

CEUNyNCK,

't992; figuur r.3]. Het landschap tussen

in dit verband een relatie met klimatologische factoren en wijziging

jaar geleden] werden gevormd [Bnrrer,,lar.r, zoor]. De meeste duin-

in landgebruik tijdens perioden van politieke instabiliteit [oorlogen

massieven uit de Romeinse tijd werden door recentere duinen over-

meerbepaald]. Ook hier bestaat nog onduidelijkheid of dergelijke se-

stoven ofdoor de zee weggespoeld. ln de \íesthoek komt de oude

cundaire verstuivingen aanleiding kunnen geven tot grootschalige

duinbodem uit die periode bij verstuiving vermoedelijk lokaal weer

duinvorming.

aan de oppervlakte.
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fong duin
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M iddeleeuws

loopduinrelict

Fossiele strandvlakten

'Duintong' in polder
Slik en schorre

r.j. Ceomorfologie

van het Vlaamse kustduingebied.

Over de oorsprong van de bínnenduinen zoals de duintong van

rTde eeuw en zeer recente duinen met een leeftijd van hoogstens

Nieuwpoort, de Schuddebeurze [Lombardsijde] en d'Heye IBredene-

25o jaar. Het mondingsgebied van de

De Haan] bestaat nog onzekerheid. DE MooR & Mosrnrnr [r993] be-

morfogenese waarbij zowel natuurlijke als antropogene factoren een

schouwen deze gebieden als 'Subrecente' duinen, ontstaan om-

rol speelden. De brede monding werd in de rde

streeks de vroege Middeleeuwen. Zij brengen de genese in verband

indijkingen gekanaliseerd waardoor de voormalige strandvlakten

met het llzerestuarium en met een voormalige kreekmonding in

van de zee werden afgesnoerd [Trnraore, t9gzl. Daarna vormde zich

Bredene-De Haan. Deze oudere duinen vertonen een vrij sterke bo-

zeewaarts een duinengordel.

demontkalking gezien stoffen zoals kalk en i,izer onder invloed van

Aan de Middenkust is de geomorfologie minder goed bestudeerd.

regenwater en daarin opgeloste zuren geleidelijk worden uitgespoeld.

De duingordel is er doorgaans smaller en meer antropogeen. De

Aan onze kust ontstonden de meeste duinen na de rzde eeuw. Zij

duinen tussen Wenduíne en Heist bijvoorbeeld, ontstonden groten-

worden Jonge Duinen genoemd. Aan de !íestkust omvatten zij relic-

deels door overstuiving van zeewerende dijken. Onder meer ter

ten van middeleeuwse loopduinen [o.m. het vrij vlakke gebied tus-

hoogte van de huidige Fonteintjes werd tijdens de Middeleeuwen

sen de oude dorpskern van Koksijde en de Oostvoorduinen te

een dubbel dijkensysteem gebruikt als zeewering; zogenaamde inla-

Oostduinkerkel,'mega'paraboolduinen gevormd tussen de r4de en

gen. Hier tegenaan ontwikkelde zich zeewaarts een duinenrij. ln de

lf

zer kende een complexe

"n

',rd" eeuw door

E

ó

ó
omgeving van De Haan zijn de duinen breder en komen eveneens

dieper en rust het zoet water op diepere zoutwaterlagen. Deze con-

[mega]parabolaire structuren voor. De geomorfogenese van het

tactsituatie geeft aanleiding tot een hydrosoma met een

duingebied in Knokke-Heist ten slotte is vrij specifiek en houdt ver-

trische - lensvorm

band met primaire duinvorming in de verzandende Zwinmonding

Het zeewaarts afstromende water vermengt zich op en onder het

[zie

CooRNAERT

et al.,

t98tl.

IBAKKER

,, al.,

-

asymme-

tgTg].

strand met het zeewater en zout grondwater. Aan de binnenduinrand
wordt de grondwaterstroming sterk bepaald door het [kunstmatig]

!ílrrn

rN HEr DUrN

polderpeil. Een aantal waterlopen zoals bi,jvoorbeeld het Langgeleed
werden specifiek gegraven om het afstromende en opkwellende duin-

afte voeren. Lokaal kan nog kwel optreden, wat aanleiding

De recent gevormde duinmassieven rusten aan onze kust op overwe-

water

gend zandige kwartaire afzettingen. Ten westen van De Haan wordt

geeft tot bijzondere ecologische situaties [figuur t.4.].

het tertiair aangeboord op -3o tot -2o m r.A.\0í. De bovenste tertiaire

De grondwaterhuishouding van het duingebied weerspiegelt de ver-

laag is er roo tot r30 m dik en bestaat uit nagenoeg ondoorlatende

houding tussen neerslag en evapotranspiratie en wordt dus groten-

klei !eperiaanl. Ten oosten van De Haan komen boven dit kleipakket

deels bepaald door klimaat en vegetatie. Op basis van de neerslagge-

ook jongere tertiaire lagen voor met uiteenlopende samenstelling.

gevens behoort de kust tot de droogste zones van het land; volgens

ln de zandpakketten onder de duínengordel ontwikkelde zich een

PoNcELEÍ

voorraad zoet grondwater met een dikte van 20 tot 3o m [figuur r.4].

8oo mm per jaar. DupRrEz &

Doorgaans komen lokaal slecht doorlatende veen- ofkleilagen voor

west gradiënt met een geringere neerslag aan de Westkust dan aan

waardoor verschillende watervoerende lagen worden onderscheiden.

de Oostkust maar dit blijkt niet uit andere klimatologische analyses.

Het grondwater vertoont globaal een afstroming richting zee en rich-

Volgens de berekeningen van

ting polder. Door de traagheid van de waterstroming vertoont de

schot, dat uiteindelijk de zoetwatervoorraad voedt, voor de Westhoek

watertafel centraal een opbolling, vanwaar de term zoetwaterlens.

ongeveer 28o mm per jaar. Cezien de analyse gebeurde voor een

Aan de Vlaamse kust vormt het zoetwaterlichaam een halve lens; de

relatief droge periode, is dit vermoedelijk een onderschatting van de

onderzijde wordt bepaald door vrij vlakke tertiaire lagen. ln de mees-

gemiddelde waarde. De seizoensaÍhankeli,lke evapotranspiratie ver-

te Nederlandse duingebieden reikt de watervoerende zandlaag veel

oorzaakt aanzienlijke fluctuaties van de grondwaterstand.

& Mrnrn [r947] bedraagt de gemiddelde neerslag
SnEye ns

LeaeE

f

9791 zien een

75o

à

duidelijke oost-

[r978] bedraagt het neerslagover-
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Figuur r.4. Schema van de lithologie en hydrologie van de duinen aan de westkust.
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LEïEN

[r992] noteert voor de Westhoek een jaarlijkse amplitude van

et al.,'t992,

PoNCELET

&

MnnrrN, 't947). Daarenboven

ligt de zonne-

40 tot roo cm, met een variabiliteit in ruimte en tijd. De totale

schijnduur gemiddeld boven tToo uur per jaar, waarmee de hoogste

schommeling over een periode van ro jaar kan oplopen tot 1,2 à 2 m

cijfers voor Vlaanderen worden bereikt IDocNrAUX, r97t; Lnrouvr &
Scrrerrcnr, t99zl. Deze omstandigheden kunnen de overlevingskan-

KusrurLtEUS EN FysrscHE

sen voor thermofiele organismen aanzienlijk verhogen. Verder is de

GRADTËNTEN

relatieve luchtvochtigheid hoger aan de kust dan in het binnenland
De fysische elementen binnen het ecosysteem leiden

tot een primai-

en zijn de jaarlijkse fluctuaties van deze parameter kleiner. Ook de

re spreiding van'standplaatstypen'in ruimte en tijd. Zii bepalen in

met zouten beladen zeewind vormt één van de zeer specifieke klima-

belangrijke mate welke soorten zich initieel kunnen vestigen en ont-

tologische elementen van het maritieme duingebied. Deze factor

wikkelen. De kust herbergt een relatief groot aantal speciíieke mi-

vertoont een sterke gradiënt haaks op de kustlijn [Sr-oer vnru Olonut-

lieus die door verschillende factoren worden bepaald.

rerueoncr, r9691.

De zee oefent een belangrijke invloed uit op de meso-klimatologi-

De [bio]geomorfologische

sche omstandigheden. De amplitude van dageliikse en seizoenale

belangrijke mate de interne milieudifferentiatie. Verstuivingen voeren

temperatuursfluctuaties wordt er door getemperd en aan de kust

kalkrijk mineraal zand aan en 'verjongen' daarmee het landschap. Zij

treedt uiteraard geen daling op van de gemiddelde temperatuur ten

creëren het vaak uitgesproken duinreliëfwaaraan een sterke variatie

gevolge van de hoogteligging. Het aantal vorstdagen bijvoorbeeld

in fysische bodemkenmerken en microklimaat is gerelateerd. Dit laat-

bedraagt slechts de helft van dat op de Ardense hoogten [Alrxerone

ste uit zich onder meer in een sterke opwarming van zuid georiën-

dynamiek van het duinsysteem bepaalt in
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ping rond helmpollen bijvoorbeeld. ln andere gevallen wordt deze

(bewolkle dag)

keten gesloten en is er sprake van terugkoppeling of feedback. De
Figuur r.5. Temperatuursverschillen

opgemeten op en boven een mosduin aan de binnen-

duinrand vafr de \)íesthoek lgegevens Dirk Maes, lnstituut voor Natuurbehoud].

wisselwerking tussen vegetatie en grondwatertafel is een voorbeeld
van een dergelijk mechanisme: de waterstand vormt een belangrijke

factor voor de vegetatieontwikkeling maar het plantendek beïnvloedt
op haar beurt via evapotranspiratie het grondwaterniveau. ln dergeteerde hellingen lfiguur r.5]. De hoogte van het maaiveld ten opzich-

lijke systemen is er sprake van 'dynamische evenwichten'.

te van de grondwatertafel vormt dan weer de hoofddeterminant voor
de bodemvochtigheid; een cruciale abiotische parameter voor de ve-

Als smeltkroes voor processen van zowel íysisch-chemische als bio-

getatieontwikkeling in het duinsysteem. ln de nabijheid van de zee

logische aard, kan de bodem in het duinsysteem met reden een cen-

komt daar nog een zoet-zoutgradiënt bovenop.

trale plaats toebedeeld krijgen. Bodems vormen het medium waarin

Maar ook talloze andere íactoren dragen bij tot de grote verscheiden-

de vegetatie zich verankert en waarin de meeste biochemische

heid aan en gradiénten in milieutypen. Aupe

&

LnuconR [r993] toon-

kringlopen zich voltrekken. Hoewel het moedermateriaal in de dui-

den bijvoorbeeld aan dat de bodemdichtheid in jonge duinpannen

nen vrij uniíorm is, kunnen we toch uiteenlopende bodemtypen on-

een limiterende factor kan vormen voor wortelpenetratie en bijgevolg

derscheiden. Deze differentiatie wordt gestuurd door bodemvor-

voor de ontwikkelingsmogelijkheden van opgaande vegetaties.

mingprocessen die sterk gerelateerd zijn aan hydrologie en vegeta-

tieontwikkeling. Bodemfauna speelt zeker in graslandbodems een
H ET BoDEM-VEC ETATIEcoM PLEX

cruciale rol, maar de kennis hieromtrent is beperkt.

De vegetatie als functionele component induceert op haar beurt een

De accumulatie en omzetting van organisch materiaal [humusvor-

reeks mechanismen die het milieu en dus ook de standplaatsfacto-

mingl vormt zowat de ruggengraat van de bodemontwikkeling. Het

ren veranderen. Dit geeft dan weer vestigingsmogelijkheden voor

proces is sterk gerelateerd aan de bodemvochtigheid; in vochtige

andere organismen enzovoort ... Deze processen kunnen aanleiding

terreindelen is de biomassaproductie hoger en komen meer plan-

geven tot een lineaire keten van gebeurtenissen zoals de zandopho-

tenresten in de bodem terecht [zie figuur r.6. en voor duingraslan-
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de bodem om water en andere stoífen te binden en creëert op die

Figuur r.6. Gehalte aan organisch materiaal floss on ignitionl in de humeuze bodemhori-

manier andere, meer voedselrijke milieuomstandigheden. Door mi-

zont in relatie tot het grondwaterpeil op basis van monsters uit verschillende duingebieden

neralisatie van organische componenten komen nutriënten ter be-

aan de !íestkust [PRovoosr u, al., zooz & ongepubliceerde gegevens Carole Ampe].

schikking van verschillende organismen die na het afsterven op hun

22

beurt deel gaan uitmaken van de fractie dood organisch materiaal.

Hannecart geleid tot veenvorming [zie Aunr, r999]. Bodemwater is

Dergelijke stoffenkringlopen bestaan uit een netwerk van chemische

ook binnen veel andere mechanismen van betekenis zoals o.m.

evenwichten; de zuurtegreed van de bodem vormt dan ook een be-

transport van opgeloste stoffen.

langrijke stuurvariabele [zie o.m. Koorlurr.r & BessE, zooz]. ln jonge
duinbodems wordt de pH gebufferd door calciumcarbonaat [kalk]

Complexe relatienetwerken en feedbackmechanismen vormen een

afkomstig van schelpfragmenten. Het kalkgehalte van jonge duin-

belangrijk kenmerk van veel ecologische systemen. Zij vertonen

zanden bedraagt volgens Amcr

[r

999] ca. 2 tot 5 /". Hoge dichthe-

den aan schelpen kunnen de kalkgehalten lokaal doen toenemen tot
meer dan

to /" lcfr. Depuvor, r97z]. Stabiele bodems verzuren door

geen echte stabiliteit maar kunnen, zoals in het evapotranspiratie-

voorbeeld aangehaald, dynamische evenwichten bereiken. Ook
bodem en vegetatie kunnen een ogenschijnlijk stabiele structuur

de geleidelijke uitloging van kalk. De afbraakprocessen worden

vertonen terwijl eigenlijk een groot aantal processen en omgevings-

daardoor afgeremd. Bij lichte overstuiving of'overpoedering' ge-

factoren elkaar in evenwicht houden. Deze evenwichten stellen zich

beurt het omgekeerde. Het contact tussen kalkrijk zand en humus

in na een meer dynamische successiefase. Een verdere evolutie,

resulteert in een snellere mineralisatie van het organisch materiaal

waarbij de vegetatiestructuur degenereert, kunnen we aanduiden

waardoor bodemontwikkeling beperkt blijft. Dit 'verstoken' van or-

met de term regressie. Afhankelijk van de uitgangssituatie en het

ganisch materiaal is een vrij duinspecifiek proces [Wrron, r99z].

beheer kunnen we in de duinen een aantal min of meer duidelijke

Ook in waterverzadigde omstandigheden wordt de vertering van

ontwikkelingslijnen onderscheiden die we verder in dit hoofdstuk

plantenresten sterk vertraagd, maar dan door zuurstofgebrek.

zullen toelichten.

Daardoor kan accumulatie van organisch materiaal optreden. ln his-

torische tijden heeft dit onder meer in de strandvlakte van

o/a
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Figuut 1.7. Evolutie van de urbanisatiegraad van de Vlaamse kust [naar P8ovoosr & VAN LANouyÍ,
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Tot zover hebben we vooral aandacht besteed aan de íysische com-

band met global change vooral op het vlak van een verhoogde fre-

ponent van het ecosysteem en haar relatie met de vegetatieontwik-

quentie en intensiteit van stormvloeden. Over de stijging van het zee-

keling. Met de interacties tussen de biota komen we op een niveau

niveau heerst nog heel wat discussie. Deze factor wordt voor het toe-

van het systeem waar de fysische, chemische offysiologische wet-

komstig duinbeheer en vooral voor de kustverdediging in ieder geval

matigheden minder prominent zijn. Voeding, reproductie en andere

een belangrijk aandachtspunt.

factoren staan hier centraal. Zij bepalen de concurrentieverhoudin-

Op regionale schaal heeít de uitbouw van kustinfrastructuur een grote

gen tussen de soorten binnen voedselwebben en andere populatie-

impact op de geomorfologische processen; de natuurlijke relatie tus-

regulerende netwerken. Concurrentie tussen plantensoorten in de

sen de mariene en terrestrische component van het kustecosysteem

strijd om licht, water en nutriënten bijvoorbeeld, bepaalt in belang-

wordt er sterk dooí aangetast. Ongeveer 8o /o van onze kustlijn is be-

rijke mate welke richting de vegetatiesuccessie uitgaat, De 'hogere'

dijkt. Vooral de zeewaartse uitbouw van de zeehavens van Zeebrugge

dieren vertonen daarenboven sociaal en intelligent gedrag waarmee

en Duinkerken veroorzaken een aanzienlijke wijziging van stromings-

de complexiteit van ecosystemen nog toeneemt.

patronen en het daarmee verbonden zandtransport.
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De urbanisatie in functie van de toeristische ontwikkeling vormt de

De uerus ALs

belangrijkste landschappelijke verandering aan de kust. ln de loop van

SYSTEEMCoNTPoNENT

de twintigste eeuw verdween ongeveer de helft van het duinenareaal

De invloed van de mens op het kustecosysteem is substantieel en

onder gebouwen, wegen en tuinen [figuur t.7]. Voor een stedenbouw-

doet zich voor op verschillende schaalniveaus. Zelfs mondiaal laten

kundige schets van deze evolutie verwrjzen we naar Vrnrrrrrnscn [r986].

antropogene effecten zich voelen, vooral via de uitstoot van warmte

De levensgemeenschappen worden bij urbanisatie geconíronteerd

absorberende stoffen of 'broeikasgassen'.

met habitatverlies en -versnippering. Door fragmentatie van popula-

ScHUURMANs

[r995] voor-

-

onder meer via genetische erosie

-

gevoeliger

spelt voor de komende decennia een globale opwarming van o,2'C in

ties worden soorten

de tropen tot 2,2"C aan de polen. Voor de West-Europese landen en

voor uitsterven. Diverse [rand]invloeden vanuit de urbane zones

voor de kust in het bijzonder ziet deze auteur de problemen in ver-

zoals overbetreding of geluidshinder kunnen de druk op populaties

Mobiel duin
Gefixeerd duin
Duingrasland
Struweel
Bos
Cultuurgrasland
Akker
Urbaan

weg

!1948

Camping

T19BB
500

ha

500 ha

Verder kunnen menselijke activiteiten ook al dan niet bewust leiden

FiguuÍ r.8. Het duinlandschap aan de Westkust in r948 en r988 [naar PRovoosÍ & VaN LaNDUyr

tot een verandering in de soortensamenstelling van het ecosysteem

2oorl.

We denken daarbij onder meer aan de verwildering van tuinplanten

of het uitzetten van diersoorten.
van kwetsbare soorten nog verhogen.
Een aantal gevolgen van de urbanisatie en industrialisatie uiten zich
24

DE À,4ETAi,4oRFosE vAN HET KUSTLANDScHAp

op een veel grotere schaal. Zo heeft de uitstoot van verbrandingsgassen geleid tot een verhoogde depositie van onder meer stikstof-

Het kustlandschap heeft een sterk dynamisch karakter en zoals ho-

oxiden in grote delen van Europa. Dit heeít mogelijks belangrijke

ger aangehaald spelen zowel mens als natuur hieraan een rol. De ge-

gevolgen voor de vegetatieontwikkeling.

zamenlijke impact op de vegetatieontwikkeling blijkt uit een analyse

Door de toeristische ontwikkeling wijzigt ook het grondgebruik. De

van luchtfoto's van de !íestkust IDE

economisch weinig rendabele landbouw in de reliëfrijke duinen

het landschap onderging tussen r948 en r988 een ingrijpende struc-

wordt na de tweede wereldoorlog grotendeels stilgelegd. Aan de

turele verandering. De meest opvallende trend hierbij is de uitbrei-

binnenduinrand daarentegen, leidt de intensivering van de land-

ding van houtachtige vegetaties. Ondanks de sterke urbanisatie is de

bouw tot een vermindering van de natuurwaarde door het nivelle-

totale oppervlakte ervan verdubbeld. Het aandeel aan bos en stru-

ren, scheuren ofbemesten van graslanden en het verwijderen van

weel in het Ihalí]natuurlijke duinlandschap is respectievelijk twee en

kleine landschapselementen. De sterk doorgedreven drainage van

drie maal groter geworden. De oppervlakte aan stuivend duin en krui-

polder en binnenduinrand heeft niet enkel een lokaal effect maar

dachtige vegetaties daarentegen is tijdens de beschouwde periode

draagt ook bij tot de verdroging van het gehele duingebied [cfr.

zowel in absolute als in relatieve zin ongeveer gehalveerd [figuur r.8;

hydrologie]. Andere factoren die bij die verdroging een rol spelen

Pnovoosr & Vrru Lrruouv-r, 2oorl. Zoals hoger reeds aangehaald, heb-

zijn lokale grondwaterwinningen, vooral ten behoeve van drinkwa-

ben de wijzigingen in het grondgebruik naast deze structurele veran-

terproductie en een verhoogde interceptie van hemelwater in urba-

deringen ook een verschuiving van de meer intrinsieke kwaliteit van

ne gebieden. De daling van de grondwatertafel kan in waterwin-

het duinlandschap teweeggebracht. Deze aspecten komen bij de

ningsgebieden oplopen tot verscheidene meters.

bespreking van de verschillende soortengroepen verder aan bod.

VLTEcHER, r 989].

Ruim 50 yo van

L.ndrch.p.e.ologische benadering

NATUUR ALs

sruDrEoBlEcr

ondergeschikt belang IBnowrrr, r 995].
Binnen de landschapsecologie worden dan weer andere scheidslij-

Een ecosysteem kan vanuit verschillende invalshoeken worden on-

nen getrokken. De topologische of 'verticale' dimensie van een

derzocht ofbeschreven. Een ornitholoog is bijvoorbeeld geïnteres-

landschap heeft betrekkíng op de relaties binnen een als homogeen

seerd in de structuur van een vogelterritorium, een hydroloog in

ervaren ruimtelijke eenheid. De'horizontale' relaties tussen derge-

evapotranspiratie en een botanicus in de verspreiding van planten-

lijke landschapsentiteiten rekenen we tot de chorologische dímen-

soorten. Deze drie onderzoekers bekijken dezelfde natuur door een

sie. Voor een recente uitgebreide behandeling van landschapsecolo-

andere bril. Vegetatie wordt door hen respectievelíjk als een struc-

gische begrippen verwi,jzen we naar

ZoNNEVELD

[r994].

tuurvormend element, een functionele eenheid oíals een plantengemeenschap beschouwd. Ecosysteemconcepten zijn met andere

ln dit deel gaan we vooreerst op zoek naar een algemeen systeem-

woorden in belangrijke mate afhankelijk van welk aspect precies in

concept voor het kustlandschap. Daarmee leggen we een conceptu-

beeld gebracht wordt.

ele link tussen soort en ecosysteem. Verder wordt een basis gelegd

De landschapsecologie tracht het ecosysteem te benaderen als een

voor een ecotooptypologie, waarmee we beogen om de habitat van

geïntegreerd geheel van fysische en biotische componenten met

in volgende hoofdstukken besproken soorten in een bredere land-

hun onderlinge relaties. Daarmee verenigt deze onderzoekstak twee

schapsecologische context te plaatsen. De landschapsontwikkeling

belangrijke aandachtsvelden binnen de ecologie die in zekere mate

als temporeel proces ten slotte, vormt een laatste aandachtspunt.

eigen concepten hanteren. Enerzijds worden populaties en levensgemeenschappen onderzocht als netwerken van interagerende orga-

SvstrevMoDELLEN

nismen. De bestudeerde elementen en processen zijn hier van biologisch-evolutionaire aard. Anderzijds gaat de aandacht uit naar

Bnrxrn e, al. lt979l beschrijven de Nederlandse kustduinen aan de

doorstroming van energie en materie, processen die eerder beant-

hand van een globaal rangordemodel ontleend aan vAN

woorden aan fysische en biochemische wetmatigheden. Daarbij wor-

& DluvalrrEn [cit. in

den functionele eenheden afgebakend zoals primaire producenten

lende landschapscomponenten - min of meer ingedeeld volgens de

of predators en is het onderscheid tussen verschillende soorten van

klassieke natuurwetenschappelijke disciplines - hiërarchisch voorge-

KLqN,

DER MAAREL

r997]. ln dit schema worden de verschil-
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Figuur r.9. Rangordemodel van het duinlandschap Inaar
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et al.,1979).

Figuur r.ro. Hierarchisch systeemconcept [naar O'NEILL et a|.,1986).

steld. Tussen de niveaus veronderstellen de auteurs wederzijdse rela-

het model bekijkt het landschap globaal, bijvoorbeeld op niveau van

ties met een dominante invloed in één bepaalde richting [figuur r.9].

ecoregio, en is niet zomaer te vertalen naar elk deelsysteem. \iíe

Zo is de factor wind [klimaat] bijvoorbeeld bepalend voor het ont-

kunnen dit illustreren aan de hand van stuivende helmduinen. Als

staan van duinpannen [geomorfologie] die op hun beurt door de

soort belandt helm in de lagere echelons van de hiërarchie hoewel

specifieke vochtomstandigheden [hydrologie] de vestiging van íreato-

helmvegetaties in de praktijk een essentieel element vormen van een

fyten Iplanten] en bijhorende fauna toelaten. Het model kan worden

landschapsecologisch topn iveau; de geomorfologische dynamiek.

vertaald naar concrete standplaatsfactoren, wat de implementatie

Het catalogeren van deelsystemen of kleinere landschapseenheden

ervan ten goede komt. Het voorkomen van soorten in ecotopen kan

vergt dus een veríljning van het model.

gekoppeld worden aan landschapsecologische factoren op verschillende schaalniveaus. Toepassingen voor planning en evaluatie van

O'Nrtr

het natuurbeleid worden onder meer verkend door WtrrE [t998] en

cept uitgaande van eigenschappen van complexe systemen. Binnen

Krrlr [r 997].

netwerken van onderling gerelateerde elementen worden inherente

et al. lt986l ontwikkelden een hiërarchisch ecosysteemcon-

organisatieniveaus onderscheiden op basis van verschillen in tem-

Het rangordemodel stelt een uitermate complex gegeven als een

porele en ruimtelijke schaal waarop processen zich afspelen. Elk sys-

landschap aanschouwelijk en kernachtig geabstraheerd voor. ln re-

teem dat we afbakenen heeft een tragere interne dynamiek dan de

cente landschapsecologische beschrijvingen van het Vlaamse duin

samenstellende componenten of deelsystemen. Het integreert zowel

gebied [Dr Rarve, r99r; Lrrru, r99z; PRovoosr

& Horm,lrrr, r996]

wordt deze indeling daarom ook grotendeels overgenomen. Maar

de producten als de snelheid van de deelactiviteiten en

tilt zichzelf

daarmee op een hoger hiërarchisch niveau, zoals heel schematisch

weergegeven in figuur

r.to.

De fotosynthese in bladeren bijvoorbeeld

cyclus maar ook nutrièntencycli, predator prooi-relaties, ...]. De dyna-

reageert op veranderingen in lichtsterkte en fluctueert daardoor bin-

miek van dergelijke systemen is gezien de niet-lineare relaties vaak

nen een tijdspanne van enkele seconden of minuten. De productie

moeilijk modelleerbaar. We komen hier op het terrein van chaotisch

van polysacchariden en de groei van de plant voÍmen een integratie

gedrag, onvoorspelbaarheid, zelforganisatie en dissipatieve structu-

van deze fotosyntheseprocessen en kennen een veel trager fluctua-

ren, onderzoeksdomeinen die ons, bij toepassing in de ecologie, op

tietraject, in de grootte-orde van respectievelijk uren en dagen.

de rand van de exacte wetenschappen brengen. Voor verhelderende

zijn hierbij fundamenteel. Bij top down regula-

literatuur hieromtrent verwijzen we o.m. naar

TENNEKENs

tie wordt de dynamiek van een deelsysteem bepaald vanuit een ho-

Pnrcoonr & Srrrucrns [r993], Crcnr Ir996] en

KAUFFMAN

ger hiërarchisch niveau. ln bovenstaand voorbeeld wordt het foto-

Een ecosysteem bestaat uit een groot aantal dergelijke, in bepaalde

syntheseproces top down gereguleerd door de intensiteit van het

mate onderling gekoppelde, hiërarchische deelsystemen. Dit leidt

zonlicht. O'Nrrrl en zijn medewerkers benadrukken ook het belang

tot de enorme complexiteit van ecosystemen. Chorologische relaties

van een tweede mechanisme, de bottom-up organisatie, op verschil-

in het landschap, zoals bijvoorbeeld grondwaterkwel ofsalt-spray

lende hiërarchische niveaus binnen het systeem. ln ons voorbeeld

moeten we in het licht van deze koppeling bekijken.

kunnen we suikerproductie en plantengroei als bottom up georgani-

Het benadrukken van top down regulatie én bottom up organisatie

seerde processen beschouwen.

in dit systeem verfijnt het rangordemodel van Brx«en et al. lt979l.

Twee mechanismen

Klassiek zijn

wij het meest vertrouwd met het top down mechanis-

Ir992],

[r995].

Dit laatste gaat in wezen uit van de globale dominantie van de top-

me, dat doorgaans kan voorgesteld worden als een causale lineaire

down regulatie in een bredere landschappelijke context en geeft dus

relatie. 'Als de zon schijnt dan is er fotosynthese'. Bottom up organi-

eerder de resultante weer van de werking van beide mechanismen.

satie moeten we zien binnen de complexe relatiestructuren van [eco]

Daarmee wordt ook duidelijk dat de schaal waarop het systeem

systemen, zoals simplistisch voor een aantal meer grootschalige

wordt beschouwd in sterke mate bepalend zal zijn voor de prakti-

processen weergegeven in figuur

t.rr. Cezien

de talrijke functionele

[terug]koppelin gen zijn dergelijke relatienetwerken niet steeds causaal te benaderen.

Zij vormen complexe systemen waarin cyclische

relaties een essentiële rol spelen [denk bijvoorbeeld aan de Krebs

sche toepasbaarheid van het gebruikte model. ln onderstaande
bespreking trachten we deze mechanismen te bekijken op het
niveau van soort, ecotoop en landschap.
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Figuur r.rr. Elementen en relaties in een complex ecosysteemnetwerk.
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teemconcepten kunnen we nu trachten te benaderen op deze drie

LANDScHAP

niveau's: organisme, ecotoop en ecoserie, waarvoor we hier het al
Over natuur communiceren, bijvoorbeeld in functie van beleid of be-

gemeen begrip landschap hanteren.

heer, vergt instrumenten om ecosystemen systematisch te beschrij-

ven of in kaart te brengen. Biologische soorten [soms ook infraspe-

Croei van organismen of populaties beschouwen we als bottom up

cifieke taxal zijn daarbij relatieí gemakkelijk herkenbare en kwantifi-

organisatie. Deze ontwikkeling kan op verschillende wijzen top down

ceerbare entitelten maar lenen zich in de praktijk doorgaans niet tot

gereguleerd worden. Cnrve [r979] beschouwt in dit verband factoren

gedetailleerde gebiedsdekkende kartering. Daartoe onderscheiden

die de groei van planten beperken [aangeduid als stress] en factoren

we ruimtelijke ecosysteemeenheden of ecotopen waarin de levensge-

die de standplaats van planten vernietigen [disturbance ofstoring].

meenschappen en abiotische milieuomstandigheden min of meer

Storingsfactoren aan de kust zijn bijvoorbeeld golfslag, verstuiving

homogeen geacht worden over een bepaalde oppervlakte. We be-

ofsterke betreding; stresssituaties kunnen onder meer veroorzaakt

schouwen daarbij terreindelen met een oppervlakte van enkele vier-

worden door maaibeheer, droogte, begrazing, anaërobie ofbodem-

kante meters tot verscheidene hectaren, wat onder meer wordt inge-

compactatie. Plantensoorten kunnen verschillende strategieën ont-

geven door de kaarteerbaarheid.

!íe kunnen bepaalde ecotooptypen

verder integreren tot grotere, al dan niet abstracte landschapseenheden die

Ku1ru

[r997] als ecoseries aanduidt. De hoger geschetste sys-

wikkelen die hen toelaten het voorkomen dan wel het ontbreken van
dergelijke factoren te overleven. Vooral reproductiesnelheid en mor-

fologische adaptatie spelen daarbij een rol [cfr.

Scrrtr,,ttruÉe

e, a/.,

r995 voor de Nederlandse benamingl. Deze strategieën zijn theore-

groeisnelheid geringer en wordt zowel geïnvesteerd in een groot

tisch; in de praktilk vertonen soorten meestal kenmerken van de

lichaam als een hoge reproductie [Srrenr.rs, r99z].

verschillende ídeaaltypes:

Sronrrrorn [r992] ent de plantenstrategieën op plantengemeenschappen en komt zo tot drie vegetatiestrategieën. Ook hier schetsen zi)

I 'Ruderals'of'opportunisten'

kunnen als populatie in frequent

gestoorde milieus blijven gedijen doordat

zij zich onder de geschik-

een ideale toestand. ln reële vegetaties is dan ook doorgaans een

combinatie van deze types terug te vinden. Ook door de gelaagdheid

te omstandigheden snel en massaal kunnen reproduceren. Het zijn

van vegetaties komen verschillende strategieën samen voor.

kortlevende soorten die de ongunstige periode doorkomen als dia-

I 'Uitwijken' komt voor op plaatsen

s

stoord wordt en waar opportunisten een belangrijk deel uitmaken

pore.

I'Stress

waar het substraat sterk ver-

tolerators' of 'asceten' vertonen morfologische en/of fysi-

ologische aanpassingen waardoor

zij onder extreme maar vrij con-

van de plantengemeenschappen.

I

'Trotseren' is de strategie van min of meer permanente vegetaties

stante milieuomstandigheden kunnen overleven.

onder extreme milieu-omstandigheden. Hier komen veel asceten voor.

!

I

'Competitors' of'doordouwers' kunnen op de voorgrond treden

'Omvormen' slaat op de betrokkenheid van de vegetatie in syste-

in situaties met lage stress en storing. Zi.j kunnen andere planten

men met lage stress en storing. De plantengemeenschappen, met

bijvoorbeeld door hun forse gestalte wegconcurreren. De top down

een belangrijke vertegenwoordiging van doordouwers, zijn in staat

regulatie door diverse klimatologische of edafische factoren moet

om het milieu in zekere mate te modificeren.

hier eerder als'globale randvoorwaarde' voor de ontwikkelingsmogelijkheden gezien worden.

Deze benadering vormt ons inziens een geschikt denkkader om ook

Ook fauna-elementen vertonen aanpassingen aan stress- en sto-

ecotopen en ecoseries op een eerder functionele basis in te delen.

ringsfactoren, hoewel de link met de abiotiek vaak minder dírect is.

We kunnen hier nu ook de hoger geschetste systeemmechanismen

Ruderale soorten vertonen een snelle groei, een hoge reproductie

bij betrekken. De dynamiek van een ecotoop als geheel [maar met

en hebben een relatief klein lichaam. ln stress-milieus wordt meer

een duidelijke klemtoon op de vegetatie] wordt immers in bepaalde

geïnvesteerd in lichaamsgrootte. Croei blijft doorgaans snel maar

mate top down gereguleerd en bottom up georganiseerd. Door bin-

de reproductie is geringer. Bij ontbreken van stress en storing is de

nen dergelijke landschapseenheid de mate waarin beide mechanis-
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men werkzaam zijn nader beschouwen, leggen we een conceptuele

van relatief beperkte betekenis en de uitwijk- en trotseer-strategieën

link tussen systeemprocessen en de aanwezige levensgemeenschap-

komen het meest voor.

pen [zie ook DnoEsrru, r998]. Op die manier onderscheiden we drie

[half]natuurlijke landschapstypen die op zich een aantal ecotooPty-

B

C"rtr"rr""rd

landschap

pen omvatten [het niveau van ecoseries]. We voegen er een vierde

lo

type aan toe, namelijk het antropogene landschap, gezien de funda-

Bij een geringe mariene of eolische dynamiek is verdere [co]evolutie

menteel afwijkende aard ervan.

van vegetatie en bodem mogelijk maar bepaalde externe milieufacto-

De term 'dynamiek' heeft hier niet noodzakelijk betrekking op indivi-

ren kunnen een duidelijke stempel blijven drukken op deze ontwik-

duele organismen maar eerder op de gehele levensgemeenschap of

keling. ln dergelijk systeem zijn zowel bottom up organisatie als top

op de prominente, structuurbepalende plantensoorten. De typen zijn

down beperking in belangrijke mate bepalend voor de dynamiek van

ook abstract; concrete landschapsentiteiten van een bepaalde ecose-

de levensgemeenschappen. Zoutstress is in dit verband de meest

rie zijn doorgaans heterogeen en bevatten elementen van verschillen

specifleke milieufactor in het kustecosysteem terwijl droogte en

de typen.

voedselarmoede in de duinen wellicht kwantitatief als belangrijkste

natuurlijke stressfactoren kunnen beschouwd worden. Natuurbeheer

A

oyn.rnir.h landschap

vormt een antropogene stressfactor die de ontwikkeling van halfnatuurlijke ecotopen toelaat. Trotseren vormt in het gestresseerd land-

Aan de kust worden delen van het landschap gekenmerkt door een

schap de belangrijkste vegetatie-strategie.

sterke storing, enerzijds vanuit zee en anderzijds door verstuiving.

Bodemontwikkeling is daardoor nauwelijks mogelijk. De dynamiek

C

ongud*ongen landschap

van de levensgemeenschappen wordt in dergelijke milieus in hooídzaak top down gereguleerd; de organismen staan er in een vrij direc-

Lage exogene storing én milieustress laten de ontwikkeling van cli-

te relatie met voor het ecotoop externe factoren als wind en golfslag.

maxgemeenschappen toe die in het duingebied, althans op lange

Daarenboven zijn zij onderhevig aan stressfactoren als droogte of

termijn, tot een bepaald bostype behoren. Het bottom up mechanis-

een hoge zoutconcentratie. Onderlinge biotische interacties zijn hier

me, het zelforganiserend vermogen van het ecosysteem, kan zich

hier volop manifesteren en is in grote mate bepalend voor de interne dynamiek.

ln bepaalde ontwikkelingsfasen ontstaan hierdoor

soortenarme gemeenschappen [met doordouwers wat planten be-

ne landschap als een afzonderlijk type. Halfnatuurlijke landschappen

met plagioclimaxvegetaties worden niet tot dit type gerekend. Zij ressorteren doorgaans onder het gestresseerd landschap.

treft] maar op langere termijn leidt o.m. de complexere architectuur
van de begroeiing tot een sterke nichedifferentiatie die mogelijkhe-

LIN osculpsoNT!ít

K

KE Lt

Nc

den biedt voor een breder gamma aan overlevingsstrategieën. De
complexiteit van het systeem en de interne regulatiemechanismen

De temporele veranderingen vormen een laatste aandachtspunt bin-

nemen daardoor sterk toe. Bij een relatíeígroot aantal soorten ver-

nen de landschapsecologische benadering. Elk ecotooptype kan op

vaagt de relatie met de oorspronkelijke abiotische omstandigheden

een bepaald punt in de landschapsontwikkeling worden gesitueerd

die daarmee tot eerder statische randvoorwaarden worden herleid.

en staat zo in relatie tot een reeks andere ecotopen. De Rarvr

Stress en storing als limitatie voor de ontwikkeling van organismen,

[t989a] geeft aan dat deze ontwikkeling niet kan voorgesteld worden

zijn binnen dit systeemtype in belangrijke mate aan endogene en in-

aan de hand van één ltiids]as. Enerzijds verlopen een aantal land-

direct biotische milieufactoren te wiiten [beschaduwing, omvallen

schappelijke verouderingsprocessen zoals bodemvorming en primai-

van bomen, bioturbatie, ...]. De vegetatie heeft het milieu immers

re vegetatieontwikkeling

omgevormd [cfr. vegetatie-strategie].

tijdsas. Anderzijds veroorzaken secundaire íactoren die de vegetatie-

wel min oí meer parallel met de absolute

structuur beïnvloeden, niet noodzakelijk een 'verjonging' van het

D

Antropogeenlandschap

landschap. Het kappen van een duindoornstruweel bijvoorbeeld,
doet de bodemontkalking en accumulatie van organisch materiaal

Menselijke activiteiten vormen de belangrijkste sturende factoren in

niet teniet maar creëert een uitgangssituatie voor een secundaire

dit landschapstype. Antropogene milieus worden vanuit natuurbehoud

landschapsontwikkeling. De landschapsdynamiek moet dus in een

minder hoog gewaardeerd, tenzij er zich bijzondere soorten kunnen

ruimere dimensie worden bekeken, wat belangrijke repercussies

vestigen. ln principe kunnen zij op basis van de regulatiemechanis-

heeft voor de visievorming in verband met natuurbeheer. Beheer is

men binnen één van de voorgaande categorieën worden geplaatst

namelijk niet met verjonging of terugschroeven van de successie te

maar gezien de ontstaansgeschiedenis beschouwen we het antropoge-

vereenzelvigen IDr Rarvr, r989b].
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Figuurr.rz. geeft dit schematisch weer voor de verschillende land-

A o"

schapstypen. ln het dynamisch landschap is de verstoring dermate

zilte, hoofdzakelijk kleiige bodems. Sedimentatie en de daarmee

ingrijpend dat telkens een nieuwe uitgangssituatie wordt gecreëerd.

gepaard gaande hoogteligging ten opzichte van het zeeniveau vormt

We kunnen hier dan ook amper van successie spreken.

reeks van slik en schorre omhelst de vegetatiesuccessie op

ln het onge-

de rode draad in de ontwikkelingsreeks. Naar gelang de mate van

of'cli-

mariene invloed kunnen we een dynamische en een gestresseerde

dwongen landschap ontwikkelt zich een zekere eindtoestand

max'. ln een bepaalde geografische context blijft de soortensamen-

landschapscom ponent beschouwen.

stelling daarbij nagenoeg constant, hoewel de vegetatie vaak uit verschillende patches bestaat die ruimtelijk met elkaar in dynamisch

B

evenwicht verkeren. De zijsprongen van deze ontwikkelingen, ener-

duintjes en slufters rekenen we tot de hoogstrandreeks. Deze halo-

zijds fixatie van dynamische landschapselementen [primaire ontwik-

tolerante vegetaties op zandige bodems behoren tot het dynamisch

keling] of anderzijds verstoringen van ongedwongen landschaPs-

landschap.

oe ontwikkelingen van onder meer vloedmerken, embryonale

componenten [secundaire ontwikkeling], brengen een verandering in
systeemmechanisme met zich mee en leiden naar het gestresseerde

L

landschap.

kaal zand in droge [xeroserie], vochtige [hygroserie] of mesofiele

De primaire reeksen omvatten de vegetatieontwikkeling vanuit

Imesoserie] omstandigheden. De climax is, aÍhankelijk van het soor-

Op die manier kunnen we binnen het [half]natuurlijke kustland-

tenaanbod, een bepaald struweel- ofbostype.

schap een aantal ontwikkelingslijnen onderscheiden. We beperken

ons hier tot een kort overzicht. Voor een meer uitgebreide behandeling verwijzen we naar DE

RAEVE

[r99t] en

LErEN [']9951.

D ,"

spontane ontwikkelingen vanuit plagioclimax-situaties zoals

vergrassing, verstruweling of verbossing, beschouwen we als secun-

C

E

.E
E

I

Ou"r.i.ht

van de kustecotopen

ó
daire reeksen. Deze 'ver'-reeksen zijn doorgaans een gevolg van het

Een gedetailleerde uitwerking van een ecotopentypologie valt buiten

stopzetten van het agrarisch gebruik van de duinen ofvan andere

de opzet van dit boek. Voor een meer uitgebreide behandeling van

veranderingen in het beheer.

de kustecotopen verwijzen we naar de Ecosysteemvisie voor de
Vlaamse kust [RrecÉ et al., t9961 waarop onderstaande bespreking

E

Oe

ontwikkelingen vanuit diverse situaties tot een plagioclimax

gebaseerd is. ln dit summier overzicht wordt getracht om boven-

onder invloed van natuurtechnische ingrepen als hooien oíbegra-

staande elementen aan bod te laten komen zodat soort en systeem

zingrnet grootvee bundelen we in verschillende beheerreeksen.

in zekere mate kunnen gelinkt worden. Dit is niet vanzelísprekend

De

beheervorm vormt hier uiteraard een cruciale factor.

gezien totaal verschillende landschapselementen bepalend kunnen

zijn voor de habitat van de diverse organismen[groepen]. De meeste

F D" r"gr"""iereeksen

ten slotte, omvatten degradaties van diver-

typologieën, evenals de hier gepresenteerde, zijn voornamelijk geba-

se vegetatietypen, doorgaans onder invloed van een combinatie van

seerd op vegetatiekenmerken gezien de'tastbaarheid'en de grotere

natuurlijke en antropogene factoren.

beschikbaarheid van informatie.

Zrrr l,rrrrru
Onze kust is rechtstreeks onderhevig aan een hoge mariene dynamiek, waardoor het intertidaal voornamelijk uit zandstrand bestaat.

lntertidaal is vestiging van hogere planten niet mogelijk; de levensgemeenschappen bestaan er grotendeels uit benthische organismen, aangepast aan de periodieke overstroming met zeewater, de

branding en de mobiliteit van het substraat. Op het hoogstrand kan
zich een aanspoelgordel ofvloedmerk aftekenen. Ontbindend organisch ma-teriaal veroorzaakt er een nutrièntenaanríjking en creëert
kiemingsmogelijkheden voor een aantal gespecialiseerde planten-
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soorten. Door zandaccumulatie kan deze prille vegetatie zich tot

gen van klei naar zand en van zout naar zoet bepalen deze speciflci-

een embryonaal duintie ontwikkelen.

teit. Ook in slufters en brede aangroeistranden [groene stranden]

ln een kustvlakte vormen duingordels een natuurlijk zeewering die

kunnen dergelijke milieuomstandigheden voorkomen. Dit ecotoopty-

de mariene dynamiek tempert. ln beschutte lagunes, estuaria of in-

pe is aan onze kust beperkt tot dezelfde gebieden; het Zwin, de Baai

hammen is sedimentatie van het gesuspendeerde slib mogelijk.

van Heist en de lJzermonding. ln het natuurreservaat de Westhoek

Daardoor ontwikkelt zich een slik of wad dat bij elke vloed wordt

wordt een kunstmatige slufter aangelegd.

overstroomd. De combinatie van dynamiek en stress [hoge zoutconcentraties en een vrijwel anaèroob substraatl laat hoogstens ontwik-

SrurvrND

DUrN

keling toe van een soortenarme en ijle vegetatie. Bij verdere opslibbing wordt het kleipakket nog slechts bij springtij overstroomd en

Primaire verstuiving ontstaat ln de zeereep en houdt verband met de

ontstaat een schorre. Het Iandschap is minder dynamisch (naar nog

zandbalans op het strand en de lokale geomorfologie. Bij aanwas-

wel aan een hoge [zout]stress onderhevig. Desondanks kunnen zich

kusten kunnen zich op het hoogstrand embryonale duintjes ontwik-

op schorren open tot gesloten kruidachtige vegetaties ontwikkelen.

kelen [zie hoger] die door biestawegras worden gedomineerd. Bij een

We onderscheiden de lage schorre, meestal gedomineerd door ge-

verdere aanvoer van zand en daarmee gepaard gaande afname van

woon kweldergras en de nog occasioneel overstroomde hoge schorre

de zilte invloed, neemt helm de rol van zandbinder over. Het helm-

die zich, zeker onder begrazing, tot zilt grasland kan ontwikkelen.

duin verkeert in een dynamisch evenwicht tussen overstuiving en

AÍhankelijk van de sedimentatieomstandigheden kan een bepaalde

plantengroei en kan zich met een snelheid van verscheidene meters

íractie zand aanwezig ziin. Zandige schorren worden vaak gedomi-

per jaar verplaatsen.

neerd door strandkweek. ln Vlaanderen situeren resterende actieve

Over het precieze ontstaan van vegetatieloze loopduinen vanuit de

zoute wadsystemen zich ter hoogte van het Zwin, de llzermonding

zeereep bestaat discussie [zie hoger].

en in mindere mate de Baai van Heist. Deze gebieden beslaan geza-

heid van ca.

menlijk slechts een oppervlakte van t5o ha.

de !íesthoek, een oppervlakte van vele tientallen ha beslaan. Secun-

De contactzone tussen schorre en duin vormt een nog zeldzamer en

daire verstuivingen zijn meestal kleiner en worden al dan niet bege-

vanuit ecologisch oogpunt heel bijzonder milieu. Vooral de overgan-

leid door overstuivingstolerante plantensoorten als helm en

Zij kunnen zich met een snel-

ro meter per jaar verplaatsen en zoals het loopduin

in

Mosduin met duinyrooljes lYves Adamsl

:--

I

kruipwilg. Overstoven kruipwilgvegetaties, meestal als eilandjes op-

ln ouder vochtig schraalland heeft zich een humeuze bodem ont-

tredend, vormen een specifieke ecotoop onder meer door het traag

wikkeld, wat vaak gepaard gaat met een hogere voedselrijkdom en

aÍbrekend bladstrooisel.

oppervlakkige bodemverzuring. Coed ontwikkelde vochtige

Stuivende duinen zijn door de hoge dynamiek en stress soortenarm.

schraallanden zijn in het duingebied bijzonder zeldzaam geworden.

Het substraat is meestal zeer droog, voedselarm en kan vooral bij

ln het verleden hebben zij zich onder agrarisch gebruik kunnen ont-

kleinere zandplekken sterk opwarmen. AÍbraak van overstoven bo-

wikkelen in oude valleien maar ook aan de binnenduinrand, op fos-

dems of struiken kan lokaal aanleiding geven tot voedselaanrijkíng.

siele strandvlakten en in de Fonteintjes. Actueel zijn vooral bemes-

tot natte

te, verruigde, verdroogde en/ofverstruweelde varianten van dit type

VocrrrcE

DUTNVALLET tvET

LAcE BECRoEITNc

terug te vinden. Veel specifieke plantensoorten uit dit ecotoop zijn
gevoel ig voor extreme grondwaterfl uctuaties.

Duinpannen kunnen uitstuiven tot op grondwaterniveau, wat verdere

Onder natte omstandigheden ontwikkelen zich onder'verwaarloosd'

verstuiving belemmert. Daarmee wordt het startsein gegeven voor

of zeer extensief beheer natte ruigten met forse kruiden of grasach-

een verdere evolutie in een stabiel, ongedwongen landschap. Gezien

tigen zoals riet of gele lis.

deze ontogenese komen vochtige duinpannen meestal slechts in natte winters onder water. De seizoenale fluctuaties van het grondwater-

MosDUlN EN DRooc

DUTNCRASLAND

peil, onder invloed van de evapotranspiratie, liggen in de grootteorde van o,5 à

r meter [zie hoger] waardoor de bodem in principe

Al dan niet antropogeen gefixeerde stuiíduinen kunnen zich ontwik-

zelden geheel uitdroogt. De eerste kolonisatoren van jonge vochtige

kelen

duinpannen zijn [blauw]wieren, kruipwilg en een aantal kruiden. Door

de eerste stadia spelen rhizoomvormende zandbinders als zandzegge

de alomtegenwoordigheid van duindoornzaden treedt tegenwoordig

of duinzwenkgras een belangrijke rol. Vrtt

reeds na enkele jaren struweelontwikkeling op. Kruidachtige vegeta-

toonden aan dat de abundantie van helm na bodemstabilisatie snel

ties kunnen zich slechts handhaven als plagioclimax onder een maai-

afneemt ten voordele van duinzwenkgras. Pathogene bodemaaltjes en

ofwiedbeheer ofonder vrij intensieve begrazing. Gemaaide pannen

-sch immels blijken hiervoor verantwoordelijk. Door wind, salt-spray

ontwikkelen zich binnen een tiental jaar tot een kruipwilgdwergstru-

en lichte overstuiving aan de lijzijde van de zeereep, kan het open

weel, rijk aan speciíleke [planten]soorten.

tot kalkrijke mosduinen en droge graslanden [de xeroserie]. ln

DER
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droog duingrasland met o.m. rood zwenkgras, kruipend stalkruid en

soortensamenstelling affiniteiten met kalkgraslanden. De'duinkalk-

geel walstro als structuurbepalende soorten, lang standhouden. Ook

graslanden' aan de lVestkust situeren zich grotendeels in een zone die

onder antropogene vormen van verstoring, zoals bijvoorbeeld over-

hoogstens enkele meters boven het niveau van de vochtige pannen

betreding langs paden ofparkeren in wegbermen, kunnen zich

gelegen is. De drogere zones zijn vermoedelijk nog niet lang genoeg

bepaalde, eerder nitroflele open graslanden handhaven.

gefixeerd voor de vereiste bodemvorming [zie hoger, figuur r.6].

Na fixatie van het zand lreedt groot duinsterretje meestal op de voor-

Verder is begrazing een essentiële Íactor. Zonder deze of andere

grond en evolueert de vegetatie naar een min of meer gesloten mos-

externe milieustress treedt vergrassing op.

duin. Ook andere [korst]mossen kunnen in kalkrijke omstandigheden

Mosduinen en duingraslanden kunnen ook verstruwelen, zij het be-

tot dominantie komen. ln oudere mosduinstadia betreft het vooral

duidend minder snel dan vochtige ecotopen. lnvasie van duindoorn

de duinvorm van klauwtjesmos. Mosduinen ofopen graslanden kun-

blijkt in goed ontwikkelde bodems te worden vertraagd. De invasie

nen in gestresseerde landschappen vri, lang standhouden.

gebeurt doorgaans vanuit lokale duindoornhaarden die zich vegeta-

'Overpoedering' door kalkrijk zand vormt één van de stressíactoren

tief uitbreiden waardoor zich aanvankelijk een vlekkenpatroon vormt.

die de successie vanuit mosduinen vertraagt. Dit proces resulteert

Uit de eerste beheerresultaten in onder meer de !íesthoek en de

immers in een snellere afbraak van organisch materiaal waardoor

Doornpanne lijkt de verstruweling van graslanden mits een actief

bodemvorming wordt afgeremd [zie hoger]. lntensieve begrazing en

natuurbeheer reversibel maar de effecten op de bodem zijn niet ge-

graverijen door konijnen werken dit in de hand. Tenslotte vermelden

heel duideli.ik.

we ook hydrofobie als eigenschap van bepaalde humeuze zandbo-

Duingraslanden komen vaak samen of in mozaïek voor met dwerg-

dems die vermoedelijk de vestigings- en ontwikkelingsmogelijkheden

struweel van kruipwilg oí duínroosje. Het ecotoop wordt dan ook vaak

van verschillende plantensoorten beperkt.

als een complex van beide structuurtypen beschouwd. ln zeer droge,

Waar accumulatie van organisch materiaal kan plaatsvinden, ontwik-

sterk begraasde of betreden varianten kunnen mossen, meestal duín-

kelt zich een humeuze bodem met een groter vochthoudend vermo-

klouwtjesmos, domineren.

gen. Mosduinen en open graslanden evolueren daarbij naar kruiden-

ln oude duinsystemen is de bodem doorgaans ontkalkt en vertoont

rijke gesloten droge duingraslanden. Meestal nemen grassen als

het milieu grote gelijkenissen met de pleistocene dekzandgebieden

zochte hover en duinfakkelgras een belangrijke plaats in en vertoont de

in het binnenland. Ook binnen de duinstreek kunnen zich daardoor

?
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heidevegetaties en zure graslanden en mosduinen ontwikkelen.

Struweel met wilde liguster ontwikkelt zich in oudere landschappen.

Struikhei als structuurbepalende soort komt aan onze kust Inog] nau-

Zowel vanuit struweel als grasland kan de soort tot dominantie ko-

welijks voor.

men. Door het dichte bladerdek is de ondergroei doorgaans zeer ijl
en soortenarm. Ook andere soorten zoals bijvoorbeeld sleedoorn,

OpcnltD

srRUwEEL, zooM EN RUrcrE

kordinoalsmuts, bosrank ofbepaalde bramen kunnen de struiklaag

domineren en lokaal zeer homogene vegetaties gaan vormen [monoBinnen het kalkrijk gestabiliseerd duinlandschap omvatten de spon-

specifieke struwelen]. De overige typen rekenen we tot het gemengd

tane ontwikkelingsreeksen doorgaans een struweelfase die verschil-

struweel, wat een vrij heterogene ecotopengroep vormt.

lende decennia kan standhouden. De beschutting en schaduw in

Struwelen van ontkalkte duinen zijn aan onze kust zeer zeldzaam.

struwelen verandert de concurrentieverhouding en de samenstelling

Enkel in D'Heye [Bredene-De Haan] en in de Schuddebeurze

van de soorten aanzienlijk. De ondergroei is doorgaans nitrofiel.

[Westende] vinden we dergelijke struweelfragmenten, gedomineerd

Duindoorn is de belangrijkste struweelpionier. De soort komt het

door brem en gaspeldoorn.

meest tot kieming in jonge vochtige pannen maar kan zich ook in

Struwelen kunnen in vrij grote, aaneengesloten massieven voorko-

andere gestabiliseerde en kalkrijke milieus vestigen en vegetatief

men, vooral als zij slechts uit één struiksoort bestaan. Cemengde

uitbreiden. De ontwikkelingsmogelijkheden in voedselarme omstan-

struwelen vertonen een veel grotere structuurvariatie, onder meer

digheden zijn onder meer door de symbiose met stikstoífixerende

door hoger opgaande exemplaren van eenstijlige meidoorn. Zomen en

acti nomyceten

k

olonies

lFro n kia

sp.] i n wortel knol letjes te verkla ren.

De samenstelling van opgaand duindoornstruweel vertoont kenmer-

ruigtes vormen de overgang tussen struweel en andere vegetatietypen ofkomen voor in de kleinere open plekken.

ken van het verstruweelde ecotoop, wat een detailclassiflcatie van

dit type volgens de klassieke fytosociologische methodes [cfr.
ScHAMTNÉE

Bos

et al.,19g5l bemoeilijkt. Een constante is het voedselrijk

milieu, wat onder meer door de stikstoffixatie kan worden verklaard.
Gewone vlíer

is een nitrofiel die hier duidelijk op reageert en een

constante begeleider is in oudere duindoornstruwelen.

ln droge duinen treedt spontane bosontwikkeling vooral op in gemengde struwelen, kruidachtige vegetaties met een duidelijke bo-

demontwikkeling of natte pannen. Door verspreide vestiging van

37

E
o

E

,
a

t

:

I

I

]
r.
E

'5

38

:

o.m. eenstulige meidoorn, zomereik, gewone esdoorn en berken evolu-

gaan bij gebrek aan herbivorie of andere stressfactoren verruigen oí

eert de vegetatie geleidelijk naar een [open] bos. ln vochtige duin-

vervilten en evolueren naar een vri,j heterogene groep droge ruigten.

pannen kan bosvorming met wilgen of berken vri,j snel verlopen in-

Vanuit degraderend struweel in vochtige pannen kan zich een natte

dien voldoende diasporen van boomsoorten aanwezig zi)n. Zelfs in

ruigte of een rietvegetatie ontwikkelen. ÍVlaar riet komt in onze duin-

de eerste ontwikkelingsstadia kunnen pionierboomsoorten kiemen.

pannen zelden tot dominantie. De soort is als vegetatievormer eer-

Vochtige duinvalleien kunnen op die manier in principe naar een

der gekend van meer voedselrijke oevers oí klei- of slibhoudende

type elzenbroekbos evolueren maar deze spontane ontwikkeling is

zandgronden zoals bi.jvoorbeeld in de Fonteintjes.

niet bekend van onze kust.
De meeste bossen van de Vlaamse duinstreek zijn ontwikkeld uit

ANrnoPocENE ECoïoPEN

aanplanten van o.m. Canadapopulier, elzen en naaldbomen. Gezien
de bestanden hoogstens r50 jaar oud zijn IPnovoosr, r996] en veel

Het gehele kustgebied wordt op één of andere wijze door menselijk

al een klassiek bosbouwkundig beheer hebben gekend, zijn de bos-

handelen beïnvloed.

sen doorgaans structuurarm en worden zij gekenmerkt door een

door de mens gecreëerde milieus tot de antropogene ecotopen. Zij

jonge, nitrofiele bosflora.

kunnen voor bepaalde soorten een geschikte habitat vormen en ver-

!íe rekenen hier dan ook enkel de rechtstreeks

vangen daarbij soms natuurlijke ecotopen die uit het gebied zijn

RrcnesstEFASEN

verdwenen. Een summier overzicht:

r

Hard substraat inlaan zee. lnfrastructuur ten behoeve van

De ontwikkelingsreeksen van het stabiele ongedwongen landschap

havens of kustverdediging vormt een kunstmatig rotsmilieu.

leiden niet altijd tot meer complexe vegetatiestructuren. Struweel

r

kan onder bepaalde omstandigheden massaal afsterven waarna

waters kunstmatig. Ook de duinbeken zijn in hun huidige vorm

zich, althans in droge tot vochtige omstandigheden, een vegetatie

antropogeen. Kleine poelen werden gegraven ten behoeve van vee

met gewoon struisriet ontwikkelt. Het gesloten vegetatiedek en de

of zijn ontstaan door bominslagen tijdens de wereldoorlogen.

dikke strooisellaag verhinderen vestiging van andere soorten, waar-

Grotere waterplassen zijn meestal restanten van zandwinning of

door dit ecotoop relatieí stabiel is. Ook graslanden of mosduinen

zoals de Fonteintjes, ontstaan uit middeleeuwse inlagen.

Open water. ln de Vlaamse duinen zijn alle permanente open

Biodiversiteit in het natuurbeleid

Duinplassen

r

zijn'van nature' kalkrijk en voedselarm.

Naruunwlanor

Opgespoten terrein. Voornamelijk ten behoeve van industrie en

havenactiviteiten werden verschillende polderterreinen met slibrijk

Natuurbescherming is slechts zinvol als er effectief natuur te be-

zand opgespoten. Door de aard van het substraat vertonen zij gelij-

schermen valt of met andere woorden, als natuur aangetast of be-

kenissen met duinterreinen.

dreigd wordt. Het begrip natuurwaarde kri.jgt hiermee een relatieve

I

betekenis [de waarde van dé natuur lijkt ons een íllosofische vraag-

Landbouwgrond. De intensivering van de bedrijfsvoering heeft de

mogelijkheden voor natuur in het actueel agrarisch landschap sterk

stelling die buiten de opzet van dit boek valt] en de vraagstelling her-

beknot. Cultuurgraslanden worden zwaar bemest en veelal zijn de

leidt zich tot wat er allemaal ontbreekt om het ecosysteem 'volledig'

oorspronkelijke bodems gescheurd en ingezaaid met grasmengsels.

te maken. We kunnen dit aan de hand van organismen, ecologische

Vaak worden selectieve herbiciden [dicotylendoders] gebruikt. Ook in

processen ofruimtelijke patronen benaderen. ln het Nederlandse na-

akkers is het gebruik van chemische herbiciden en bodemontsmet-

tuurbeleid wordt de waardering van natuur[gebieden] getoetst aan

ters sterk toegenomen. Verder is de densiteit aan kleine landschaps-

van de natuurkwaliteitscriteria verscheidenheid, natuurlijkheid en

elementen als houtkanten, heggen ofbomenrijen sterk afgenomen.

kenmerkendheid IMLNV, r99o; Brr. et a1., t9951. ln de Ecosysteemvi-

r

sie voor de Vlaamse kust worden naar analogie biodiversiteit, spon-

Wegberm. De duinstreek is ongeveer 75o km aan wegen rijk. Dit

betekent dat de totale oppervlakte aan wegbermen meerdere hon-

taniteit en historiciteit naar voor geschoven [PRovoosr et ol., t9961.

derden ha bedraagt. Zij bestaan veelal uit open, droge, weinig tot

Maar ondanks het belang van dergelijke criteria als denkkader, blij-

zeer sterk verstoorde duingraslanden.

ven zij voor het praktisch gebruik weinig tastbaar en éénduidig.

r

Tuin & park. Een belangrijk gedeelte van het urbaan gebied aan de

kust bestaat uit tuinen. Slechts een fractie daarvan herbergt nog oor-

Binnen de praktijk van het natuurbehoud heeft de levende compo-

spronkelijke duinecotopen maar ook meer gecultiveerde tuinen vor-

nent van het ecosysteem steeds de meeste aandacht genoten en

men een geschikte habitat voor heel wat soorten.

doorgaans vormen organismen de link tussen natuur en natuurbele-

r

ving of natuurbescherming. De term 'natuur' wordt dus sterk met

Gebouw/bunker. Dit ecotooptype is natuurlijk noch kustspecifiek

maar kan toch van lelang zijn voor het overleven van een aantal

'leven'geassocieerd. Zoals hoger aangehaald zijn biologische soor-

soorten.

ten ook relatief duidelijk te onderscheiden en te kwantificeren enti-
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teiten. Biologische en fysische processen lenen zich veel minder tot

gelijkbaarheid van de gegevens. Voor veel lagere organismen is het

éénduidige kwantificatie omdat zij veelal geen inherente dimensies

biologisch soortconcept dat uitgaat van zich onderling seksueel re-

bezitten [Gnnlv, r995]. Zowel in het regionale als Iinter]nationale na-

producerende organismen amper bruikbaar [Mavn, r 997]. Ook voor

tuurbeleid wordt biodiversiteit dan ook als belangrijkste toetssteen

veel 'hogere' taxa is de soortstatus trouwens niet altijd éénduidig.

beschouwd voor het bepalen en evalueren van natuurkwaliteit [zie

We gaan er dus noodgedwongen van

o.m. de MINA-rapporten; Srroruruo & ScHrr, r993; Rrro & Mrrlrn,

vensgemeenschappen van macroscopische soorten ook representa-

r9891. De spontaniteit ofzelforganisatie, nochtans een wezensken-

tief zijn voor de microscopische componenten in het ecosysteem.

merk van leven, blijft in dit verband dus een beetje in de kou staan.

Naast de taxonomische indeling kunnen soorten worden benaderd

Historiciteit werd ingevoerd als een meer objectieve maat voor ken-

volgens hun functionele rol in ecosystemen; enerzijds het trofisch

merkendheid. Veelal ontbreekt een voldoende gedetailleerd of bruik-

niveau

baar referentiebeeld van de'natuurlijke'situatie

ofis dit in de actue-

uit dat de hier besproken

le-

ofde plaats in het voedselweb en anderzijds de'ingenieurs-

capaciteiten'. Ívlet dit laatste bedoelen we de mate waarin soorten

le context niet meer relevant. Daardoor zijn we genoodzaakt naar

het milieu kunnen veranderen en het daarmee minder of meer ge-

historische bronnen te verwijzen, met de belangrijke bedenking dat

schikt maken voor andere organismen. Maar deze benadering vergt

niet alle historische situaties een hogere natuurwaarde impliceren.

een zeer uitgebreide kennis van de autecologie van alle soorten en

het hoeft geen betoog dat die kennis niet voorhanden is.
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Het aantal soorten organismen binnen de Vlaamse duinstreek is
enorm groot. \Ue moeten ons dan ook beperken tot een relatiefklei-

ln dit boek wordt de bespreking van de verschillende taxonomische

ne selectie uit het fylogenetisch spectrum. ln de praktiik komen en-

groepen grotendeels opgebouwd rond aandachtssoorten gebaseerd

kel hogere organismen aan bod waarover voldoende kennis werd

op biodiversiteitscriteria. Vanuit natuurbehoud is een meer ecosys-

verzameld. Het uitbreiden van onze staalkaart van de biodiversiteit

teemgerichte aanpak te verkiezen maar gezien het gebrek aan kennis

naar lagere organismen levert niet enkel problemen op in verband

voor de meeste groepen niet haalbaar. We opteren dan ook voor een

met de waarneembaarheid maar vermindert ook de onderlinge ver-

ecologisch vagere maar meer homogene benadering.
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Het meten van natuurkwaliteit aan de hand van biodiversiteit ge-

houdt verband met het areaal van de soort [Steeer et al., r993;

beurt zoals hierboven aangehaald op een relatieve manier. ln feite

Brras, r993].

wordt de vraagstelling omgekeerd. We kijken niet naar de soorten die

Vlaamse flora.

bijdragen tot de diversiteit - want dit doen zij allemaal - maar wel

Hoewel dergelijke systemen uiteraard een vollediger verspreidings-

naar de soorten die door de mate waarin zii bedreigd zijn een verlies

beeld geven, vergen zij een kennis die voor veel taxa niet voorhanden

aan biodiversiteit kunnen teweegbrengen. Binnen beleidsrelevante

is. Om de homogeniteit te bewaren houden we hier slechts rekening

gebieden worden daarom Rode lijsten opgesteld van dergelijke [po-

met de zeldzaamheid en trend binnen Vlaanderen. Toch onderschei-

tentieel] bedreigde soorten. Zeldzaamheid en trend worden daarbij

den we twee aspecten van de verspreiding, namelijk een absolute

als criteria gehanteerd [cfr. Maes et al., t995].

abundantie [gemeten aan de hand van hokfrequenties] en een coníl-

De zeldzaamheid of abundantie wordt in de praktiik herleid

tot

een

BrEsBRoucK et

vnt't

al. lzootl pasten dit systeem ook toe op de

guratie van het areaal. Aandachtssoorten worden gedeflnieerd als in

aantal [kilometer]hokken waarbinnen een soort werd waargenomen.

Vlaanderen [zeer] zeldzame soorten die beduidend meer voorkomen

Deze parameter vormt dus een maat voor de niche-breedte of de eco-

aan de kust dan in het binnenland

logische specificiteit van een soort op een welbepaald schaalniveau.

IRode lijstt. We willen het verhaal in

RABINowrrz et

al. ltg86) onderscheiden binnen het concept zeldzaam-

ofin

Vlaanderen bedreigde soorten

dit boek namelijk ophangen

aan

bedreiging van natuurwaarden in een Vlaamse context enerzijds en de

heid drie onderling onaÍhankelijke, schaalgebonden facetten: geogra-

specificíteit van de kust als ecoregio anderzijds. Cezien de naar ver-

fische range [globale verspreiding], habitatspecificiteit en lokale po-

houding beperkte oppervlakte van de kuststreek, ziin kustspecifieke

pulatiegrootte. ln dit systeem worden dus drie niveaus in rekening

soorten bijna zonder uitzondering zeldzaam in Vlaanderen.

gebracht waarmee de auteurs, toegepast op de flora van de Britse ei-

Aandachtssoorten kunnen we gebruiken als natuurgerichte normen

landen, 7 zeldzaamheidstypen onderscheiden. Bal et al. lt995l maken

[cf. Bnouwrn et al., rg9ol. Een inventarisatie van [een selectie van]

bij hun selectie van doelsoorten voor Nederland eveneens gebruik

dergelijke soorten kan een hulpmiddel vormen bij het afbakenen van

van de kenmerken van het globale verspreidingsgebied. Zii ontwikkel-

prioritair te beschermen of beheren gebieden. Zeker in een regio als

den daarmee het 'itz-model', gestoeld op de criteria 'internationaal

Vlaanderen, waar nog slechts een fractie van het grondgebied een

belang', 'trend' en 'zeldzaamheid'. Dit laatste wordt gemeten aan de

relatief natuurlijk karakter heeft, is dergelijke Prioriteitenstelling van

hand van de binnenlandse hokfrequentie, het internationaal criterium

groot belang. Verder onderzoek naar de ecologie van deze soorten
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D.nt
kan bijdragen tot het ontrafelen van de mechanismen die de achter-

Bijzondere dank aan Koen Devos voor het tekenwerk en Marc Leten,

uitgang van natuurwaarden veroorzaken. Het zijn immers dergelijke

Ceert de Blust en Maurice Hoffmann voor het kritisch nalezen van

factoren die we via specifieke beheermaatregelen moeten aanpakken

de tekst en de boeiende discussies.

om tot een duurzaam behoud en een verdere ontwikkeling van
natuur te komen.
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SAMENVATÏI

NG

VASCULAR pLANTS ARE coNstDERED AN il\,tpoRÍANT TAXoNoMtc GRoup BECAUSE oF THE

EcosYsrEM.

sHo!í

ll crrurur rrnus,

65 /o

or t1e FlEtr.ltsr rronl

AN INCREASE lN SPECIES NUI\,,lBERS ALTHOUCH

cleen. Flontsrtc coi,4PoSrTroN oF
SPECIES ARE

tï

HlcH

NUMBER oF spEctËs AND THETR

FUNcIoNAL tMpoRTANcE wtrHrN

THE

rs FouND ALoNc rHE coAsr. lN RECENT TNVENToRTES AppRoxrMATELY 75o rAxA !íERE NorED. DATA

tS UNCLEAR tF THIS tS DUE TO THE TNCREASED FREQUENCy OF SURVEYS.

A qUnrtrnrtVr SHtFÍ

HOWEVER lS QUtT

THE PERroDS'arrone r94o',AND'AFïER rg72'ONLy SHOWI6O 7o nrSE[,leLANCr. MORE THAN HALF OF THE RECENTLY EMERCED

NOT INDIGENOUS TO THE AREA.

THE sPEctFtc coAsïAL FLoRA ls cHARAcTERtsED By HTGHER NUt\,tBERs oF spEctEs ADApTED To SALT, DRÍ cALcAREous AND uNsHADED

p*crs.

Durur

pREFERENTtALs

ARE FOUND IN SEVERAL ECOTOPES: SALÏ [,,IARCHES AND UPPER BEACH ZONES; MOBILE DUNES; DRY, CALCAREOUS CRASSLANDS AND I\,.1OSS DUNES; CALCAREoUS scRUBs

AND DUNE

sucxs. Dnv

DUNE cRASSLAND ts BY FAR rHE

Moss ourues AND MoBtLE

MosÍ

spEctEs RlcH

wtrH

AppRoxlMATELY 50 TARcET-spEctEs. lN

DUNEs ARE MoRE spEctEs pooR; AppRoxlMATELy ro'TARGET spEclEs'ARE FouND.

Mosï EcoropEs rHts FtcuRE ts 2c)

Woooutto

ro

3c).

AND DEcALctFIED cRA55LANDs coNTAtN

SIGNIFICANTLY LESS TARCET SPECIES THAN INLAND COUNTERPARTS.

lN tue stnoxcLv MoDtFtED coAsïAL
HERBACEoUS vEcETAT|oNs rHERE ts

LANDscApE, FLoRA cHANGED DRAsIcALLy As WELL. THE TNcREASE

A FLoRtsTlc sHtFT TowARDs A

DANT SPECIES AND SALT MARSH SPECIES TOOK PLACE.

LESSER DEcREE

lN wooDLAND- AND

oF coAsrAL spEcrFrctry. Ftrulrry e srRoNG

scRUB-spEctES

ts

EVtDENT.

lN

DRy

DECREASE tN cRouND\íATER-DEpEN-

Vaerpurureu voRt\rEN
EcosysrEEr,4.

EEN BELAN6RIjKE TAxoNoMlscHE GRoEp oMwrLLE vAN DE RELATTEF HocE sooRTENRtJKDot\,,t EN HET FUNcTloNEEL BELANG BTNNEN HET

CroanlL wonor 65

oZ

vau

oE VLAAMSE FLoRA ooK AAN DE KUsr cEVoNDEN, RECENT BETREFï HET cA. 75o rAxA. DE cEcEVENS wUzEN

op

EEN vER-

HOCINC VAN HET SOORÏENAANTAL MAAR CEZIEN DE STERK TOECENOMEN INVENTARISATIE-INSPANNING IS DEZE TREND NIET [IET ZEKERHEID AAN ÏE TONEN. !íEL
DUtDELTJ(

RutM DE

rs DE K!íALtTATtEVE vERscHUtvtNc. De pentooer.t 'voon

r94o' et'ru1

HELFT vAN DE RECENT opcEDoKEN sooRTEN BEHooRT NtET

KusrspEctFtctrEtr Kot,tr

srru. DutnsprctflEKE oF

BTNNEN DE FLoRA

Tor

Tor utrlN6 rN EEN HocER

-pREFERENTtËLE sooRrEN vtNDEN wE

tN

r97z'vERToNEN slecHrs 6o 7o crrtlreNts wAT

BETREFT FLoRASAMENSTELLIN6.

DE tNHEEMSE FLoRA.

AANTAL pLANTENSooRTEN AANcEpAsr AAN zlLTE, DRocE, KALK- EN LIcHTRtJKE STANDpLAAT-

vERSCHtLLENDE EcorooprypEN: zlLÍE SLTKKEN EN ScHoRREN EN

DYNAMISCHE DUINEN; IN DROCE, KALKRIJKE I\,IOSDUINEN EN GRASLANDEN; IN KALKRI'KE STRU!íELEN EN

sooRTENR4KsrE Ecoroop EN HERBERcEN cA. 50 AANDACHTssooRTEN. Br;

urr

op HET HoocsrRAND;

tN

DUINVALLEIEN. DNOCT OUIUCUSLANDEN VORMEN DE
'ONGE

urnrlroEEL vAN DE ECoropEN Ltcr Dtr

AANTAL TUSSEN

20 rru 3o. MosoutNet rt

srutvENDE DUTNEN ztjN vAN NATURE sooRTENARMER MAAR TocH woRDEN rN ELK EEN TTENTAL AANDAcHTssooRTEN cEVoNDEN. BossEN EN cRASLANDEN op
oNTKALKÍE BoDEMs zr1N BEDUTDEND ARMER AAN

lN

HET srERK VERANDERDE KUSTLANDscHAp ts

[ur.rolcrrs]sooRTEN

ooK

DAN DE BTNNENLANDSE pENDANTEN.

DE FLoRA cE\)ítJztcD. DE ToENAN,|E vAN Bos- EN sTRUwEELsooRTEN voRMT DE t\,tEEsr utrcEspRoKEN

DE DROCE KRUIDACHTI6E VECETATIES IS VOORAL EEN VERSCHUIVING VAST TE STELLEN NAAR EEN MINDER KUSTSPECIFIEKE SOORTENSAMENSTELLINC.
DUIDELUKE ACHTERUITCANC

VAST TE STELLEN VAN FREATOFYTEN EN VAN SCHORRENSOORTEN.

rneto. ltt

VERDER IS EEN
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2 fLOnAglttlX

is een geïnformatiseerde databank met planten-verspreidingsgegevens

van

Vlaanderen op niveau rkm2. Aar FLORABANK wordt meegewerkt door FIo.Wer vzw., de
Nationale Plantentuin van België, het lnstituut vooÍ Natuurbehoud en de universiteiten van
Gent en Leuven. FLORABANK wordt financieel ondersteunt door ANIINAL, afd. Natuur.

lnleiding

De vaatplanten omvatten varens en zaadplanten. Binnen de duinen

Vvvrnr, r948. De resultaten van de IFBL inventarisatie werden samen-

vormen zij een belangrijke soortengroep omwille van de relatief

gevat op verspreidingskaarten per uurhok [4x4 km] in de'Atlas van de

hoge soortenrijkdom en het functioneel belang van sommige soor-

Belgische en Luxemburgse flora' uitgegeven door de Nationale Plan-

ten in het ecosysteem [zie hoofdstuk 'Het kustecosysteem'].

tentuin van België [Varu Rourplry & Drlvosnlle, 't972,'t979; zie ook

Dtt-voslrlr et al., t969 voor een aantal zeldzame soortenl.
FLoRrsrrscHE cEcEVENS

Na de publicatie van de atlassen besteedden vooral onderzoekers

vanuit de Universiteit Cent en de Nationale Plantentuin aandacht

5o

Over de flora van het duingebied zijn vrij veel gegevens beschikbaar.

aan de kustflora. Aan deze instellingen werd ook een rapport opge-

Negentiende-eeuwse floristen als J. Kickx, F. Crépin en B. Du Mortier

steld waarin de toestand van de íreatofyten aan de Vlaamse kust

waren reeds actief in of publiceerden over het gebied, doorgaans in het

uitvoerig wordt beschreven IDE

kader van activiteiten van de 'Société Royale de Botanique de Belgique

Sedert r995 heeft Floristische Werkgroepen de coördinatie van de

IKrcrx, r837; Du

Monlrn, r868]. De oude excursieverslagen van deze

vereniging zijn bijzonder informatief
DurRANNorr,

[PrnÉ,

RAEVE

et al., t98)1.

flora-inventarisatie in Vlaanderen op zich genomen. Alle streeplijstgegevens van na 1972 worden samengebracht in de databank FLO-

r86z; CnrerN, r869;

r896; MAssARl r913; lsAAcsoN & Mncr'irl, r93ol evenals tal-

RABANK2, een project waaraan wordt meegewerkt door Floristische

rijke andere publicaties in hun'Bulletin'. De eerste overzichtslijsten

!íerkgroepen, het lnstituut voor Natuurbehoud, de Nationale

werden samengesteld omstreeks de vorige eeuwwisseling. ln dit ver-

Plantentuin, Universiteit Cent, Katholieke Universiteit Leuven en

band zijn vooral de'Prodrome de la flore Belge'IDr Vítrornrru &

AM INAL, aídeling Natuur. FLORABAN K is gekoppeld aan de Rode

DURAND,

lijst van de Vlaamse flora en een reeks [auto-]ecologische parame-

r898-r9o7] en de lijsten in Mnssrnr [r9rz] van belang.

ters IBrESBRoucr et al., zootl.

Onder impuls van het lnstituut voor de Floristiek van België en
Luxemburg !FBLl, werd rond r94o gestart met systematische inven-

tarisaties per kilometerhok [kwartierhok] aan de hand van streeplijs-

Vrnwrarrnc

ten. Een aantal publicaties over de duinflora en -vegetatie in de periode r945- 1960 ziln
DuvrcNEAUD,

DELVosALLE,

r95o; Dr LlNcut, tg43 en 1944;

r949; Lnuarror.'r, r955; Rosvt'rs, r956, r958, r959 en

De gegevens uit streeplijsten en de hoger aangehaalde literatuur werVANDE

den samengevat in een globale soortenlijst voor drie verschillende

;

à

t.s
]

§
perioden in het kader van de Ecosysteemvisie voor de Vlaamse Kust
IRAppÉ e,

al., t9961. ln deze bijdrage worden een aantal resultaten

ten een hulpmiddel vormt dat aftrankelijk is van het ruimtelijk en
temporeel referentiekader. Enerzijds gebeurde de afbakening van

hieruit overgenomen. Voor een meer gedetailleerde vergelijking in de

Vlaanderen niet op ecologische grondslag, wat een vertekend beeld

tijd wordt gebruik gemaakt van de gegevens van 56 goed on-derzoch-

kan geven van specificiteit van soorten. Veel kalksoorten bijvoor-

te kilometerhokken in de periode 1936-1972 en r99o-r998

beeld vertonen in Vlaanderen een voorkeur voor het duingebied ter-

[AMEEUW,

r9981, aangevuld met extra inventarisaties in de zomer van r998.

wijl dit voor België niet het geval is. Anderzi.jds zijn bepaalde soorten actueel nagenoeg tot het duingebied beperkt terwijl dit bijvoor-

Soorten die significant meer voorkomen aan de kust dan in de rest

beeld een eeuw geleden helemaal niet zo was. Preferentiële duin-

van Vlaanderen [12test, p<o,oor] worden als 'preíerentiële duin-

soorten zijn dus niet noodzakelijk strikt duinspecifiek in ecologi-

soorten' aangeduid. De gegevens voor deze analyse [op km2-hok

sche zin.

niveaul zijn aÍÏomstig uit FLORABANK. De aandachtssoorten [zie
bijlage] worden geselecteerd aan de hand van dit criterium en de
Rode

lijst [uit

BTESBRoUcK

et al.2oo1l. Het betreft alle soorten uit de

categorieën'zeer zeldzaam','kwetsbaar','[met uitsterven]
bedreigd','uitgestorven in Vlaanderen' en'onvoldoende gekend' en
bepaalde soorten uit de categorieën 'zeldzaam'

en'vrij zeldzaam'

die ook duinpreferent zijn. Soorten uit deze laetste groep waarvan
slechts één waarneming bekend is, worden niet als aandachtssoort
beschouwd omdat de aanwezigheid van deze soorten in het duingebied veelal berust

op'toeval'en niet op een ecologische voorkeur

voor het gebied. Ook de soorten met een zeer grote lokale populatie
zoals helm, kruipend stalkruid of veldhondstong worden hier niet als
aandachtssoort behandeld.
We willen er verder op wijzen dat de

lijst van preferentiële duinsoor-

5r

verdwenen

I

significanl achteruit

A,*"rn"n"

karakteristieken van de duinflora

geen significante

tend

signiÍrcant vooruit

CLoBALE SooRTENAANTALLEN EN TRENDS
recenl veÍschenen

100

Absolute soortenaantallen moeten met de nodige omzichtigheid

200

300

400

500

A€ntal taxa

geïnterpreteerd worden gezien de verschillen in inventarisatiegraad
en taxonomische opvatting. De hier vermelde soortenaantallen voor

Figuot 2.\. Clobale verschuivingen in soortenaantallen van de duinflora

het duingebied hebben betrekking op taxa die in de standaardlijst
52

van de Vlaamse Flora [Cosvtls et al.,'r994] zijn opgenomen. Deze

standaardlijst bevat1279 taxa waarvan er 85 niet meer waargenomen

Ongeveer 6o%ovan de enkel na1972 waargenomen soorten behoort

werden sedert l972. Zij worden in Vlaanderen dan ook als verdwe-

niet tot de inheemse flora. Daarmee is het aandeel van de inheemse

nen beschouwd.

plantensoorten in de loop van vorige eeuw gedaald van ca. 95yo naat

Voor de periode 'vóór r94o', '1g4o-1972' en'na'tg7z' vermelden

8o % [RnceÉ et al., t9961. Uit figuur z.z blijkt verder dat de preferenti-

RAppÉ

et al. lt996l voor het duingebied en de maritieme slikken en

ële duinsoorten het relatief minder goed doen dan de niet-preferenti-

schorren respectievelijk 655, l-r3 en 745 soorten vaatplanten. Over

ële duinsoorten. Het aandeel aan nieuwkomers is er kleiner en het

de drie perioden is globaal ca.65%o van de Vlaamse flora in de dui-

aandeel verdwenen en achteruitgaande soorten duidelijk hoger. Het

nen te vinden. 124taxa werden enkel

vóórl94o waargenomen

en

is echter moeilijk te bepalen of soorten die nieuw zijn voor de

2t4laxa enkel na ig72. Het aantal soorten dat er aan de kust signifi-

Vlaamse flora en voor het eerst opduiken in het duingebied, ook in

cant op vooruit of achteruit gegaan is [flguur z.r], werd afgeleid uit

ecologische zin specifiek zijn voor dit gebied. Zo kan een aantal taxa

de bovenvermelde selectie van 56 voldoende geïnventariseerde kilo-

zich in tweede instantie ook in het binnenland uitbreiden. Veel

meterhokken. De cijfers suggereren een vrij sterke toename van het

nieuwkomers zi.in ontsnapte tuinplanten die in het duingebied bliik-

soortenaantal. Enige relativering is geboden gezien het effect van de

baar goed gedijen. Een aantal opvallende voorbeelden ziin viltige

hogere inventarisatie-inspannin g moeilijk te achterhalen valt. Verder

hoornbloem lCerastium tomentosum L.l, mahonia lMahonia aquifolium

kunnen we constateren dat de samenstelling van de duinflora in de

[Pursh] Nutt.], de hybride van wilde en Spaanse hyacinth

perioden 'voorr94o' en'na t97z' slechts 6o % gelijkenis vertoont,

lHyacinthoides hisponica IMill.] Kerguélen x H. non-scripta [1.] Chouard

wat wijst op een aanzienlijke kwalitatieve verschuiving.

ex Rothm.l en hemelboom lAilanthus oltissima IMill.] Swinglel.

a/a

100

SpEcrrrcrrErr

80

60

Rekening houdend met de geringe oppervlakte van de Vlaamse
duinstreek, vertoont de duinflora een hoge specificiteit. Er werden

rZo preferentiële duinsoorten genoteerd waarvan we er Z5 als duinspecifiek kunnen bestempelen. Dit is respectievelijk zo % en 9

40

20

%o

o

van de totale kustflora. De preferentiële duinsoorten worden geken-

niet preÍerentiéle duinsoorten

preferentiée duinsoorten

53

merkt door een hoger aandeel aan zouttolerante, droogtebestendige
en kalk-, licht- en warmteminnende soorten. Dit wordt geïllustreerd

door figuren 2.3 en 2.4, afgeleid uit de indicatiewaarden van Loruoo
[r

998] en ErreNsrnc et al. ltggzl. Veel plantensoorten of iníraspeci-

fieke taxa vertonen fysiologische of morfologische aanpassingen

E
fi
n
f
I

recent verschenen
significant vooruit
geen slgnificante trend

significantachteruit
verdwenen

waardoor ze de vaak extreme milieuomstandigheden kunnen overleven [Lnncren, r994]. Een zelfde mechanisme kan zich binnen verschillende planteníamilies manifesteren, waardoor verschillende

Figuut 2.2. Verschuivingen in de soortensamenstelling van preferentiële/specifieke

soorten'convergeren'. Svtnrorr & SrEwrnr [r985] toonden bijvoor-

preferentiële duinsooÍten.

beeld aan dat dezelfde stress-metabolieten werkzaam kunnen zijn

bij vertegenwoordigers van vaatplanten, mossen en wieren.
Zout is aan de kust een zeer specifieke groeilimiterende milieufactor. Hoge NaCl concentraties tasten enerzijds membranen en
bepaalde enzymen aan en veroorzaken anderzijds droogtestress

door osmose. Succulentie is één van de aanpassingen aan zoutstress die bi.j veel zouttolerante soorten, zoals zeekraal, zeeraket en
zeewi

n d

e, wordt

aa n

getroffen.

en niet

ó/o

70

50l
40

1

""]

,.]
,o]

Vochtltekort] kan kwantitatiefals één van de belangrijkste ecofysio-

!
I

0

Hydrofyt/freatofyt

Afreatofyt

Overige soorten
Preíerentiële duinsoorten

Zoutplant

logische parameters worden beschouwd. Verschillende aanpassin'
gen leiden tot hogere droogteresistentie van planten. Succulentie

Figuut 2.3. Verdeling van preferentiële duinsoorten en alle soorten in Vlaanderen in functie van lgrond]

kenmerkt ook bepaalde zoutgevoelige plantensoorten, waaronder

wateraÍhankelijkheid ILoNDo, r988] en zouttolerantie [uit BlEsBRouc( a, a/., 2oor]

muurpeper en kandeloartje. Bij verschillende grassoorten zoals helm
en duinzwenkgras kan de bladschijf zich bij droogte oprollen waar54

door de verdamping sterk wordt gereduceerd. Ook beharing verlaagt

directe koppeling tussen flora en abiotiek. Anderzijds ontbreekt

de evapotranspiratie, namelijk door reflectie van zonnestralen.

duinbos van oudsher, zodat zich misschien nog geen specifieke

Binnen bepaalde genera vallen de meer droogteresistente taxa op

duinbossoorten hebben gevestigd.

door de sterkere beharing. Voorbeelden zijn ruw vergeet-mij-nietie,

Open duinlandschappen kunnen bij zuidwaartse expositie sterk op-

kleverige reigersbek en kruipend stalkruid. Sommige planten kunnen

warmen [cfr. figuur r.5]. Toch is het aandeel aan uitgesproken warm-

uitzonderlijk lange wortels of wortelstokken ontwikkelen waardoor

teminnende soorten in de duinen niet hoger dan in de rest van

zij het extreem droog milieu ontwiiken. Bij duinvíooltje bijvoorbeeld

Vlaanderen. Soorten van warme tot matig warme gebieden zijn wel

zijn meterslange wortels waargenomen. Ten slotte overleven ver-

sterker vertegenwoordigd terwijl soorten van [matig] koele gebieden

schillende éénjarigen uit mosduinen en droge pioniergraslanden

duidelijk minder vertegenwoordigd zijn.

zoals kegelsilene,

ka ndelaa

rtje, zandhoornbloem en zanddoddengras de

Verder wordt de duinflora gekenmerkt door een relatief groot aantal

droogte door een aangepaste levensstrategie. Zii kiemen voor de

kalkminnende soorten. De fysiologische betekenis van kalk voor

winter en hebben tegen eind juni al hun volledige levenscyclus vol-

planten heeft vooreerst te maken met de beschikbaarheid van íosfor,

bracht. Dergelijke winterannuellen overbruggen de droogste periode

ijzer en een aantal sporenelementen, die in kalkrijke milieus geïm-

dus als zaad.

mobiliseerd worden onder de vorm van carbonaten. Calcicolen be-

Onder de preferentiële duinsoorten vinden we meer lichtsoorten en

schikken over een efficiënt mechanisme om deze stofíen aan het mi-

geen echte schaduwsoorten. Enerzijds valt dit te verklaren doordat

lieu te onttrekken. ln zure omstandigheden nemen deze planten een

de milieuspecificiteit van kustduinen zich voornameliik uit in gras-

aantal ionen op in te hoge en dus toxische concentraties. Omge-

landen, stuifduinen en overige pioniermilieus; ecotopen met een vrij

keerd leiden calciíugen in kalkrijke milieus onder meer aan ijzer- en

a/o
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Figuut 2.4. Vergelijking van de ecologische respons ten opzichte van licht, temperatuur en pH van de preíerentièle duinsoorten ten opzichte van de totale
Vlaamse flora

IELLENBERG,

r979 uit BlEsBRouck et al., 2oo]].

fosfortekort waardoor'kalkchlorose' optreedt. De specificiteit van

stofarme milieus. Het duinzand is primair zeer erm aan stíkstof. Dit

het calciummetabolisme vormt een tweede belangrijk element aan

leidt, zeker in combinatie met de fosforbindende eigenschappen van

de hand waarvan kalkplanten zich onderscheiden.

kalk, tot zeer voedselarme omstandigheden in de pioniermilieus.

ln België hebben veel kalkplanten een typisch drieledig verspreidingspatroon: maritieme duinen, Maasdistrict en Caume. Voorbeelden van relatief frequent in de duinen voorkomende kalksoorten zijn
driedistel en wilde liguster. Beduidend zeldzamer zijn onder meer walstrobremraap, geel zonneroosje [vooral Helianthemum nummularium
ssp. obscuruml, kalkbedstro en liggend bergvlas.

Tot slot zien we in figuur 2.4 een hoger aandeel aan planten van stik-

Berpreking per ecotoop

Srtx

zich onder meer ook op basis van chromosomenaantal onderscheiden
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!írron el al.,

r985 en vAN

DER MEYDEN,

t996 voor de Nederlandse

De belangrijkste stressfactor in slikken en schorren is de hoge zout-

naamgeving]. Kortarige zeekraal lS. europaea L. s.s.l vinden we aan

concentratie. ln slikken vormen de anaërobe bodemomstandigheden

onze kust vooral op de hogere delen van de schorre en langarige zee-

en de hoge mariene dynamiek bijkomende milieukenmerken die plan-

kraat lS. procumbens Smithl op de frequenter overstroomde lagere de-

tengroei limiteren. Slechts weinig plantensoorten ziin bestand tegen

len. Een derde soort, eenbloemige zeekroal lS. pusilla

J.

deze extreme milieuomstandigheden.

het Vlaamse en Nederlandse kustgebied verdwenen

[Lnr,,ratruoru

Drie kustgebieden, namelijk het Zwin, de lJzermonding en de Baai

r998] maar DuvrcrEeuo & LerilsrNtoN [t963] vermelden een historische

van Heist herbergen samen veruit de belangriikste poPulaties van

waarneming van de soort in Nieuwpoort.

plantensoorten van zout slik en zoute schorre in Vlaanderen

Lage schorren worden vooral gedomineerd door gewoon kweldergras,

[Veru

Woods] is uit
el a/.,

tot middelhoge schorre

LeNouvr et al., zoool. Vrijwel alle typische slik- en schorresoorten ziin

lomsoor oí zeeweegbree. Op de zandige, lage

dan ook preferentiële'duinsoorten'. Het Schelde-estuarium stroomaf-

kan gewone zoutmelde vegetatievormend voorkomen. De soort tole-

waarts van Antwerpen vormt een tweede gebied waar een aantal van

reert een behoorlijke verzanding en treedt hierdoor bijvoorbeeld in

deze soorten buitendijks kan gedijen. Echt lepelblad is actueel in

het Zwin over een grote oppervlakte op de voorgrond. Op de hoge

Vlaanderen beperkt tot de brakke zone van het Zeescheldegebied'

schorre kunnen ook zeeoster, schorrenzoutgras en zílte schiinspurrie

Voor de omgeving van Nieuwpoort zijn van deze soort sporadische

lokaal abundant voorkomen. Engels gras, zeealsem, zilte zegge, gerande

meldingen bekend uit het einde van de rgde eeuw [Trtrreus, r87r]. De

schijnspurrie en gesteelde zoutmelde daarentegen

kust- en Zeescheldepolders ten slotte herbergen een aantal binnen-

[uiterst] zeldzame schorresoorten . Yan kwelderzegge werd recent

dijkse groeiplaatsen van zouttolerante plantensoorten.

slechts één plant waargenomen in het Zwin

zijn in Vlaanderen

IRAPPÉ

eÍ a/., 1996; Prnrur

Brrcr, r9941.

& BunrrrÍ r98r;Vlr,r

Deru

De belangrijkste kolonisatoren en tevens'slibvangers'van het zout

Metkkruid, zilte

fioringras en rood zwenkgras kunnen tot dominantie

slik zijn klein schorrenkruíd, Engels slijkgras en zeekraal. Dit Iaatste

komen op de licht ontzilte hoge schorre. Van de laatste grassen

taxon wordt in de praktijk vaak als één soort beschouwd lSolicornio

betreft het de variëteiten Agrostis stolonifero L. var. marino

europaea L. s.l.] maar bestaat eigenliik uit verschillende groepen die

Kerguélen en var. pseudopungens lLangel Kerguélen en de ondersoort

rus,

lS.F

'

Grayl

F

à

!

§

Festuco rubra subsp. litorolis [G.F.W. It/ey.] Auquier. Deze soorten wor

HoocsrnlruD
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den ook binnendijks vaak in zilte weiden aangetroffen evenals sÍomp
kweldergras en zilte schijnspurrie. Yeel zeldzamere vertegenwoordigers

Vegetaties van vloedmerk en hoogstrand bestaan uit kortlevende

van deze ecotoop zijn smalle rolklaver, zilt torkruid, bleek en blauw

soorten, aangepast aan het dynamisch karakter van deze ecotoop.

kweldergros. Zij worden in Vlaanderen vooral binnendijks aangetroffen

Ceschikte groeiplaatsen kunnen tijdens één storm verdwijnen, ter-

wijl elders nieuwe biotopen ontstaan. Naast deze natuurlijke dyna-

CorurncrzonE scHoR -

miek is ook de strandreiniging in het toeristisch seizoen verant-

DUtN

woordelijk voor het verdwijnen [maar helaas niet het ontstaan] van
De contactzone tussen zilte schorre en zoet duinmilieu is in

vloedmerken. De meeste hoogstrandsoorten worden verbreid door

Vlaanderen een uiterst zeldzaam ecotoop. Doorgaans worden de

de zee [thalassochorie]. Daartoe hebben zij drijvende zaden die lang

standplaatsen gekenmerkt door een ijle begroeiing waarin herts-

kunnen overleven in zeewater. Vloedmerken kunnen daardoor rela-

hoornweegbree algemeen voorkomt. Strandkweek kan hier echter ook

tief gemakkelijk gekoloniseerd worden. De kenmerkende soorten

als dominant optreden. Deens lepelblod heeft in deze overgangszone

zijn zeldzaam maar niet noodzakelijk sterk bedreigd. De Baai van

een natuurlijk optimum. Deze soort kende omwille van zijn

Heist herbergt de soortenrijkste en meest uitgebreide hoogstrandve-

[strooi]zouttolerantie recent een spectaculaire uitbreiding langsheen

getaties in Vlaanderen IDrvos et al., t995; Vrru LnNouvr et al., zoool

grote wegen en kan niet meer als kustspecifiek worden bestempeld.

maar met de uitvoering van het natuurontwikkelingsproject in de

Overige aandachtssoorten met een ecologische voorkeur voor deze

llzermonding wordt dit gebied mogelijks belangrijker.

overgangszone zijn zeevetmuur, dunstoart, laksteeltje en zeerus. Het

zijn in Vlaanderen zeer zeldzame tot bedreigde soorten. Verder

is

een aantal specifleke soorten van soortgelijke ecotopen zoals zeegerst,

fijn goudscherm en Trifolium squamosum ['zeeklaver'] uit ons

Zeeraket en stekend loogkruid

zijn ean de kust vrij algemene soorten

die kunnen kiemen in het vloedmerk, waar [ontbindend] aangespoeld materiaal beschutting biedt en nutriënten ter beschikking

gewest verdwenen, hoewel de eerste twee vroeger aan de kust lokaal

stelt. Zij worden sporadisch vergezeld door gelobde melde. ln legen-

abundant konden voorkomen [RnnnÉ et ol., t996; Dr Wtrorurtt &

stelling tot bovenvermelde taxa is zeepostelein een overblijvende

Duneruo, r899].

vloedmerksoort. Zij groeit doorgaans in meer stabiele en enigszins
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slibrijke omstandigheden [zoals bijvoorbeeld sluíters]; ecotopen die

reep wordt dit gras veelal vergezeld door soorten met een robuust

wat betreft soortensamenstelling nauw aansluit bij de contactzone

wortelgestel, leerachtige oísucculente bladeren en een hoge zoutto-

schor-d

lerantie. Aan de zeezijde of loefzijde is helm de enige dominant, ter-

u

i

n.

Strondbiet en strandmelde vertonen een voorkeur voor het hoog-

wijl duinzwenkgras aan de lijzijde minstens even abundant kan zijn.

strand. Hun voorkomen beperkt zich niet tot natuurlijke groeiplaat-

Daar worden ook algemene ruigtekruiden als bitterzoet, akkerdistel

sen; een belangrijke populatie strandbiet komt bijvoorbeeld voor op

en okkermelkdistel aangetroífen. Lokaal groeien zeer specifieke duin-

de stenen beschoeiing van de Nieuwpoortse havengeul. Ook rijs-

soorten als blauwe zeedistel, zeewínde en zeewolfsmelk Zi.j kunnen

houtaanplanten vormen een zeer belangrijke standplaats voor hoog-

eigenlijk in het volledig'chaotisch voorduin'voorkomen en groeien

strandsoorten. Zeekool en zeevenkel zijn slechts recent waargeno-

in de praktijk vaak op antropogene standplaatsen zoals rijshoutaan-

men

IRAppÉ

& GoErcHreEun, r975;

RaccÉ,

r989 & r996] en blijven

planten. Een zeer zeldzame verschijning in de zeereep of op hoog-

zeer zeldzame verschijningen. Ook kustmelde werd pas recent voor

stranden is gele hoornpopover. Zandhover is een Noordeuropese zee-

het eerst vermeld maar vermoedeli.lk betreft het hier eerder een de-

reepsoort die in ons klimaat op natuurlijke standplaatsen moet

terminatieprobleem, gezien de soort toch geregeld kan worden

onderdoen voor helm. We vinden zandhavervegetaties dan ook eer-

waargenomen. Zandduizendknoop is een uiterst zeldzame hoog-

der in antropogene voedselrijke en enigszins dynamische milieus.

strandsoort met een heel beperkte verspreiding in NoordwestEuropa. Vermeldenswaard zijn verder enkele waarnemingen van zee-

Met uitzonderingvan zeewolfsmelk die bijvoorbeeld in de Westhoek

lothyrus [zie onder meer RnppÉ, r984 & r996].

tot bijna een kilometer van het strand voorkomt, ontbreken hoger
vermelde aandachtssoorten in de meer landinwaarts gelegen helm-

ZEEREEP EN STUIVEND DUIN

duinen. De meest dynamische vormen van dit ecotooptype worden,
wat betreft fl ora, grotendeels negatief ged iííerentieerd ten opzichte

De vestiging van biestawegros in het vloedmerk initieert de primaire

van de zeereep. De stuivende binnenduinen zijn niet onderhevig aan

duinvorming. Bij voldoende zandtoevoer groeien de embryonale

de continue dynamiek die de voorduinen kenmerkt. Cezien de ver-

duintjes aan en ontzilt het substraat. ln dit stadium wordt helm

stuiving de duinen in een bepaalde richting voortbeweegt, vertonen

dominant en neemt de taak van landschapsvormer over. ln de zee-

de helmvegetaties op de ontstane duinruggen een vrij grote stabili-

^l
s

ffi

s

teit. ln hoofdstuk'Het kustecosysteem'werd reeds gewezen op de

uitsluitend te kiemen in jonge vochtige pannen. De soortensamen-

tanende vitaliteit van helm bij zandfixatie. Ontbindende helmpollen

stelling van droge kruipwilgstruwelen komt sterk overeen met die

vormen dan ook een belangrijk element in deze ecotopen, onder

van helmduinen maar vertoont toch een zekere specificiteit. De half-

meer als bron van nutriënten. Doorgaans komen nitrofielen als

schaduwomstandigheden en de moeilijk aÍbreekbare strooisellaag

Canadese

van kruipwilgblaadjes vormen hierbij vermoedelijk belangrijke facto-

finstroal en okkerdistel er veelvuldig voor.

Aandachtssoorten met een optimum in gefixeerde helmduinen zijn
scheve hoornbloem, duinviooltje en driedistel.

zacht loogkruid, dat de schaars

Minder specífiek is

tot niet begroeide stuifduinen

preíe-

ren. ln de duinen vertoont brede wespeorchis lEpipactis helleborine lL.l
Crantz var. Neerlandica Verm.] bijvoorbeeld een opvallende preferen-

tie voor dit vegetatietype.

reert maar ook in het binnenland op opgespoten terreinen voor-

ln oudere, deels ontkalkte stuifduinen tenslotte, treden vooral zand-

komt. Hondsviooltje en donderkruid komen hier eveneens voor hoe-

zegge en lokaal ook buntgras als zandfixeerders naar voren. Ceen spe-

wel respectievelijk graslanden en struweelranden hun meest gepre-

cifieke duinsoorten zi.in beperkt tot dit ecotooptype gezien het beter

fereerde groeiplaatsen in de duinen vormen. Smal vlieszoad is een

ontwikkeld en over veel grotere oppervlakten voorkomt in de pleisto-

soort uit zuidelijk Europa die stuivend duin als habitat lijkt te ver-

cene landduinen. Duinviooltje kan er wel abundant voorkomen.

kiezen. Ook het areaal van bleke morgenster blijkt zich noordwaarts

uit te breiden. De soort is pas recent het duingebied verschenen en

VocrrrcE
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is er nu reeds van meer dan 3o kilometerhokken gekend. Bleke morgenster wordt momenteel binnen Vlaanderen voornamelijk aange-

Tot op het grondwater uitgestoven duinvalleien worden voornamelijk

troffen in helmduinen aan de kust en de in grote industriezones van

gekoloniseerd door algemene soorten zoals zomprus, kruipwilg oí fio-

Cent en Antwerpen maar de expansie naar andere locaties lijkt

ringras. Doorgaans kunnen deze planten zích vegetatief sterk uitbrei-

volop aan de gang.

den. Veel minder algemene pioniers zijn de aandachtssoorten drienervige zegge, dwergzegge en sierlijke vetmuur. Tijdens de eerste ontwikke-

Helm bekleedt geen monopoliepositie als duinvormende planten-

lingsjaren blijft de begroeiing open en kan nog een aantal aandacht-

soort. Ook kruipwilg kan, éénmaal gevestigd, meters meegroeien

soorten opdu i ken zoals zomerbitte

met het accumulerende zand. Nochtans blijkt de soort in onze regio

greppelrus en bleekgele droogbloem. Ook fraai duizendguldenkruid en

rl

i

ng, stra ndd

u

i

zendgu ldenkru i d, zi lte

59

E

.!

z

6o

d»ergbies hebben aan de kust een optimum in jonge vochtige duin-

kustspecifiek. Recent kennen zij weer een uitbreiding op opgespoten

valleien maar blijven in de duinen behoorlifk zeldzaam. De eerste is

terreinen in de grote industriegebieden van onder meer Zeebrugge

een minder uitgesproken preíerentiële duinsoort, terwijl de laatste,

en Antwerpen. ln deze kunstmatig duinvalleibiotopen kunnen de

evenals bleekgele droogbloem binnen Vlaanderen een verspreidings-

soorten eveneens gedijen, zij het meestal kortstondig.

patroon vertoont met een zwaartepunt in de Kempen. Woterpunge

Stijve ogentroost s.l.lEuphrasia stricta l.P.

wordt het meest aangetroffen in de natste gedeelten van de pannen.

Mrr1orru, r996] is in jonge pannen doorgaans

Deze soort is in Vlaanderen nagenoeg beperkt tot duinen en polders

groeit ook in droge duingraslanden.

maar is er niet zeer zeldzaam.

scheiden hier verschillende taxa; de pionier vierrijige ogentroost

Onder meer de duizendguldenkruiden, síerlijke vetmuur en zomerbil-

lEuphrasia tetraquetra [Bréb.] Arrond.l en bosogentroos, [E. nemorosa

terlingvertonen een specifieke'strategie'om de van jaar tot jaar

IPers.] Wallr.] die eerder in oudere, stabiele vegetaties groeit. De

sterk wisselende grondwaterstand te overleven. De soorten zijn één

meeste opgaven slaan echter op stuve ogentroost in de brede zin.

tot tweejarig en produceren veel zaad dal zich over de hele gradiënt

Knopbies is een bijzonder zeldzame aandachtssoort die zeer sterk is

van nat naar droog verspreidt. De planten kiemen elk jaar op de

achteruitgegaan [DE

meest geschikte plaats en 'pendelen' zo mee met het grondwater.

kust nog slechts één pol bekend [in de Doornpanne] maar sedert

RAEVE

!íolff ex Lehm. cfr. vAN DER

LAÀ,4BrNoN

vrij abundant maar
et al. lt998l onder-

et ol., t9811. De voorbije jaren was aan de

2ooo is de soort ook terug van weggeweest in de !íesthoek. Deze
Na een ontwikkeling van een tiental jaren zijn lage duinvalleivegeta-

plant is zeer karakteristiek voor kalkmoerassen [cfr. de Knopbies-

ties volledig gesloten. Dominante vaatplanten in dit stadium zi,in

associatie] en komt in Nederlandse duinen vrij veel voor. Zij blijkt er

onder meer watermunt, waternavel, grote kattenstaart, ruw walslro en

echter een voorkeur te vertonen voor primaire duinvalleien en speelt

moeraswalstro. Dergelijke pannen herbergen actueel belangrijke

daar een belangrijke rol in de vegetatie- en bodemontwikkeling

populaties van een aantal zeldzame planten van kalkmoerassen:

[Wrsrrorr et al., tg9S; Enrsr &

moeraswespeorchis, parnassia, vleeskleurige orchis en rietorchis. De ver-

Brede orchis is een Rode lijst-soort die sporadisch in duinvalleien

spreiding van moeraswespeorchis en pornassia in Vlaanderen is in de

wordt aangetroífen maar een verspreidingszwaartepunt heeft buiten

zoste eeuw sterk gewijzigd. Deze soorten zijn in het binnenland op

het duingebied. Ook dwergbloem is van nature niet kustspecifiek

de meeste groeiplaatsen verdwenen en lijken daardoor momenteel

maar kent binnen Vlaanderen toch haar grootste populatie in de

vAN DER

Hau, r988].

.!

Westhoek. Zoals de meeste duinvalleisoorten is teer guichelheil

Kruipwilgdwergstruwelen in jonge pannen die licht overstoven wor-

eveneens sterk achteruitgegaan. Binnen de duinstreek groeit de

den, vormen de optimale biotoop van rond wintergroen. Deze soort

soort nog in de Westhoek en Ter Yde. Een aantal duinvalleisoorten

kan

is binnen Vlaanderen beperkt tot slechts enkele groeiplaatsen in

sporadisch wordt deze soort vergezeld door stofzoad, een halfpara-

gemaaide pannen aan de Westkust. Bonte paordenstaart gtoeit uit-

siet die verspreid in Vlaanderen hooguit een tiental populaties

sluitend in het Westhoekreservaat; honingorchis heeft daarnaast ook

heeft. Vermoedelijk algemener in dit ecotoop is de 'duinwespeorchis'

nog een populatie in Ter Yde. Yan slanke gentiaan zijn buiten de

lEpipactis helleborine var. neerlandica Verm.], een taxon waarvan de

Westhoek nog slechts enkele recente waarnemingen bekend van de

status actueel nog onduidelijk is [cfr. Vnn DEN BusscHE, 2ooo].

vrij lang naijlen bij fixatie van het dynamische landschap. Heel

Oostvoorduinen en de Zwinbosjes. Deze drie soorten kenden aan
de kust een sterke achteruitgang door verstruweling en verdroging

Vocrrrc
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van pannen. Plotk bies, moerasgamander, duinrus, groenknolorchis en
armbloemíge waterbies zijn om dezelfde reden vrij recent uit het

ln oudere natte tot vochtige graslanden vormen zowel de sterk

duingebied verdwenen [zie onder meer Dr

humeuze, meer voedselrijke en soms oppervlakkig ontkalkte bodem

RAEVE

T, al., r983]. De

eerste drie soorten zijn daarmee ook uit Vlaanderen verdwenen.

als de gesloten vegetatie belangrijke standplaatsfactoren voor de

flora. Mogelijke dominanten zijn onder mee( foringros, gestreepte
Onder hooibeheer ontwikkelen zich in duinpannen na enkele decen-

witbol, kruipende boterbloem, vijfvingerkruid, gewone wederik, grote

nia vegetaties waar kruipwilg enfoí padderus structuurbepalend zijn.

kottenstoart, waternavel en padderus. Kenmerkend voor deze vegeta-

ln dit latere stadium, met reeds een behoorli.jke bodemontwikkeling,

ties is een aantal vrij algemene soorten van mesotroofvochtig hooi-

kunnen gewone addertong en een aantal minder duinspecifieke hooi-

land zoals echte koekoeksbloem, tweerijige zegge oí pinksterbloem.

landsoorten de flora vergezellen. Een aantal rus-soorten kiemt spora-

Grote ratelaar en brede orchis kunnen, gezien hun Rode lijst-status in

disch ook in ,ionge pannen of graverijen uit de zaadvoorraad van

Vlaanderen, als niet kustspecifieke aandachtssoorten voor dit eco-

oude humusprofielen. Zo is zeerus recent opgedoken in de !íesthoek,

toop worden beschouwd. Een aantal typische [pionier-]soorten van

de Houtsaegerduinen en Ter Yde. ln de Westhoek verscheen in de-

duinvallei en kalkmoeras kunnen in deze vegetaties nog voorkomen

zelfde panne ook noordse ruslJuncus arcticusWilld.l

maar staan er niet optimaal. Een lichte verstoring, bijvoorbeeld door
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kiemingsmogelijkheden voor deze planten bevorderen. Cewone

plek met een bijzondere soortensamenstelling. Veenpluis kwam er

addertong komt in goed ontwikkelde vegetaties van
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[r9r4] beschrijft echter een moerassig hooiland van deze

begrazing, kan openingen ín de zode veroorzaken en daarmee de

dit ecotooptype

veelvuldig voor evenals andere veensoorten zoals waterdrieblad en

vaak voor maar door haar brede ecologie is deze soort moeilijk te

kleine valeriaan. Zij werden echter vergezeld door planten van carbo-

plaatsen. Dit geldt ook voor gelobde maonvoren en kleine maanvaren

naat- en voedselrijke waters zoals lidsteng of duinvalleisoorten als

Van beide soorten is slechts één waarneming voor het duingebied

parnassía, teer guichelheil oí slanke gentiaan. J. Kickx vond in r838 ver-

bekend IDr RrEvr e, al., t983; Lrrrr,,r, r99z]. Ecologisch heel kieskeu-

moedelijk op dezelíde locatie ook lange zonnedouuz [Dr Lnnorr &

rig is harlekijn, recent nog in de Oostvoorduinen en op het Colfter-

D'Hosr, r987].

rein van Knokke waargenomen maar actueel vermoedelijk uit het

stil staan bij het botanisch belang van

duingebied is verdwenen. Binnen Vlaanderen is deze orchidee nog

Ten slotte willen we nog even

slechts van één groeiplaats bekend. De soort groeit in diverse typen

schraallanden aan de binnenduinrand. De overgangen van duin naar

vochtig schraalland en vertoont een complexe, weinig eénduidige

polder, fossiele strandvlakten ofinlagen vertonen een specifieke, gra-

ecologie. Door haar relatieí geringe verbreidingscapaciteiten is de

diëntrijke abiotiek met hoge potenties voor natuurontwikkeling. Het

soort bij natuurontwikkeling ook niet snel terug te verwachten

substraat is er doorgaans wat kleirijker waardoor elementen van

[WEEDA

,, al.,'r994; Lrrrn,

andere plantengemeenschappen zoals het zilverschoonverbond voor-

r989].

komen. De oppervlakte aan dergelijke vochtige schraallandecotopen
ln oude vochtige tot natte graslanden met oppervlakkige bodemont-

was vroeger veel groter dan nu en vermoedelijk was ook de diversi-

kalking, kunnen elementen van blauwgrasland ofheischraal gras-

teit aan typen en de soortenrijkdom veel hoger. De actuele natuur-

land opduiken zoals blauwe knoop, tormentil, pijpenstrootje, veldrus,

waarden zijn nog hoogstens relictueel aanwezig.

blauwe zegge oí tandjesgras. Hoewel

zij eerder sporadisch voorko-

Naast de reeds hoger aangehaalde soorten zijn uit literatuur en her-

men aan de kust, zijn deze soorten niet zo zeldzaam in de pleisto-

baria een aantal vindplaatsen bekend van bijzondere plantensoorten.

cene zandgebieden. Een echt venig substraat is aan onze kust enkel

Twee gebieden springen daarbij in het oog. Voor de binnenduinen en

gekend van het Hannecartbos. Actueel zijn voor dit gebied nog een

overgangsgronden in het Oostduinkerkse wordt onder meer melding

aantal relicten bekend van [venige] hooilanden zoals kleine valeriaon.

gemaakt van grote muggenorchis, blonde zegge, tweehuizige zegge en

Ë
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Eriophorum alpinum IDe Rneve et ol.,'r983; MenÉcrrr, r950]. De [veni

wordt hier als aandachtssoort beschouwd, evenals paarbladígfon-

ge] kalkmoerassen op de duin-polderovergang tussen Blankenberge

tei nkru i d

en Heist [de huidige Fonteintjes] vormen een tweede gebied waar

Brakwaterplasjes vormden een biotoop voor ruppío-sootten.

onder meer moeraskortelblad, moerosvoren en klein blaasjeskruid werd

Snavelruppia wordt

gevonden [Vnuuec«r, r993; Dr

RAEVE

e, al.,

t9$1. De Fonteintjes

en

en weegbreefo

in

nteí nkru i d.

DË WTLDEMAN

& Dunrro [r899] vermeld voor

Nieuwpoort en tot eind jaren '5o kwam dit taxon ook aan het Zwin

&

r98r]. Ook spiraalruppia

een gelijkaardig terrein in !íenduine vormden ook de enige bekende

voor [VrNor Vwene, r948;

groeiplaatsen van moerasorchis in Vlaanderen. Deze groeide er tot

werd in de rgde eeuw in dit laatste gebied gevonden IDE

ca. 1g4o maar is er sedertdien niet meer waargenomen

& Duuro,

[VANHECKE,

Pane r.rr

Bunr.rv,

WTLDEN.,TAN

18991.

Een belangrijk aantal zeldzame plantensoorten van voedselarme

r 9931.

waters die ook aan de kust werden waargenomen, heeít binnen

Oprru wnren EN

Vlaanderen een verspreidingszwaartepunt in de Kempen. Het betreft

oEVER

onder meer

kli

mopwoterrononkel, glanzig, rossig en ongelijkbladig fon-

ln het hoofdstuk 'Het kustecosysteem' wordt opgemerkt dat zoet

teinkruid, grool en klein blaosjeskruid. Plat fonteínkruid, teer en krons-

open water in onze duinstreek van nature weinig voorkomt en ver-

vederkruid en wortelloos kroos

moedelijk hoofdzakelijk in kwelgebieden aan de duinrand te vinden

ecologie en een bredere verspreiding in Vlaanderen die ook voor de

was. ln duinpannen gebeurt de uitstuiving immers niet tot onder de

kust zijn genoteerd [zie o.m.

watertafel. Waterplanten komen in de duinstreek dan ook voorname-

r983]. Met uitzondering van kransvederkruid zijn deze soorten echter

lijk in antropogene ecotopen voor zoals veedrinkpoelen, sloten of

recent niet meer waargenomen aan onze kust.

zijn Rode lijst-soorten met een andere

VANHEcKE,

r993 en De Rnrvr e, a/.,

bomputten. Het wekt dan ook geen verwondering dat geen enkele
soort van dit milieu echt als duinspeciflek kan worden bestempeld.

Net zoals het open water herbergen de daaraan palende oevermi-

Wel zijn een aantal waterplanten in Vlaanderen nagenoeg tot de

lieus weinig duinspecifieke elementen. ln voedselarme pioniersitua-

ruime kuststreek Imet inbegrip van de polders] beperkt zoals zitten-

ties is sporadisch een aantal soorten waargenomen die in hoofdzaak

de en gesteelde zannichellia,

fijn hoornblad en

kleine en zilte walerra-

nonkel. Deze laatste soort is beduidend zeldzamer dan de rest en

tot de pleistocene zandstreek beperkt zijn zoals oeverkruid, moerasweegbree en ondergedoken moerasscherm. Meer kenmerkende oeverve-
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getaties voor het kustmilieu zijn eerder als ruigten te bestempelen

MosDUrN EN

en kwamen van nature vermoedelijk vooral in ontzilte schorren of

BODEI\,4

pToNTERDUTNCRASLAND

op DRocE

KALKRTJKE

langsheen de duin-polderovergang voor. Aan vaak nog enigszins
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brakke oevers of in natte ruigten kunnen aandachtssoorten als

Mosduinen ontwikkelen zich in verschillende successiestadia na

lidsteng, echte heemst en wilde selder voorkomen. Heen en ruwe bies

fixatie van droge, onbegroeide zandplekken of helmduinen. Mossen

zijn minder zeldzame vertegenwoordigers van deze groep. Het

of korstmossen nemen hier de rol van structuurbepalende organis-

zwaartepunt van hun actuele verspreiding ligt echter duideliik in de

men op zich. Hogere planten die tot dominantie kunnen komen,

polders. Overige Rode lijst-soorten van oevers en natte ruigten

zijn onder meer helm, zandzegge, duinfakkelgras, buntgras, rood

zoals goudgele honingklaver oí grote boterbloem werden in de duinen

zwenkgros, echt walstro en kruipend stalkruid. Deze laatste kan net als

sporadisch waargenomen.

zanddoddengros, kleverige reigersbek en veldhondstong worden gere-

Kruipend moerosscherm groeit op de oevers van een aantal poelen

kend tot de 'kalksoorten' met een signiflcante preferentie voor het

aan de Westkust. Het is de enige soort die actueel nog in de duinen

duingebied. Andere karakteristieke soorten voor dit type zijn onder

voorkomt, opgenomen in bijlage llvan de Europese habtatrichtliin

meet muurpeper, zondhoornbloem, zandmuur, lathyruswikke, kande-

en in Vlaanderen nog slechts van enkele groeiplaatsen bekend.

laartje en vroegeling.

ln natte duinvalleien of duinzoommoerassen kan galigaan als domistrikt kustge-

nant optreden maer aen onze kust is deze kieskeurige soort nog

Een aantal aandachtssoorten is in ons land nagenoeg

slechts bekend van één groeiplaats in de !íesthoek. Deze situeert

bonden: duinfakkelgros, duinviooltje, dui ndravik, duinlongbaa rdgras en

zich ter hoogte van de voormalige rand van de'Oude duinen'. ln

kegelsilene. Deze laatste soort groeit meestal op verstoorde maar

deze zone valt ook de [verdwenen] groeiplaats van galígaan in de

schrale plaatsen net zoals de zomergeofyt knolbeemdgros en dicht en

Houtsaegerduinen te situeren evenals een aantal vindplaatsen van

langgenaald langbaordgras, eveneens aandachtssoorten voor de dui-

onder meer ruwe bies en pluimzegge in de Perroquet en noordse rus

nen. \Valslrobremraap parasiteerï op echt walstro en is uitgesproken

in de Westhoek. Mogelijks zijn deze planten uit de zaadvoorraad

kalkminnend. ln Vlaanderen groeit de soort nagenoeg uitsluitend in

van voormalige binnenduinrandmilieus opgedoken.

de duinen; de overige vindplaatsen in België concentreren zich binnen het Maasdistrict. Driedistel heeft een minder uitgesproken kalk-
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verspreiding en kan in de duinen verspreid in verschillende droge

relevant voor de Vlaamse duingraslanden.

pioniersituaties worden aangetroífen. Andere [zeer] zeldzame aan-

Verschillende kruidachtige planten zoals rood zwenkgras, zachte haver,

dachtssoorten voor mosduinen en pioniergraslanden ziin langge-

duinfakkelgras oí echt walstro kunnen de vegetatie domineren. Ook

naald langbaardgros en stíjve dravik, hoewel deze laatste soort ver-

kruipwilg en duinroosje kunnen als dwergstruikjes deze rol overnemen.

moedelijk algemener is dan wordt aangenomen.

Duinroosje is aan de Westkust

vrij algemeen maar is in Vlaanderen

beperkt tot dit gebied. Hoewel de plant een duidelijke voorkeur heeft

DRoo6 Tor vocHTtc, 6ESLoTEN

KALKRTJK DUtNcRASLAND

voor graslanden kan zij nog lange tijd standhouden bij verruiging,
verstruweling en bodemontkalking. Tnorl,tars & Vlruorn

MIINsBRUCcE

Onder de noemer'duingrasland' vallen verschillende vegetatietyPen

[zoor] wijten dit laatste aan het uitgebreide en diepe wortelstelsel

die aÍhankelijk van bodem, begrazing, expositie en een aantal eerder

waardoor de plant gemakkelijker aan kalk geraakt dan biivoorbeeld

stochastische vegetatieontwi kkelingsprocessen op de voorgrond

duindoorn.

kunnen treden. Graslanden ziin hier dus eerder als een vegetatie-

Belan gri j ke'vervi

complex te beschouwen, wat het relatiefhoog aantal plantensoorten

witbol en gewoon struisrieÍ. Bij gebrek aan beheer of door het wegval-

voor dit ecotooptype mee verklaart. Bodemvochtigheid en daarmee

len van konijnenbegrazing kunnen zij de vegetatie in die mate domi-

positief gecorreleerde accumulatie van organisch materiaal, is de

neren dat zij de meer typische duingraslandsoorten wegconcurreren.

meest differentiërende abiotische factor. Aan de hand van vegetatie-

Karakteristieke elementen van duingraslanden zijn onder meer gewo-

opnames kan een vochtig type met een goed ontwikkelde bodem en

ne ereprijs, gewone veldbies, klein limoteegras en muizenoor en bedui-

een droger type worden onderscheiden. De dikte van de humeuze

dend zeldzamere soorten zoals goudhaver.

horizont, zuurtegtaad, en organische fractie bliiken zeer variabele

De belangrijkste duingraslandcomplexen

bodemkenmerken die weinig correlatie vertonen met onderscheiden

Westkust [figuur 2.5] maar ook op de golfterreinen van De Haan en

vegetatietypen [!íauurar,,:s, 2oor]. De indeling in een relatieí stabiele

Knokke bevinden zijn floristisch zeer waardevolle graslanden.

Duin-Paardebloemassociatie en een antropogeen beÏnvloed'zeedorpentype', de associatie van Wondklaver en Nachtsilene, zoals voorgesteld in de Vegetatie van Nederland [!íeron ei al., t9961 blijkt niet

lters' van

d uin

grasla nden

zi j n gl a nshave

r, gestreepte

situeren zich aan de
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Figuur 2.5. Soortenriikdom van duingraslanden aan de Westkust Iaantal specifieke soorten per hok van 5o x 5o m2, naar ]rrussENs, 2ooo]

Onder de aandachtssoorten valt een relatief grote groep 'duinkalk-

teru ggevonden. Een laatste kal km

graslandsoorten' op [zie ook Sr-tucs, r994]. ln duingraslanden met

actueel een bijzonder verspreidingspatroon met een zwaartepunt in

weinig verstoorde, humeuze bodems kunnen zachte haver, geel zonne-

het uiterste westen [duinen en polders van de !íesthoek] en het oos-

roosje en nochtsilene nog

vrij regelmatig worden aangetrofíen.

i

n

ner, gul d en

sl

eutelbl oem, v efioont

ten van Vlaanderen [Voerstreek en Crensmaas].

Kolkbedstro, voorjaarsganzerik en liggend bergvlas verkiezen een gelijk-

aardige standplaats maar zijn beduidend zeldzamer. Yan aarddistel,

Een tweede groep bíjzondere graslandsoorten heeft een meer diffu-

die in de duinen vochtig grasland prefereert, zijn nog slechts een

se verspreiding maar komt aan de kust toch nog signiílcant meer

drietal groeiplaatsen bekend. Ruíge scheeftelk heeft als kalksoort een

voor dan in de rest van Vlaanderen. Het zijn doorgaans planten van

iets afwijkende ecologie en li,jkt eerder zoomsituaties te verkiezen.

stikstofarme milieus. Crote tijm is aan de westkust een vrij algeme-

Wondklaver kende de laatste decennia een spectaculaire achteruit-

ne aandachtssoort in droog duingrasland. Geelhortje en bevertjes

gang en is aan onze kust nog slechts van een tiental groeiplaatsen

verkiezen gesloten vochtige graslanden op humeuze bodems maar

gekend. Vaak zijn deze in urbane zones gelegen. De grootste popula-

kunnen bij verdroging lang naijlen. Deze soorten zijn aan onze kust,

ties bevinden zich in de Westhoekverkaveling te De Panne en op de

net zoals in de rest van Vlaanderen, zeer sterk achteruit gegaan.

golf in Knokke. ln dit laatste gebied werd recent ook voorjaarszegge

Ook herfsttijloos staat optimaal in vochtige graslanden maar is

behoorlijk verruigingstolerant. Scherpe finstraal verkiest dan weer

[Zwnerueeoel, r9981 samen met de onder vorige habitat vermelde aan-

zoomsituaties. Gewone vleugeltjesbloem en kleine ratelaor kunnen

dachtssoorten kegelsilene en knolbeemdgras. Kleine rupsklover is een

zowel in open en zeer droge vegetaties als in gesloten vochtige

preíerentiële duin[grasland]soort die ook sporadisch in het binnen-

graslanden voorkomen. Andere aandachtssoorten uit deze groep

land wordt aangetroffen. De l.f zermonding kent wellicht de grootste

komen eerder in licht verstoorde of meer open graslandtypen voor.

populatie van deze soort. Gestreepte klaver is zeldzamer dan ruwe

Het zijn uitgesproken kalkminnende soorten zoals bokkeorchís, wít

klaver en

hongerbloempje en hondskruid

of planten met een minder uitgespro-

ken kalkvoorkeur zoals grote ratelaor, onde.raordse klover en stijf hardgras. Deze soorten

ziin aan de kust uiterst zeldzaam of zijn recent

lijkt aan de kust evenals onderaardse klaver licht ontkalkte

standplaatsen te prefereren. Een laatste soort in de groep van'kleine klavertjes' is draadklaver, sporadisch opduikend aan de kust maar

opvallend veel voorkomend op de Commonwealth !íar Graves in het
et ol., zoo4l.

uit Vlaanderen verdwenen. Ook de neofyt klavervreter die inmiddels

Westvlaamse Heuvelland [VAN

weer sterk achteruit gegaan is, past in dit riitje.

Duingraslanden hebben een vrij groot aantal soorten gemeen met

LANDUYT

stroomdalgraslanden, een vegetatietype van droge, kalkrijke zandNagenoeg beperkt tot droge graslanden in de kalkrijke duinen zijn

gronden dat in Vlaanderen bekend is van de Grensmaas [VAN Looy

ruwe klaver, liggende osperge, blauwe bremraap en bleek schildzoad. De

&

laatste twee soorten zijn sterk achteruit gegaan en bleek schildzaod

genwoordigers van deze soortengroep die aan de kust minstens lo-

werd recent niet meer waargenomen. Recent taxonomisch onder-

kaal vrij algemeen zijn. Cipreswolfsmelk daarentegen is voor onze kust

zoek [Knv et al., zootl heeft uitgewezen dat liggende asperge als

slechts van enkele groeiplaatsen gekend. Ooit algemener maar thans

afzonderli.jke soort kan beschouwd worden op basis van morfologi-

vermoedelijk uit het duingebied verdwenen is echte kruisdistel. De

sche, cytologische en ecologische kenmerken. Cezien het beperkte

soort wordt in de polder sporadisch op dijken gevonden en groeit

areaal [West-Europa] en de specifieke ecologie, vormt deze soort

verder in Zeeuwse duingraslanden en in Noord-Franse duinen in het

wellicht het meest speciÍeke duingraslandelement in Vlaanderen.

mondingsgebied van de Aa.

DE

Brusr, 1gg9l. Ceel walstro, kleine bevernel en grote tum zijn vette-

Ruwe klaver is ecologisch minder kieskeurig en heeft zich aan de

kust vermoedelijk uitgebreid. De soort komt onder meer ook ver-

ln duingraslanden kunnen, doorgaans sporadisch, nog een aantal

spreid voor in wegbermen van het muurpeper-zandmuur-type

andere Rode lijst-soorten worden aangetroffen zoals borstelkrons en
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grote centaurie. Andere zeldzame graslandsoorten zijn onder meer
bergdravík, gevinde kortsteel, kuiJhyacint en kleine pimpernel.
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Zij zijn

pleistocene zandgebieden [nagenoeg] niet voor. Ook dwerggras is
reeds in ontkalkte en [matig] kalkrijke duinen aangetroffen.

slechts in de 2oste eeuw in het duingebied terechtgekomen. Minder

Verscheidene decennia geleden waren duinheiden nog veel beter

zeldzaam is stuve ogentroosÍ s./. [zie opmerking onder vochtige duin-

ontwikkeld. ln een verslag van een excursie naar de oude duinen

vallei], onder meer abundant in de Oostvoorduinen. Hondsvíooltje

van Bredene-De Haan in r9z9 wordt onder meer melding gemaakt

ten slotte, staat geboekstaafd als een acidofiele soort maar komt

v

ook in kalkrijke duinen voor. De plant groeit in al dan niet ontkalkte

biggekruid !sAÀcsoN

graslanden en in gefixeerde helmduinen.

kust recent niet meer werden waargenomen. Ook een vermelding

an
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rgv i ltkru
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d,

d we

rgv I a s, d w e rgb I o e m, h e rfstsc h ro efo rch i s

en
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d

& MncNel, r93o]. Dit zijn soorten die aan de

van draadgentiaan uil de r 9de eeuw 'entre Ostende et

MosoulN EN cRASLAND vAN oNTKALKTE DUTNEN

Blankenberghe' betreft vermoedelijk een groeiplaats in dit gebied IDt
Rnrvr e, al., t9831. Vnruurcrr [r974] beschrijft vrij goed ontwikkelde

Cezien de geringe oppervlakte en de geïsoleerde ligging van de ont-

heischrale graslandjes van de Schuddebeurze met onder meer

kalkte kustduinen in Vlaanderen, zijn deze vermoedelijk steeds min-

struikhei, borstelgras, tandjesgras en tormentil waar momenteel

der goed ontwikkeld geweest dan de abiotisch gelijkaardige heide-

slechts soortenarme relicten van resteren.

terreinen in de pleistocene zandgebieden. Actueel zijn slechts enkele relicten van vegetaties met struikhei bewaard in D'Heye lBredene-

DRoCE RUICTE EN RUDERALE VEcETATIE

De Haan] en de Schuddebeurze te Westende. Deze soort is echter

niet bekend van de oude duinen van Adinkerke. Yogelpootje en klein
tasjeskruid

zijn aan de kust tegenwoordig de meest algemene karak-

De plantensoorten van droge ruigten vormen ecologisch een vrij
heterogene groep. Enerzijds vindt deze aansluiting bij natuurlijke

teristieke soorten voor deze ecotoop. Overblijvende hordbloem is een

habitats als struwelen en zomen en anderzijds groeien veel ruigte-

Rode lijst-soort die recent nog in het Garzebekeveld is gevonden.

kruiden in antropogene milieus. ln ruige graslanden of zomen treí-

Ook paordebloemstreepzaad duikt hier en daar eens op. Zoals hoger

fen we sporadisch soorten als hartgespan, wild kottekruid en malrove

vermeld komen ook onderaardse klaver en gestreepte klaver in het duin-

aan; stikstofminnende soorten die in Vlaanderen zeldzaam zijn. In

gebied eerder in licht ontkalkte bodems voor. Toch komen zij in de

de concurrentiestrijd met grote brandnetel, die ongeveer dezelfde

F
E

È
o
standplaatsen prefereert, moeten zij meestal het onderspit delven
[wEEDA e, a/., r 988]. Ook groot en kleín glaskruid

OPCAAND STRUwEEL EN zooL4

worden, behalve op

muren, in de duinen meestal in zoomsituaties aangetroffen. Vooral

Struwelen behoren momenteel tot de meest algemene vegetaties

deze laatste soort is sterk in opmars.

van de duinen. ln het begin van de eeuw kwamen uitgebreide stru-

Knikkende disïel en tengere distel vlnden we sporadisch in verruigde

welen echter nauwelijks voor, wat onder meer blijkt uit De Bnuvnr

of ruderale mosduinen. Deze laatste heeft een kustgebonden ver-

[r9o5]: '... Een poor andere houtgewassen integendeel, namelijk

spreiding. Sofekruid is eveneens een preferentiële duinsoort die een

Sambucus nigra [Vlier] en Ligustrum vulgare [Liguster, mondhout, keel'

sterke achteruitgang kent. Kalketrip is uit het kustgebied en ook uit

kruidl, verdienen ruimschoots dien naom [plantae solitariael, want

Vlaanderen verdwenen. Minder uitgesproken preíerentiële duinsoor-

schaars is hun optreden in de duinen en altijd zijn zij alleenstaand,

ten die bijvoorbeeld in ruigere graslandplekken of wegbermen wel

slechts in zeer klein aanlal verenigd, ...'. Ook duindoorn kwam volgens

eens opduiken zijn onder meer absintolsem, wegdisïel, bilzekruid en

deze auteur slechts 'in boschjes'voor. Zowel de oppervlakte aan stru-

gevlekte scheerling.

weel als het aandeel kenmerkende soorten is dus aanzienlijk geste-

Een aantal zeldzame ganzenvoeten vinden we sporadisch op rudera-

gen [zie verder en hoofdstuk 'Het kustecosysteem'].

le plaatsen zoals bermen

ofin

agrarische gebieden: muurganzen'

of

Duindoorn speelt doorgaans een pioniersrol in de struweelvorming.

p.l

hel pen

voet, esdoornganzenvoet, stinkende gonzenvoet en - recent niet meer

Wortel knol letjes met sti kstoffixerende bacteriën lF ra nkia

in het kustgebied waargenomen - brove Hendrík.

deze soort om uitgesproken voedselarme milieus te trotseren en

Net als in de rest van Vlaanderen is ook aan de kust de gemeen-

zelfs kale zandbodems te koloniseren. Bij een voldoende aanbod

schap van akkeronkruiden sterk achteruit gegaan. Soorten als bolde-

aan duindoornzaden leidt de primaire successie in vochtige valleien

rik, blauw guichelheil, vlaswarkruid, ruw parelzaad en akkerboterbloem

vrij snel naar een door duindoorn gedomineerde vegetatie. ln droge

zijn dan ook opgenomen in de Rode Iijst.

milieus verloopt vestiging en ontwikkeling merkelijk trager. ln de
ondergroei zijn duinspecifieke soorten

als

s

fijne kervel, duínvogelmuur

en de ingeburgerde witte wínterpostelein er vrij constant, naast een
reeks in Vlaanderen meer algemene stikstofminners zoals grote
b

ro n d n etel, kl e eft ru

i

d en

a

kke rv

e

rgeet- m ij- n i etj

e.
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vestigen en uitbreiden in de meeste door mossen en/of kruidachtige

sleedoorn. Bosrank is pas enkele decennia geleden

in het duingebied

planten gedomineerde vegetaties. De ondergroei van duindoornstru-

opgedoken maar breidt zich lokaal spectaculair uit.

weel vormt in dit geval een nitrofiele variant van het geïnvadeerde

7o

vegetatietype. ln vochtige milieus bíjvoorbeeld is koninginnenkruid

Opvallend veel struiken zijn kalkminnend. Duíndoorn komt nage-

een nagenoeg constante begeleider. Kruipwilg en duinroosje kunnen

noeg uitsluitend aan de kust voor, terwijl wilde liguster en egelantier

de [lage] struiklaag vervoegen.

in België de typische drieledige verspreiding van een kalksoort verto-

Een lichte humusaanrijking en een verhoogd nutriëntenaanbod

nen. Wegedoorn, zuurbes, rode kamperfoelie en weichselboom vertonen

maken de bodem geschikt voor andere struiken zoals gewone vlier,

een gelijkaardige verspreiding maar zijn veel zeldzamer. Het ver-

egelantier of wilde liguster. Duindoorn kan uiteindelijk in de verdruk-

spreidingszwaartepunt van deze thermofielen ligt duidelijk in zuid

king geraken waarbij de vegetatie evolueert naar een ander struweel-

België maar hun voorkomen aan de kust wijst op de potentiële soor-

type ofeen ruigte. ZooN [r995] toonde aan dat wortelpathogene

tenrijkdom van duinstruwelen.

nematoden, eventueel in combinatie met schimmels een belangrijke

Rozen vormen een bijzondere groep struiken waaromtrent nog heel

impact hebben op de vitaliteit en dus de concurrentiekracht van

wat taxonomische discussie heerst. Naast duinroosje en egelantier

duindoorn. Hij toonde aan dat accumulatie van organisch materiaal

vertonen nog een aantal vertegenwoordigers een min of meer uitge-

in de bodem gepaard gaat met veranderingen in de nematodenfau-

sproken voorkeur voor het kalkrijke duingebied. Behaarde struweel-

na die op haar beurt de struweelsuccessie beïnvloedt.

roos lRosa caesial is in Vlaanderen enkel bekend van de

Wilde liguster kan in de oudere stadia van duinvalleien dominant

Oostvoorduinen en ook stijlroos lRosa sÍy/osa] en ruwe viltroos lRosa

optreden en dichte massieven vormen. De ondergroei van deze stru-

pseudoglabriuscala], in Vlaanderen Iuiterst] zeldzaam,

welen is door lichtgebrek marginaal. Ook éénstijlige meidoorn blijkt

van het duingebied [THoMAEs & VervoEn Mrlrusanucce, zoor].

zijn bekend

zich slechts te kunnen ontwikkelen bi.j een zekere bodemvorming.
Aan onze kust groeit deze soort doorgaans nog solitair maar bij-

Het aantal Rode lijst-soorten in de ondergroei van struwelen is

voorbeeld in Nederlandse duingebieden komen heuse meidoornbos-

beperkt. Veel soorten zijn algemeen in de rest van Vlaanderen en

sen voor. Overige mogelijk dominante struiken, die vaak als klonale

doorgaans kenden zij aan de kust een recente toename.

vlekken in het landschap voorkomen ziin kardinoalsmuts en

Struweelranden ofopengevallen plekken vormen de meest soorten-

o

E

riike biotopen waar onder meet glad parelzaod, kleine ruit en donder'

duinbosvorming.

kruid preferentieel voorkomen. Een zeldzame keer wordt ook bokke'

Bossen herbergen geen preferentiële duinsoorten. Veel bossoorten

orchisin dergelijke situaties aangetroffen. Ceen van deze soorten is

hebben nog niet de tijd gehad om de duinstreek te bereiken. De ac-

echter beperkt tot dit type groeiplaats. Ook ruíg viooltje doet het

tuele bosflora bestaat vooral uit soorten die zich gemakkelijk over

goed op dergelijke plekken maar is qua verspreiding aan de kust

grotere afstand kunnen verbreiden zoals varens. Tongvaren is er één

nagenoeg beperkt tot het Westhoekreservaat. De soort vertoont er

van de zeldzamere vertegenwoordigers van. Het is een kalkminner

een spectaculaire explosie op kapvlaktes van ontgonnen struweel.

die in Vlaanderen vooral op muren gevonden wordt. ln de kalkrijke

Eveneens beperkt

tot dit gebied zijn de enkele groeiplaatsen van

duinenbossen en -struwelen breidt de soort zich geleideli.ik uit. Toch

welríekende salomonszegel, stijve naaldvoren en prochtklokje. Deze

hebben een aantal specifieke bossoorten zoals bosbingelkruid, bos-

nieuwkomers blijken zoomsituaties te prefereren. Ook zij illustreren

gierstgras, ltalioanse aronskelk en wilde narcishet duingebied reeds

de sterke toename van struweelsoorten aan onze kust, hoewel zij

bereikt. Geschubde niervaren is de enige strikte Rode-lijstsoort uit

misschien lprachtklokjel uit tuinen verwilderd zijn.

deze groep. Het is te verwachten dat de soortenrijkdom van de duin

Kruipwilgstruwelen vormen, onder meer door het moeilijk afbreek-

bossen nog sterk zal toenemen.

baar strooisel, een specifieke ecotoop dre reeds onder de duinvallei-

Opvallend is het hoge aantal neoíyten in de duinbossen die veelal

en werd besproken.

vanuit de aanpalende tuinen verwilderen. Soms kunnen deze soorten zelfs domineren. Zo wordï in bepaalde delen van het

Bos

Calmeynbos de ondergroei in het voorjaar bepaald door witte winterpostelein en groene ossentong en wordt de lage boomlaag plaatselijk

Duinbossen zijn in Vlaanderen, zoals in het inleidend hoofdstuk

bepaald door hemelboom.

aangehaald, in ecologische termen zeer iong. Spontane bosvorming

doet zich lokaal voor, afhankelijk van het aanbod van zaadbomen

URBAAN cEBIED

als zomereik, ruwe en zochte berk, gewone es, en wilgen. Over de

lokale indigeniteit van gewone esdoorn bestaat discussie maar vast

Ondanks de geringe natuurlijkheid kunnen verschillende antropoge-

staat dat de soort een belangrijke rol zal spelen in de toekomstige

ne habitats een interessante flora herbergen. Doorgaans betreft het
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de aantallen aandachtssoorten. De totale soortenaantallen laten we

hier buiten beschouwing. Voor soorten die in meerdere ecotooptyingedeeld volgens duinpreferentie over

de belangrijkste ecotoopgroepen.

pen voorkomen, wordt de score

t

verdeeld over de verschillende ty-

pen.Zo krijgt een soort die bijvoorbeeld in

3 typen

voorkomt, een

score r/3 voor elk ecotoop. De aandachtssoorten zijn met een score
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een minder goed ontwikkelde variant van een natuurlijke pendant.

van ca. 5o het best vertegenwoordigd in droge duingraslanden. Bij

We hebben bijvoorbeeld reeds gewezen op de duinvalleivegetaties

het merendeel van de ecotopen Iigt deze tussen 20 en 3o. Mosduin-

op opgespoten industrieterreinen en de'duintuinen' als duingras-

en en stuivende duinen zijn van nature soortenarmer maar toch

landsubstituut. Zeer illustratief in dit verband zijn de frequent

wordt in elk een tiental aandachtssoorten gevonden. Deze ecotopen

gemaaide gazons van het kerkhof te Oostduinkerke waar de fine

komen aan de kust in goed ontwikkelde vorm voor. Bossen en gras-

fleur van de duingraslanden bijeen staat met onder meer geel zonne-

landen op ontkalkte bodems daarentegen zijn beduidend armer aan

roosje, liggend bergvlos, kalkbedstro, ruDe klover en voorjoarsganzerík.

[aandacht]soorten dan de binnenlandse pendanten.

Muren vormen een meer specifleke urbane habitat. Vooral de kalk-

Op figuur 2.6 worden de soorten verder ingedeeld volgens duinspe-

stenen havenmuren van Oostende zijn vermeldenswaardig. We tref-

ciflciteit of -preferentie. We zien een duidelijke weerspiegeling van

fen er vermoedelijk de grootste populatie zwartsteel van Vlaanderen

twee specifieke milieuomstandigheden die hoger werden behandeld:

aan naast rechte driehoeksvaren, moerosvaren en 7 andere varensoor-

het zilt element in slikken, schorren en op het hoogstrand en droog.

ten IVAN

LANDUYT

et al., zootl.

te in stuifduinen, mosduinen en graslanden. Kalkminnende soorten

zijn verdeeld over struwelen, jonge duinvalleien, mosduinen en graslanden. Verder valt op dat de duinspecificiteit wat betreft flora voor
een belangrijk deel schuilt in ecotopen van het dynamisch duinlandsch

a

p.

Op figuur 2.7 worden de aandachtssoorten verdeeld over de Rode
lijst-categorieën. Het behoud van de botanische diversiteit aan de
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Firuut 2.7. Verdeling van de aandachtssoorten, ingedeeld volgens Rode lijst-categorie

IBtEsBRoucK

et al., 2ooil, over de belangrijkste ecotoopgroepen.

invloed gehad op de florasamenstelling [zie o.m. Pnovoosr & Vnu
LANDUyT,

2oor]. Ivlaar nauwkeurig onderzoek van de floristische ver-

schuivingen is geen gemakkelijke opgave. Ir/eestal ontbreken voldoende gedetailleerde gegevens om statistisch verantwoorde uitkust vergt specifieke aandacht voor drie vegetatiegroepen.

spraken te doen.

Vegetaties van het zilt milieu; slik, schorre, hoogstrand en andere

Voor onderstaande, beknopte besprekíng van trends in de kustflora

zout-zoet overgangsmilieus vormen een eerste groep. Een tweede

maken we gebruik van verschillende, grotendeels complementaire

bestaat uit grondwateraÍÏankelijke vegetaties van open water, oe-

bronnen. Vooreerst beschikken we over een set van 56 km2-hokken

vers en vochtige duinvalleien. Droge duingraslanden, in mozaïek

die zowel in de periode 1936-1972 als r99o-r998 goed onderzocht

met ruigten en dwergstruwelen vormen een laatste vegetatiecom-

zijn

plex dat aandacht verdient vanuit behoud van plantendiversiteit.

trendanalyse afgeleid worden voor de meer algemene soorten.

Het groot aantal Rode lijst-soorten met een ecologische voorkeur

Figuur 2.8 toont bijvoorbeeld de verschuiving van de onderlinge ver-

voor akkers is opvallend. De intensivering van de landbouw heeft in-

houdingen van de soortensamenstelling in verschillende ecotopen.

derdaad geleid tot een sterke wijziging van de akkeronkruidenflora.

Een belangrijk gedeelte van de flora bestaat echter

Gezien het antropogeen karakter van deze ecotoop en het gebrek

me soorten. ln onze selectie van 56 hokken komt ruim de helít van

aan kustspecificiteit dient het beleid hier binnen het duingebied

de soorten hoogstens in 5 hokken voor. Een trendanalyse is voor

echter geen specifieke aandacht aan te besteden.

deze soorten niet statistisch verantwoord. We bekijken daarom ook

[Arr,lreuw,

t998]. Uit deze gegevens kan een betrouwbare globale

uiÍlzeerlzeldza-

de analyse van de totale kustflora uit de Ecosysteemvisie voor de
Vlaamse kust IRaenÉ et ol., t996l. Trends, weliswaar slechts op basis
van aan- of afwezigheid van soorten, worden hiermee voor nagenoeg
de volledige flora aangegeven. Tot slot maken we gebruik van het
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Figuur 2.8. Trends in het gemiddelde aantal km-hokker waarin plantensoorten per ecotooptype vooÍkomen. Berekend op basis van een selectie van 56 km2-hokken [zie tekst].

van duinviooltje, één van de meest kenmerkende soorten is hier

opvallend, evenals de toename van een aantal soorten van eerder
ruderale standplaatsen zoals knolbeemdgras en wit vetkruid. Dit wijst

op een verschuiving binnen de mosduinflora naar een minder
gedetailleerd onderzoek naar de toestand van de freatofyten aan de
Vlaamse kust IDe
74

RAEVE

e, a1.,1983]. Daarin gaat de aandacht voor-

natuurlijke standplaatsvoorkeur.
Binnen de groep van [droge] duingraslanden is een sterke achteruit-

namelijk naat zeldzame en hoog indicatieve vochtminnende soorten

geng van onder meer goudhaver, margriel, bleek schildzoad en wond'

en werden verschillende typen van historische bronnen geread-

klaver maar geen duidelijke toename van soorten vast te stellen.

pleegd. Dergelijke basisinventarisatie, met koppeling van de gege-

Veel plantensoorten komen echter eerder

vens aan FLORABAN K, is wenselijk voor de volledige kustflora.

in de rand van de graslanden voor; verruigde ofnet meer open stuk-

-

letterlijk en ílguurlijk

-

ken. ln die ecotoopgradiènt stellen we een verschuiving vast naar
De meest duidelijke trend uit zich in de toename van struweel. en bos'

een minder duinspeciíleke soortensamenstelling. Aandachtssoorten

soorten. ln de onderzochte km-hokken gaat ruim 6o%"van de soorten

als wegdistel, sofekruid en tengere distel gaan achteruit

uit deze ecotopen er duidelijk op vooruit. De helft van de nieuwkomers

zoals viltige hoornbloem en meer algemene ruderalen zoals kleine

binnen de Vlaamse kustflora behoort tot de struweel-, bos en zoom-

ooievaarsbek, grote teunisbloem of koningskaars toenemen.

soorten [ongeveer ]oo op zoo soortenl. ln deze groep vinden we ook

Binnen de vochtige ecotooptypen is er een opvallend verschil tus-

een aantal aandachtssoorten als wegedoorn en ruwe viltroos en prefe-

sen de trendanalyse op basis van de kilometerhokken en de totale

rentiële duinsooÍten zoals witte winterpostelein en egelantier.

soortenlijsten. De freatoíyten kenden aan de kust een sterke achter-

Binnen de groep van ruderalen zien we een opvallende verschui-

uitgang. Ongeveer 4o verdrogingsgevoelige soorten zijn uit het

ving. Veel 'klassieke' akkeronkruiden zoals ruige kloproos, koren'

gebied verdwenen tegenover slechts

bloem en kleine wolfsmelk gaan er sterk op achteruit terwiil biivoor-

ling tot de resultaten uit DE

beeld harig knopkruid, liggende vetmuur, paorse dovenetel en tuinwolfs-

in flguur 2.8 niet op een sterke achteruitgang van soorten van ionge

melk in de bebouwde omgeving een nieuwe niche hebben gevonden.

vochtige pannen, open water en oevers. DE

Mosduinen vormen een vrij soortenarme ecotoop. De achteruitgang

daad de sterke achteruitgang een van soorten als bonte paarden'

RAEVE

terwijl exoten

ro nieuwkomers. ln tegenstel'

et al. lt983l wijst de trendanalyse

RAEVE

a, al. tonen inder-

D,

n

k*oord

stoort, honingorchís, vleeskleurige orchis, knopbies en teer guichelheil.

Bijzondere dank aan Ward Vercruysse voor het kritisch nalezen van

De ecotoopgroep is vermoedelijk ondervertegenwoordígd

de tekst.

in de

selectie van km2-hokken.

ln de mesotrofe vochtige graslanden is wel een duideliike achteruitgang vast te stellen van onder meer herfstleeuwentand en zilverschoon. ln de soortenlijst voor de Westkust

uit

MAssARr [r9r3] wor-

den blauwe knoop, tandjesgras en tormentil bijvoorbeeld aangeduid

75

als'assez commun' in de vochtige pannen, terwijl die er actueel
lzeerl zeldzame verschijningen zijn. Net als bij de droge duingraslanden lijken vooral de plantengemeenschappen die van extensieve
begrazing aÍhankelijk zijn, achteruit te gaan. Ook hier doet een

groot aantal aandachtssoorten het slecht zoals harlekijn, grote ratelaar en bevertjes.
De flora van stuivende duinen is wat betreft samenstelling vermoede-

líjk relatief stabiel gebleven. ln de zeereep zien we wel een achteruitgang van de overblijvende soorten blauwe zeedistel en biestarwegras,

\
Ë

terwijl vertegenwoordigers van de efemere vloedmerkgemeenschappen geen duidelijke trend vertonen. De analyse in figuur 2.8 wijst

?

toch op een sterke achteruitgang van de ecotoop.

.

Schorren komen in de selectie van km-hokken onvoldoende aan bod

om verantwoorde uitspraken te kunnen doen over trends. De totale
schorreflora is aan de kust echter een kwart soortenarmer geworden, wat de achteruitgang overtuigend illustreert.
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Aandachtssoorten vaatplanten voor de Vlaamse kust. Soorten aangeduid met
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1Z

lr,4osduin

Schor/slik

[+/-]

H

oogstrand

lnheems

Struweel/bos

Yrij zeldzaam

lnheems

Duinvallei

Zeer zeldzaam

lnheems

Zeer zeldzaam

lnheems

2

Duingrasland

Ceel hartje

Helianthemum nummularium lL.J lVill.
Linum catharticum L.

lz

lnheems

2

Duingrasland/duinvallei

Cele hoornpapaver

Claucium flavum Crantz

Eedreigd

iz

I

nheems

Hoogstrand/zeereep

Celobde maanvaren

9""rtl{lT1'"

!L l

Bedrei-gd

tz

I

n

heems

Vochtig schÉalland

Valerianella

Bast.

Caiigaan
Ceel zonneroosje

Ceoorde veldsla

tirpltrr!
!-rimosa

Cerande schrjnspurrie

sp".grr"ri"

Celobde melde

Ic!y:y9t

."ai"

11.1

::iu'
.-

Bedreigd

c.P,";irórp.

!!.

lnheems

Zeer zeldzaam

+

l

H:ogstmnd.

l

Akker

Slik/schor
Bos

n

heems

I

Schor

+

I

n

heems

2

[Ontkalkt] duingrasland

+

I

n

heems

2

Duingrasland

Vrll zeldzaam

I

n

heems

4

Mosduin/droge ruigte

Zeldzaam

lnheems

3

Droge ruigte/struweel

Brachypodium pinnatum [L.] Beauv.

ii"r r"ld."^À

N.4edicago arabica

Cevlekte scheerling

IL.l Huds.
Conium maculatum L.

Cewone addertong

ophiollàssum vullitum r.

Gewone vleugeltjesbloem

eolygala vulgaris

Cewone zoutmelde

6ewoon kweldergras

Halimione portulacoides IL.l Aell.
P,::l.l:11i, malltllna ÍHud::1

6lad biggekruid

Hypochoeris glabra L.

Met uitsterven bedreigd

llll

2

2

n

I

Met uitsterven bedreigd

Cevinde kortsteel

f

heems

lnheems

I

itz

Eedreigd

Zeer zeldzaam

,! Cevlekte rupsklaver

Natte ruigte

;;trtr*

r:,ry9!!"r L"T9,l:"

Cestreepte klaver

_

lnheems

++

Onvoldoende gekend

Halimione pedunculata [1.] Aell.
Trifolium striatum L.

Cesteelde zoutmelde

++

Bedrergd

... ...

Dlt"l!:lt: :t'-"r: !!:r1] F'"*1ttq:

Ceschubde niervaren

+

+

Xwestbaar

+

Teer teldzaam

++

lnheems

Zeer zeldzaam

+

lnheems

Schor/zilt grasland

lnheems

Akker

itz

I

Zeer zeldzaam

lnheems

Potamogeton lucens L.

Bedreigd

I

6raslathyrus

LathyÍus nissolia L.

Bedrelgd

6roenknoloíchis

lvlet uitsterven bedreigd

Croot glaskruid

Liparis loeselii [1.] L.C.M. Rich.
PaÍietaíia offi cinalis L.

6rote boterbloem

Ranunculus lingua L.

Crote centaurie

Centaurea scabiosa

Crote muggeorchis

Cymnadenia conopsea IL.] R. Brown

Bedreigd

lz

Cíote ratelaat

Rh,nantl"us angustrÍoliu' C.C. Cmel.

Kwestbaar

cj.;iati,.

Thymus pulegioides

Kwestbaar

Crote waterePPe

Sium latlfolium

Kwesibaar

Voedselarm water

tz

lnheems

2

Dui ngrasla nd

tz

In

1

Duinvalle

lnheems

2

Vochtig schraalland/natte ruigte

lnheems

2

Duingrasl

lnheems

l

Vochtig schraalland

t2

Archeoíyt

4

Vochtig schraalland

itz

I

nheems

4

Dui ngrasl

tz

lnheems

3

Oever

I

nheems

4

I

nheeÀs

Zeer zeldzaam

Primula veris L.

Yrii zeldzaam

Orchrs mor o

Met uitsterven bedreigd

Hartgespan

Leonurus cardiaca L.

Teer zeldzaam

Helm

Ammophila arenaria [1.] Link
Spiranthes spiralis IL.l Chevall.

Teldzaam
U

Herfsttijloos

Colchicum autumnale L.

Zeldzaam

Hertshoornweegbree

Plantdgo cororopus

Vrii zeldzaaÀ

L.

nheem

heems

lnheems

i.rl"Lij"

Struweel
2

Zeer zeldzaam

Culden sleutelbloem

Schor

s

lz

L.

Duingrasland

nheems

LithospeÍmum officinale

L.

Duinvallei/vochtig schraalland

lnheems

Clad parelzaad

L.

+

:..
Leló2aafr

Clanzig fonteinkruid

L.

+l-

itz

Droge ruigte

+

a

a

nd

nd

Duingrasland
Dul ngrasla nd/du i nva llei/vochti g

schraalland

H

H

e

riitsch roeforch

ond s kru id

iondtuiooltl"
Honi ngorch is

Kal

kbedstro

Kalketrip

i

s

L.

++

itgestorven

Anacamptis pyramidalis {L.l L.C.N4. Rich.
Viola canina L.

Bedreigd

Herminium monorchis [1.] R. Brown
Arum italicum Mill.

Met ultsterven bedrei
Teldzaam

Asperula cynanchica L.

Zeer zeldzaam

Centaurea calcitrapa

U

L.

Archeo/neofyt
I

n

heems

itz

I

n

heems

I

n

heems

::
jà

lnheems
I

í heems

Íz

I

nheems

tz

lnheems

++

Kwestbaar

itgestorven

iz

lz

o

Ontkalkt grasland

4

Schor/tredvegetaties

Duingrasland/droge ruigte

)
+

Duingrasland

+1"

Du

ingrasland /d uinvallei

Dulnvallei

eoíyt

3

Bos

lnheems

2

Duingrasland

Archeofyt

o

Droge ruigte

N

++

Struweel

Zeereep/stuivend duin

Nederlandse
*

naam

duin ITZ

Status

Trend

Vl.

KFK

>'72

Ecotoop

Rode

Kandelaartje

Sarif.aga tridaclylites L.

Yrij zeldzaam

Kattedoorn

Ononis spinosa

Kwe5tbaar

Kegelsi lene

Silene conica

Kwestbaaí

lnheems

2

Klavervreter

Orobanche minor Smith

Zeer zeldzaam

lnheems

2

Duingrasland

KÍein blaasjeskruid

Utricularia minor

L.

Kwestbaai

lnheems

2

Voedselarm water

Klein glaskruid

Parietaria judaica

L-

lnheems

2

Droge ruigte/muur

KIein schorrenkruid

Suaeda

lnheems

2

Slik/schor

lnheems

o

Klein slijkgras
Klein tasjeskruid

*

lijst

Wetenschappelijke naam

Klein timoteegras

L.

i.

Pref.

lnheems

+

itz

Teer zeldzaam

maritima [L.] Dum.
SpaÍtina maritima [Curt.l Fernald
Ieesdalia nudicaulis IL.l R. Browí
Phleum bertolonii DC.

Klein warkruid

zeer zeldiaam

++

Uitgestorven

++

Kwestbaar

itz

Teldzaam

4

I

nheem

tz

u

in

Mosduin

Slik/schor
Ontkalkt mosduin/duingrasland

s

Durrg.as and

lnheems

:Bed rergd

Mosd

Zilt grasland/duingrasland

lnheems

lnheems

Duingrasland

Kleine maanvaren

Botrychium simplex Hitchc.

Uitgestorven

Kleine ratelaar

RhinantÀus minor L.

Kwestbaar

,t Kleine ruit

Thalictrum minus

Teldzaam

lnheems

rupsklaver
Kleine valeriaan
,t Kleine wateíranonkel
l(le ne wolísmerk
' Klever,ge rergersbet
Knikkende distel
Knotbeemdgras
knolvossenstaaÍt
Knopbies
Knopig doornzaad
Koekruid
Kortdnge zeel*radl
Kransvederkruid
Kru,peno moeràsscherm
'. (ruipend stalkruid
KuiÍhyacint
Kustmelde
kwelderzegge
Laksteeltje
Lamsoor

t!4edicago minima [1.] L.

Zeei zeldzaam

lnheems

Valeriana dioica L.

Kwestbaar

I

n

heems

Ranunculus trichophyllus Chaix

Yril zeldzaam

I

n

heems

4

Wate r

Euphorbra exrgua L.

Kwestbaar

tnheems

1

Akker

Ërodium lebelii jo'd.

Zeldzaam

heems

3

N,4osduin

Carduus nutans

Zeer zeldzaam

lnheems

2

Droge ruigte

Kleine

Poa bu,bosa

L.

L.

2"., ,eldr"^^

L.

Alopecurus butbosus Couan

lnheems
Archeofyt

+

++

I

Schoenus nigricans L.

N4et

Zeer zeldzaam

uitsterven bedreigd

+

n

tz

uitsterven bedreigd

n

I

nheems

I

n

lTeer zeldzaaml

lnheems

À,4yriophyllum verticillatum L.

Teer zeldzaam

lnheems

ApiLm repens Iacq.] Lag.
Ononis repens L.

+

lnheems

Zeldzaa6

+

lnheems

lvuscari comosum [1.] t!4ill.
Atriplex glabr,u5cula Fdmondst.

Criteria n.v.t.

++

N

Carex extensa Cood.

Met uitsterven bedreigd

Catapodium marinum [L.] C.E. Hubbard
Limonium vulgare Mill.

Zeer zeldzaam

Bedreigd

Bed

reigd

++

++

lnheems

t2

lnheems

SalicorniaprocumbensSmith

Lleet zeldzeaml

+

lnheems

Drosera longiÍolia L.

U

L.

Hippuris vulgaris

Schor/sl

Zeldzaafr

+

lnheems
iz

++

lZeer zeldzaaml
lvlet uitslerven bedreigd

++

k

Vochtig schraailand
Àrlosduin/duingrasland

+

[*

oogstra nd

Schor
_.-ai;;;;r*
--- a;h;;a'r',k-

l']

Vochtig schraalland

oÍarcheoít

Mosduin

Mosduin/duingrasland

lnheems
f

Bedreigd

i

Voedselarm water

lnheems

Zeer zeldzaam

L.

Thesium humifusum DC.

Akker

[+/-]

H

Langarigezeekraal
Lange zonnedauw

Vicia lathyroides

Droge ruigte

Schor

lnheems

* Lathyruswikke
Lidsteng
Liggend bergvlas
LiBgende asperge

Duinvallei
2

lnheems

+

++

nd

Dui ngrasland

Zeldzaam

Onvoldoende gekend

a

Duirgrasland

lnheems

La4cetblad,Be basterdwederr«[prlobium lanceolarum Seb et líaurr

Langgenaald langbaardgras Vulpia membranacea IL.] Dum.

Du ingrasl

Schor

eofyt

iz

itgestorven

Duingrasland/struweel

Vochtig schraalland

lnheems of archeofyt

N,let

Sal,cornra europaea L. s.s.

uitsterven bedreigd

2

heems

Vaccaria hispanica JN/ill.l Rauschert

À,4et

+

heems

I

Duingrasland
Durngrasíand

3

lnheems of archeofyt

++

Uitgestorven

Torilis nodosa [1.] Caertn.

o

nh""mt

Voedseiarm watèr

r.[;;,

Dui ngrasland

AspaÍagus oíficinalis L. subsp. Prostratus
nheems

Duingrasland

Malrove

IDum.] Corb.
N4arrubium vulgare

l,4aítelanjer

Petrorhagia pÍolifera ÍL.l P.W Ball et Heywood

Zeer zeldzaam

lnheemi

Itzlelkkruid

Claux maritima L.

Zeldzaam

I

Teucrium scordium L.

Met uitsterven bedreigd

inheems

,r:!r:11"1

Pedicularis palustris L.

[,4et

uitsterven bedreigd

lnheems

Vochtig schraalland

Orchis palustris Jacq.
Ihelypteris palustris Schott

nheems

Vochtig schraailind

Moerasvaren

Zeer zeldzaam

Moerasweegbree

Baldellia ranunculoides [1.] Parl.

Kwestbaar

Moerasgamander
l\,4

oe ras ka rte I b

I

ad

Moerasorch is

L.

Uitgestorven

I

[*/']

Arch eofyt

++

I

Droge ruigte
Duingrasland

SchoÍ/hoogstrand

nheems

Muur/voedselrijk water

lnheems
Íz

lnheems

2

Voedselarm water

Àrloeraswespeorchis

Epipactis palustris IL.l Crantz

zeer zelizaam

lnheems

2

ouinvJiei

Mu urganzenvoet

Chenopodium murale

Bedreigd

lnheems

1

Droge rujBte

Nachtsilene

Silene nutans L.

Teer zeldzaam

++

2

Dui ngÍasland

Noordr" rw

luncui arcticus Willd.

{Eedreigdl

++

Oeverkruid

Littorella uniÍlora IL.] Asche.s.
Triíolium subterraneum L.

Teer zeldzaam

Onderaardse klaver

L.

Bed

reigd

+

I

nheems

iz

I

nheem

itz

lnheems

Dui nvallei

l.ltl
s

2

Du

i

nvallei

[Ontkalkt] duingrasland

Nederlandsenaam Wetenschappelijkenaam

Rode

lilst

Pref.

duin lÍZ

Status

Trend

Vl.

KFK

>'72

Ecotoop

Ondergedoken

Apium inundatum [1.] Reichenb. í.
Potamogeton gramineus L.

Bedreigd

itz

I

nheems

Voedselarm water

Bedreigd

tz

lnheems

Voedselarm water

Overbli jvende hardbloem

Scleranthus perennis L.

Bedreigd

Paarbladig fonteinkruid

Croenlandra densa [1.] Fourr.

Zeer zeldzaam

Paardebloemstreepzaad

Crepis polymorpha Pourr.

Teer zeldzaam

Padderus

Juncus subnodulosus Schrank

Onvoldoende gekend

iz

Parnassia

Parne5sia palustris L.

Met uitsterven bedreigd

Plat fonteinkruid

Potamogeton compressus L.

Bedreigd

moerasscherm
Ongeli

jkbladig fonteinkruid

nheems

Ontlalkt mosduin

I

n

heems

Voedselarm water

I

nheems

I

íheems

tz

I

n

heems

Duinvallei

ïz

I

n

heems

Voedselarm water

lz

I

n

heems

iz

Platte bies

Blysmus compressus {L.] Panzer ex Link

Met uitsterven bedreigd

Prachtklokje

Campanula persicifolia L.

Zeer zeldzaam

Rechte driehoeksvaren

Cymnocarpium robertianum IHoffmann] Newman
Lorflgrola lrtoraLrs L.

Met uitsterven bedreigd

Riempies

Bedreigd

itz

lnheems

Rietorch is

Dactylorhiza p.aetermissa IDruce] Soó

Zeer zeldzaam

iz

lnheems

Rode kamperfoelie

Loíicera xylosteum

Teer zeldzaam

Rond wintergroen

Pyrola rotundifolia L.

Teer zeldzaam

Rossig fonteinkruid

Potamogeton alpinus Balb-

lvlet uitsterven bedreigd

Ruig viooltie

Viola hirta

Teer zeldzaam

Ruige anjer

Dianthus armeria

Ruige scheeÍ'kelk

zeeÍ zeldzaafr

Ruw parelzaad

Arabis hirsuta [1.] Scop.
Lithospermum arvense L.

Ruwe klaver

ïrifolium scabÍum

Zeer zeldzaam

Ruwe

L.

L.

6.

+

[,4et

L.

Vochtig schraalland

+

Duinvallei/vochtig schraalland

Duinvallei

lnheems
I

Akker

Duinvallei/vochtig schraalland

2

Struweel

lnheems

l

Voedselarm water

lnheems

2

Duingrasland/struweel

lnheems

2

Duingrasl

lnheefrs

2

Duingrasland

tz

lnheems

l

Akker

iz

lnheems

2

Duingrasland

+

lnheems
tz

tz
++

++

N4uur
2
2

++

uitsterven bedreigd

Struweel

nheems

lnheems

«*eiibr",

L.

Rosa pseudoglabriuscula

viltroos

et

Dui

nvallei/struweei

a

nd

ÍR. Kelle4 H. Henker

Schulze

lnheems

[Zeldzaam]

Scherpe fijnstraal

Erigeron acer L.

Kwestbaar

Scheve hoornbloem

Cerastium diffusum Pers.

Leet zeldzeam

Schorrenzoutgras

lírglochrn mailtrmum

Zeer zeldzaam

Selderij

Apium graveolens

L.

tz
++

Sagina nodosa [L.] Fenzl

Kwestbaar

Smal streepzaad

Crepis tectorum L.

Bedreigd

Smalle raai

Caleopsis angustifolia Ehrh. ex Hoffmann

Bedreigd

SÀalle rolklaver

Lotus coíniculatu5 L. subsp. tenuifolius [L.]

+

Struweel

Duingrasland/droge ruigte

lnheems
lnheems

+

2

Stuivend duin

nheems

2

Sch

tz

lnheems

2

Schor/zilt grasland

lz

I

nheems

2

Du in va lle

I

nheems

l

Droge ruigte

I

nheems

I

nheems

I

nheems

I

8ed reigd

L.

Sierliike vetmuur

tz

or

i

Akker

Schor

I*/'l

P. Fourn.

lTeer zeldzaaml

Snavel ru ppia

Ruppia maritima L.

[/et

Sofiekruid

Descurainia sophia IL.l Webb ex Prantl

Criteria n.v.t.

N

eoÍyt

2

Droge ruiBte

Soldaatje

Orchis milítaris

Bedreigd

lnheems

I

Struweel/duingrasland

L.

+

uitst€ruen bedreigd

Brak water

OphÍys sphegodes t\rill.

Uitgestorven

lnheems

o

Duingrasland

Spiraalruppia

Ruppia crrrhosa lPetagnal Crande

Uitgestorven

++

lnheems

o

Brak water

Stekend loogkruid

Salsola kali L. subsp. kali

lTeldzaam|1

++

lnheems

Stijf hardgras

catapodi,m'i!idu- 1L-fEr. u,uuiia

À4et

++

lnheems

Stijlroos

Rosa stylosa Desv.

lnheems

Bromus diandíus Roth

IZee. zeldzaan)
Onvoldoende gekend

+

Stijve dravik

++

lnheefis

Stijve naaldvaren

Zeer zeldzaam

Stilve ogentroost s.l.

Polysti.hum aculeatum [1.] Roth
Euphrasia stricta L. s.l.

Kwestbaar

lz

lnheems

St nkende ganzenvoet

Chenopodium vulvaria L.

Uet uitsterven Éedreigd

lz

I

Aíthemis cotula

Zeer zelózaam

Spi

St

nneorchi

s

nkeíde kamille

L.

uitsterven bedreigd

zecr zeldzaai

Akker

lnheems

2

Struweel

I

nheems

Stra ndbiet

Beta

vulgaris

Teer zeldzaam

++

I

n

Centaurium littorale ID. Íurn.l Cilm.

Zeer zeldzaam

++

I

nheems

Strandkweek

Elymus athericus [Link] Kerguélen

vrii zeldzaafi

+

I

n

Sirandmelde

Atriplex littoíalis

Zeer zeldzaam

++

I

nheems

id

L.

tz

Bedreigd

Teer guichelheil

heems

heems

nheems

lr,4yriophyllum alterniÍlorum DC.

Zeer zeldzaam

I

Tengere dístel

Carduus tenuiflorus Curt.

Bed rei gd

lnheems

Tengere veldmuur

l\,4inuartia hybrida [Vill.] Schischkin

Met uitsterven bedreigd

I

Tongvaren

Asplenium scolopendrium

Zeldzaam

;

+

Droge ruigte

Struweel
+

+

oogstra n d

4

Schor/hoogstrand/zeereep

2

Hoogstrand
Duinvallei

+

Voedselarm water
Droge ruiBte

r heems

lnheems

H

Duinvallei

lnheems

Teer vederkruid

L.

ingrasla nd

2

+

kru

u

Archeofyt

lZeldzaam)

n

Mosduin/d

Duingrasland/duinvallei

tomentella

izendgu lde

Struweel

l+ l'1

3

Rosa

u

oogstra nd

Dui ngrasla nd

nheems

Monotropa hypopitys

L.

H

Struweel

Stompbladige roos

L.

[*/l

2

lnheems

Stofza ad

Strandd

*

+

I

Du
+

ingrasland

Struweel/bos/muur

Nederlandsenaam Wetenschappelilkenaam

!

I

Trosd ravik

Bromus racemosus L.

rweehurzrge zegge

Carex

duin lÍZ

Pref.

Status

Trend

Vl,

KFK

>'72

Ecotoop
Vochtig schraalland

Zeer zeldzaam

lnheems

2

Bedreigd

Inheems

I
3

Mosduin/droge ruigte/struweel

2

Duinvallei

lnheems

2

Duingrasland

nheems

2

Duingrasland

lnheems

2

Veldhondstong

Cynoglossum offi cinale L.

Zeldzaam

lnheems

Dactylorhiza incarnata IL.j 5oó

Zeer zeldzaam

lnheems

Voorjaarsganzerik

Potentilla neumanniana Reichenb.

Zeer zeldzaam

Voorj aarszegge

Care\ ca.yophyllea Latourr.

Zeet zeldzaafr

I

Walstrobrem raap

Orobanche caryophyllacea Smith

Kwestbaa r

!íatergentiaan
\)íaterpunge

Nymphoides pekata IS.G. Gmel.l
Samolus valerandi L.

Vrij zeldzaam

lnheems

!íeegbreefontei nkruid

Potamogeton coloratus Hornem.

Met uitsterven bedreigd

lnheems

!íegdistel

Onopordum acanthium

Teer zeldzaam

I

Wegedoorn

Rhamnus catharticus L.

Zeer zeldzaam

lnheems

\)íeichselboom

Prunus mahaleb L.

!íelriekende salomonszegel

Polygonatum odoratum [M ill.] Druce

lZeer zeldzaaml
NIet uitsterven bedreigd

!íild

Nepeta cataria L.

Bedreigd

ArJeo/neoíyt

Petroselinum segetum [1.] Koch

Zeer zeldzaam

I

nheems

Vochtig schraalland

Wilgsla

La.tuca saligna

Uitgestorven

Droge ruigte

Wit hongerbloempje

Draba muralis L.

lVollige sneeuwbal

Viburnum lantana

!ío

Anthyllis vulneraria

kattekruid
peterseiie

nd kl ave r

!íortelloos kroos

!íolffia arrhiza

o.

Kuntze

N4et

L.

L.

L.

JL.l

++

uitsterven bedreigd

lz

nheems

I

I

nheems

Met uitsterven bedreigd

+

I

nheems

Zeer zeldzaam

+

lnheems

lz

Duingrasland
2

lnheems
lnheems

Zanddoddengras

Phleum arenarium L.

Yrij zeldzaam

Zandduizend knoop

Polygonum oxyspermum C.A. Mey-

lnheems

I

u

Í+/-l
+

àogstranJ

3

Duingrasland

4

lM

osd

u

in

Hoogstrand

nheems

lnheems

++

Struweel
Duingrasland

+

lvlet uitsterven bedreigd

Droge ruigte

Voedselarm water

+

íz

st,uweei

2

ITeldzaanl

Zeldzaam

Droge ruigte
Struweel

2

Zeldzaam

Leymus arenarius [1.] Hochst.

2

nheems

I

Salsola kali L. subsp. Ruthenica

et Bunge ex Ledeb.

+

lnheems

Avenula pubescers IHuds.] Dum.

Soó

Duinvallei

!íater

nheems

zachte haver

lliinl

4

Struweel

++

Bedreigd

Duingrasland
Voedselarm water

++

Bedreigd

L.

Hork. ex Wimm

+

lnheems

Zacht loogkruid

\-Zandhaver

I

L.

lijst

Vleeskleurige orchis

!íilde

!

dioica

Rode

3

ZeeÍeep/stuivend duín

Zeealsem

Artemisia maritima

Zeegerst

Hordeum marinum Huds.

Uitgestorven

++

I

Zeegroene zegge

Carex flacca Schreb.

Vrij zeldzaam

l

lnheems

"Zeeklaver"

Trifolium squammosum

Zeekool

Crambe maritima L.

Zeelathyrus

Lathyrus japonicus

P.!í.8all

lvlet uitsterven bedreigd

lnheems

l

Hoogstrand

Zeepostelein

Honckenya peploides [1.] Ehrh.

Bedreigd

lnheems

l

Hoogstrand

Zeeraket

Cakiie maritima Scop.

Zeldzaam

lnheems

3

+

L.

íz

inheems

Hoogstrand/schor

nheems

Vochtig 5chraalland/ duinvallei/

+

du
L-

IU

itgestorven]

Teer zeldzaam

!íilld. subsp. maritimus

++

i

ngrasland

Hoogstrand/schor

++
iz

lnheems

H

oogstrand

{L.l

Hoogstrand/zeereep/
stuivend duin

luncus maritimus Lam.
Crithmum maritimum L.

8ed reigd

iz

lnheems

Zeevenkel

lvlet uitsterven bedr cigd

iz

i r,

Zeevetmuu r

Sagina maritima C. Doí

Zeer zeldzaam

iz

lnheems

Zeeweegbree

Plantago maritima L.

Zeer zeldzaam

Zeewinde

Calystegia soldanella [L.] R. Brown

Zeer zeldzaam

Zeewolísmelk

Euphorbia paralias L.

Zeer zeldzaam

++

lnheems

++

I

Zeerus

t

++

ieem

Schor/d
H

s

u

i

5ch o r/ hoogst ra

+

Scho r

In

heems

Zeereep/stuivend

Oenanthe lachenalii C.C. Gmel.

Bedreigd

heems

l

Zeldzaam

lnheems

3

Duinvallei

Yrij zeldzaam

I

nheems

+

4

Schor

n

Slik/schor

n

Zrlte schrlnspurile

Spergularia marina [L.] Besser

Zeldzaam

I

heems

+

3

Ranunculus baudotii Codr.

Zeer zeldzaam

lnheem5

+

2

Brak water

Lnle zegge

Carer distans L.

Zeer zeldzaam

I

2

Schor

2

Duinvallei

nheems

Blackstonia perfoliata IL.] Huds

Zeer zeldzaam

Aster tripolium L.

Yri) zeldzaam

lnheems

+

4

Schor

zuurbes

Berberis vulgaris L.

Teer zeldzaam

I

nheems

+

I

Struweel

Zwartsteel

Asplenium adiantum-nigrum

Zeer zeldzaam

lnheems

+

I

l\,4uur

L.

duin

Schor/zilt grasiand

Zilte waterranonkel

+

d

Zeereep

luncus ambiguus Cuss.
Juncus gerardii Loisel.

Zo."rbitt"rling
t Zulte

n

heems

Zilte greppelrus
,l

lei

n

I

Zilt torkruid
Zilte rus

nval

oogstra n d

lnheems
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A

ceteul

spEctEs Ltsr ron

rle

SAMENVAÏTING

Fleutsu coAsr coNTAtNs r54 MossEs, 24 LrvERwoRÍs AND 2o2

LrcHENs BUT As RELATtvELy LtrrLE ATTENTIoN ts pAtD To rHEsE

TAXA, THIS FICURES SHOULD BE CONSIDERED AS INDICATIVE.

Alotc rlr

coAsr, sALï rs A vERy spEcrFtc

ENVTRoNMENTAL FAcroR FoR MossEs AND LlcHENs, BUT oNLy vERy FEw spEctEs ARE ADApTED

ro tr. Cllcaneous t\,toss

HABITATs MossEs AND LrcHENs pLAy AN TMpoRTANT

FUNcIoNAL EcoloctcAl

DUNE AND DRy DUNE GRASSLAND coNTAINS

Mosr

DUNE spEctFlc spEctEs.

RoLE AND SEVERAL spEcrEs cAN DoMTNATE THE vEcETATToN

MANv MossEs, LIVËRwoRTs AND LtcHENs
TER ALoNC THE

TEND

To

coAsr

ARE

covrn. Cuss

ln rHrsE

ENcRoACHMENT rs A MAJoR cAUsE oF spEcrEs DECLTNE.

sENsrrvE To AIR poLLUTroN

coMPARED To rHE TNLAND AREAS,

ExTEND ïHEtR DtsrRtBUTtoN AcAtN DUE

To

so

BECAUsE

oF THErR MoRpHolocy AND Ecolocy. THe nrn

THE AREA SERVED As A REFUGE FoR spEctEs rHAT ARE vULNERABLE

REcENT tMpRovEMENT oF AtR

euALrry

rt

FLlruoErs.

qulrrrv !íAs

To poLLUTroN.

FoRr\,4ERLv BET-

Mlty or

tHEse

EEN cLoBALE sooRrENLrysr

vooR

DE

Vulusr

KUsr vERMELDT 154 BLADMosSEN, 24 LEVERMoSSEN EN

2o2 KoRsÍMossEN.

DEzE clFERs z4N EERDER rNDrcATrEF,

GEZIEN DE RELATIEF CERINCE AANDACHT DIE DEZE TAXA CENIETEN.

Zour vonnr vooR [KoRsr]MossEN

DE MEEsr spEclFrEKE MrLrEUFAcroR AAN DE KUsr MAAR SLECHTS wErNrc sooRTËN zrJN ER AAN AANGEPAST.

EN DRooG DUTNGRASLAND HERBERcEN DE t4EEsrE DUtNspEctFtEKE sooRTEN.

TToNEEL-EcoLoctscHE RoL; vERScHILLENDE sooRTEN KUNNEN

lt orzr ecotopeN

vERVULLEN t\4ossEN EN KoRsrNrossEN

vooRKoMEN. VEncnlsstr.tc voRMT

ER vEGETATTEVoRMEND

ER

ooK

K,llrntl« MosDUrN

EEN BELANcRTJKE FUNc-

vooR vEEL sooRTEN

EEN BELANGRU-

KE OORZAAK VAN ACHTERUITCANG.

Doon Huru EcoloctE

EN t4oRFoLoctE

vERLEDEN DUTDELUK BETER

!íAs

ztjN

VEEL MossEN EN KoRsrMossEN cEVoELtc

vooR

LUCHTVERVUtLtNc. GEztEN DE LUcHTK!íALtrElr AAN DE KUsr

DAN tN HET BtNNENtAND, FUNcEERDE HET GEBTED ALs REFUGIUM vooR vERVUtLtNcscEVoELtcE EptFyrEN.

MENE vERBETERtNc vAN DE LUCHTK\)íALtrEtr lN VLAANDEREN BRETDEN vEEL sooRTEN

ztcH !íEER urr.

Doon or

lN

HET

REcENTE ALGE-
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!nleiding

ln tegenstelling tot meer 'aaibare' planten en dieren worden de

BnvolocEN, LlcHENoLocEN EN DE DUTNEN

mossen en korstmossen, zeker in het natuurbehoud, eerder stiefmoederl

88

i

j

k behandeld

IHorrrr,rar.r

r,

r

999a]. De'toegan

kel

i

j

kheid' van

De kust is in de geschiedenis van de studie van mossen en korst-

deze soortengroep wordt beperkt door de vaak lastige determina-

mossen uitgegroeid van een nauweliiks bezocht gebied naar een

ties. Veel soorten kunnen in het beste geval slechts met behulp van

vaak gefrequenteerd en binnen Vlaanderen zeer gewaardeerd ter-

een binoculair en/of microscoop op naam worden gebracht. Toch is

rein, waar heel wat specialiteiten te vinden zijn. Voor mossen en

het ecologisch belang ervan niet gering, zeker niet in de kustduinen

korstmossen [en voor cryptogamen in het algemeen] zijn de werken

waar mossen vegetatievormend kunnen optreden. Vaak zijn mossen

van.lean Kickx van het midden van de t9e eeuw dé referentie om iets

pioniers die de vestiging van hogere planten uit een later successie-

te weten te komen over het voorkomen ervan vóór de excessieve an-

stadium beïnvloeden ofdie een geschikte [micro]habitat voor diver-

tropogene beïnvloeding van Vlaanderen in het algemeen.

se soorten invertebraten creëren. Ondanks hun ecologisch belang

De kuststrook werd door Kickx en medewerkers blijkens het betrek-

bestaan voor Vlaanderen nog steeds geen Rode lijsten voor mossen

kelijk gering aantal vermeldingen [Ktcxx, r867] slechts fragmentarisch

of korstmossen. Celukkig werd recent tenminste voor de mossen

onderzocht. De eerste wat beter uitgewerkte gegevens worden ver-

een initiatief in die zin genomen IDr Sveor & Srteernnrnr, zooz].

strekt door Mnssnnr [r9o4, r9o8a] voor de mossen en door BouLy

DE

Lesortu [r9o6, rgro] en MAssARr [r9o8a, rgrz] voor de korstmossen.
MAssARr benadrukt de mossenarmoede van de kust in vergelijking

met het binnenland. Vooral epifyten worden nauwelijks vermeld, ongetwijfeld door het nagenoeg ontbreken van foroíyten [zie onder meer
ook Blnxull,r, r99ol. ln de duinen kwamen geen bossen van betekenis
voor, terwijl bomen er een zeldzaamheid waren, vermoedelijk waren
zelfs hoog uitgegroeide struwelen vrij beperkt in oppervlakte.

ln functie van zijn studie van de epifytenvegetaties van West-Europa
bezocht

BARKMAN

[r958, r99o] in de jaren vijftig ook Vlaanderen.

Aan de Vlaamse kust trof hij onder meer de korstmossoorten

=ï,,

;4

:#
Hyperphyscia odglutinata en Romalina lacera aan en de mossen

Op basis van deze en aanvullende verspreidingsgegevens stelden

Syntrichía laevipila lTortula loevipilal en Cryphaeo heteromalla.

RAppÉ

Sindsdien gebeurt onderzoek van de kustmossen en -korstmossen

het kustgebied die respectievelijk rzo, 23 en 144 taxa vermeldt. Uit

vooral vanuit de Universiteit Cent en door de Vlaamse !íerkgroep

de meer recente bronnen blijkt dat deze lijsten onvolledig zijn.

Bryologie en Lichenologie [vwB].

De soortenlijsten van blad- en levermossen kunnen worden aange-

e,

al.lt996l een lijst op van blad-, lever- en korstmossen

in

vuld met gegevens uit de 'gedifferentieerde checklist van Vlaanderen'
VERSPREtDT

N6sc EcEVENS

IDE SMEDr

& Srtrnrnnrnr, 2oo2], opgesteld op basis van herbarium-

materiaal. Daarmee komt het totaal aantal soorten waargenomen aan
Een verspreidingsatlas oí een gecentraliseerde databank voor mos-

de kust voor blad- en levermossen op r54 en z4 of respectievelijk

sen en korstmossen is voor Vlaanderen nog niet voorhanden.

41%; en 20 Vo van he|

Recente referentiewerken

zijn ScHU[/ACrrn [r985] en Dr ZurrrnE &

totale soortenaantal in Vlaanderen. Dteoentcri &

SEnusnux [zooo] vermelden r73 korstmostaxa voor het Maritiem dis-

ScHuurcrrn [t984]. Veel recente gegevens omtrent de verspreiding

trict [dit is dus inclusief de polders], waarvan er momenteel ro als ter

van epifyten [zowel mossen als korstmossen] in Oost- en West-

plaatse uitgestorven moeten worden beschouwd IHorrunruN, 1999b].

Vlaanderen zijn verzameld door Horrvarur [tggla]. Ook een aantal

Op basis van de combinatie van beide lijsten zouden in totaal 2o2

licentieverhandelingen behandelen de [korst]mossen van het kustge-

korstmostaxa ooit zijn waargenomen aan de Vlaamse kust; 6o

bied IRosserr, r985; BocAERr, r986; Vrrrr Lrruouvt, r99r]. Een belang-

de totaallijst voor Vlaanderen [cfr. Drrornrcu

rijke bron van informatie vormen de excursieverslagen van de
Vlaamse lVerkgroep Bryologie en Lichenologie die reeds verschillende Vlaamse duingebieden heeft bezocht [Lrrrr.r

&

Rarvraexrns, r98r;

Horrunxru, r988]. De recentste bron van iníormatie in verband met
de verspreiding van korstmossen is

DTEDERTcH

& Srnustnux [zooo].

Gezien de aanzienlijke recente wi.jzigingen in de wetenschappelijke
naamgeving en de'inburgering'van een groot aantal namen, wor-

den in de tekst synoniemen tussen haakjes weergegeven.

oZ van

& Srnusnux, zooo].
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E.ologi.

van mossen en korstmossen

WAÏER

en in vochtige tot natte graslanden komen heel wat vochtminnende

soorten voor, die uitdroging zeer slecht verdragen. Heel wat korstMossen en korstmossen kunnen voor hun watervoorziening nauwe-

mossen zijn anderzijds ombrofoob, ze koloniseren substraten waar

lijks beroep doen op bodemwater en zijn grotendeels aangewezen

geen rechstreekse neerslag op valt.

op atmosferisch water. Ze zijn daardoor onderhevig aan extreme
omstandigheden qua waterhuishouding. Het zijn zogenaamde poi9o

LucHrIvERVUTLTNC]

kilohydre organismen, wat zoveel wil zeggen dat ze in droge omstandigheden als het ware in latente levenstoestand verkeren, ze

Doordat mossen en korstmossen nauwelijks beschermende structu-

sterven niet af maar kunnen ook niet fotosynthetiseren. Yan zodra

ren hebben zoals cuticula of huidmondjes, structuren die we ken-

atmosferisch water [neerslag, mist, dauw, waterverzadigde lucht] be-

nen van hogere planten, en vocht en alles wat daarin is opgelost

schikbaar is, nemen ze dit over hun hele oppervlak op en beginnen

over heel hun oppervlak opnemen, zijn ze in het algemeen gevoeli-

bij voldoende licht met fotosynthese. ln droge omstandigheden dro-

ger voor luchtvervuiling dan hogere planten. De gevoeligheid heeít

gen ze terug volledig uit zonder dat daarbij weefsel wordt aange-

vooral betrekking op de verzurende, door verbranding van fossiele

tast, zoals het geval is bij hogere planten. Vandaar dat mosduinen

brandstoffen ontstane luchtvervuiling met SOr, NO* en andere gas-

er in de zomer vaak dor en afgestorven uitzien, maar dit blijkt

sen. Daarom zijn vooral soorten die in weinig gebuíferde habitats

slechts schijn bij bevochtiging. De mossen nemen water op en kleu-

groeien gevoelig. Niet onbelangriik detail daarbij is dat dit type van

ren het mosduin in geen tijd weer frisgroen. Dit betekent ook dat

luchtvervuiling het meest uitgesproken is in de winter [ten gevolge

deze organismen tijdens de vochtige perioden van het jaar fotosyn-

van onze verhoogde vraag naat verwarming], de belangrijkste perio-

thetisch veel actiever zijn dan tijdens de droge perioden. Herfst en

de voor fotosynthese voor deze organismen. Vooral epiíyten zijn ge-

winter zijn met andere woorden cruciaal voor de groei van mossen

voelig, zij groeien op relatiefzure, weinig gebufferde schors van bo-

en korstmossen.

men en struiken. De vrijstaande bomen en struiken aan de kust

Het poikilohydre karakter betekent niet dat geen onderscheid te ma-

daarentegen zijn beter gebufíerd tegen verzuring dan inlandse. Het

ken is tussen vochtminnende, vochtindifferente en vochtmiidende

kalkrijk zand, zoutrijk spatwater of de met zouten aangerijkte neer-

soorten. Vooral in jonge, periodiek onder water staande duinpannen

slag wordt regelmatig tegen de stam afgezet, wat een verhoging van

I

,S

a

s

de zuurtegraad veroorzaakt.

en allerlei 'stenige'substraten [tot en met de schelpen van mariene

Bovendien is de kust wat betreft luchtvervuilling, de minst vervuilde

mollusken]. ln gesloten vegetaties, zoals droge kalkrijke duingras-

streek van Vlaanderen aangezien de dominante vochtige westenwin-

landen en natte, kalkrijke hooilanden, vindt men zeer weinig korst-

den relatief onvervuilde zeelucht aanvoeren.

mossen, terwijl de mossen meestal alleen vertegenwoordigd zijn

De mossen en korstmossen die op de kalkrijke duinbodem of op

door de wat groter uitgroeiende en daardoor meer competitieve

kalkrijke stenige substraten groeien hebben sowieso veel minder te

slaa pmossen.

verduren van de verzurende Iuchtvervuiling. Deze van zure duinbodems daarentegen hebben trouwens een heel andere soortensamen-

9r

EPTFYTTScH

oF rERREsrRtscH

stelling waarvan vooral de korstmossen in veel grotere soortenaantallen zijn vertegenwoordigd.

ln de duinen zijn bij de korstmossen epiíyten het sterkst vertegenwoordigd. Steenbewonende soorten werden in het kustgebied echter

CotcuRRENTTEKRAcHT

niet systematisch onderzocht, waardoor hun reële aantal vermoede-

lijk hoger ligt dan hier wordt verondersteld. De [obligaat] terrestriVocht en luchtvervuiling

zijn

aan de kust dus globaal gesproken

sche soorten maken ca. t5%o uit van het totaal. Het aantal epifyti-

geen te groot probleem voor deze twee organismengroepen.

sche soorten is momenteel hoger dan in het begin van deze eeuw.

Competitie door hogere planten daarentegen wel: mossen en korst-

Destijds waren geschikte foroíyten zoals bomen ofoud, opgaand

mossen zijn laagcompetitieve soorten, die het vooral goed doen op

struweel in het open, overgeëxploiteerde duinlandschap veel minder

plaatsen waar andere plantengroepen het niet uithouden en waar

algemeen.

deze dus geen concurrent zijn voor de kleine, relatieítraag groeien-

MAssARr

de mossen en korstmossen. Vandaar dat men ze vooral in relatief

groeiende korstmossen die overal elders in België obligaat epiíytisch

extreme milieus aantreft, zoals de periodiek extreem droge mosdui-

zijn lzie verder]. Anderzijds kwamen daar vroeger epifyten voor als

nen [vooral op zuidhellingen sterk uitgesproken], jonge, periodiek

Ramalíno lacera, R. calicarís en Physconía distoria IMnssnnr, r 9o8a]

onder water staande duinpannen waar hogere planten nog maar ver-

die nu niet meer in de duinen worden aangetroffen.

spreid voorkomen, de extreem droge schors van bomen en struiken

[r9o7] vermeldt vegetaties in de duinen met terrestrisch

bd.eigd
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Het ontbreken van een Rode lijst in Vlaanderen noopt ons terug te

50

grijpen naar de Nederlandse Rode lijst voor mossen en korstmossen
e, al.,1gg2l. Van de in het kustgebied aangetroffen blad-,

Figuur 3.1. Verdeling van de blad-, lever en koÍstmossen aangetroffen in de Vlaamse kustdui-

[STEBEL

nen over de verschillende Rode lijst-calegorieën voor Nederland. lndeling volgens StÉBEt et al.

lever- en korstmossen behoren respectieveliik 21,33 en 1g

[r992li naar
Drtornrcs &

RAppÉ

e! o/. [r996], aangePast op basis van DE SMEDÍ

SERUsTAUx

&

STTEPERAERE

[2oo2] er

%io

tot één

van de Nederlandse Rode lijst-categorieën lfiguur 3.r]. Gezien het

duinareaal bij onze Noorderburen meer dan tienmaal groter is dan

[2ooo].

in Vlaanderen, moet de interpretatie voor typische duinsoorten ech-
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ter met de nodige omzichtigheid gebeuren.
Figuur 3.2. geeft de verdeling van de korstmossen weer die in het
z@t z@t Adzaam

kustgebied werden waargenomen over de verschillende zeldzaamheidscategorieèn. Opvallend is dat ongeveer één kwart van de soor-

zaldzem
vdj

zddzam

víijdgemsn

nbt

ggkassrd
uilgestoru6n

ten aan de kust slechts van één enkele waarneming bekend is.

E
I
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Het toekennen van aandachtssoorten voor blad-, lever- en korstmosr0

0

2A

30

40

50

sen is gebaseerd op de Nederlandse Rode lijsten en aangevuld met
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bestaande kennis omtrent de Vlaamse situatie. Een verdere detailleFiguur 3.2. Verdeling van de ooit in het Maritiem district [duin'en polderstreek] waargenomen

en geverifieerde korstmossen over de zeldzaamheidsklassen
scheiden door

DTEDERTcH

&

SERUSTAUX

voor dat district, zoals onder-

[2ooo]. Teer zeer zeldzaam: bekend van r locatie; zeer

zeldzaam: 2-3 locaties; zeldzaam: 4'6 locaties; víii zeldzaafrt <259A van de I FBL uurhokken,

maar meer dan 6 locaties; vrij algemeen: bekend van z5'5o96, algemeen: van

5o-75P/"

en zeet

algemeen: van 15-too/o van de I FBL-uurhokken; niet geklasseerd: te weinig verspreidingsgegevens bekend; uitgestorven: .ecent niet meer waargenomen.

ring van de verspreidingsgegevens kan dit beeld vermoedelijk nog
aanzienlijk wijzigen.

Specificiteit voor het kustgebied

De mariene invloed vormt ook voor mossen en korstmossen het

organismen. Maar toch waren met name de lage sor- en NH3-belas-

meest specifieke element in het kustgebied. Slechts welnig soorten

ting de hoofdreden voor het relatief epifytrijker zijn van de kust-

zijn echter aangepast aan een zout milieu. Voorbeelden zijn de

streek IHorrvrNN, r993a]. Het gebied fungeerde daardoor als refu-

korstmossen Caloplaca maritima en Pyrenocollema halodytes. Deze

gium voor allerhande luchtvervuilingsgevoelige soorten. Dankzij de

taxa worden [ofwerden] binnen Vlaanderen dan ook enkel aan de

algemeen verbeterde luchtkwaliteit nemen veel voormalig 'kustspe-

kust waargenomen.

cifi eke' aërohygrofyten zoals Frullania dílatota, Metzgeria furcata,

Voor terrestrisch groeiende mos- en korstmossoorten is vooral de

Radula complanata, Cryphoea heteromalla en Orthotrichum-soorten

kalkrijke, droge, voedselarme zandbodem, eventueel in combinatie

in grote delen van Vlaanderen sterk toe. Ook een toename van de

met het oceanisch karakter van het mesoklimaat, van belang in hun

grotere wilgenstruweelcomplexen

specificiteit voor het duingebied. Het gaat vooral om soorten van

lsolicion cinereael, onder meer door 'verwaarloosd bosbeheer', biedt

mosduinen en droge duingraslanden, zoals de bladmossen

voor deze soorten bijkomende mogeli.jkheden.

Dítrichum flexicaule, Pleurochoete squarrosa, Thuidium abietinum en

Anderzijds moet ook de verhoogde inventarisatiegraad, bi,ivoorbeeld

Tortella flavovirens en korstmossen zoals Diploschistes muscorum,

van de wilgenstruwelen aan de Schelde IHorrr,lrtttt, 1993b] en in

Leptogium soorten [voornamelijk L. lichenoides en L. gelotinosuml en

Limburg [1. Andriessen & C. Nagels, mond. med.], in rekening wor-

Cladoniofoliacea. Deze soorten kunnen in Vlaanderen als sterk kust-

den gebracht.

specifiek worden bestempeld. Minder specifiek zijn Hylocomium
splen dens en Cli m aciu

m

dend roid es.

Een aantal epifytisch groeiende cryptogamen vertoonde

tot recent

een duidelijke voorkeur voor het kustgebied [duinen en polders],
waar dezelfde soorten vroeger ook regelmatig voorkwamen in het

binnenland [zie onder meer KtcKx, t867]. Epifyten ondervinden er
een uitgesproken oceanisch klimaat - de Iuchtvochtigheid vertoont
een gering verzadigingsdeficit - wat bi,izonder gunstig is voor deze

voor hun watervoorziening volledig op luchtvochtigheid aangewezen

op vochtige tot natte bodems
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water, bijvoorbeeld op haveninfrastructuur.

!íeinig mossen zijn aangepast aan een zilte omgeving. Eén van de

PtoNTERVEcETATTE vAN

JoNcE, vocHTtcE

DUTNVALLEIEN

uitzonderingen is het topkapselmos Henediella heimií lPottia heimiil.
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Deze soort werd vroeger ingezameld tussen Heist en Blankenberge

Een aantal kleine topkapselmosjes behoort

[t874] en is na r95o nog in Nieuwpoort gevonden IDrr-voslr-le ei al.,

ge duinvalleien. Onder meer in de !íesthoek en Ter Yde komen Bryum

r9691. Recent werd de soort onder meer vrij massaal in de Uitkerkse

algovicum, B. caespiticium en Didymodon tophaceus voor. Deze worden

polders waargenomen op door beheer ontstane open kleibodems.

door Dtnrsr & Knutlsrn [r993] vooral vermeld van pioniervegetatie op

Onlangs werd in het Vlaamse natuurreservaat De Baai van Heist het

al dan niet brakke, natte tot vochtige bodems. Dreponocladus polyga-

zouttolerante knikmos Bryum olgovicum aangetroffen. Een aantal an-

mus lCompylium polygamuml en Campylium stellatum

dere soorten die gekend zijn van brakke milieus IDrnxsr &

kalkminnende pleurocarpe bladmossen van vochtige omstandighe-

KRUUSEN,

tot de pioniers van vochti-

zijn pionierende,

r9931 komen weliswaar wel voor in de Vlaamse kustduinen, maar

den. Buiten de kalkrijke secundaire duinvalleien van de kust kent men

niet zozeer in de brakke milieus [Zwin, l,lzermonding]. Hiertoe beho-

deze soorten alleen nog van kalkmoerassen zoals het Torfbroek te

ren Bryum warneum, B. algovícum en Didymodon lophoceus, waarvan

Berg-Kam penhout.

de laatste twee vooral in vochtige, maar integraal zoete pioniersmi-

Moerckia hibernica en Preissia quadroto zijn twee soorten die wat be-

lieus van recent uitgestoven pannevloeren regelmatig worden aange-

treít het kustgebied in de literatuur [onder andere door Scrur,lncrrn,

troífen. Potentieel milieu hiervoor ziin ook slufters [bijvoorbeeld veel

t9851 enkel voor het !íesthoekreservaat worden vermeld. DElvosnlrr

voorkomend in de slufter van Dunes du Perroquet].

et al.l'r9691vermelden voor Moerckia híbernica.'espèce connue avec

Er

zijn ook enkele mariene korstmossen bekend die op de schelpen

certitude depuis r954 de quelques'pannes'du district maritime, situ-

van mollusken kunnen voorkomen. Zo werd recent Pyrenocollema

ées dans la Réserve naturelle du Víesthoek à La Panne.' Preissia qua-

holodytes op schelpdieren [vooral Patello vulgota] aangetroffen in het

droto was vermoedelijk op dezelfde locatie te vinden. Beide soorten

intertidaal langs de kliÍl<usten van de Boulonnese kust.

verdwenen reeds in de jaren zeventig ofeerder uit het Westhoek-

Dtrorntcu & Stnusteux [zooo] maken melding van Caloplaca marítima

reservaat. Recent zijn uit het kustgebied geen waarnemingen van deze

voor het kustgebied. Deze soort komt voor in de spatzone van zee-

soorten meer gemeld.

t,

I
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mossen als Diploschistes muscorum, Cladonia furcata, C. pyxidata,

BODEM

Leptogium líchenoides, L. gelotinosum,Peltigera rufescens en P. canina.

De naam geeft al aan dat terrestrische mossen en korstmossen pro-

Dit type is bijzonder gevoelig voor verstoring, zeker wanneer de wei-

minent in mosduinen zullen aanwezig zijn. Kalkminnend mosduin

nig bodemÍixatie bewerkstelligende Clodonia-soorten beginnen te

[syntaxonom isch te classifi ceren onder het Tortulo- Koeleri on,

dom

W

etoe

i

n

eren.

et al., t9961 is een vrij duinspecifieke habitat, hoewel vergelijkbare

Het Hypnum cupressiforme var. locunosum-type [duinklauwt.iesmos-

pioniervegetaties ook wel voorkomen op opgespoten terreinen en in

duin], voorkomend op zandbodems met een zekere humeuze boven-

zandige wegbermen [verwantschap met het Muurpeper-

laag en relatiefgestabiliseerde omstandigheden, herbergt soms heel

Zand m

u u

rtype;

Zv,/AEN EpoEL, t

ggSi 223-2251. Er

ku n nen versch

iI

lende

wat andere specialiteiten zoals Rhytídiadelphus triquetrus, Hylocomium

Dit mosduintype leunt floristisch en

mosduintypes worden onderscheiden op basis van de dominante

splendens en Climocium dendroides.

mossoorten. ln functie van verstuivingsdynamiek, bodemgenese en

structureel reeds dicht aan bij de duinkalkgraslanden, waarin het duin-

microklimaatsextremen kunnen onder meer Syntrichio ruraliformis

klauwtjesmos vaak nog een prominente rol speelt.

lTortula ruralis var. ruraliformisl, Homalothecium lutescens, of Hypnum
cupressiforme var. lacunosum domineren [zie onder meer De Rleve

't979,

Dt

MAEYER

,,

,

al., zootl.

Het voorkomen van sterk verschillende vegetaties op noord- en

zuidhellingen van dezelíde duinkopjes is een vaak beschreven íeno-

Het pioniermosduin wordt doorgaans gedomineerd door Syntrichia

meen. Op de extremere zuidhelling manifesteert deze differentiatie

ruraliformis lgroot duinsterretje, Tortula ruralis var. ruraliformisl, meestal

zich vooral in een door topkapselmossen/korstmossen gedomineer-

vergezeld van Brachythecíum albicans. Het Ceratodon purpureus-type

de mosduinvegetaties [veelal hel Syntrichio ruraliformis- oí Ceratodon

[purpersteeltiemosduin] is kenmerkend voor een meer gestabiliseer-

purpureus-typel. De meer getemperde noordhellingen worden geken-

de, maar toch nog sterk geëxponeerde standplaats. Dit type is dus

merkt door slaapmosgedomineerde, naar duinkalkgrasland neigen-

aan extreme microklimatologische omstandigheden onderhevig en

de, vegetaties [veelal het Hypnum cupressiforme var. lacunosum-typel.

vertoont nog geen bodemontwikkeling. Het is het bryo- en lichenolo-

EncolypNo streptocarpa is voor Vlaanderen een zeldzame

gisch rijk met andere topkapselmossen als Bryum copillare, Syntrichio

die recent op een dergelijk noordkantje in de Westhoek werd terug-

ruralis lTortula calcicolens) en Tortella Jlavovírens en vooral veel korst-

gevonden.

verschijning
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Het microklimatologisch extremer zijn van de zuidhellingen uit zich

furcoto ssp. furcata kan als kustpreferent worden bestempeld.

rechtstreeks vooral in temperatuur- en vochtextremen. Hierdoor is

aantal bijzondere mossoorten, die behalve in mosduin ook in duin-

er een geringere begroeiing door hogere planten, zeker qua hemi-

kal

cryptoíyten en in mindere mate qua therofyten. Het gevolg is een

Pleurochaete squorroso, Thuidium obietínum, Racomilrium canescens lR.

geringere primaire productie en bodemdoorworteling, wat uiteinde-

canescens var. canescensl, Hylocomium splendens en Rhytidiadelphus tri-

lijk limiterend is voor de humusontwikkeling in de bodem.

quetrus. Deze laatste twee soorten worden als kensoort voor het ver-

Op de noordhellingen komen daarentegen, naast therofyten en heel

bond der droge kalkrijke duingraslanden beschouwd [Polygalo-

wat hem icryptofyten, prod uctievere mossoorten [slaa pmossen] voor.

Koelerion; WtEol e, ol., t9961. Thuídium abíetinum is om nog vrij

Deze bevorderen mede de doorworteling en humusvorming. Als ge-

onduidelijke redenen in Nederland zeer sterk achteruitgegaan [Touw

volg van deze microklimatologsche extremen is er op de zuidhellin-

&

gen een lagere competitiedruk dan op de noordhellingen. Daardoor

[bedreigd met verdwijning].

kunnen de extreem stresstolerante en tevens extreem laagcompepti-

De terrestrische korstmosvegetaties van kalkrijke zandbodem waren

tieve topkapselmossen en korstmossen hier [goed/beter] floreren.

in het verleden vermoedelijk rijker dan nu. Massnnt [r9o8b] toont

Aan de andere kant van de 'heuvel' is de competitiedruk vanwege

onder andere foto's van gefixeerde duinen te Koksijde [directe om-

slaapmossen en hogere planten te hoog.

geving van de Hoge Blekker] met een korstmosvegetatie bestaande

Ook veel hogere planten profiteren van de bodemontwíkkeling díe in

uit onder meer Evernio prunastri, Ramalina forinaceo,

belangrijke mate door duinklauwtjesmos wordt bewerkstelligd. Het

fraxineo, Hypogymnio physodes en Usnea hirta. ln t985 werd terre-

Hypnum cupressiforme var. lacunosum-type mosduin kan in relatief

strisch slechts één niet verder te bepalen Usnea-exemplaar waarge-

ongestoorde omstandigheden dan ook verder evolueren naar droog

nomen, met name in de Oostvoorduinen [Oostduinkerkel. Evernia

duinkalkgrasland. Ook hier blijft meestal een continue moslaag aan-

prunastri en Hypogymnia physodes worden afen toe nog wel terre-

wezig, althans indien geen vervilting optreedt. Homalothecium lutes-

strisch gevonden zoals recent op de rechteroever van de

cens, Hypnum cupressiforme var. Iocunosum enfoí Pseudoscleropodium

l)zermonding en in de Westhoek. Ramalina fraxinea daarentegen

purum kunnen hier ook dominant optreden en doorgaans is het korst-

werd recent zelfs niet meer epifytisch waargenomen in de duinen,

mos Cladonio furcato een constante begeleider. De ondersoort

wel nog in de polders. Deze relatieve armoede aan korstmossen van

C.

kgraslanden worden

aan get

rofíen, zijn

D it ri ch u

Rueens, r9891 en werd dan ook opgenomen

m

fl exi ca u

I

Een

e,

in Rode lijst-categorie

R.

fastigiata,

r

R.

onze mosduinen is vermoedelijk grotendeels toe te schrijven aan de

C. ciliota, C. portenhsa en verder ook regelmatig Cetrario aculeata

sterkere betreding van deze habitats en aan de toenemende vergras-

lCoelocaulon aculeatuml. Veel van de Cabourse en Ghyveldse mos-

sing en verstruweling.

duinen worden tegenwoordig meer en meer door Campylopus
introflexus gedomineerd. Dit is een neoíyt die ook in het binnenland

MoSDUIN EN DUINCRASLAND VAN oNTKALKTE BoDEM

heel wat van nature soortenrijke mosbegroeiingen van droge zandige bodems koloniseert en geleideli.jk aan een dominante mossoort

Een apart mosduintype moet onderscheiden worden voor de ontkalk-

wordt [SrrreennERE &,lACeuEs, r 995].

te duinen. Deze syntaxonomisch dicht bij het Plantagini-Festucion

Cephaloziella hampeana is een levermos dat door Cneosrrtn

fFestuco-Galietum veril en hel Thero-Airion aanleunende plantenge-

MeLrcx Ir996] beschreven wordt als een kolonisator van noordhellin-

meenschappen [DE

MAEvER

et ol.,2oo1l, zouden potentieel ook aan-
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gen en open plaatsen in duingrasland. Uit de verspreidingskaart

wezig kunnen zijn in de natuurreservaten te Bredene ID'Heye] en de

blijkt dat deze soort een duidelijke voorkeur heeft voor de noordelij-

omgeving van de Schuddebeurze te Westende [VnNrrcxe, t974l. Ze

ke, kalkarme duingebieden, wat ook blijkt uit haar voorkomen in het

komen momenteel echter alleen goed ontwikkeld voor in de duinen

Nederlandse binnenland in oude, vochtige struikheivegetaties. ln de

van Cabour en vooral in het aangrenzende Franse Dune fossile de

Vlaamse kustduinen daarentegen werd de soort slechts éénmaal

Chyvelde

[VANHEcKE

&

Cunvsse , t 975]. De Cabourse mosduinen zijn

aangetroííen, namelijk te Koksijde in r 98r.

de laatste decennia sterk achteruit gegaan door onder meer vergras-

OpcnnruD srRU\)íEEL

sing en verbossing.
De soortensamenstelling van de kalkarme mosduinen sluit het

dichtst aan bij het duinklauwtjesmosduin door de aanwezigheid van

Epifytische mossen en korstmossen zijn voor hun water- en voedsel-

de naamgevende soort. Typische soorten zijn verder Polytrichum

voorziening afhankelijk van de luchtvochtigheid en de vocht- en

juniperinum, P. piliferum, Dicranum scoparium en Racomitrium canes-

ionensamenstelling van de schors. De variatie in de mos- en korst-

cens. Een hele reeks van Cladoniaceae die de laatste decennia nog

mosflora in duinstruwelen is dan ook in belangrijke mate terug te

zijn waargenom en, zijn Cladonia foliacea, C. pyxidota,

brengen tot verschillen in de struiksoorten, tot de plaats van de

C.

furcalo,

C.

subulato, C. rangiformís, C. romulosa, Cladina orbuscula, C. rangiferina,

soorten op de struik en in mindere mate ook tot de structuur van

n
!

/fi I

n

à

Ë
Lv ,,.

het struweel.

Ulota phyllantha en Orthofiichum pulchellum voornamelijk in de kust-

Vlierstruiken herbergen de grootste diversiteit aan mos- en korst-

streek gevonden. Tegenwoordig worden deze soorten, door de alge-

mossoorten [VAN

98

LANDUvT,

r99r]. De schors van duindoorn, wilde

mene verbetering van de luchtkwaliteit en de toename van vochtige

liguster en kruipwilg is veel minder geschikt voor epifytische mossen

wilgenstruwelen, meer en meer ook in het binnenland aangetroffen

en korstmossen. Redenen hiervoor zijn te vinden in het geringer wa-

[Horrurr.rrrr, r 988 ; Var Lnuouvr, r 99r].

terabsorberend vermogen, de structuur en de chemische samenstel-

ln deze epifytenvegetaties groeit ook Psoroglaena sligonemoides, een

ling van de schors. Bij gewone vlier is het waterabsorberend vermo-

zeer onopvallend, op een groenwier li.jkend korstmos dat in

gen het hoogst van alle inheemse boom- en struiksoorten

Vlaanderen tot nu toe enkel in duinen op vlier werd waargenomen

[BARKMAN,

[Vru Lerouvr, r99r].

r958]. Vlier heeft bovendien de meest eutrofe schors. Door de gegroeíde structuur ervan kunnen epifyten zich ook veel gemakkelijker

vestigen dan op duindoorn, wilde liguster oí kruipwilg.

De takken van struwelen die aan de lijzijde van stuifduinen zijn

Op vlierstruiken is een opvallende zonatie op te merken vanaí de

gelegen, zijn vaak bedekt met een laagje zand. Hierop vindt men in

basis van de stam tot in de fljne twijgjes van de kruin. De basis is

hoofdzaak terrestrische mossen zoals Syntrichio ruralis lTortula calci-

begroeid met hoofdzakelijk vrij banale slaapmossen zoals Hypnum

colensl en Zygodon viridíssimus. ln de Nederlandse duinen ten noor-

cupressiforme en Brachythecium rutabulum. Hoger op de stam en op

den van Zeeland groeit deze laatste soort vaak in combinatie met

de dikkere takken zijn meer specifieke vegetaties te vinden, geken-

Tortula subulata. Beide soorten komen er dominant voor in de epify-

merkt door een mengeling van slaapmossen zoals Amblystegium

tenvegetatie.

pe n s, Bra chyth eci u

m

v

el

uti

n u

m,

Rhy ch oste gi

u

m

co

ser-

I

n de Vlaamse duinen werd Tortulo subulata slechts op

één enkele locatie in het Westhoekreservaat gevonden. Mlssenr

nfe rtu m,

Homalolhecium sericeum, Cryphoea heteromalla en Platygyríum repens,

[r9r3] vermeldde deze soort nog als een algemene terrestrische ver-

levermossen zoals Radula complanota, Frullanía dilatata en Metzgeria

schijning in de Vlaamse kustduinen. Bij gebrek aan herbariummate-

furcata en vooral topkapselmossen zoals Syntrichia ruralis lTortula

riaal moet aan de destijdse identiíicatie van deze soort echter sterk

colcicolensl, Bruym capillare, Orthotrichum diophanum, O.

afine,

O.

worden getwijfeld.

tenellum, O. lyellii, Zygodon víridissimus en Uloto phyllantha.

Op de onderkant van vlierstammetjes, evenals op geëxponeerde wil-

Enkele decennia geleden werden soorten zoals Cryphoea heteromolla,

gen en populieren, groeit vaak Cliostomum

grifithii, een korstmos

dat enkel aan de kust [duin- en polderstreek] vrij algemeen is
LANDUyT,

[Vnr.,r

r99r; HorrueNN, r993a; Drrornrcr & Srnusraux, zooo].

stervende stammen eÍvan zijn vaak met Cladonio coniocroeo

en

Lecanora conizaeoides begroeid. Deze laatste acidofiele soort is op

ln dichte vlierstruwelen in vochtige duinvalleien zijn de epifytenve-

de neutrale schors van gewone vlier nauwelijks te vinden. Ook ande-

getaties het soortenrijkst aan mossen. Het microklimaat is hier

re bekervormende Cladonia's kan men op duindoornstruiken aantref-

vochtiger waardoor de epifyten minder snel uitdrogen.

fen. Op ligusterstruiken worden in de Vlaamse kustduinen meestal

De twijgen van de vlierstruiken zijn voornamelijk begroeid met neu-

weinig epiíyten gevonden.

trofytische lichenen: Physcia adscendens, Physcio tenella, Physconia griseo, Phaeophyscia orbicularis, Xonthorio parietino,

in mindere mate

99
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Parmelia [sensu lato]-soorten en Evernia prunastri. Onder de mossen

vinden we veel Orthotrichrm-soorten. Heel zelden worden ook wel

Spontane duinbossen zijn in de Vlaamse kustduinen een zeldzaam

struikvormige korstmossoorten zoals Ramalina forinocea en

fenomeen; meestal betreft het aanplanten. Vooral vochtige tot natte

Ra m a li

na fasti

giata gevonden.

duinbossen en -struwelen zoals die in de Zwinbosjes en het

Meer naar het einde van de twijgjes toe verdwijnen de mossen

Hannecartbos, zijn voor epifytische mossen en korstmossen noch-

omdat deze locaties veel te lichtrilk en droog zijn in vergelijking met

tans belangrijke sites. De droge bosaanplanten in de Haan en aan

de lagere, meer donkere en vochtige standplaatsen. Deze microhabi-

de Oostkust herbergen nauwelijks epifyten.

tats worden door Xanthoria parielina gedomineerd. Ondanks het íeít

Enkele cryptogame bijzonderheden zijn zeker het vermelden waard,

dat vele van bovenvermelde soorten ook steeds meer in het binnen-

met name het korstmos Vulpicida pinastri lCetraria pinastril en het

land worden gevonden, blijven de epifytenvegetaties van vlierstruwe-

levermos Cololejeunea minutissima var. minutissima. Globale versprei-

len in de kustduinen soortenrijker en beter ontwikkeld. Vermoedelijk

dingspatronen van beide soorten laten echter geenszins vermoeden

komt dit doordat vlieren in het binnenland meer als ondergroei in

dat ze ook niet buiten de duinen ofzelfs preferentieel buiten de dui-

bossen optreden en niet als struweel. De lichtcondities voor een

nen hun optimum vinden. Beide soorten werden ook slechts één

aantal epiíyten zijn in struwelen veel gunstiger dan in bossen.

maal waargenomen.

Andere struiksoorten herbergen veelal een beperkt aantal soorten

Vulpicido pinaslri is een boreaal-continentale soort die in Vlaanderen

epifyten. Duindoorn heeft een veel hardere en zuurdere schors. Aí-

tot nu toe alleen in het Hannecartbos werd aangetroffen.
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[r993a] vond dit korstmos als epiíyt op witte els. Deze soort was binnen België tot voor kort nagenoeg alleen bekend van de Hoge Venen
[LAMBTNoN,

loo
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r966]. ln het Hannecartbos werden tevens twee andere

conti nentale korstmossoorten aan getroffen, namelijk Platism ati a

Vrijstaande [laan]bomen staan in lichtrijkere omstandigheden in ver-

glauco en Hypocenomyce scalaris. Cololejeunea mínutissima var.

gelijking met bosbomen doordat de stam sterker is geëxposeerd en

mínutissima is een zeer klein, folieus levermos dat in België voor de

de zijtakken van de hoofdstam vaak zijn gesnoeid. Verder neigen de

eerste maal werd waargenomen in het Hannecartbos. De soort groeit

stammen van de meer alleenstaande bomen meestal naar het oos-

er als epifyt samen met Cryphaea heteromalla, Ulota phyllantha,

ten vanwege de dominante westenwinden. De ecologische omstan-

Syntrichía laevipilla lTonulo loevipilol en Zygodon viridissimus var.

digheden verschillen dan ook sterk tussen de verschillende exposi-

viridissimus op de stam van een beschut staande Canadapopulier,

ties IHoFFMAN, r997]. Hierdoor vertoont de epifytenbegroeiing veelal

IHorrunrru, r985].

een sterke zonatie met goed ontwikkelde vegetaties aan de west- tot

Usnea filipendula en U. subfloridana lZwinbosjes, Hannecartbos,

zuidwestkant van de bomen en een quasi epiíytenvri,ie, overhellende

Calmeynbosl zijn allebei voor Vlaanderen zeldzame soorten en ble-

oostkant. Door de sterke expositiegraad en de daaraan gekoppelde

ven tot voor kort vri.jwel beperkt tot het kustgebied, U. subfloridana

aíwisseling van extreem droge en natte perioden komen hier meest-

wordt tegenwoordig ook regelmatig in het binnenland aangetroffen

al bijna alleen korstmossen voor.

[HoFFMANN, r993a].

Kenmerkend voor de vrijstaande kustbomen zijn de begroeiingen

met het zogenaamde kauwgommos lDiploicia conescens) dat ronde,
witte vlekken vormt. Een fytogeografisch belangrijke soort is
Ramalina lacera, destiids gevonden op wilgen in de polders tussen
Veurne en Koksijde.
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Dank aan Leen Durwael voor het kritisch nalezen van de tekst.
7

:l

tor

F

s

à
.E

*
È

.§

§

R eferenties
BnRruar, 1.,1., rSS8. Phytosociology and ecology of cryptogamic epiphytes. van Assen, Corcum, 628 p. + r6 foto's.
BARKMAN , .|.J., rggo.The epiphytic flora and vegetation along the Belgian and Northern French coast in the fifties. Mém. Soc. Roy. Bot. Belg. rz'.'r'r19.
BocAERr,

C., r986. Ecologische studie van epifytenvegetaties te Koksijde [!L-Vl.]. Ongepubliceerde licentiaatsverhandeling, Universiteit Cent, r79

p. + bijl.
BouLy DE Lesoerr'r, M., r9o6. Lichens rares ou nouveaux pour la Belgique [recueillis] pendant l'herborisation de la Société royale de Botanique en
septembre 19o6l. Bull.Soc. Roy. Bot. Belg. 43:249-254.
BouLy DE LesoarN, M., r9ro. Lichens belges rares au nouveaux. Bull. Soc. Roy. Bot. Belg.47:39-45.
DELVosALLE, L., DevnnEsr, F., LAi,rBrNoN,,l. & Lawrrnre, A., r969. Plantes rares, disparues ou menacées de disparition de Belgique: I'apauvrissement
de la flore indigène. Brussel, Dienst Domaniale Natuurreservaten en Natuurbescherming 4, tz7 p.
Dr Ívlnevrn, K., PRovoosÍ, S., CosyNs, E. & Horrvnur.r, M., 2oor. Monitoring van de eífecten van begrazingsbeheer op vegetatie, flora en fauna van
de Vlaamse natuurreservaten langs de Vlaamse kust. Deel lll. Globale vegetatie-analyse van duinen en schorren op basis van historisch opname-

materiaal. Rapport lN.O.2oor.3, Universiteit Gent,73 p.
DE RAEVE, F., t979.Sur les pelouses à thérophytes des dunes de la cöte ouest de la Belgique, en particulier le Tortulo-Phleetum arenarii. Biol. Joarb.
Dodonaea 47: 74-86.
DE SMEDT, P. & Srreprnnent, H.,

102

zooz. Een gedifferentieerde checklist van de Blad- en Levermossen van Vlaanderen. Een eerste stap naar een Rode
lijst van de Vlaamse Blad- en Levermossen. Nationale Plantentuin van België, i.o.v. het lnstituut voor Natuurbehoud, Meise,4o p.
Dr Zurrrnr, P. & ScriuvncxER. R., r984. Bryophytes nouvelles, méconnues, rares, ménacées ou disparues de Belgique. Min. Rég. Wallonne, lnsp.
gén. Environm. Forëts, Serv. Conserv. Trav. r3, Brussel, r6o p.
Drroenrcu, P. & SÉnusnux, E., zooo. The lichens and lichenicolous fungi ofBelgium and Luxembourg. An annotated checklist. Musée National d'
Histoire Naturelle, Luxembourg, zo7 p.
Drnrsr, C. M. & Knurlsrru, B. !í. J. M., r993. lndeling in ecologische groepen van Nederlandse blad- en levermossen. CorNerio r9 [r]: r-29.
CRADsTEtN, S. R. & Var MELrcK, H. M. H., r996. De Nederlandse levermossen & hauwmossen. Stichting Ultgeverij KNNY Utrecht,366 p.
HoFF[.1ANN, M., r985. Cololejeunea minutissima Schiffn. ILejeuneaceae, Hepaticae] nieuw voor België en Noord-Frankrijk. Dumortiera 33: r3-r8.
M., r988. De mossen en korstmossen van de Zwinbosjes en de Kleine Vlakte te Knokke-Zoute. Muscillonea 7:5-'r3.
M., 1993a. Verspreiding, fytosociologie en ecologie van epifyten en epifytenvegetaties in Vlaanderen. Ongepubliceerde doctoraatsverhandeling, Universiteit Cent, xx + 763 p.
Horrvnruru, M., r993b. Vegetatiekundig-ecologische onderzoek van de buitendijkse gebieden langs de Zeeschelde met vegetatiekartering.
Universiteit Cent i.o.v. het lnstituut voor Natuurbehoud en Rijkswaterstaat, Directie Zeeland, zz3 p. + bijl.
Horrvnrru, M., tg97. Solitaire bomen, bomenrijen en hagen als dragers van epifyten. ln: Hrnvv, M. & De Brusr, C. Punten en lijnen in het landschap. Stichting Leefmilieu, Schuyt & Co, Van de Wiele, Natuurreservaten, Wr,)íF, lnstituut voor Natuurbehoud, Brugge: rt6-rt7.
HoFFN,TANN,
HoFFN,4ANN,

Horrr,lnrru, M., r999a. Cryptogamen zijn te belangrijke en indicatieve ecosysteemcomponenten om niet te worden geïntegreerd in een goed geíundeerd natuurbeheer. Biol. Jaarb. Dodonaea 66:3t-48.
HoFFMANN, M., r999b. r4. Mossen & r5. Korstmossen, ln: Kur1xrru, E. Ired.]. Natuurrapport r999. Toestand van de natuur in Vlaanderen: cijfers voor
het beleid. Mededelingen van het lnstituut voor Natuurbehoud 6, Brussel: gz-94.
Krcrx, J., r867. Flore cryptogamique des Flandres. Librairie générale de H. Hoste,
LAMBTNoN, 1.,

Cent,5zt

p.

t966. Révision des macrolichens de Belgique et des régions voisínes. Etude taxonomique et phytogéographique. Doctorat

Sciences Botaniques, ULC, 594 + to6 p.
LETEN, M. & Rrryrar«rns, G., r98r. Excursie naar het duingebied van De Panne [Westhoek & Calmeynbos] lt979l. Muscillanea t: z8-29.
Mrssrnr, )., tgo4.Les Muscinées du littoral Belge. Bul/. Soc. Roy. Bol. Belg. 4z: t4t-'r62.

Mlssnnr,

).,tgol.

Essai de géographie botanique des districts littoraux et alluviaux de la Belgique. Recueil

lnst. Léo Errera Vll: r67-584.

en

Massrnr, J., r9o8a. Essai de géographie botanique des districts littoraux et alluviaux de la Belgique. Lamertin, Brussel, t86 foto's + t4 kaarten.
MAssARr, J., r9o8b. Les districts littoraux et alluviaux. ln: BouvEn, C. & Massnnr, J. [eds.]. Les aspects de la végétation en Belgique. Nationale
Plantentuin van België, Meise, 86 foto's.
Messrnr, ).,
MASsART,

t9tz.

l.,tgtj.

La cinquantième herborisation générale de la Societé de Botanique de Belgique. Bull. Soc. Roy. Bot. Belg. 5t'.69-t83.

Pour la protection de la nature en Belgique. Bull. Soc. Roy. Bot. Belg.5t, fascicule

ll,3o8 p. + foto's.

C., LErrn, M., PRovoosr, S., Hovs, M. & Horrunn, M., r996. Biologie. ln: Pnovoosr, S. & Horrrarr.rr, M. [red.]. Ecosysteemvisie voor de
Vlaamse kust. Universiteit Cent en lnstituut voor Natuurbehoud i.o.v. At\4lNAL, afdeling Natuur, Brussel:'t67372.
RAePÉ,

RossEEL, 1., r985. Fytosociologisch-ecologische studie van epifytische vegetaties langs de Belgische westkust. Ongepubliceerde licentiaatsverhandeling, Universiteit Cent, t77 p. + bijl.
ScHuvec«rn, R., r985. Atlas de distribution des bryophytes de Belgique, du Crand Duché de Luxembourg et des régions limitrophes r. Anthocerotae
& Hepaticae [t83o-r984]. Nationale Plantentuin van België, Meise,4r p. + r69 kaarten.
STEBEL, H. N., Apraool A., DrRKSE, C. M., VAN DoegeNr, H. F., Vrr.r Merrcr, H. M. H. & Touw, A., r992. Rode lijst van in Nederland verdwenen en
bedreigde mossen en korstmossen. Gorteria r8: r-zo.

Stteernernt, H. & Jrcqurs, E., t995.The spread of Orthodontium lineare and Campylopus introflexus in Belgium. Belg.J. Bot.lzSlzl: r'r7-t23.
& Ruerns W. V., t989. De Nederlandse bladmossen: flora en verspreidingsatlas van de Nederlandse Musci [Sphagnum uitgezonderd].

Touw, A.

KNNV, Natuurhistorische Bibliotheek 50, Utrecht, 532 p.
, 1., t974.Een bijna vergeten en verdwenen site: de Westendse heide. Biol. Jaorb. Dodonoea 4z:-t73-l8t.
Veruuec«e , L. & Crnnvssr, R., r975. Een belangrijke nieuwe vindplaats van Mibora minima [1.] Desv. in de binnenduinen van Chyvelde IFrankrijk, Dep.
du Nordl. Dumortiera 3: 14-19.
Vrr Lnnouvr, W., r99r. Fytosociologisch-ecologische studie van epifytenvegetaties op Sambucus nigra L. Ongepubliceerde licenyiaatsverhandeling,
Vrruriec«e

Universiteit Gent, r4z p.
H. & ScnrnrrruÉe, l. H. )., t996. Koelerio-Corynephoretea [Klasse der droge graslanden op zandgrond]. ln: ScunvrNÉE, l. H.,f.,
Sronrrrorn, A. H. F. & Wee oe, E. J., [red.]. Vegetatie van Nederland. Deel 3. Craslanden, zomen, droge heiden. Opulus, Uppsala: 6r-r44.
ZwAENEPoEL, A., t998. Werk aan de berm! Handboek botanisch bermbeheer. Handboek Stichting Leefmilieu r4. Stichting Leefmilieu i.s.m. AMINAL,
afdeling Natuur, Antwerpen,296 p.

WEEDA, E.J., Dorr.rc,

B,;,.r"
Aandachtssoorten van blad-, lever- en korstmossen aan de Vlaamse kust. Aanduiding Nederlandse Rode lijst-categorieën cfr. Srrgrr et ol. lt99z)

t03

Wetenschappelijke naam

Nederlandse naam

Rode

lijst

Nederland

Specificiteit

Ecotoop

Bladmossen
Brachythecium glareosum
Brachythecium mildeanum
Bryum algovicum var. rutheanum
Bryum calophyllum
Bryum warneum
Campyliadelphus chrysophyllus
[=Campylium chrysophyllus]
Campylium stellatum
Campylophyllum calcareum
[:Campylium calcareum]
Cryphaea heteromalla
Ditrichum flexicaule
Drepanocladus sendtneri
Encalypta streptocarPa
Fissidens adianthoides
Hennediella heimii [:Pottia heimii]
I sothecium alopecuroides
Orthotrichum lyellii
Orthotrichum pulchellum

Orthotrichum tenellum
Platygyrium repens
Pleu rochaete squarrosa
Pylaisia polyantha

Racomitrium canescens
Rhodobryum roseum
Rhytidiadelph us triquetrus
Scorpidium
Syntrichia laevipilla [:Tortula laevipila]
Syntrichia papillosa [:Tortula papillosa]

Thuidium abietinum
Tortella flavovirens var. glareicóla
Ulota crispa
Ulota phyllantha
4ygodon viridissimus var. viridissimus

llei

Kwetsbaa r

Du inva

Kwelmoeras-d ikkopmos

Kwets baa r

Durnvaller

Net-kn ikmos

Actueel niet bedreigd
Potentieel bedreigd

Du inva llei

Holbladig knikmos
Kwelder-kn ikmos

Kwets baa r

Kalk goudmos

Actueel niet bedreigd
Zeer kwetsbaar

Ka lk-d

ikkopmos

Sterre-goud mos

Mergel-goudmos
Vliermos
Kalk-s ma lta nd mos

Gekruld sikkelmos
Croot klokhoedje
Croot veenvedermos

Duinvallei
Specifiek

Bedreigd met verdwijning
Zeer kwetsbaar
Actueel niet bedreigd
Bedreigd met verdwijning
Actueel niet bedreigd

invallei
Duinvallei
Du

Prefere nt

P

referent

Epilith
Epifyt
Mosd

Actueel niet

Recht palmpjesmos

Kwetsbaa r

Epifyt

Kwetsbaa r

!pi!t

roed knop-haa rm uts

Gekroesde haarmuts
Slanke haarmuts
Kwastjes mos

Hakig kronkelbladmos
Boommos
Crijze bisschopsmuts
Rozetmos
Plu imstaart-haakmos
Klein schorpioenmos
Boom sterretje
N erfbroed korrel sterretje
S pa rremos
Duin-kronkelbladmos
Trompet-kroesÀos
Broedkorrel-kroesÀos
Cewoon iepemos

Actueel niet bedreigd
Zeer kwetsbaar
Actueel niet bedreigd
Potentieel bedreigd
Zeer kwetsbaar
Act ueel niet bedreigd

Preferent

Ep!!t
Epift

Ep,ryt
Specifiek

Mosduin/duingrasland
Mosduin/duingrasland

Kwetsbaa r

Ivl

Prefe re nt

Kwetsbaa r

Kwetsbaa

osd

u

Du inva

in/d uingrasla nd
llei

epifyt
E p ifyt

Kwetsbaa r

Bedreigd met verdwijning
Actueel niet bedreigd
Zeer kwetsbaar

Mosduin/duingrasland
Epifyt

Kwetsbaa r

Bedreigd met verdwijning

in /d u ingrasland

Mosduin/duingrasland
Mosduin/duingrasland

Zilt kleimos
B

u

Dui

Kwets baa r

bedreigd

Zilt

P

referent

Specifiek

Mosduin/duingrasland
Mosd

u

in/d

u

in gras la nd

Epifyt
Epifyt
Epiíyt

r

Actueel niet bedreigd

Levermossen
Cephaloziella

hampeana

Cololejeureaminutissimavar.minutissima
Frullania dilatata
Metzgeria furcata
Ír4oerckia hibernica
Preissia quadrata
Radula complanata
Riccardia multifida

Crof draadmos
IDwegwratjesmos]
Helm roestmos
Bleek boomvorkje
Kraalmos
Vierka ntsmos

Ivl

k*àttb""'.
Kwets baar

Bedreigd met verdwiining

osd

uin

/d

!eill

Éotentieel bedreigd

Specifiek

!P!rYt
Epifyt
Duinvallei

Kwetsbaar

óriàrílài

Sch ijfjes mos

Kwet

Cevind moerasvorkje

Zeer kwetsbaar

Epifyt
Du invallei

uin

grasl and

schappelijke naam

Rode

lijst Nederland

Specificiteit

Ecotoop

(orstmossen
tnaptychia ciliaris
\nisomeridium biforme
\rthonia radiata
lacidia rubella
luellia subdispersa [:Diplotomma dispersum]

Zeer kwetsbaar
Bedreigd met verdwilning
Actueel niet bedreigd
Zeer kwetsbaar

ialoplaca maritima
lladina arbuscula
lladina ciliata
lladonia íoliacea
lladonia furcata ssp. furrcata
lladonia íurcata ssp. su bra ngiform is
-ladonia rangiformis

Bed reigd

iliostomum grifithii
)iploschistes muscorum
lyperphyscia adglutinata
,ecania naegelii [:Bacidia naegelii]
-ecanora hagenii
-eptogium gelatinosum

-eptogium lichenoides
.eptogium schraderi
)pegrapha atra
)pegrapha rufescens
)pegrapha varia
)pegrapha vulgata var.subsiderella [:Opegrapha niveoatra]
)pegrapha vulgata var.vulgata [:Opegrapha cinerea]Actueel
)armelia saxatilis
)armotrema chinense [:Parmelia perlata]
)eltigera canina
)eltigera rufescens
)èrtusaria albescens
)ertusaria pertusa var. pertusa

)hlyctis argena

Kwàtsbaar

Actueel niet bedreigd
Actueel niet bedreigd
Actueel niet bed
Actueel niet bedreigd
Actueel niet bedreigd
Actueel niet bedreigd
Actueel niet bedreigd
Actueel niet bedreigd
Potentieel bedreigd
Kwetsbaa r

Preíerent
Specifiek
S pecifiek

Actueel niet bedreigd
Actueel niet bedreigd

Preíerent
Preferent

Kwets baa r

P

Actueel niet bedreigd
niet bedreigd
Actueel niet bedreigd
Actueel niet bed reigd
Actueel niet bed reigd
Actueel niet bed reigd
Actueel niet bed reigd

Prefere

Actueel niet bed
Actueel niet bed
Kwetsbaa r

)latismatia glauca

Actueel niet bedreigd
Actueel niet bedreigd
Actueel niet bedreigd
Actueel niet bedreigd
Actueel niet bedreigd
Actueel niet bedreigd
Zeer kwetsbaar
Bedreigd met verdwijning

lamalina fastigiata
lamalina fraxinea
lamalina lacera
limelia reticulata [:Parmelia reticulata]
èloschistes chrysophtalmus
Jsnea articulata
Jsnea filipendula

S

Jsnea subfloridana

Kwets baar

rulpicida pinastri [:Cetraria pinastri]

Zeer kwetsbaar

M

osdu in /d u ingrasla nd

M

osdui n/du ingrasla nd

Ontkalkt mosduin
Epifyt
Mosduin
Epifyt
Epiíyt
E p iíyt

Mosduin/duingrasland/epilith

referent
n t
Prefere nt

Preferent
Preferent

Preferent
flrefËient
Specifiek

Sp,

"cifieI

M osdu i n/d u i ngras la nd

Mosdu in /d u in gra
Epííyt

s

la nd

Epifyt
Epifyt
Epifyt
Epifyt
Epifyt
Epiíyt
Epiíyt
Epifyt

Epilith Ischelpen]
Ep

Ep

Specifiek

Verdwenen

Bedreigd met verdwijning
Bedreigd met verdwijning

E

pecifiek

Kwetsbaa r

Kwetsbaar

pilith
pilith
Ontkalkt mosduin
Ontkalkt mosduin
Mosduin/duingrasland
E

pecifiek
Preferent
Preferent
P refe re nt
Preíerent
Specifiek
fiek
Prefere nt
Specifiek
S

Actueel niet bedreigd
Potentieel bedreigd
Potentieel bedreigd
Actueel niet bedreigd

)hyscia aipolia
)hysconia distorta
)hysconia perisidiosa
)orina aenea
)seudevernia furfuracéa s.l.
)yrenocollema halodytes

Epifyt
Epifyt
E p iíyt
E p ifyt

Epifyt
Epifyt
Epifyt
Mosd

P

refe re nt

Epifyt
Epifyt
Epiíyt

u

in/duingrasland

f

fr)
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Srorewonrs (Crnnocuvcrle)
DUNES rS REVTEWED.

or rle tr

SAMENVATTINC

ARE TMpoRTANÍ

EcolocrcAl

TARcETs FoR DUNE wATERs. THErR FoRMER AND eREsENT DrsrRrBUTroN rN THE FLEMISH coAsrAL

TAXA EVER RECORDED tN THE AREA, ONLY

FLoRA. PRESENTLY, Cunae coNraeam, C.
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lnleiding

zijn kustduinen kranswiergebieden bij

De verspreiding van kranswieren in de kustduinen is, vooral op ba-sis

uitstek. Hiervoor zijn, vanuit de algemene ecologische vereisten van

van het onderzoek van herbariummateriaal [zie ook Cot,lpÈnt, r986] en

deze groep macrofyten, meerdere redenen aan te geven. Vele krans-

collecties door L. Vanhecke in de jaren'7o en '8o, in kaart gebracht

wieren [Characeae] zijn uitgesproken pioniers van minder voedselrijke

door

wateren met een goed lichtklimaat en minerale bodems. Hun kleine

Bnurrsur et al.1t998). Vanwege de eerder geringe belangstelling die in

en lichte oösporen worden gemakkelijk verspreid, zodat ze vaak bij de

Vlaanderen voor deze groep aan de dag gelegd wordt, vooral sinds

vroege kolonisten van nieuwgevormde wateren behoren. Vegetatief en

kranswieren niet meer in de flora's voor vaatplanten zijn opgenomen

door sporenvorming ontwikkelen zich vlug en reeds bij lage water-

[CysELs,

temperaturen dichte vegetaties, die grote delen van de bodem kun-

worden ingezameld, geven deze gegevens de actuele toestand echter

!íat

tto

de watervegetatie betreft,

nen bedekken en de aanwezige nutriënten - in het bijzonder fosfaat

-

Coi,ipÈRE

[r992]. Recent werd dit beeld geactualiseerd door

zooo] en het sporadisch karakter waarmee kranswieren nog

minder goed weer. Ter vervollediging, werd daarom getracht alle toe-

effectief vastleggen. Hierdoor kunnen andere waterplanten zich min-

gankelijke wateren in de kustduinen, incl. de Cabourduinen, systema-

der goed ontwikkelen. Ook ti.idelijke, zelfs langdurige, droogteperio-

tisch te bezoeken om de aanwezigheid van kranswieren na te gaan.

den worden door de oösporen oíeventuele bulbillen goed doorstaan,

Hoewel dit in de meeste gevallen slechts éénmalig gebeurde en er

wat bij de in duinen vaak wisselende waterstanden opnieuw een com-

steeds de mogelijkheid bestaat dat weinig omvangrijke, of op een an-

petitief voordeel is. Kranswieren passen bijgevolg goed bii de morfo-

der tijdstip aanwezige, populaties over het hoofd gezien werden, ho-

en hydrodynamiek die eigen is aan het duinlandschap. Bijzonder het

pen we hiermee het voorkomen en de evolutie van kranswieren in het

geslacht Chara is succesrijk in harde, kalkrijke maar fosfaatarmere,

gebied enigszins beter te kunnen inschatten.

heldere en niet verontreinigde wateren. Dergelijke omstandigheden
worden in duingebieden in verhouding vaker aangetroffen dan in het
binnenland, vanwege de combinatie van specifleke bodemomstandigheden met een sterk neerslagaÍhankelijke wateívoorziening en in
bepaalde gevallen ook het optreden van kwelachtige fenomenen. Tevens tolereren een aantal soorten enige zilte invloed of zijn ze zelfs
specifi ek voor brakkere omstandigheden.

[Vlethoden

De hier gebruikte naamgeving volgt deze die door var Ranu et al.

Het voorkomen van kranswieren in het gebied wordt besproken voor

[r998] en Bnurrsrar et al. lt9g8l gebruikt wordt [zie deze werken

de perioden < r95o, r95o-r997 en t9g8-zoor. De meeste waarnemin-

voor verschillen met deze in

gen uit de eerste periode dateren van vóór r9oo, terwijl bij de twee-

Cor,,rpÈRE,

r99zl. Voor de identiflcatie

werd gebruik gemaakt van de hiervoor vermelde werken, evenals die

de periode de jaren '7o en '8o het best vertegenwoordigd zijn.

van Moonr [r986] en Knnusr [r997]. ln dit verband valt op te merken

zijn nauwelijks waarnemingen uit de eerste helft van de jaren '9o.

dat, in navolging van de Nederlandse en Engelse auteurs, het on-

De verspreidingskaartjes geven de trsr-uurhokken [4 x 4 km] weer

derscheid tussen Chara vulgaris en C. vulgaris var. longibracteata

voor de eerste twee perioden, maar de kwartierhokken [r x r km]

reeds gemaakt werd wanneer de voorste bracteae duidelijk langer

voor de meest recente waarnemingen. Bij oudere vindplaatsgege-

dan z mm waren. Door

vens is niet steeds met zekerheid te stellen

CoMpÈRE

[t992] wordt hiervoor een lengte

van minstens 6 mm opgegeven. Zoals hieronder aangegeven, resul-

teert dit in een ander verspreidingsbeeld. Het onderscheid tussen
beide taxa lijkt weinig essentieel en wordt bv. in de recente Duitse

literatuur nauwelijks aangehouden [cf. So+uror er r/., r9g6;
1

KRAUsE,

9971.

Oudere verspreidingsgegevens zijn ontleend aan
BnutNsvn et al.

Cor,4pÈRE

[r992] en

ltg98l. Verspreid over de gehele kust werden in de

periode 19gg-2oo2 8r wateren onderzocht [figuur 4.r]; de meeste
hiervan tussen het na.jaar van 2ooo en de lente van 2oor. Alle wateren waren stilstaand, de meeste ondiep. Bemonstering gebeurde zo-

wel manueel als door harken. lngezameld materiaal werd vers gedetermineerd en bewaard in alcohol. Enkele bijkomende recente waarnemingen m.b.t. de Fonteint,es zijn aangeleverd door W. Rommens;
K. Scheldeman bezorgde ons materiaal van Knokke.

ofze betrekking

op het duingebied zelí dan wel op de aangrenzende polder.

Er

hebben

ill

R"rrttrt"n
Het grootste aantal taxa per uurhok bedraagt momenteel 6 en is in

VERSPRETDTN6

de !íesthoek te situeren lfiguur 4.21. ln de jaren '7o-'8o waren ook

I2

Het aantal uurhokken waarin kranswieren zijn gevonden, is van t5

de Fonteintjes vrij rijk aan soorten. Heden zijn twee taxa hier met

vóór r95o teruggelopen tot minder dan de helft l7l na t997, zonder

zekerheid aanwezig. Hoewel de Westhoek en hierbij aansluitende

dat het totaal aantal waarnemingen daarom betekenisvol gedaald is

duinreservaten nu in verhouding het best scoren, mag hierbij het

[tabel 4.r]. Uit de tussenliggende periode zijn slechts r9 waarnemin-

betrekkelijk grote aantal wateren dat hier onderzocht werd niet ver-

gen uit 9 uurhokken bekend.

geten worden.
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Figuur 4.r. Situering van in r998-2oo2 bezochte wateren en aantal wateren per uurhok.

Figuut 4.2. Situering van wateren met kranswieren en aantal kranswiertaxa per uurhok, pe-

riode r 998-2oo2.
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Van de r5 Chara's die in Vlaanderen [r7

in België] zijn waargenomen

translucens en de brakwatetsoort Charo baltica - al geruime

tijd niet

]o ooit in het duin-

meer gesignaleerd. Deze drie laatste behoren tot de meest eutrofië-

gebied aangetroffen [tabel 4.r]. Van de overige r5 kranswieren Iidem

ringsgevoelige en minst vervuilingstolerante soorten die uit de dui"

in België;

nen bekend zijn [tabel 4.r]. Ook Charo aculeolata is bij de recente

[CoMpÈRE,

r992; vAN

't1

RAAM

e, al., t9981 werden er

Nitella, Nitellopsis obtusa en 3 Tolypellal is enkel Nitel/a

translucens, een soort van zachter [bicarbonaatarm] water,

uit het

inventarisatie niet meer gevonden. Neemt men aan dat ook deze

gebied bekend [vroeger te Oostende en De Panne]. Dit brengt het

soort heden afwezig is, dan vertegenwoordigen de huidige 7 taxa

totaal op rr taxa, waarvan de vroegere en huidige versPreiding in

bijna 64 %ovan de ooit in het gebied waargenomen kranswieren, of

íiguur 4.3 getoond wordt. Van de 9 taxa die vóór l95o voorkwamen

25 yo van de volledige Vlaamse flora.

zijn er nu nog

Samen met het aantal uurhokken geeft het aantal waarnemingen

5 aanwezig. Chora vulgaris vor. longibrocteaia is enkel

in de laatste periode aangetroffen. Het is echter zeer waarschi.inliik

een idee van de írequentie van voorkomen [tabel 4.]1. Vóór r95o zijn

dat gelijkaardig materiaal vroeger onder de noemer C. vulgaris

Chara baltica, C. major en C. vulgaris incl. var. longibracteata het

geplaatst is, zodat het geen nieuwe aanwinst betreft. Chara globula-

meest ingezameld. Heden zijn dit Chara major en C. contraria. Het

ris var. virgata is aan het eind van de

jaren '8o in de Fonteintjes

areaal van Chara major lijkt echter sterk te zijn verkleind: van 8 naar

opgemerkt en recent in De Panne. Drie taxa die in de vroegste Peri-

3 uurhokken. Vroeger kwam C. major zowat langs de hele kust voor,

ode aanwezig waren, zijn recent niet meer gevonden. Chara aspera is

nu enkel nog in de Westhoek en in een recent gegraven poel in het

slechts éénmaal ingezameld IKoksijde, rgo5] en - net als Nitella

Orchisfonteintje [figuur 4.31. Chora contraria lijkt er, als enige, vrij

opmerkeli,ik op vooruit gegaan te ziin en komt nu in r2 watertjes en

mige plasjes nog door deze soort gedomineerd wordt [zgn.

vier uurhokken voor. Deze soort staat bekend als een pionier bij uit-

Charetum hispidae Margalef r 947], onderstreept dan weer het nog

stek, die bovendien een wat hogere trofie verdraagt ÍNAr et o1.,19g4;

resterende belang.

Kuusr, r997;

BnurNsr',lr eï

al., tg98; tabel 4.r1. Opvallend is echter

VooRKoMEN rN RELATTE Tor

dat de snelgroeiende en wellicht daardoor voor eutrofiëring meest
tolerante soorten, Chara globularís en C. vulgaris s./. [Varu DEN
l'14

BERG

BEHEER

&

Cooes, r998], geen positieve tendens vertonen. Vooral C. vulgoris var.

fabel 4.2 geeft het verband weer tussen het voorkomen van krans-

popillata lijkt er op achteruit te zijn gegaan en ook C. globularis is te-

wieren en eventuele begrazing. Bijna 59

ruggedrongen tot de uithoeken van het kustgebied.

wateren is in begraasde percelen gelegen. ln één op drie hiervan

ln tabel 4.r is tevens de voorlopige Rode lijst-status van de taxa voor

zijn kranswieren aanwezig. Dit is maar bij t8 % van de

België volgens vAN

RAAÀ,4

et al.

l9g8l

weergegeven. Yoor Chara ospera

/"

van de onderzochte

33 wateren

zonder 5egrazing het geval. Deze verhouding is echter louter te wij-

werd de vermelding'uitgestorven'[o], in het licht van het voorkomen

ten aan het feit dat juist in begraasde percelen recent vrij talrijke

in het Torfbroek en het Mechels Broek, echter vervangen door 'met

drink- en amfibiënpoelen zijn uitgegraven. Elders in de duinen heb-

uitsterven bedreigd' [r]. Vrij talrijke recente waarnemingen laten even-

ben zich na de vorming van nieuwe plasjes snel omvangrijkere

eens vermoeden daï Chora controria mogelijk eerder als 'bedreigd'

kranswierpopulaties gevestigd bij afwezigheid van begrazing. Uit de

dan als 'ernstig bedreigd' beschouwd kan worden. Niettemin geeft

veldwaarnemingen blijkt duidelijk dat, bij begrazing, goed ontwik-

ook deze notering aan dat de kustduinen door het verdwijnen van

kelde kranswiervegetaties enkel voorkomen in de minst door het vee

enkele bijzondere soorten, waaronder ook Chara oculeolata en C. bal-

bezochte plassen. Bij meer frequent gebruik treedt snel vermesting

tica, in de loop van deze eeuw aanzienlijk aan natuurwaarde hebben

en vertroebeling op en verdwijnen de kranswieren - Charo major

ingeboet. Terwíjl het bii C. baltíca duidelijk een kustspecifieke soort

voorop - volledig, evenals overigens ook de wat meer gevoelige

betreft, kan C. aculeoloto beschouwd worden als een soort die prefe-

andere

rentieel in dit gebied voorkwam. Vooral de nog goede vertegenwoor-

densol. Enkel eendekroos-soorten lLemna spp.\, grof hoornblad

diging van Chara major in de Westhoek, waar de vegetatie van som-

lCeratophyllum demersuml en kleine waterranonkel lRanunculus tricho-

su

bmerse macrofyten als

pa a rbl a d í g
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Tabel 4.2. Het voorkomen van kranswieren in al dan niet begraasde percelen en in door struweel omgeven poelen, 1gg8-2oo2.

phylluslhouden hierbij nog stand, om uiteindelijk ook voor draad-

begunstigende factor is indien de diasporen een grote afstand dienen

wieren plaats te maken. De meeste oudere poelen ziin eveneens te

te overbruggen. Op het herverschijnen van Nitella translucens moet

voedselrijk voor kranswieren. Door struweel omgeven poelen zijn als

evenmin veel gehoopt worden. Yoor Choro oculeolata liggen de kan-

habitat weinig geschikt [tabel 4.2]. Figuur 4.4 illustreert deze ver-

sen mogelijk iets gunstiger, vooral in de Fonteintjes waar deze soort

schillende aspecten. Ondanks de resistentie van de diasporen voor

nog niet zo lang geleden voorkwam en waar wellicht nog levenskrach-

droogte, werden vrijwel geen kranswieren aangetroffen in plassen

tige oösporen in de bodem aanwezig zijn. Ook C. globularis

die jaarlijks volledig droogvallen. Hierin vormt zich meestal een

virgata kan hier opnieuw verwacht worden. Het is echter niet zo zeker

dichte mat van het bladmos Dreponocladus aduncus of, in drogere

dat geschikte milieuomstandigheden in dit gebied meer bestendig te

situaties, Calliergonello cuspidata.

realiseren zijn IDrnvs, 2oo3]. Voor de overige taxa lijken zich op dit

var.

vlak geen problemen te stellen, zoals ook door hun succes in nieuw
gegraven plasjes geïllustreerd wordt.

HERVESTT6TNG

Op basis van soortkarakteristieken en praktijkwaarnemingen kan de
hervestigingskans ['Regenerierbarkeit' volgens ScHvtot et al., t9961

bij het onstaan van geschikte groeiplaatsen enigszins worden afgewogen [tabel 4.r]. Voor reeds lang uit het gebied verdwenen stenyöke soorten, die ook elders sterk achteruit gaan en erg zeldzaam

ziin,

als Chara baltica en C. aspera, is deze uiteraard zeer gering.
Laatstgenoemde, in Nederland een typische pionier van primaire

duinpannen

[,lar.rsser'r

et al., 19981, is bovendien tweehuizig, wat geen

117

A

B

D ir.rrriu
De kranswierflora van de Vlaamse kustduinen omvat, met uitzonde-

ring van Chara globulorís var. vírgota en Nitella translucens die vooral
in zachtere wateren optreden, taxa die karakteristiek zijn voor de
meer alkalische en minder voedselrijke watertjes met zandige
bodem die in kalkrijkere duingebieden voorkomen. Hoewel onze

C

kennis ter zake duidelijk beperkingen vertoont, kan gesteld worden

dat er in de loop van deze eeuw een duidelijke achteruitgang is

-T

I8

opgetreden, zowel in het aantal taxa als in hun verspreidingsgebied.
De midden- en oostkust zijn hierbij het sterkst getroffen. Enkel het
Westhoekreservaat, Ter Yde-Oostvoorduinen, de Houtsaegerduinen
en - aan de oostkust - de Fonteintjes bieden nog redelijke kansen

voor deze groep. ln hierbuiten gelegen natuurontwikkelingsprojec-

D

ten, zoals in Walraeversijde, blijken meer eurytope [minder gevoeligel taxa li.c. Charo vulgaris var. longibracteatal nog wel voet aan de

€

grond te krijgen. Erg benieuwd zijn we naar de ontwikkelingen ter
hoogte van de l.lzermonding en het Zwin na de herinrichting. De
regressie van kranswieren in het duingebied kan gekaderd worden

I

in enkele algemene ontwikkelingen, met name het verdwijnen van
potentiële groeiplaatsen [verkaveling, volstorten,...], algehele ontwa-

FiguuÍ 4.4.

tering en verminderde kwel aan de duinrand, de stabilisatie van het

A

sporadisch door grote grazers bezochte poel met goed ontwikkelde kÍanswiervegetatie;

duinlandschap door het stilvallen van uitstuiving, eutroflëring ten-

B

meer frequent bezochte poel met veel flab, maar weinig kranswieren;

gevolge van recreatie, storten, het houden van eenden en ganzen,

C veel bezochte poel met Zonnichellia ea Groenlandia, maar geen kranswieren;

enz. lZegemeer, delen van de Fonteintjes, kampeer-, golf- en private

D

terreinen], beheeraÍhankelijke ontwikkelingen [dichtgroeien met

sterk beschaduwde poel met kroosdek en Cerotophyllum demecum, zonder kranswieren.

struiken, betreding door grazers],... Het verdwijnen van de sterk aan

kend voor een betere waterkwaliteit en vaak sterkere dynamiek, wat

niet al te voedselrijk, helder en brak water gebonden Chara baltico

samenhangt met het goed functioneren van het duinsysteem in zijn

wiist op de volledige eliminatie van dergelijke biotopen in het duin-

geheel. Bovendien worden de meeste kranswieren in sterkere mate

gebied. Behoud of herstel hiervan is zeer problematisch [Wrrol el

bedreigd. Hierdoor volgt dat het voorkomen van kranswieren en hun

al., zoool. Terwijl voorheen vooral Chara boltíco,

C. globularis, C.

goede ontwikkeling als belangrijke streefdoelen voor het duinbeheer

major, C. vulgaris incl. var. longibracteota en C. vulgaris var. papillota

beschouwd moeten worden. Gezien het pionierkarakter van de

optraden, zijn nu C. controria, C. major en in mindere male C. vulga-

meeste kranswieren, is het voor de hand liggend dat het beheer zich

rís var. longibrocteota de taxa

die het meest naar voor treden. De uit-

hierop kan richten om hun uitbreiding te bevorderen: herstel van

breiding van C. contraria houdt verband met het uitgesproken pio-

hydrologisch regime en windwerking, periodiek gedeeltelijk opscho-

nierkarakter van deze soort. Voor het soortbehoud in Vlaanderen

nen van bestaande plassen en plaggen van natte depressies, indien

zijn de kustduinen momenteel in het bijzonder voor Chara maior

opportuun, het graven van nieuwe poelen met een zandbodem... ln

van groot belang, gezien het betrekkelijk groot aantal groeiplaatsen

het laatste geval kan eventueel geopteerd worden deze te enten met

en het erg beperkte optreden elders [gebieden met kalkrijke kwel te

oösporen uit nabij gelegen poelen. Eenmaal gevestigd kan Chara

Berg-Kampenhout, Nederokkerzeel, Tielt-Winge,...l. Het kolonisatie-

major zich lange

potentieel van deze soort lijkt gelukkig vrij hoog te zijn [zie bv. ook

ring, zodat deze soort niet bij de efemeer optredende 'echte' pio-

BELTMANN

& Alrecnrrur, r997; Knrusr, r997].

tijd handhaven bij afwezigheid van fysische versto-

niers gerekend kan worden [BoRNErrE & Anrrs, 2oo2]. Frequent
schonen van poelen met een goede ontwikkeling van C. major is bij-

Kranswiervegetaties zijn eigen aan het duinecosysteem en vervullen

gevolg niet aangewezen. Bij het ruimen van poelen met kranswierve-

ook specifieke functies m.b.t. de nutriënten- en mineralenhuishou-

getaties blijít de oösporenbank best in voldoende mate gevrijwaard.

ding van duinwateren. ln niet onbelangrijke mate bestendigen ze

Niet alleen staat deze in voor het doorstaan van extreme omstandig-

ook de helderheid van het water. Als habitat en voedselbron zijn ze

heden mochten deze optreden, maar het is ook niet uitgesloten dat

van belang voor diverse ongewervelden [bv. essentieel voor meerde-

een stabiele dominantie gemakkelijker verbroken wordt bij een te

re waterkevers van het geslacht Haliplusl. ln grotere plassen zullen

lage densiteit van oösporen in het sediment IBoNls & Cntrrns, zooz].

ook vogels hierop fourageren lbv. krooneendl. Tevens zijn ze kenmer-

Charo major is op

dit vlak wellicht wat minder kritisch. Kieming

1',t

9
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gebeurt bij deze soort slechts in beperkte mate, maar vegetatieve

grotere wateren dient eventueel visstandbeheer en hengelrecreatie

uitbreiding kan bijzonder snel gebeuren [vrr Rnrra et al., t9981. Het

bijzonder zorgzaam te gebeuren om het overleven van kranswieren

Charetum hispidae bli.ikt dan ook zelfs grondig schonen goed te ver-

mogelijk te maken. Het in de toekomst meer regelmatig opvolgen

dragen [Weror et al., 2oool. Om kolonisatie en verscheidenheid te

van kranswieren en hun groeiplaatsen in het duingebied verdient

bevorderen worden dicht bij elkaar gelegen plassen best niet gelijk-

sterke aanbeveling, waarbij wel zo goed mogelijk aan de bijzondere

tijdig geschoond. ln plassen waaruit kranswieren reeds geruime tijd

populatiedynamiek tegemoet dient te worden gekomen.

verdwenen zijn is regeneratie uit oösporen in het oudere sediment

niet ongewoon. Erg belangri,jk is dat elke vorm van eutrofiëring
wordt tegengegaan. Dit impliceert uiteraard streven naar verschraling, maar ook dat betreding van de oevers en het water zelf [incl.
een ruime buffer] door grazers - in het bijzonder runderen en paarden gezien deze zich langer in of rond het water ophouden

-

beperkt of verhinderd moet worden [zie ook WEron e, al., zoool.

Vermits de meeste wateren met kranswieren en ook de best ontwikkelde kranswiervegetaties momenteel in begrazingsblokken gevonden worden is dit niet zonder belang. Ook is accumulatie van bladeren en beschaduwing te vermijden: oevers en nabije omgeving blijven beter vrij van opslag. Een meer banale soort als Chara vulgaris
li.ikt hier wel enigszins tegen bestand te zijn [cf. Jarusstru et a/.,
r9981. Enige waakzaamheid tegenover eventueel verhoogde vrijstel-

ling van nutriënten door mineralisatie van organisch materiaal ten
gevolge van bodembewerking ofvegetatiebeheer in de omgeving
van plassen lijkt gepast, terwijl ook van hoge densiteiten pleisterende vogels op termijn een nefaste invloed verwacht mag worden. Bij

D
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SAIVENVATTINC

THE ToIAL NUMBER oF MAcRoFUNGUS sPEcIEs IN THE FLEi,4IsH DUNE AREA Is NoT YET KNowN owINc To DIFFICULTIES WITH DETERMINATION AND
TRREGULAR AppEARANcE.
PLAYS

A coMptLATIoN Ltsr

ALREADv coNTArNs

AN IMPORTANT ROLE IN ECOSYSTEM FUNCTIONINC,

r350 MAcRoFUNCUs spEctEs. Alruoucl FUNct

RELATIVELY LITÏLE RESEARCH IS DONE, ESPECIALLY FROM

THE

ARE A vERy spEclEs RtcH cRouP THAT

AN ECOLOGICAL POINT OF VIE\í.

DUNE SPEcIFIc sPEcIEs ARE FoUND IN sALT MARSHES, MoBILE DUNES, MosS DUNES, DUNE GRASSLANDS AND ASSOCIATED WITH CREEPING WILLOW IN DUNE

sLAcKs. DUNE CoNIFERoUS wooDLAND coNTAINS A LARGE NUIVBER oF sPEcIEs AND ACTS A5 A REFUGE FOR SPECIES DECLINING IN INLAND CONIFEROUS
wooDLANDs DUE To sotL ActDtFtcATtoN.

No ourue spEclFlc

spEctEs ARE KNowN FoR THE DEclDUous FoREsr tN THE DUNE AREA.

Her rorall

AANTAL sooRTEN MAcRoFUNct

tN HET DUtNcEBtED ts Noc

MEN vAN vRUcHïLTcHAMEN. Eeru ar;ceweRKTE coMprLATrELrlsr oN,rvAr

NtET JUtsr BEKEND !íEGENs DETERMTNATTEpRoBLEMEN EN HET EFEr/ERE vooRKo-

rocH AL r350 sooRTEN. DEzE zEER

sooRTENRTJKE EN

vooR HET FUNcIoNEREN

VAN HET ECOSYSTEEM BELANCRIJKE GROEP KRIJGÏ ECHTER, ZEKER VANUIT ECOLOCISCHE HOEK, NOC TE WEINI6 WETENSCHAPPELIJKE

SpectrtExr KUsrsooRTEN ztJN
DAARBUtTEN.

TERUC TE vINDEN tN zILTE MtLtEUs,

Hrr'outttrulelDBos'

HERBERcT EEN

NAALDBoSSEN LTJDEN oNDER DE BoDEMVERzURTNc.

GRoor

AANDACHT.

srulFDUtN, DUtNGRAsLAND, MosDUtN EN tN KRUtpwtLcsrRUwEEL tN

AANTAL sooRTEN EN voRt\,tr EEN BELANcRIjK REFUGtUM

VAN LooFBossEN zrlN cEEN EcHT KUsrspEcrFrEKE sooRTEN

DUTNVALLETEN oF

vooR sooRTEN DIE tN

BEKEND.

BTNNENLANDSE
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Fungi zijn heel aparte levende wezens en ze spelen een belangrijke

Veel mycelia vergroeien met wortels van hogere planten. Deze spe-

rol in alle ecosystemen [Horrulruru, 1g9gl. Ze vormen een afzonder-

ciale symbiose [mycorrhiza] met uitwisseling van stoffen, heeft

lijk Rijk, naast o.m. het Planten- en het Dierenrijk, waarin ze niet

naast grote voordelen soms ook nadelen. lndien de groene partner

Pas

tijdelijk lijdt onder droogte, vervuiling, betreding... dan heeft dit ook

sen.

een weerslag op de zwamvlok. Na intense droogte in augustus-sep-

126

Het belangrijkste deel van de zwam is de zwamvlok of mycelium,

tember kunnen mycorrhizazwammen [Amanieten, Boleten, Ridder-

dat in het substraat [bodem, rottend hout, strooisellaag...] leeft en

zwammen...l forfait geven voor dat jaar. Algemeen wordt ook aange-

dit verteert en recycleert. Dit'leven van afval'Isaproíytisme] is fun-

nomen dat veel mycorrhizazwammen achteruitgaan doordat lucht-

damenteel in de stoÍkringlopen binnen alle terrestrische ecosyste-

vervuiling de groene partner verzwakt of beschadigt

IFELLNER, I 993].

men. De zwamvlok breidt zich uit en kan zeer lang overleven.
Alleen wanneer aan de specifieke ecologische vereisten voldaan is

Ten slotte is er nog een derde íunctionele groep van zwammen, die

kunnen typische vruchtlichamen [bv. paddestoelen] gevormd wor-

namelijk parasitair leven op afstervende groene planten[delen]

den, waardoor de mycoloog de zwam kan identificeren. Een aantal

[necrotrofe parasieten], zoals enkele Trechtertjes lOmphalina soor-

soorten kunnen dus plaatselijk een of meer iaren niet zichtbaar zijn,

ten] die op Groot duinsterretje teren; daarnaast hebben nog een aan

wat met zich meebrengt dat een biotoop min of meer langdurig

tal milde parasieten het op levende planten gemunt [biotroíe para-

12...1...t5 jaar] geïnventariseerd moet

worden om een volledig en

betrouwbaar beeld te krijgen van de mycoflora. Ook met de ongeliike vergankelijkheid van de vruchtlichamen moet rekening gehouden

worden; maar anderzijds is gebleken dat nogal wat soorten in duinstreken gedurende vele maanden fructificeren IRornrnoe, 1993]. Het

totaal aantal soorten fungi in de duinen enerzijds en de moeilijkheidsgraad om in sommige grote genera de soorten te identificeren

anderzijds bemoeilijken verder iedere inventarisatie.

sietenl, bv. Judasoren op Vlierstruiken.

S oo*"nrrntrl

en bedreiging

De algemene problematiek van paddestoelen en natuurbehoud is

WALLEvN

maar de laatste decennia in de actualiteit gekomen, nadat duidelijk

met de beperkte gegevens waarover zij konden beschikken

geworden was hoeveel soorten achteruitgingen ofzelfs verdwenen

gedocumenteerde Rode lijst van enkele groepen paddestoelen

waren [Kuveen, tg94]. Anderzijds zijn er soorten die vooruitgaan

Imacroíungi] van Vlaanderen' uit. De 552 behandelde soorten zijn

bijvoorbeeld soorten die op dood hout groeien

-

-

ofwaarvan de

& VEneexr'r [zooo] brachten

-

binnen de beperkte tijd en

-

'Een

als volgt verdeeld over de Rode lijst-categorieën:

populatie sterk fluctueert [Annoros & varu oer BERc, 2oot]. De recente introductie van grote grazers in verschillende duingebieden bij-

127

voorbeeld, biedt uitbreidingsmogeli,jkheden voor een aantal specifieke mestzwammen.

Rode

Reeds in r989 publiceerde Annoros

A preliminary

of

Red Data Iist

lijst

Aantal soorten

Uitgestorven in Vlaanderen

43

Met uitsterven bedreigd

46

Bed reigd

66

verscheen de tweede uitgave [Anruor-Ds & vAN Ouurnrruc, t996] met

Kwets baa r

rr8

r655 soorten 1677ol efíectief op de RL en 8zo

Zeldzaam

35

bedreigd'. Van de 37 soorten met optimum in de kusthabitats zijn

Waarschijnlij k bedreigd

z6

z6 l7o%l RL-soorten.

Achteru itgaa nd

macrofungi in the Netherlands' waarin 994 soorten opgenomen
werden [28

/"

van de ca. 34oo inheemse macromyceten]. ln r996

[ylol

'thans niet

Momenteel niet bedreigd
Courtecuisse publiceerde recent de eerste Rode lijst voor Frankrijk:

'Liste rouge des champignons menacés de la région Nord-Pas-deCalais IFrance]', waarin

$,47 % van de bekende macromyceten

opgenomen [Counrecurssr, r 997].

is

6
187

werking met Oost-Vlaamse N,lycologische WerkgroeP.

5

Deze werkgroep werd opgericht in r997 en heeft sedert r999 een eigen trimestrieel tijdschrift 'De AaÍdster'

'De mycoflora van Vlaanderen is samen met die van Nederland, en

lVerkgroep en de Paddestoelenwerkgroep Westhoek5; z] bi.idrage

wellicht ook deze van enkele andere dichtbevolkte en sterk geïndus-

door,l. Lachapelle voor de duinen rond De Haan ILrcuncrlrr, t999]

trialiseerde regio's, één van de meest bedreigde van Europa' [op.

en 3] studies door H. Mervielde van Korstzwammen en andere niet-

cit.:

571.

Nochtans lijkt de mycoflora

ten opgenomen in de Rode li)st

128

-

-

althans op basis van de soor-

het beter te doen aan de kust dan

plaatjeszwammen [Mrnvreloe & Van

oe n

Vr«rru, r987]. Deze lijst

moet nog verder aangevuld worden door gerichte inventarisatie van

in de rest van Vlaanderen. Het aandeel 'niet bedreigde soorten' be-

vooral de'moeilijke' genera Cortinarius, Entoloma, Hebeloma,

draagt er immers 65 7o tegenover 34%" voor heel Vlaanderen [De

lnocybe, Psathyrella. Van de verspreiding en frequentie van die soor-

Bnuvr, zoor]. Gezien deze cijfers slechts betrekking hebben op ca.

ten en van de specifieke bedreigingen [vernietiging van de biotopen,

'to

verdroging, recreatiedruk] en de gevolgen daarvan hebben wij echter

/o

van de soorten aan de kust, vergt deze interpretatie verder

nog geen accuraat beeld.

onderzoek.

Een eerste

lijst met 626 soorten macrofungi werd samengesteld in

Het vrij gering aantal publicaties is te wiiten aan de quasi afwezig-

de 'Ecosysteemvisie voor de Vlaamse kust' IRreeÉ et al.,'r9961. De

heid van ecologisch-mycologisch onderzoek en van monitoring.

gegevens hiervoor zijn aÍkomstig uit runsEr4, gepubliceerde gege-

Oriënterend blijít het stuk van P. Heinemann en F. Darimont naar

vens van gebieden aan de Oostkust ILusr,'t987] en van enkele speci'

aanleiding van de'première session Européenne de Mycologie' in

fieke groepen [Wrr-r-rvr.r, r99z

& t995; DE

RAEVE,

r986a,b] en per-

r95o over de band tussen plantengemeenschappen en de fungi in

soonlijke gegevens van P. Lust, G. Rappé en M. Leten. Deze liist is

België, met een overzicht van het maritiem district IHe rrrrer',1rrl &

zeer onvolledig. Ter vergelijking: in de Nederlandse dutnen waren in

Drnruorr, r 956].

r993 meer dan r5oo soorten waargenomen [Nnurn & JaLrrx, r993].

lntussen is de lijst van macrofungi uit de Vlaamse duinen aangegroeid tot l350 soorten. Dit is het resultaat van

ll

voortgezette

inventarisaties langs de Westkust door de Koninklijke Antwerpse
Mycologische Vereniging, de Oost-Vlaamse Mycologische

B

"rpr"king

per ecotoop

Rode lijst-soorten worden hierna aangeduid met InLvr-] indien voor-

ZILT

t',4tLrEU

komend in de 'Gedocumenteerde Rode lijst van enkele groepen pad
destoelen van Vlaanderen'. Voor andere, daarin niet behandelde

Op het hoogstrand met overstoven vloedmerken en ook op schorren

groepen wordt desgevallend verwezen naar de Nederlandse Rode

kunnen maar weinig zwammen zich vestigen of handhaven. Van de

lijst [r996] met

schorre van het Zwin te Knokke is de Kwelderchampígnon lAgaricus

IRLNL]. Bij een aantal ecotooptypen

wordt een

beperkte li,jst met markante soorten weergegeven. Zij worden,

bernardiillaLNtl bekend ; in r957 werd van dezelfde groeiplaats de ver-

samen met een aantal andere specifleke of bedreigde soorten,

wanÍe Agaricus robynsianus beschreven IHetrurunruru, r957], maar sinds-

samengebracht in een selectie van aandachtsoorten in bijlage.

dien niet meer vermeld. Deze en andere in dit milieu te verwachten
soorten [Agaricus pampeanus, Clitocybe amarescens, C. diotretal dienen
opgespoord te worden.
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SrurvEr'rD DUtN EN

De Gesteelde stuiftal fTulostoma brumale] groeit bi.l voorkeur op sterk

zEEREEP

stuivend duin met veel vers, kalkrijk zand; de andere TulostomoDe zeereep met zijn Helmduinen laat de ontwikkeling van een hele
ree

ks

d ev o

d uin s

pecifi eke íu n gi toe:

Zee d u i n cho m p

i

gnon

[Ago ri cus

soorten vereisen meer humus in het zand. Het nog vrij algemene
Piekhaanpammetje [Crinipellis scabellus]

[nr-vr-]

groeit op gras- en

kruidenstengels in stuifduinen maar nog meer in duingrasland.

ni e nsisl, D u i nfra njehoed [Psathy re I I a a m m o p h i I a],

Duinveldridderzwam [Melonoleuco cinereifolia] raken dikwijls tot aan
130

de hoedrand ondergestoven; bruine Zandtulpjes [Peziza ammophila]
[nrrur]

zijn bijna helemaal in het zand verzonken. De Duinstinkzwam

[Phallus hadrioni]

[nr-vL]

Op ontkalkt duin met Buntgras is de ZandaardtonglGeoglossum arenariuml

-

laatst verzameld in Vlaanderen in r965

-

op te sporen.

is al veel zeldzamer en wordt best niet uitge-

graven om de lila verkleuring van het ei en de rizomorfen te demon-

VocrrrcE

DUTNVALLET

strere n.

Op [overstoven] konilnenkeutels worden enkele'coprofielen' waarge n o m e n

:

Dwergl eem

M
h

est-

ne

stz w a m m etj e [Cy a t h u s st e rc o r e u s]law

oed [Agrocyb e pusi ol a], Vlekpl aten lPa

tl,

n a e o I u s1...

Primaire of secundaire duinvalleien zijn gradiëntrijke formaties, onderhevig aan overstuiving en uitstuiving en er vormen zich zeer verschillende biotopen: droge, sterk opwarmende hellingen met Z-expo-

sitie en koelere, vochtiger hellingen op het N gericht, vochtige tot tij-

-

zelden permanent

-

overstroomde pannen met strandjes.

De zeldzame Helmharpoenzwam [Hohenbuehelia culmicola]lalNLl werd

delijk

pas enkele jaren geleden herkend en gemeld van de !íestkust, groei-

Vooral op de dalvloer ontwikkelt struweel, bij ons meestal

end onderaan op Helmstengels. Eigenlijk werd het zwammetje al inge-

Kruipwilgstruweel, waarvan de vochtige variant een bijzonder rijke

zameld in r907 te Koksijde door de Brusselse mycologe R. Rousseau;

mycoflora kan herbergen van mycorrhizazwammen die aan Kruipwilg

het specimen belandde in het Herbarium van de Nationale

gebonden zijn.

Plantentuin, waar het ongedetermineerd rustte tot r998! [Dralrr.rsr &

Wlrrrvru, r998]. Vaak kan tussen Helm het Duinbreeksteeltje [Conocybe

ln pionierstadia van vochtige pannen is de mycoflora beperkt.

dunensisl InLr'rr] ontwikkelen, maar het is ook in mosduin aanwezig.

Enkele typische soorten

zijn: Moerasleemhoed {Agrocybe paludosal

lntNrl, Zwartwordende wasplaat lHygrocybe conical en de Zwarte scho-

telkluifzwam IHelvella corium], allen saprotroof.

vulpinellol, Geelbruine duinvezelkop

|.

dunensisl; ecologisch bijzonder

is de zeldzame Groenverkleurende vezelkop

|.

aeruginoscensJ

[Dr Rnevr,

Begroeide duinpannen herbergen een bijzonder rijke mycoflora van

r9861, die althans in duingebied toch wel met Kruipwilg verbonden

mycorrhizazwammen die aan Kruipwilg gebonden zijn. VnN

lijkt. Ook meerdere Vaalhoeden lHebelomal zijn hier thuis: de zeldza-

orrrr

DER HErl-

[zooo] bestudeerde op Terschelling uit deze Kruipwilgstruwelen

39 6ordijnzwammen lCortinoriusl,

to soorten

me Duinvaalhoed [Hebeloma psammophilum], de matig algemene
Vleeskleurige vaolhoed [H. leucosarx] en ook de Wilgenvoalhoed IH.

Vaalhoeden

lHebelomal en ro Vezelkoppen llnocybel. Andere myccorhizavormers

pusilluml. De variëteit autochtonoides van het Beukendopvloksteeltje

zijn de zeldzame Duinfopzwom [Laccaria maritima] [nrr.rL], de matig

[Flommulaster corpophilus] groeit op oude Kruipwilgblaadjes. Enkele

algemene Geringde rídderzwam [Tricholomo cingulatum] en de fraaie

satijnzwammen lEntolomol komen ook voor, maar of ze mycorrhtza

Kruipwilgrussula [Russula persicina]. De overal verspreide Cewone

vormen met de Kruipwilg of met andere soorten die in de buurt ko-

krulzoom lPaxillus involutusl die met tal van boomsoorten mycorrhi-

men met hun wortels blijft te bezien. ln totaal werden hiermee

zeert en ook met Kruipwilg, kan hier talrijke vruchtlichamen vormen,

37 soorten vermeld voor Kruipwilgstruwelen aan de Vlaamse kust.

die meestal relatief klein uitvallen.
Enkele lrilycena's zoals Adonismycena lMyceno odonisl en Bittere
ln Vlaanderen is de soortenrijkdom wellicht vergelijkbaar, rekening

mycena IM. erubescens], duiken sporadisch op in duinvalleien, en

houdend met het veel kleinere duinenareaal en de geringere abioti-

enkele algemenere soorten zoals Bruinsnedemyceno lM. olivaceomar-

sche differentiatie. VAN DE Srler [zooz] vond

in Kruipwilgstruwelen

ginota) en Stinkmycena lM. leptocephalal komen voor op de vochtige

aan de Westkust 3r soorten waarvan twee nog niet gekend waren voor

bodem. Mosklokjes lcalerinol en Breeksteeltjes lConocybel zijn nage-

Vlaanderen llnocybe impexa en Hebeloma ingratuml. De

noeg afwezig.

Kru i pw

i

I gzo

m

pzwa m [Al

n i col

a

ta nti

II

a]

[nrr.r r-]

en d e

W itstee I go rd ij

n

zw o m

lCortinarius dunensis sp. nov.] werden recent geïdentiflceerd respectie-

velijk beschreven uit het !íesthoekreservaat en de Doornpanne door
DE HAAN et al.

fzooo, zoor: 36]. Meerdere Vezelkoppen zijn al langer

bekend: Grote duinvezelkop Inocybe serotinal, Kleine duinvezelkop

|.
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DRooc DUtNcRASLAND

MosDUrN

ln dit variabel ecotoop [kalkrijk

-

ontkalkt, vlak of hellend met N- oí

Ook deze biotoop varieert behoorlijk, van kalkrijk

tot kalkarm, met

Z-expositie] treífen we een vrij soortenrijke mycoflora aan. ln de

open tot gesloten begroeiing van mossen en grassen oíkruiden,

Standaardlijst van de macrofungi van Nederland [Anruoros et a/.,

evoluerend naar laag struweel van Duinroosje oí Kruipwilg.

r995] worden 25 soorten aangeduid met habitat 8.2 d.i. primair in
132

mosduin aanwezig; en daarnaast nog 7 soorten met habitataandui-

Clobaal genomen vinden we hier een zeer rijke en typische mycoflo-

ding [8.2] d.i. secundair in mosduin groeiend.

ra, met veel zeldzame en Rode lijst-soorten, vooral Satiinzwammen
lE nto I o m

al,

Wa s pl ate

n lH ygro cy b el,

Ka a

I

kopj es lPsi I ocy bel,

Het mosduin is meestal eerder beperkt in oppervlakte en gaat aan

Aardtongen lGeoglossuml. Zonder struweel in de buurt komen de

de rand over naar duingrasland of naar kruipwilgstruweel, waarin

mycorrhizazwammen lCorlinarius, Hebeloma, lnocybel hier niet aan

een andere mycoflora gedijt.

hun trekken.

Enkele typische en bij ons in mosduin waargenomen soorten [8 RL op

Ar rh

e n

i

a

spa th u

I

Bovista aestivaIis

ota latNtl

Melige bovist

lawtl

Clitocybe barbularum
Co

6esteeld mosoortje

Du

nocybe dulrensis [nln r]

Geostrum minimum

lawtl

Ceastru m schmidelii

lew\

Ceoporo arenicola

latNt\

i

ntrechterzwam

t4lzijn:

Melige stuifzwam

Lycoperdon lividum
Ma

rasmius

a

Duintaailing

nomalus latNtl

Croene mycena

Mycena chlorantha

Omphalino galericolor

Du in

Kleine aardster

Stropharía coronillo

Okergele stropharia

eideaardster

Tulostoma brumale

Cesteelde stuiÍbal

Duinbreeksteeltje

H

Zandputje

Tu

I

osto m

a

m

e Ia n o

cy cl u

m law t)

mostrechtertje

Donkerstelige stuifbal

Markante soorten die bij ons zijn waargenomen in duingrasland [zr soorten,9

Purperen champignon

Agarícus dulcidulus
Bovista plumbeo

Loodgrijze bovist

Bovista pusilla IRLYLI
D er m ol o m

a

cu n

eifo

I i

Kleine bovist

a lRlN

ll

Entoloma chalybaeum
Entoloma inpla IRLN
E

nto

I

o

m

o

se ri

cel I u

Crauwe barsthoed
B la

la

atsta

a

lsteeltje

Cewone helmsatijnzwam

L]

m IRLN

uwp

Ll

Entoloma sericeum

S

RL]

Hygrocybe ocutoconica

Pu

ntmutswasplaat

H y gro cy b e co n i co i d es IRLY Ll

Du

inwasplaat

Hygrocybe insipida

Kabo uterwas pl aat

Lepiota erminea

Duinparasolzwam

Le p i

sta

ri cke n

i

i lRlNLl

Gemarmerde schijnridderzwam

Duintaailing

Marasmius anomalus
excissa

Crijze veldridderzwam

Bruine satijnzwam

Poronia erici IRLYLI

Kleine speldenprikzwam

mosklokje

Psilocybe coprophila

neeuwvloksatijnzwam

Calerina uncialis

Du in

Geoglossum cookeonum

Brede aardtong

Melanoleuca

Rhodocybe popinalis
Tri ch

o

gl o ssu m h i rsutu

M
IR LN L]

m

IRLY Ll

estkaal kopje

Zwartwordende zalmplaat
Ruige aardtong

ln de Nederlandse Standaardlijst worden 87 soorten opgesomd met

opzichten biologisch rijk. Wrlrrvn et al. lg98l vatten de kennis over

deze biotoop 7.7 als primaire groeiplaats en nog 50 soorten met

de Wasplaten in Vlaanderen samen [zie ook Wnrrevru, r995]. Van de

17.71 als

secundair aanwezig in het duingrasland. Een aanzíenlijk

ro gekende Wasplatengraslanden Iiggen er 5 aan de Vlaamse kust.

aantal van deze soorten is bij ons niet geïdentificeerd in het duin-

Reeds vroeger had Lusr [r987] gewezen op de grote mycologische

grasland of komt er niet voor; ons duingebied is tenslotte veel klei-

waarde van de Zwinbosjes door de aanwezigheid van verschillende

ner dan dat van Nederland.

soorten Wasplaten. Dit gebied was in Vlaanderen koploper met r4

De Vlaamse Rode

lijst

I!íALLEvN

& Vrnae«rn, zooo] behandelt maar

soorten. Daarnaast zijn ook het Westhoekreservaat IDe Panne], de

een fractie van de toen bekende duinpaddestoelen nl. to3 van de

Doornpanne IKoksijde] en de Oostvoorduinen [Oostduinkerke]

626; van die ro3 zijn 32%o'sterk bedreigd' tot 'kwetsbaar'.

belangri.jk. De laatste jaren gaat de kwaliteit van deze
Wasplaatgraslanden echter sterk achteruit, voornamelilk door toene-

In een mycosociologische studie van duingraslanden aan de

!íestkust

[Car-corr,,r

mende verruiging.

zooz] werden 75 soorten aangetroffen. Hiervan

blijkt, na controle, een derde [25 taxa] nog niet bekend van de kust

OpcletD

sTRUwEEL

en 8 soorten zelfs niet voor Vlaanderen. Deze cijfers wijzen ener-

zijds op de grote kennishiaten op het vlak van paddestoelen in de

Duindoorn en Gewone vlier vormen gemengde massieven met een

duinen en anderzi.ids op een zekere mycologische specificiteit van

nitrofiel karakter. Op deze struiken parasiteren respectievelijk de

duingraslanden.

Duindoornvuurzwam [Phellinus hippophoecolo] en het Echt judosoor

Deze specificiteit valt ten dele samen met de term 'wasplaatgraslan-

[Hirneola auricula-judae]. De saprotrofe Witte vlierschorszwam

den' [met minstens vijf verschillende soorten !íasplaten]; meestal

[Hyphodontia sambucina] kleurt dode vliertakken krijtwit.

schrale graslanden met een lange ontwikkeling en ook in andere

Nnure [zooz] wijzen op het belang van Meidoorns in de mycologische

,ALTNK

&

133

o

a

ó

-

..\
*h

(r:
rijkdom van duinstruwelen. ln de Nederlandse vastelandsduinen von-

DUtNNAALDBoS

den zij 6 soorten die strikt aan deze soort gebonden zijn. Op de

134

vruchtsteentjes van Meidoorn ontwikkelen zich Meidoorndonsvoetje

Het betreft geplant bos, hoofdzakelijk met Dennen, in De Haan,

[Tuboria disperso] en Meidoorngeweizwam [Xylario oxyacanthoe]. Op de

Knokke en De Panne. De Nederlandse Standaardlijst [Anruolos eÍ al.,

bodem onder dit struweel treffen we Kluifieszwammen lHelvellal aan,

tgg5:754-8281 geeft ons een lijst van wat er als kenmerkende soor-

Satijnzwammen lEntolomal, Hertezwammen lPluteusl, soms ook het

ten verwacht kan worden. Bij 89 soorten wordt'duinnaaldbos' aan-

Vingerhoedje [Verpo conica]

[RLVL]

en in het voorjaar de

geduid als primaire habitat en bij 45 soorten als secundair; samen

Voorjaorspronkridder [Calocybe gombosa] die bundels vormt. De

r34 kenmerkende soorten. Daarnaast komen er nog veel andere,

Aardsterren lGeastrum spp.l hebben altild veel aandacht getrokken.

meer algemene soorten van naaldbos en gemengd bos voor in het

Het Calmeynbos in De Panne blijkt relatiefhet hoogste aantal soorten

duinnaaldbos.

te herbergen [VAN DE Pur & ArurortssEN, r994]. ro soorten staan op
de Vlaamse Rode lijst.

Deze belangrijke biodiversiteit rechtvaardigt ten volle de bescher-

ming en een goed mycologisch beheer van het duinnaaldbos.

JALTNK

ln een gemengd struweel werd in 2ooo, in een oude stuiÍÏuil, één

et al.

exemplaar van de merkwaardige Stuifsteel [Battarrea phalloides] ont-

maatregelen gericht op behoud en herstel van mycologische waar-

dekt [Wnir-evr & Lerer.r, zooo]. Van deze merkwaardige, bruine,

den', met o.m. Ip. 242-2431 paddestoelenbeheer in de duinen. Zij

gesteelde Casteromyceet liggen de dichtstbijgelegen vindplaatsen in

waarschuwen daarin voor onoordeelkundig omvormen van de

Zuid-Engeland . Of de waarschijnlijk recente vestiging in de

geplante duinnaaldbossen. Dui nnaaldbos heeft een refu giumfunctie

!íesthoek zal standhouden valt afte wachten.

voor het behoud van naaldbospaddestoelen omdat de kalkhoudende

lzootl

publiceerden 'Oog voor paddestoelen: tips voor beheer-

duinbodem ze beschermt tegen de verzuring die naaldbossen in het
binnenland zo teistert. Ook het dunnen van duinnaaldbossen noemen

zij riskant omwille van mogelijke vergrassing en achteruitgang

van de paddestoel en flora. Ook het naaldbos[je] in het Vlaamse

duingebied verdient dus bescherming.

i

Loorgos

Spontane bosontwikkeling vanuit gemengd struweel, zoals o.a. in
het Westhoekreservaat, heeft nog niet geleid tot grote aaneengeslo-

ten bossen. Het meeste looÍbos in het duingebied werd aangeplant

---a

na r85o. De belangrijkste loofbossen zijn het Calmeynbos in De
Panne [gemengd]; het Hannecartbos in Oostduinkerke [grotendeels

r35

nat elzenbosl en het Koningsbos in Knokke. Er ontwikkelde zich hier
een rijke mycoflora, evenwel zonder typische duinsoorten. Ook in
de Nederlandse standaardlijst zijn geen specifieke soorten aangegeven voor duinlooÍbos. De verbraming die in veel Vlaamse bossen
sterk toeneemt wordt ook in de kuststreek zichtbaar Iin het

Hannecartbos al ver gevorderd!] en zal zeker de mycoflora veranderen. Aan dit fenomeen wordt o.i. vanuit het Natuurbehoud te weinig
aandacht geschonken.
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lijst van typische soorten uit onze duinnaaldbossen: [34 soorten waarvan r6

Een korte

Auriscalpium vulgore

Oorlepelzwam
Paarse pronkridder

Calocybe ioriides [nrr.rL]
Ch ro

o

go m ph u s ru

t iIa

tl

ns law

Koperrode spijkerzwam

Clitocybe phyllophila
a

G

co rch a ri o s

Cysto

d erm

D i pl o

m ito p o ru

s

rote bostrechterzwam

Vleeskleurige korrelhoed

letNtl

Duindennenzwam

fl a v esce n s

Calerina badipes

latN\

B

ru

Calerino marginata
C ea st ru m

f

m

b

Bu

m

ri atu

ph

i

diu

s gl uti

n

Crote aardster

osu s law

tl

Slijmerige spijkerzwam

Hemimycena lactea
lnocybe cincinnala var. mojot

La cta

rius

deI

i

ciosus

2.4 min

i latNtl

Bloedende champignon parasol
Paardehaartaailing

elaleuco

m

lantl

Kale veldridderzwam

Mycena amicto

Donzige mycena
Stinkende roodsnedemycena

Mycena capilloripes

lilycena seynii latNrl

Zeeden mycena

Oligoporus fragilis InrruL]

Vlekkende kaaszwam

Ramoria eumorpha

N

aaldboskoraalzwam
Slappe koraalzwam

Ramorio Jlaccida
Russulo cessans

Russu la xe ra m pel

S u i

II

u

s co

II i

n

a

Du in bos russ ula

lawtl
i

na s.str.

Bittere dennenkegelzwam

cel I us

Koeieboleet

it u s

Valse melkboleet

latNtl

Suillus granulatils

Melkboleet

IRLVL]

Levermelkzwam

Tri

cholo m o i m bricatu

m lawtl

Kasta njeparasolzwam

Tri

ch

a my

lew tl

ol o m

Roodvoetruss ula

o

m yces

Fijnschubbige ridderzwam
Muisgrijze ridderzwam

of meer karakteristieke loofbossoorten in de duinbossen [waarvan 9 RL] zijn:

Parel hoench am pignon

Agaricus moelleri
Aga ri c u s

/itoralis

In

r]

Lr.r

Agrocybe cylindrocea

Ca m a ro p hyl

I

o

psi s fo etens law

itocybe pha eophtol

ma

Cortinorius alnetorum
Entoloma hebes

S

Le u co

a

ga ri cu s geo rgi n a e

pieri ngtrechterzwa m

Mycena haematopus

Du

nsteelsatijnzwa m

Ceastrum corollinum lawt\

Tepelaardster

Geostrum triplex

Cekraagde aardster

lnonotus radiatus

Elzenweersch ijnzwa m

Vaaggegordelde melkzwam

lamtl

Glinsterende champignonparasol

Macrotyphulo fstulosa

MorchelIa escuIenta

Cegordelde elzengordijnzwam

tl

Bleke parasolzwam

Stinkende wasplaat

Klein zweephaarschijÍje

a

m u s lew

Popu lieren leemhoed

m i nutissi m a

F lagelloscyph

o s

Lepiota subalba

Vals judasoor

tl

La cta ri u s ev

Plompe champignon

Auriculariopsis ampla

Cl

uca

Suillus bovinus

Loctarius hepatícus
Lepiota castaneo

M ela n ole

Violetbruine vezelkop

Smakelijke melkzwam

i

Marasmius androsaceus

Strobil u rus ten

Teervlekkenzwa m

lew\

Leu co o ga ri c u s b a d h a m

Sneeuwwitte mycena

lschnoderma benzoinum
B6

ndelmos klo kje

Cewimperde aardster

lRLv Ll

Geastrum peclinatum
Gom

invoetmosklokje

RLI

O xy po ru

s popu

I i

n

C

us latNL)

b

e po

p ino

rote bloedsteelmycena
Witte populierzwam
Ei

I i

s

latntl

pknotszwam

6ewone morielje

lawtl

Poculum ftrmum
Rh o d ocy

Pij

kentakstromakelkje

Zwartwordende zalmplaat

Rhodotus palmatus
Stereum subtomentosum
Verpa conica

lawtl

Zalmzwam
Waaierkorstzwam
Vi

ngerhoedje

Drnt

Dank aan Ruben Walleyn voor het kritisch doornemen van de tekst.
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Selectie van aandachtssoorten van macroíungi voor de Vlaamse kust
RoDE LrJsr VLAANDEREN:

Wellryt &

Vener«rr.r [zooo]

Roor ltlsr NeoenLaruo: ARNoLDs & Vnr'r Or,,,rvEnrtc [r996j

!íetenschappelijke naam

Nederlandse naam

RL VI

RL NI

Ecotoop

Agaricus bernardii

Kweldercha m pignon

Ernstig bedreigd

Schor

Agaricus devoniensis

Zeeduinchampignon

Actueel niet bedreigd

Helmdu in

Agaricus dulcidulus [A. purpureus]
Agaricus litoralis [À. spiisicaulis]

Purperen champignon

Actueel niet bedreigd

Duingrasland

PIompe champignon

Bed rei gd

LooÍbos

Agaricus moelleri [A. praeclaresquamosus]
Agrocybe cylindracea

Pa

Actueel niet bedreigd

LooÍbos

Actueel niet bedreigd

Loofbos

Agrocybe paludosa

M oeras leem

Kwetsbaa r

Du

Agrocybe pusiola

Dwergleemhoed

Actueel niet bed rei gd

Helmduin

Uevoel g

Ou inva tiei

Alnicola tantilla
Arrhenia spathulata
Auriculariopsis ampla
Auriscalpium vulgare

rel hoench

a

m pigno n

Pàpu I ierleem hoed

hoed

ipwilgzom pzwam

Kru

r

invaltei

Mosd

in

Cesteeld mosoortje

Cevoel i g

Vals judasoor

Actueel niet bed re gd

LooÍbos
N aald

i

u

Oorlepelzwam

Actueel niet bedreigd

Kwets baa r

Bovista aestivalis

Írlelige bovist

Bed reigd

Actueel niet bed re gd

Mosduin

Bovista plumbea

Loodgrijze bovist

Actueel niet bedreigd

Actueel niet bgdreigd

Du ingrasla nd

Bovista pusilla

Kleine bovist

Bed reigd

Actueel niet bed re gd

Mosduin

Calocybe gambosa

Voorj aars pron

Actueel niet bed reigd

Struweel

i

krdder

Calocybe ionides

Paarse pronkridder

Camarophyllopsis foetens

Stinkende wasplaat

À/et uitsterven Ugaf

Chroogomphus rutilus
[Comphidius rutilus]

Koperrode spij kerzwam

Bed reigd

Clitocybe barbularum

Du

i

i

ig,a

Specifiek

bos

bos

Kwets baa r

N aald

Actueel niet bedreigd

LooÍbos
bos

Bed rei gd

N aald

ntrechterzwa m

Actueel niet bedreigd

Mosduin

Clitocybe phaeophthalma
[C. hydrogramma]
Clitocybe phyllophila

Spieri ngtrechterzwam

Actueel niet bed rei gd

LooÍbos

Crote bostrechterzwam

Actueel niet bed rei gd

Looí/naaldbos

Conocybe dunensis

Du in

Kwets baa r

À,4osduin

Cortinarius alnetorum
Cortinarius croceoconus
Cortinarius dunensis
Crinipellis scabellus

Cegordelde elzengordijnzwam

Actueel niet bed rel gd

Loofbos

Boomloze gordijnzwam

Actueel niet bed reigd

Loof/naaldbos

breeksteeltje

Witsteelgord ijnzwam

Du

Piekhaa rzwa m metje

metje

Bed rei gd

invallei

Kwetsbaar

Dui ngrasl and/hel md

Cevoelig

Helmduin

Cyathus stercoreus

M estnestzwa m

Cystoderma carcharias

Vleeskleurige korrelhoed

Dermoloma cuneifolium [D. atrocinereum]
Diplomitoporur flrr"si"ni

Crauwe barsthoed

Kwetsbaa

Duindennenzwam

Cevoelig

N aa ld

Blauwplaatstaalsteeltje

Actueel niet bedreigd

Mosduin

Actueel niet bedreigd

LooÍbos

Kwets ba

Entoloma

chalybaeum

satij nzwam

Bed

reigd

ru

r

àatàuoi

Duingrasland
bos

Entoloma hebes

D u n steel

Entoloma infula

Cewone helmsatijnzwam

Entoloma sericellum

S

Entoloma sericeum

Bruine satijnzwam

Actueel niet bedreigd

Duingrasland

Flagelloscypha minutissima

Klein zweephaarschi jfje

Looíbos

Flammulaster carpophilus

Beukendopvloksteeltje

Actueel niet bedreigd
Actueel niet bedreigd

Calerina badipes [C. cedretorum]
Calerina marginata
Calerina uncialis

Bru invoetmos klo kje

Kwets ba a r

N aald

bos

Actueel niet bedreigd

N aald

bos

Actueel niet bedreigd

Du ingras la nd

neeuwvloksatijn zwa m

Bu

ndelmosklokje

Duinmosklokje

a

r

Duingrasland

Kwetsbaa

r

Duingrasland

Duinvallei

u

i

n*

*

Wetenschappelijke naam

Nederlandse naam

RL VI

RL NI

Ecotoop

Ceastrum corollinum
Geastrum fimbriatum

ïepelaardster

Zeldzaam

Actueel niet bedreigd

LooÍbos

Cewimperde aardster

Bed reigd

Kwets baa r

N aa ld

Ceastrum minimum
Ceastrum pectinatum
Ceastrum schmidelii
Ceastrum triplex

Kleine aardster

Zeldzaam

Kwets baa r

Mosduin

Crote aardster

Actueel niet bedreigd

Bedreigd

N aa ld

Heideaa rdster

Bed reigd

Bed

reigd

bos

bos

l\4osduln

Cekraagde aardster

Actueel niet bedreigd

Actueel niet bedreigd

Struweel/looÍbos

Ceoglossum cookeianum

Brede aardtong

Actueel niet bedreigd

Actueel niet bedreigd

Mosduin

Geopora arenicola

Kwets baa r

Mosduin

Comphidius glutinosus

Zandputje
Slijmerige spijkerzwam

Ernstig bedreigd

Naald bos

Hebeloma leucosarx

Vleeskleurige vaalhoed

Actueel niet bedreigd

Du

Hebeloma psammophilum

Dui nvaalhoed

Onvoldoende

Hebeloma pusillum

Wílgenvaalhoed

Helvella corium

Zwarte schotelkluifzwam

Hemimycena lactea

Met uitsterven

bedreigd

gegevens

invallei

Duinvallei

Actueel niet bedreigd

Du inva

Actueel niet bedreigd

Du inva llei

Sneeuwwitte mycena

Actueel niet bedreigd

Naald bos

[Auricularia auricula-iudae]
Hohenbuehelia culmicola

Echt judasoor

Actueel niet

Helmharpoenzwam

Cevoelig

Helmduin

Hygrocybe acutoconica

Pu

ntm utswasplaat

Actueel niet

Bedreigd

Du ingras land

Hygrocybe conicoides

Du

inwasplaat

Bedreigd

Gevoelig

Duingrasland

Hygrocybe insipida

Ka

Hyphodontia sambucina

Witte vlierschorszwam

lnocybe aeruginascens

Croenverkleu rende vezelkop

Actueel niet

lnocybe cincinnata var. major

Violetbruine vezelkop

Actueel niet bedreigd

N aa ld

lnocybe dunensis

Ceelbruine duinvezelkop

Gevoelig

Struweel

Actueel niet bedreigd

Specifiek

llei

Hirneola auricula-judae

bouterwa

s

pl

aat

Actueel niet

bedreigd
bedreigd

bedreigd

Kwetsbaar

Struweel

Duingrasland
Struweel
Duinvallei
bos

Helmduin

Inocybe psammophila

Du i nvaal hoed

lnocybe serotina

Grote duinvezelkop

Kwetsbaar

Struweel/looíbos

lnocybe vulpinella

Kleine duinvezelkop

Actueel niet bedreigd

Duinvallei

lnonotus radiatus

Elzenweersch ijnzwa m

Actueel niet bedreigd

r"ofuoi

lschnoderma benzoinum

Teervlekkenzwa m

Actueel niet bedreigd

Waarschijnlijk bedreigd

Kwets baa r

N;iJ6;;--il;;tt"i----N;;iab;

Bedreigd

Cevoel i g

LooÍbos

Actueel niet bedreigd

N aa ld

Kastanjeparasolzwam

Actueel niet bedreigd

Looí/naaldbos

Lepiota erminea [1. alba]
Lepiota subalba

Duinparasolzwam

Actueel niet bedreigd

Du ingras la nd

Bleke parasolzwam

Actueel niet bedreigd

Loof/

Lepista rickenii

Cemarmerde schi jnridderzwam

Kwets baa r

Duingrasland

Leucoagaricus badhamii

Bloedende champignonparasol

u evoel r g

Looí/naaldbos

ILeucocoprinus georginae]
Leucoagaricus serenus

Clinsterende champignonparasol
Witte champignonparasol

Cevoelig

LooÍbos
Loofbos

Lycoperdon lividum

Melige stuifzwam

Macrotyphula fistulosa

Pij

Marasmius androsaceus

Paardenhaartaailing

Actueel niet bedreigd

6evoelig
Actueel niet bedreigd
Actueel niet bedreigd
Actueel niet bedreigd

Marasmius anomalus IM. litoralis]

Duintaailing

Actueel niet bedreigd

Bedreigd

Du

Laccaria maritima

Duinfopzwam

Lactarius deliclosus

Smakelijke melkzwam

Lactarius evosmus

Vaaggegordelde

Lactarius hepaticus

Levermelkzwam

Lepiota castanea

Cevoelig

melkzwam

Actueel niet

bedreigd

bos

n

aa ld

bos

Leucoagaricus georgi nae

Actueel niet bedreigd

pknotszwam

Mosduin
LooÍbos
N aald

bos

ingrasland

"

schappelijke naam
vlela

noleuca

ci

nereiíol ia

Nederlandse naam
Du

Ecotoop

RL NI

RL VI

Actueel niet

inveld ridderzwam

bedreigd

Helmduin

/elanoleuca excissa

Crijze veldriàderzwam

Actueel niet bedreigd

Du ingras land

rlelanoleuca melaleuca

Kale veldridderzwam

Cevoelig

Naaldbos

/orchella esculenta

Cewone morielje

LooÍbos

r'lycena amicta

Donzige mycena

Actueel niet bedreigd
Actueel niet bedreigd

N aald

bos

ulycena capillaripes

Stin kende roodsnedemycena

Actueel niet bedreigd

N aald

bos

Croene mvcena
Bittere mycena

Actueel niet bedreigd

Mosduin

Kwetsbaa r

Du

ulycena haematopus

Crote bloedsteelmycena

Actueel niet bedreigd

Looí/naald bos

v'lycena seynii

Zeedenmycena

Kwetsbaar

N aa ld

rleottiella rutilans

Oranje mosbekertje

Actueel niet bedreigd

Mosduin

)ligoporus íragilis
)mphalina galericolor
)xyporus populinus

Vlekkende kaaszwam

Gevoelig

N aald

Actueel niet bedreigd

Mosduin

Witte populierzwam

Kwets baa r

LooÍbos

)eziza ammophila

Zandtu pje

Ernstig bedreigd

Helmduin

ulycena chlorantha
vlycena erubescens

)hallus hadriani
)hellinus hippophaecola
)oculum firmum

D u in

Bed rei gd

mostrechtertje

I

Helmd u in

Duindoornvuurzwam

Actueel niet bedreigd

Eikentakstromakelkje

Actueel niet bedreigd

LooÍbos

Actueel niet bedreigd

Du ingra

Duinfranjehoed

Actueel nret bedreigd

Helmdu in

ko pje

Actueel niet bedreigd

Du ingras la nd

Actueel niet bedreigd

N aald

bos

Actueel niet bedreigd

N aald

bos

Kwets baar

Du in grasla nd

instin kzwa m

Bedreigd

)silocybe coprophila

M estkaa

-richoglossum hirsutum
-richoloma cingulatum

iicholoma imbricatum
iicholoma myomyces
ubaria dispersa
-ulostoma brumale

:ulostoma

melanocyclum

/erpa conica
(ylaria oxyacanthae

bos

Struweel

Du

Kleine spelden prikzwam

iuillus bovinus
iuillus collinitus
iuillus granulatus

bos

Kwets baa r

)oronia erici
)sathyrella ammophila

lamaria eumorpha
lamaria flaccida
lhodocybe popinalis
lhodotus palmatus
lussula cessans
lussula persicina
lussula xerampelina s
itereum subtomentosum
itrobilurus tenàcellus
itropharia coronilla IPsilocybe coronilla]

invallei

N aald

I

Zeldzaam

boskoraa lzwam

Slappe koraalzwam
Zwartwordende zal

m

plaat

LooÍbos
N aa ld

Actueel niet bedreigd

Actueel niet bedreigd
Actueel niet bedreigd

Actueel niet bedreigd

Bed rei gd

N aa ld

Actueel niet bedreigd
Actueel niet bedreigd
Actueel niet bedreigd
Actueel niet bedreigd

LooÍbos

N aald

bos

N aald

bos

N aa ld

bos

Du in bos russu la

Bed

Kruipwilgru

Roodvoetru ssu

I

a

la nd

Actueel niet bedreigd

Zalmzwam
ss u la

s

reigd

Waaierkorstzwam
Bittere dennenkegelzwam
Okergele stropharia

bedreigd

Du

bos

invallei

N aald

bos
bos

It4osduin

Koeieboleet

Actueel niet

Valse melkboleet

Zeldzaam

Bed rei gd

Melkboleet

Bed re i gd

Kwetsbaa

Ruige aardtong

Bed

reigd

Bed reigd

Du

ingrasland

Ceringde ridderzwam
Fijnschubbige ridderzwam
Muisgrijze ridderzwam

Actueel niet bedreigd

Actueel niet bed rei gd
Actueel niet bedreigd

Du

invallei

Bedreigd

N aald

bos

Bed reigd

Kwetsbaa r

N aa ld

bos

Actueel niet bedreigd

Struweel

Actueel niet bedreigd
Actueel niet bedreigd

Ívlosdu in

Kwetsbaar

Struweel/ loofbos

Actueel niet bedreigd

Struweel

M

eidoorndonsvoetje

Cesteelde stu ifbal

Actueel niet bedreigd

Donkerstelige stuiÍbal

Zeldzaam

Vi

ngerhoedje

M

eidoo rn besgeweizwa m

BeJ

reigd

r

Mosduin

Specifiek

ZOOCDIEREN
Katrien De Maeyer en Claude Velter
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lu rHe FlEtutsu coAsrAL
THREATENED

oR

RARE

tLIpoRTED FRoM THE

DUNES,

SAMENVATTINC

32

t\4AMMAL spEclEs HAVE BEEN oBsERVED REGULARLy.

oN THE FLEMtSH
MEotrenneueat

RED Ltsr.

Exolc

AREA tN THE t3TH

spECrES HAVE ALso

coloNrzED ÍHE DUNE

cetrunv. THts sprctrs

pREFERs

tNG, DtcGtNG AND ExcRETtoN AcTlvtTlEs HAVE A HUGE tNrpAcr oN THE vEcEïAïtoN.

urtoru. Recrrurrv, THE Fox coloNtsED THE DUNE
CROUND-BREEDINC BIRDS.

AREA

A6AtN.

lrs

NoNE oF THEsE ls DUNE spEctFtc AND

pnrsENcr cAN

lnrl.

sANDt opEN

sEVEN spEclEs ARE CATEGoRtzED As

PnoglgLv rHE Mosr il\4poRTANT spEcrEs ts rHE RABBtI

HABtTATs

wtrH

A cERTAtN AMouNT oF sHELTER. Tuptn

cuz-

Vtnll

otsenses HowEVER, LED To A DRAMAT|c DEcLtNE oF THE RABBIT popu-

HAVE

A suBsrANTtAL NEcATtvE tMpAcr oN THE pREsENcE AND DENstrrEs oF

lN

DE VLAAMSE KUSTDUTNEN wERDEN

Tor

NU ToE 32 sooRTEN zoocDtEREN REcELMATtc wAARcENoi/EN. CrEru eNxrre sooRT rs DUrNspEcrFrEK EN ZEVEN sooR-

TEN Zl'N OP6ENOi,{EN tr.t Or ROOe LUST. OOK UITHEEMSE SOORTEN KOLONTSEERDEN HET DUtN. We

utt get MtoorLLANDs zEEcEBtED

lrtCHr

DE EELANCRt'KSTE SOORT tS HET KONtJN, TNCEVOERD VAN-

tr.i oe t3DË eeuw. Ze vERKIEZEN opEN, zANDtGE TERRETNEN, t\itET voLDoENDE BEscHUTÍtNc, WAAR zE DooR BEcRAztNc, vER6RA-

vtNG EN BEtiEslNc EEN cRorE lMpAcr KUNNEN HEBBEN op DE vEcETATIE. VtnnrE ztE«rrs zoRcDEN vooR EEN STERKE rNKRrMprNc vAN DE popuLlttes.
VOS KOLONISEERDE HET DUIN RECENTELIJK OPNIEUW EN KAN EEN STERKE INVLOED UITOEFENEN OP DE AAN!íEZIGHEID VAN CRONDBROEDENDE

VOCELS.

Oo« or

145

lnle;ding

De samenstelling van de Vlaamse zoogdierenfauna heeft in de loop
der eeuwen een aantal ingrijpende veranderingen ondergaan. Zo

I

zijn reeds lange tijd de grote carnivoren, herbivoren en omnivoren
verdwenen en is het areaal van vele andere zoogdieren aanzienlijk

ingekrompen. ln de meeste gevallen werd het verdwijnen van een
soort in de hand gewerkt door de mens. Biotoopverlies of -versnip-

\

pering, gewijzigd grondgebruik of onaangepaste terreinbeheer vor-
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men in veel gevallen de belangrijkste bedreigingen. Anderzijds werden streekvreemde soorten, al dan niet vrijwillig, door de mens

geïntroduceerd. Het is dus niet altijd even duidelijk of een soort tot
de inheemse íauna mag worden gerekend [CntrL, t994].

k

lVat zoogdieren betreft, zijn er weinig gebiedsdekkende inventarisatiegegevens voorhanden. Dit is gedeeltelijk toe te schrijven aan het

,a

feit dat de dieren voornamelijk in de duisternis of 's nachts actief

U

'!

\

zijn, zodat er maar weinig onderzoek wordt verricht.
Bronnen, tenzij anders vermeld, zijn 'Zoogdieren van West-Europa'

I

T

ILANcE e,

al., tgg4],'Rode lijst van de zoogdieren in Vlaanderen'

[Cnrrr, r994], 'Atlas van de Nederlandse zoogdieren' [Bnor«rutzsn eÍ

i

al.,l99zl en 'De voorlopige atlas van de Vlaamse zoogdieren',

E

È

T

II

opge-

steld door de Jeugdbond voor Natuurstudie en Milieubescherming,
onder meer te raad plegen op http: I I zwg.atlas.tri pod.com/index. htm

I

I

t

I

S oortenaantal en bedreiging

De totale soortenlijst in bijlage omvat 40 soorten, waaronder een

Ook zijn zoogdieren, in tegenstelling tot sommige soorten planten,

zeldzaamheden of twilfelachtige waarnemingen [zie ook

zwammen, ongewervelden of vogels, meestal niet gebonden aan

RAPPË

et ol.,

t996).Teezoogdieren worden hier niet besproken.32 soorten wor-

een specifieke [duin]habitat. Ze hebben vooral nood aan een gevari-

den aan onze kust min of meer regelmatig waargenomen. ln de dui-

eerd landschap, waar struwelen, ruigten, graslanden en korte vege-

nen komen geen typische zoogdiersoorten voor.7 soorten zijn

taties elkaar regelmatig afwisselen. Een aangepast beheer, waarbij

opgenomen in de Rode lijst [tabel 6.t] en kunnen als aandachts-

vegetatiemozaïeken gevormd en in stand gehouden worden, is

soorten worden beschouwd. Het is zo goed als uitgesloten dat de in

noodzakelijk. Voor de verbreiding, vestiging en instandhouding van

Vlaanderen uitgestorven otter het duingebied weer koloniseert. Het

populaties zijn ook zoogdieren aangewezen op punt- en lijnvormige

laatste exemplaar van de otterpopulatie in de Fonteíntjes zou zijn

landschapselementen, die ervoor moeten zorgen dat grotere natuur.

afgeschoten in r 946

gebieden niet geïsoleerd geraken.

[ANot,rtEt\,r, r 99o].

Over de populatiedichtheden van zoogdieren in Vlaanderen zijn wei

nig gegevens beschikbaar en hetzelfde geldt voor de evoluties van
aantallen.

Rode lijst-categorie

Bedreigd

Soort

Brandts'vleermuis, grijze
u is, waterspitsmuis
gewonebaardvleermuis,ruige
grootoorvleerm

Vermoedelijkbedreigd

dwergvleermu is, gewone
grootoorvleerm u i s
Zeldzaam

velds pitsm

u

is

Tabel 6.r. Bedreigingsstatus van zoogdieren die nog voorkomen in de Vlaamse kustduinen

ICRTEL,

r994].
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*ordt

hier geen onderscheid gemaakt lussen Eewone bosspitsmuis Ílorcx onneusl en

tweekleurige bosspitsmuis ÍSorcx coronatusl, omdat de soorten enkel te onderscheider zijn

S

I

oortbesprekingen

NsEcTENETERs F

door chromosomenvergeliiking en soms door zeer nauwkeurige schedelmetingen.

N

Waterspitsmuis is waargenomen in de omgeving van de Kleiputten

sECTtvoRAl

van Heist [CosyNS et al., t9991. De soort heeft nood aan water van
Het menu van insecteneters bestaat bijna geheel uit ongewervelden,

goede kwaliteit, waarbij ook een goed ontwikkelde water- en oever-

die in de bodem en in de strooisellaag leven, zoals kevers, pissebed-

plantenvegetatie aanwezig moet ziin.

den, wormen, spinnen, slakken, ... Aanwezigheid van een goed ont-

Hoewel van de veldspitsmuís de specifieke biotoopeisen niet goed

wikkelde strooisellaag is voor de meeste van deze soorten een must.

gekend zijn, staat in ieder geval vast dat de soort aÍhankelijk is van
een kruidenrijke, opgaande vegetatie en een voorkeur vertoont voor
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De egel komt waarschijnlijk zowat overal in het duingebied voor,

kleinschalige landschappen. Er zijn meldingen van veldspitsmuis in

aangezien hij een zeer gevarieerd menu heeft en vrij weinig eisen

de Zwinstreek [mond. med. W. Van Landuyt] en in het

stelt aan de leeíomgeving.

Westhoekreservaat IE.R.E., r994], hoewel de soort er bij de inventari

De mol prefereert rulle, humusrijke grond, waarin het gemakkelijk

satie in 2ooo niet terug gevangen is.

graven is, waar voldoende regenwormen voorkomen en waar het

grondwater niet te hoog staat. ln gebieden op droge zandgrond zijn
de dichtheden meestal gering.
Bosspitsmuis lsorex araneus
spitsmuis

of coronotusl5,

huisspitsmuis en dwerg-

zijn waarschijnlijk algemeen en komen in de duinen vooral

in ruige graslanden en struwelen voor. De vegetatie moet vrij dicht
en bodembedekkend zijn. De eerste twee soorten werden in behoor-

lijke aantallen aangetroífen in het \)íesthoekreservaat, Ter Yde en de
lJzermonding, dwergspítsmuis in iets mindere mate [tabel 6.21. De
bosspitsmuis

mijdt zandige gebieden met losse bodem omdat deze

soort 's winters ondergronds leeft, dit in tegenstellingtot de dwergspitsmuis. Spitsmuizen mijden lage vegetaties zoals mosduinen en

kort gegraasde of gemaaide terreinen.
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Het is niet duidelijk of het inrichten van meer geschikte plaatsen in

A]

een aantal oude bunkers ook meer overwinterende vleermuizen zal
De kuststreek is, zeker wat vleermuizenonderzoek betreft, nog een

aantrekken. ln het Hannecartbos werd een drietal jaar geleden een

witte vlek op de verspreidingskaart en verdient zeker meer onder-

bunker aangepast, tot op heden zonder succes. Het is echter wel

r999]. Toch worden op een aantal gekende over-

bekend dat vleermuizen niet altijd vlot geschikte plaatsen kolonise-

winteringsplaatsen sinds de jaren tachtig systematisch wintertellin-

ren, wat nog eens het belang onderlijnt om gekende overwinterings

gen gehouden.

plaatsen te behouden en beschermen.

zoek [Vnr.r DE

SrJpE,

De best gekende plaatsen die van groot belang zijn voor overwinterende vleermuizen, zijn de ondergrondse militaire gangen in

Verder komen in de kuststreek tijdens de zomer ook gewone dwerg-

Walraversijde, beter gekend als het Domein van Prins Karel.

vleermuis, ruige dwergvleermuis, laotvlieger en rosse vleermuis voor,

Vóór de openstelling van het Domein herbergden de talrifke bunkers

maar hierover is nog relatief weinig gekend. Tweekleurige vleermuis

tijdens de winter 20 à z5 vleermuizen.

kan grote afstanden afleggen, waardoor het steeds mogelijk is om,

VAN ToRRE

[r987] vond er

gewone baardvleermuis, brondts' vleermuis, watervleermuis, gewone en

met name in de herfst, trekkende dieren aan te treffen [op zo sep-

grijze grootoorvleermuis. Kort na de opening en renovering echter,

tember r989 werd één exemplaar waargenomen tegen de gevel van

zorgde verstoring ervoor dat het aantal overwinteraars zakte naar

een woning te Blankenbergel.

een zestal. De grootoren hadden dit gebied verlaten. Overleg tussen

Als jachtgebied hebben open duin en struweel minder betekenis,

vrijwilligers van de Vleermuizenwerkgroep en de Provincie West-

bos en water des te meer [Klerevn, r995]. Bos en bebouwing kunnen

Vlaanderen die samen het gebied beheren, resulteerde in enkele

als schuilplaats en kraamkamer dienen, al naargelang de vleermui-

kleine, maar succesvolle ingrepen om verdere verstoring te vermij-

zen soo rt.

den en het microklimaat in bunkers en gangen te herstellen. Sinds

r998 zitten de aantallen terug in stijgende lijn met in totaal 27 en

21

exemplaren van baord-, Doter- en grootoorvleermuis in zooo en 2oor.

ln het Zwin overwinteren jaarlijks enkele baardvleermuizen.
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z6 konijnen per hectare en in Dunes fossiles de Chyvelde op r8

AASAcHrrc EN ILAco^,toRPHAJ

konijnen per hectare [SoMERs, 2oo2l. Aangezien konijnen territoriaal
De hoas komt in lage aantallen voor
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in uitgestrekte graslanden met

gedrag vertonen, zou 64 konijnen per hectare een sociaal maximum

ro konijnen evenveel

veel reliëf, zodat het dier zich in de kuilen kan verschuilen.

zi.in ILocKLEy, r976]. Goed om weten is dat

Bosranden, ruigtezomen en heggen worden als rustplaats gekozen,

eten als

vooral in de winter. Hazen worden af en toe aangetroffen in de dui-

De populatiegroottes worden in de duinen aan de Vlaamse kust

nen, voornamelijk in duin-polderovergangen zoals in D'Heye en de

gereguleerd door verschillende ziekten. Aanvankelijk bezweek 99/"

Oostvoorduinen. Sommige dieren wagen zich zelfs tot op het

van de konijnen aan myxomatose, maar tegenwoordig is het sterfte-

strand [mond. med. C. Velte4. De laatste jaren wordt in verschillen-

cijfer verlaagd tot zo'n 5o7o. Momenteel echter doodt vns [Viral

de Europese landen, ook in België, een abnormale sterfte vastge-

Haemorrhagic Syndromel, ook wel nuo of nco genoemd, een groot

steld, waardoor meerdere hazenpopulaties gedecimeerd werden. De

deel van de dieren. Deze populatieschommelingen kunnen een

virusziekte die aan de basis daarvan ligt, staat bekend als

belangrijke impact hebben op vegetatiesuccessie en -structuur. ln

esHs

r schaap ILocrLrv, r976].

[European Brown Hare Syndrome].

jaren van hoge konijnendichtheden kan de graasdruk zodanig hoog

Het konijn is geen inheemse soort, maar werd rond t3oo vanuit het

zijn, dat uitbreiding van struweel en bos in belangrijke mate wordt

Middellands zeegebied geïntroduceerd [vAN

tegengehouden, omdat uitlopers en kiemplanten van struiken en

DER Freru,

r963].

Konijnen komen verspreid voor over de hele kuststreek, in verschil-

bomen opgevreten worden. ln jaren van lage dichtheden daarente-

lende dichtheden. Ze verkiezen open, zandige terreinen, met vol-

gen kan een sterke vergrassing, verruiging en verstruweling optre-

doende beschutting, waar ze door begrazing, vergraving en bemes-

den. Bij een middelhoge graasdruk blijkt het hoogste aantal plan-

ting [latrines!] een grote impact op de vegetatie kunnen hebben.

tensoorten voor te komen.

De

konijnen zullen steeds terugkeren naar die plaatsen waar, mede
dankzij hun eigen graasactiviteit, de vegetatie kort en jong blijít
[DREEs,

r992].

Recent onderzoek schat de populatiedíchtheden [augustus 2ooo] in

de lJzermondingop 54 konijnen per hectare, in de Doornpanne op

t
'l

ó

{h:
["\
Kruanc or r n eru

[RoorrvrrrJ

plaatsen in Vlaanderen zijn ontsnapte en uitgezette dieren erin
geslaagd levensvatbare populaties op te bouwen, waaronder in het

Sommige soorten knaagdieren zijn plaatselijk zeer talrijk.

Calmeynbos [en omgeving] in De Panne, waar volgens recente schat-

Afhankelijk van soort, plaats en tijdstip kunnen muizendichtheden

tingen zo'n 2oo à 3oo dieren leven

oplopen tot

lnventarisatie van muizen in het duingebied gebeurde tot voor kort

meer dan 75o dieren per hectare. Ze vormen belangrijk

[VERBEyLEN

& Marrnvsrr, r998].

stapelvoedsel voor roofdieren, rooívogels en uilen. Ze zijn dus een

aan de hand van braakbalanalyses van in de duinen roestende uilen.

onmisbare schakel in ecosystemen. Van enkele soorten kleine

Aangezien het foerageergebied van deze vogels echter eveneens in

knaagdieren zijn periodieke aantalschommelingen bekend, cycli van

de polder kan gelegen zijn, is de informatie betreffende het voorko-

drie of vier jaar, die gevolgd kunnen worden door aantalsveranderin-

men van de prooidieren in de duinen zelf onzeker. ln zooo werd

gen van hun predators.

een onderzoek gestart naar de verspreiding en de biotoopvoorkeur

De meeste knaagdieren hebben voornamelijk een vegetarisch menu

van muizen, met behulp van life-traps IK. De Maeyer, M. Hoffmann

[grassen, kruiden, wortels, zaden, bast, ...] dat afgewisseld wordt

& A. Smeers, ongepub. geg.l.

met voedsel van dierlijke aÍÏomst. Cezien de hoge voortplantingsca-

Onder de woelmuizen lArvicolidael komen rosse woelmuis, veldmuis

paciteit van de meeste soorten, kan de lokale achteruitgang van een

en oardmuis in de duinen

soort vaak toegeschreven worden aan het verdwijnen van biotoop-

in zeer grote getale gevangen in het Westhoekreservaat, Ter Yde en

elementen die voor die soort belangrijk zijn.

de l.f zermonding.
l.f

vrij algemeen voor. Vooral de aardmuis

Rosse woelmuis

is

werd niet gevangen ín de

zermonding. Veldmuis werd in de l.lzermonding en in het

De eekhoorn is sterk bosgebonden. Gezien de afhankelijkheid van

Westhoekreservaat aangetrofíen, maar nooit in grote aantallen. ln

rijpe boomzaden en vruchten, is de leeftijd en de bomensamenstel

het algemeen zouden veldmuizen een voorkeur hebben voor kleiïge

ling van het bos van primordiaal belang. Toch komen er eekhoorns

en lemige bodems, terwijl oordmuizen zandiger gronden zouden ver-

voor in de Duinbosjes in De Haan [zie ook Anorurrr',r, r987].

kiezen. Wel moet opgemerkt worden dat aardmuizen zich gemakke-

De Siberische [of Aziatische] grondeekhoorn lTamios sibiricusl, is oor-

lijk door live-traps laten verschalken, terwijl dit voor veldmuizen

spronkelijk aÍÏomstig uit Azië en Europees Rusland, maar verkiest

niet het geval is, zodat een vertekend beeld kan optreden. Net als

dezelfde biotopen als de inheemse eekhoorn. Op enkele beperkte

spitsmuizen, mijden woelmuizen lage vegetaties zoals mosduinen

l5l

Ruig gr1:land
v99;[gq; *:t-r

Veldmuis
Aardmuis

-È
voorkeu r -r-**afÏeer

Boss its m ut5

Huiss itsmuis
its m u
Bosmuis

Rietruigte
n.s.
voorkeur ***

Bramenr!{'gte
afkeer *

Helmduin

Mosduin

n.s.

n.s

n.s.

n.s

2flgsl

n. s.

n. s.

aÍkeer 'r

n.s

n. s.

n. s.

n. s.

n.5.

VOOrkeu r

n.5.

n. s.

sfftgg1 :t-t'l

aIKeer

n. s.

n.s.

afkeer

*

afkeer

^

"^

':t'*

Duindoornstruweel

voorkeu r

-*

-/<;r-:r

VOorkeur

tr)t

*,r-*

VOOrkeU r -*

voorkeur
n.S.

Tabel6.2.Biotoopvoorkeurvanspitsmuizen,waremuizenenwoelmuizenindelJzermondinginaugustus2ooolx2-testen:n.s.:nietsignificant,*:P<o.o5,**

***

n.5

n.s
n.s

p<o.o],***'

p < o.ool] ÍK. De Maeyer, M. Hoffmann & A. Smeers, ongepub. geg.]
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en kort gegraasde of gemaaide terreinen.

klein. Dit maakt de dwergmuis op langere termijn kwetsbaar indien

Aanwijzingen dat ondergrond se woelmuis in de duinstreek zou voor-

niet voldoende rekening wordt gehouden met het behoud of het

komen, vloeien voort uit braakbalanalyses IDe Sneorlern ei a/.,

creëren van verbindingselementen in het sterk versnipperde land-

r9881. De soort werd bovendien waargenomen in de

schap. Bosmuis en dwergmuis mijden, net als spitsmuizen en woel-

Oostvoorduinen IHorrn,tnr'rn et al., t9981. Hun ondergrondse levens-

muizen, lage vegetaties zoals mosduinen en kort gegraasde of

wijze maakt het moeilijk hun aanwezigheid in een gebied vast te

gemaaide terreinen.

stellen. Ze laten zich ook weinig door live-traps verschalken. Dit zijn
twee redenen waarom de soort mogelijk onderschat wordt.
Woelrat en muskusrat

zijn in het duingebled waarschijnlijk niet echt

Huismuis en bruine rat komen meestal voor in de buurt van bebou-

wing. Zwarte rat werd één keer waargenomen in de polder of bin-

algemeen, aangezien ze vooral voorkomen langs waterlopen, met

nenduinrand in Blankenberge-Zeebrugge IHolsBEEK et al., t9861.

dicht begroeide oevers.

Voor de slaapmuizen lcliridael is enkel de eikelmuis, in de volks-

mond 'fruitrat', aan de kust vertegenwoordigd. De soort breidde
Wat de ware muizen lMuridael betreít, werden dwergmuis en gewone

zich langzaam uit langs de kuststrook van west naar oost.

bosmuis regelmatig gevangen in het Westhoekreservaat, Ter Yde en

Eikelmuizen zouden al voor de zestiger jaren aan de Westkust aan-

de lJzermonding [tabel 6.2]. Bosmuis [zeer talrijk] lijkt een voorkeur

wezig geweest zijn IBor.rrr, ]9931 en in t989 werden slapende dieren

te hebben voor braamruigtes en struweel. Dwergmuis [minder talrijk]

opgemerkt in Raversí,jde, wat zou betekenen dat er dieren in

daarentegen verkiest [duinriet]ruigten bestaande uit hoog gras,

geslaagd zouden zijn de lJzer over te steken. I n t 992 werden exem-

waarin ze in de zomer kenmerkende, bolvormige nestjes maakt,

plaren opgemerkt in Knokke en Duinbergen. De soort wordt voorna-

meestal op ro tot 50 cm hoogte. De winternesten bevinden zich op

melijk aangetroffen in antropogene omgeving en blijkt een cultuur-

de grond en zijn meer spoelvormig. De populaties van dwergmuis

volger te zijn [Vnru Covce

liggen waarschijnlijk verspreid langs de kust, maar ziin meestal

l, r99z].

m
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Roororrnen [CrnlrvonrJ

Brabantl [Ver.r Der.r Bence, r998]. Het is een cultuurvolger met voorkeur voor een kleinschalig landschap.

Roofdieren spelen een belangrijke rol in ecosystemen. Ze staan aan
de top van de voedselpiramide, wat ook betekent dat ze eigenlijk

B

geen natuurlijke vijanden hebben. Verder zijn ze volledig afhankelijk

De uos is zeker sedert r995 verspreid over geheel Vlaanderen aanwe-

van de hoeveelheid prooidieren. Roofdieren zijn onder natuurlijke

zig, in min of meer gestabiliseerde dichtheden, ook aan de kust

omstandigheden zelden de oorzaak van het zeldzaam worden of uit-

[mond. med. K. Van Den Eerge]. IHer]kolonisatie van de kustduinen

sterven van een bepaalde prooidiersoort.

gebeurde vanuit de zandstreek ten westen en ten zuiden van Brugge

Hondachtigen lCanidael

[Vnr.r Cor.,lerr,

A

Marteracht igen lM usrelidael

r992]. De eerste melding dateert van r99r, een exem-

plaar in Oostduinkerke, maar tegenwoordig komt de soort verspreid

Wezel, hermelijn en bunzing hebben een voorkeur voor kleinschalige

over de kuststreek voor. Uitgestrekte vlaktes afgewisseld met ruigtes

biotopen met goede ecologische infrastructuur. Voldoende voedsel

en bossen genieten in principe de voorkeur, maar vossen kunnen

en enige vorm van dekking is steeds vereist. Wezels concentreren

overal gedijen, zolang ze maar voldoende dekkíng, voedsel en veilige

zich op woelmuizen, terwijl hermelijn woelmuizen, konijnen en

nestplaatsen vinden.

vogels verkiest. Bunzing heeft het minst gespecialiseerde menu, dat

Het voedsel van vossen in duinen bestaat voor

bestaat uit kleine zoogdieren, vaak aangevuld met amfibieën. De

IMULDER,

drie soorten komen in de duinen waarschijnlijk algemeen voor,

het aantal jonge vossen dat wordt grootgebracht in een bepaald jaar,

wezel vermoedelijk in de grootste aantallen, hoewel er meer bunzin-

afhankelijk is van het aantal vossen en het aantal konijnen op die

gen als verkeersslachtoffer gevonden worden.

plaats, op dat tijdstip IEr.rcruruo, r98o; MAcDoNAro, r98o; Vor{

De eerste meldingen van steenmarter dateren van halfweg de jaren

Scrlrrz, r984]. Daarnaast kunnen vossen een gevarieerd menu

'9o, waarna de soort een aantal keer aan de westkust werd waarge-

spreken: muizen [vooral woelmuizen], vogels, regenwormen, insecten

nomen en een enkele keer aan de middenkust. Na een decennialan-

[vooral kevers], eieren, aas, afval en plantaardig materiaal. Het zijn

ge afwezigheid is de soort volop aan herkolonistie bezigin West- en

echte opportunisten en leggen zich steeds toe op die voedselbronnen

Oost-Vlaanderen, waarbij de opmars noord- en westwaarts verloopt

die het meest en gemakkelijkst beschikbaar zijn [Murorn, r988], zodat

[respectievelijk vanuit Noord-Frankrijk, Henegouwen en Vlaams

de kans zeer klein is dat vossen zeldzame prooisoorten uitroeien.

75- 90% uit konijnen

r988]. Een natuurlijk regulatiemechanisme zorgt ervoor dat

aan-

r5l

Er wordt gehoopt dat de vos de onnatuurlijke stand van de fazant

ciale plaatsen wordt geprobeerd de verwilderde katten weg te van

zal beperken. Fazant is een soort die voor de jacht werd geïntrodu-

gen en over te brengen naar een dierenbeschermingsorganisatie.

ceerd, maar als exoot niet thuishoort in het ecosysteem. Mogelijks

oefent de fazantenpopulatie een negatieve invloed uit op de inheem

EvE N HoEVr6
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se herpetofauna.
De raa vereist de aanwezigheid van voldoende dekking, bosjes
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C

Verwilderde katten

of

struweel, waarin ze zich - hoofdzakelijk overdag - kunnen schuilhou-

Verwilderde katten kan men geenszins beschouwen als vervanger

den. Vooral bij schemering gaan ze grazen in de meer open gebie-

van een ontbrekende schakel, die van de ontbrekende grotere roof-

den. Dat de ree vaker in West- en Oost-Vlaanderen opduikt, zij het

dieren, wat daarentegen bij grote grazers wel het geval is.

nog steeds in zeldzame gevallen, heeft waarschijnlijk in grote mate

Een populatie verwilderde katten in een duinenreservaat wordt niet

met de uitbreidende maïscultuur te maken. Mogelijke bronpopula-

gereguleerd door het aanbod van prooien, wat bij een natuurlijke

ties bevinden zich in Noord-Frankrijk, waar de soort regelmatig voor

populatie van roofdieren het geval is, noch door de beheerders, zo-

de jacht wordt uitgezet. Er

als bij het inzetten van grote grazers. Het gaat om halfwilde katten

in de Vlaamse kustduinen bekend [mond. med. M. Leten].

die, ofwel in de tuinen van omwonenden bewust bijgevoederd wor-

ln de winter van 'r995 ontsnapten enkele damherten uit een nabijge-

den, of die in het ruime aanbod van aíval nog gemakkelijk hun kost-

legen recreatiepark en verbleven daarna even in het Westhoekreser-

je kunnen bijeen scharrelen in moeilijke perioden. Hierdoor ont-

vaat. Bovendien werden er enkele dieren uitgezet. ln het voorjaar

staan abnormaal hoge dichtheden aan katten, die prederen op

van 2oor werden nog twee dieren gesignaleerd [mond. med. M.

broedvogels en kleine zoogdieren. Vooral grondbroeders komen

Leten] maar actueel zijn de dieren verdwenen.

hierdoor in de problemen, bijvoorbeeld sternen in Heist en
Zeebrugge en tapuiten in de lJzermonding [mond. med. R. Desaever].
Ook in alle andere kustreservaten worden geregeld katten waargenomen. Een duidelijk beeld over hoe zwaar de predatiedruk op de diverse soorten vogels en zoogdieren weegt, is er echter nog niet. Op cru-

zijn slechts twee waarnemingen van

ree
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Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam
N/

Bosmuis

Apodemus sylvaticus

Bosspitsmuis

Sorex araneus

Brandts'vleermuis

Myotis brandtii

Bruine rat

Rattus norvegicus

Bunzing

lrlustela putorius

hert

lijst

Bedreigd

Dama dama

Dwergmuis

Micromys minutus

Dwergspitsmuis

Sorex minutus

Eekhoorn

Sciurus vulgaris

Egel

Erinaceus europeus

Eikelmuis

Eliomys querclnus

Gewone baardvleermuis

Myotis mystacinus
Pipistrellus pipistrellus

Vermoedeliik bedreigd

Gewone dwergvleermuis
Gewone grootoorvleermuis

Plecotus auritus

Vermoedeliik bedreigd

Grijze grootoorvleermuis

Plecotus austriacus

Bedreigd

H aas

Lepus europaeus

Hermelijn
Huismuis

Mustela erminea

H

Mus domesticus

uisspitsmu is

Oryctolagus cuniculus

Laatvl ieger

Eptesicus serotinus

Mol

Talpa europaea

Ondatra zibethicus

uskusrat

icrotus subterraneus

Ondergrondse woelmuis

M

Otter

Lutra lutra

Ree

Capreolus capreolus

Rosse vleermuis

Nyctalus noctula

Rosse woelm

Clethrioymus glareolus
Pipistrellus nathusii
Tamias sibiricus

u

is

Ruige dwergvleermuis
Si
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Crocidura russula

Kon ijn

M

Bijlage V habitatrichtlijn

icrotus agrestis

Aardmuis

Da m

Rode

berische grondeekhoorn

Steen ma rter

Martes foina

Tweekleurige vleermuis
Veldmuis

Vespertilio murinus
Microtus arvalis

Veldspitsmuis

Crocidura leucodon

Vos

Vulpes vulpes

Waterspitsmuis

Neomys fodiens

!íatervleerm

Myotis daubentonii

uis

!íezel

Itrlustela nivalis

Woelrat

Arnicola terrestrisch

Zwarte rat

Rattus rattus

U

itgesto rve n

Vermoedelijk bedreigd

Zeldzaam
Bedreigd
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Dries Bonte

E

,,'

7
-!

rT.I
-->--.
;"#E:*.

I
d

jl

a\

,,\"*;ï\
!
\+.\'\,
.\'
3.'
fri
h\
\ r,',1 .

il.r.

r.*,à

:'

'\

'\
-\.

ABSTRACT I

r60

Alt ovenvtrw ts ctvEN oF

r49

SAMENVATTINC

THE DtsrRtBUÍtoN AND HABITAT cHARAcrERtslcs oF BREEDINc BtRDs tN

spEclEs \IíERE ALREADv REcoRDED As BREEDTNG spectes.

[Sr*Nn ntatraorvsJ, slrvowrcn

rERN

Or

rue FleutsH coAsrAL

DUNEs AND SALT MARsHEs.

rHEsE, oNLy rHREE spEctEs wHicH BREED tN THE DUNE-AREA ARE coAsï-spEctFtc:

í5. sANDVlcFNs,sJ, KENISH ctov* [CulaloRrus ALExANoR,Nus] nNo wnurren [Orru,lrurrr ownNrufl.

lr.r

Ururt

ruow,

rlrÍLÉ

rERN

corurnlsr ro

THE DUNES, SPECIES OF SAND FLATS AND SALT N,IARSHES HAVE HICHER AFFINITIES \íITH THE COAST.

Tgt

SPECIES

COMPOSITION IS DEÏERMINED BY VEGETATION SUCCESSION, DYNAMICS AND ÏHE AMOUNT OF ANTHROPOCENIC INFLUENCE. SALT N,|ARSHES, SANDY BEACH-

Es, DUNE sLAcKs AND DUNE cRASSLANDS tN pARTtcULAR ARE ALL cHARACTERtSED By A HtGH NUMBER oF DUNE

cot4postloN

DEpENDs

oN

sHRUB

stzr [wutcH ts coRRELATED wtrH

TNTERNAL HABITAT HETERoceruetrv]

t/AJoR TRENDs tN spEctEs coN,tpostnoN ALTERATToN wERE vtslBLE. Spectrs
ATToNAL pREssuRE ARE [ALMosï]

ExlNcr.

rnou opEN

pREFERENTTAL

spEctEs. lN DUNE sHRUBs, THE spEctEs

ltto trs MosAtc coNFtcuRATtoN. Ovtn

otcAoes, tunte

DUNE AND BEAcH HABtrATs, wHtcH SUFFERED FRoM AN INcREASED REcRE-

NUMBERS oF HycRopHrLous spEcrEs DECREASED, pRoBABLy DUE To !íATER cATcHMENT AND DlvERstry AND DENsrry oF

WOODLANDS SPECIES INCREASED DUE TO SCRUB ENCROACHMENT AND FOREST CENERATION.

lN

DEzE BIJDRAcE cEVEN wE EEN ovERztcHT vAN DE vERspREtDtNc EN DE HABITATpREFERENTIE vAN BRoEDVoGELs tN DE VLAAtvtsE KUsTDUINEN EN scHoRREN.

op

HEDEN wERDEN

GRorE srERN

149 BRoEDVocELs wAARcENoMEN.DAARVAN zqN sLEcHTs vrER BRoEDVocELS urr

[5. sl|ovrcrrusls], srn,aruoelevrea lCuennoarus

ATEXANDRTNU5] ÉN TAputr IOENANTHE

DE DUTNEN KusrspEcrFrEK: DwERcsTERN

orrulrurHr]. Bnorovocels vAN

Tor

[Srrnrul nlatraorvs],

KALE zANDPLATEN EN scHoR-

REN VERTONEN DAARENTECEN HOGERE AFFINITEITEN À/ET DE KUST.

DE sooRTENsAMENSTELLING tN DE DUTNEN !íoRDT BEeAALD DooR DE vEcETATIEoNTwtKKELtNc,

zANDDvNAMtEK EN DE MATE vAN ANTHRopocENE tr.tvloEo.

Vooul

scHoRREN, HoocsrRAND, joNcE DUTNpANNEN EN DUtNcRAsLANDEN woRDEN cEKARAKTERTsEERD DooR EEN Hooc AANDEEL AAN DUtNpREFERENTTËLE sooRÍEN. DE
sooRTENsAt4ENsrELLtNc tN SïRUwELEN ts srERK cERELATEERD t/ET DE ToTALE GRoorrE [DtE op ztcH cERELATEERD ts

t\,tET TNTERNE

HABITAT-HETERocrr.ttrrtr] rru

ot

MATE vAN N4ozAtËKsrRucruuR.

GeounEroE DE

LAATsTE DRIE DEcENNTA zrJN DRrE GRoÍE TRENDs rN sooRTENsAMENsTELLTNc ZTcHTBAAR:

oNDER HocE RECREAIoNELE DRUKI zrlN NAGENoEc voLLEDr6 vERDwENEN,
\)íATERwtNNtNcl rru 3l

or

2l

rl

sooRÍEN vAN opEN DUrN EN ttoocsrnnno [srnnru

DE AANTALLEN HvFRoFTELE sooRrEN GAAN srERK AcHTERUTT [cEVoLc vAN o.M.

DrvERsrrEtr EN DENstrErr vAN BossooRTEN srEEc ALs cEVoLc vAN DE ToEcENoMEN vEcEÍAT|EsuccEsstE.
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Het Vlaamse duingebied is zowel voor broedende, doortrekkende

Ondanks het feit dat de laatste jaren heel wat inventariserend werk

als overwinterende vogels een belangrijk ecodistrict. De laatste

gebeurde in het havengebied van Zeebrugge, werden enkel de gege-

decennia deden zich grote veranderingen voor in de soortensamen-

vens van de voorhaven in deze bespreking opgenomen, aangezien

stelling van de drie bovengenoemde categorieën vogels. Helaas zijn

de daar aanwezige terreinen sterke gelijkenis vertonen met het

die veranderingen slecht gedocumenteerd zodat een analyse van de

hoogstrand. De avifauna van de opgespoten terreinen in de achter-

avifauna nu en vroeger veelal gebeurt aan de hand van fragmentari-

haven wordt echter niet behandeld in dit boek. Deze terreinen kun-

sche data. Zo blijken in de duinen uitgestorven soorten eveneens in

nen immers nog moeilijk beschouwd worden als duinen of schorren

heel Vlaanderen uitgestorven oí sterk achteruit te zijn gegaan, ter-

senso stricto.

wijl andere soorten tegenwoordig voor hun voortbestaan in
Vlaanderen aangewezen zijn op het Vlaamse duinlandschap.

AÍhankelijk van de soortspecifi eke habitateisen [noodzakelijke vegetatiestructuur, territoriumgroottel wordt het duinlandschap anders
ervaren. Bij de broedvogels speelt niet alleen de vegetatiestructuur
een grote rol bij de habitatkeuze, ook andere factoren zoals voedselaanbod, interspecifi eke competitie en menselijke Irecreatie]druk
kunnen determinerend zijn voor het voorkomen van de soort. Ook
de aantallen overwinterende en doortrekkende soorten kunnen sterk
variëren onder invloed van klimaats- en voedselomstandigheden

in

zowel de Vlaamse kustduinen als in de noordelijke broedgebieden.

Momenteel is het echter niet gekend in welke mate deze íactoren de
aantalschommelingen beïnvloeden. Een wetenschappelijk onderbouwd monitoringsnetwerk is een eerste noodzakelijke stap om
deze veranderingen te documenteren.
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Rode lijst en aandachtssoorten

ln totaal werden tot nu toe r50 soorten met zekerheid broedend

sprinkhaanzangerkomen tevens in het binnenland voor, maar komen

aangetroffen in de Vlaamse kustduinen, stranden en schorren [zie

relatieí meer voor in de kuststreek [C. Vermeersch, mond. medede-

r993; Borurr e, ol., zool; D. Bonte, ongepubl.

bijlage; naar

BEvEN,

gegevens; DE

ScHEET',4AEKER

& Lusr, r995; Lust et al., t9g5l.

RAppÉ

et al.

ling]. Deze vier zijn dus kustpreferentiële soorten.
Grutto en tureluur zijn typisch voor [al dan niet zilte] polderweiden,

[r996] vermelden r6r soorten, maar nemen onzekere broedvogels

maar broeden onregelmatig in de ontgonnen duinweiden aan de

en geïntroduceerde soorten eveneens op. Daarvan komen er z5 [3o

binnenduinrand [zoals de Hazegraspolder te Knokke].

bij uitbreiding met categorie zeldzaam en achteruitgaand] op de
Rode

lijst voor IDevos &

AusErrrrr

t999, cír. bijlage].
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Een aantal zeldzame soorten bereikt hier de rand van hun versprei-

dingsareaal: bijeneter, cetti's zonger, Europese konarie, griel

en

Onregelmatige broedvogels die de laatste jaren als broedvogel in

o

zeer kleine aantallen werden genoteerd zijn: boompieper, grauwe

roodmus lwestgrens] en kleine bormsijs en kruisbek [zuidgrens]. Door

klouwier, grauwe kiekendief, kwok, kwartel, houtsnip, nachtzwaluw,

de perifere ligging van de Vlaamse kuststreek in hun verspreidings-

velduil en wulp.

gebied komen deze soorten niet jaarlijks tot broeden en/oíschom-

Andere soorten die momenteel nog in behoorlijke tot kleine aantal-

melen de aantallen vaak sterk van iea( tot jaar. Deze soorten zijn

len in het Vlaams duingebied broeden, maar een algemene neer-

daarom niet allemaal als aandachtsoort aangeduid.

rph eusspotvogel Inoord gren s] ; grasza

n

ger, lrop Inoord-west grens];

waartse trend in Vlaanderen vertonen zi)n dodoars, graspieper, rietgors, ringmus,

brtel en

veldleeuwerik. Tesamen met de echte Rode

ln de schorren kunnen vooral detypische soorten van de slik- en

lijst-soorten beschouwen we ze als aandachtssoorten voor het

zandplaten worden getypeerd als kust-specifieke broedvogels die we

Vlaams duinlandschap. ln Vlaanderen achteruitgaande soorten, ka-

als aandachtssoort moeten catalogeren omwille van hun preferentie

rakteristiek voor het agrarisch ofurbaan milieu, en niet broedend in

voor open kustlandschappen, niet beïnvloedt door recreatie: bont-

het duin s.s.lboerenzwaluw, huismus, huiszwaluw, spreeuwl worden

bekplevier, dwergstern, grote stern, kleine mantelmeeu», kluut, storm-

hier niet als aandachtsoort opgenomen. Slechts vier soorten zijn in

meeuw, strandplevier, visdief en zilvermeeuw. Zowel stormmeeuw als

hun huidige verspreiding beperkt tot de kustduinen'. dwergstern,

zilvermeeuw kunnen ook broedend aangetroffen worden op het hoog

grote stern, strandplevier en lopuit. Bergeend, kluut, nachlegaal en

schor. Andere aandachtssoorten voor het schor zijn graspieper, ture-

luur en veldleeuwerik.

E
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ro"drog"lg"meenschappen
(j

ln totaal kunnen voorde schorren en duinen in Vlaanderen r6 ge-

aantallen, maar uiteindelijk verdween onder de steeds groter wor-

meenschappen onderscheiden worden met hun bijhorende kensoor-

dende toeristische druk. Een analoog verhaal kan opgetrokken wor-

ten [naar EoNTE e, ol., zoota en VencEen et al., t9941:

den voor het hoogstrand ten oosten van de havengeul van

Nieuwpoort. Aan de Oostkust was de soort in het interbellum talrijk
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Broedvogels van de schorre zijn steltlopers zoals tureluur, scholekster

in het Zwin, maar verdween ook daar om analoge redenen. Sedert

en kievit. Tussen de dichte grasmat kunnen de dichtheden van gros-

t985 vestigde de soort zich echter in de voorhaven van Zeebrugge,

pieper en veldleeuwerik behoorlijk oplopen. Vooral in het Zwin is deze

alwaar de aantallen opliepen tot zz8 koppels in 1994. De laatste

gemeenschap nog goed vertegenwoordigd. Voor de tureluur [aantal-

jaren verminderde het aantal broedvogels echter en verscheen ze

len schommelen tussen de z4en de 45 paarl is dit één van de laat-

eveneens op het strandreservaat van Heist [cír. hoofdstuk

ste bastions, die niet gedoemd is binnen de kortste keren te verdwij-

'Kustbroedvogels'].

nen door havenuitbreiding zoals het geval in Zeebrugge.

Het verhaal van de strondplevier is analoog: de soort kwam tot de

Op hoogstrand en kale zandplaten langsheen de hoogwaterlijn vin-

jaren vijftig verspreid voor langsheen de kust, maar verdween nage-

den we wellicht de meest bedreigde gemeenschap, bestaande uit

noeg volledig van het hoogstrand in de jaren zeventig. Sedert die

grondbroeders zoals kluut,

periode werden nog broedgevallen genoteerd in het Zwin,

stra ndplevier, dwergstern

en recentelij k

grote stern. Vooral de strandplevier en de dwergstern zijn heel karakte-

Lombardsí.ide en de Westhoek te De Panne. Net zoals bij de dwerg-

ristiek en kwamen tot de jaren zestig nog regelmatig en verspreid

stern proíiteerde de soort van de havenuitbouw te Zeebrugge, alwaar

tot broeden langsheen onze kust. Voor de dwergstern zijn [waren]

de soort sedert de iaren tachtig onafgebroken aanwezig was [maxi-

vier gebieden van groot belang voor het voorkomen van de soort IDe

maal 7o paar in de voorhaven in r9941. Recent heeft de soort zich ook

Purrrn & Onarr, r99ol: het strand tussen Koksijde en Oostduinkerke,

gevestigd in het strandreservaat van Heist.

waar de soort tot de jaren zestig tot broeden kwam in behoorlijke

Samen met de kleine plevier kan de strondplevier ook aangetroffen
worden in onbegroeide pionierduinpannen, alwaar ze de enige broedvogels zijn. Zoals verwacht is de vestiging en het broedsucces van
beide soorten sterk afhankelijk van de recreatieve druk. ln de jaren
negentig kwamen beide soorten enkel nog in de Westhoek voor.

ln het dynamische helmduin zi)n graspieper, [voorkomen in duingebied
te De Panne - Bray Dunes: figuur 7.tl en kuíf- en veldleeuwerik dominant. De dichtheden van graspieper kunnen zelfs oplopen tot meer dan

to broedparen per ha.

De veldleeuwerik daarentegen is tegenwoordig

een zeldzame verschijning in deze habitat: daar waar in de jaren ze-

ventig nog minstens to territoria aanwezig waren in de zeereep van

Filoot

de !íesthoek, is ze nu volledig verdwenen. De velduil heeít behoefte

Per.oquet complex te Bray-Dunes.De Panne [grijze hokjes:

aan uitgebreide [helm]duincomplexen en is nu enkel als wintergast

z terr lha).

7.1. Íerritoriumdichtheid

van de graspieper [Anthus pratensis]

r terr/

in het

Westhoek-

ha; zwarte hokjes:

aanwezig [één broedverdacht te Oostduinkerke in r994].

Duingrasland en mosduin, veelal in mozaïek met dwergstruweel,

komt langsheen de kust Iin Vlaanderen], namelijk in de lJzermon-

wordt enerzijds bevolkt door holenbroeders zoals tapuit en

ding te Nieuwpoort. De roodborsttapuit komt daarentegen nog ver-

bergeend, grondbroeders zoals patríjs en scholekster en anderzijds

spreid voor langsheen de kust, alhoewel de aantallen eveneens sterk

door typische zangvogels zoals kneu en roodborsttapuir. Recreatie

ge-daald zijn sedert de jaren tachtig en negentig IBoNrE, r994].

heeft echter een duidelijke negatieve invloed op de dichtheden van
de bodem- en holenbroeders, wat de afwezigheid van bi,jvoorbeeld

Soorten van hoge grasland-struweel mozaïeken zijn momenteel heel

tapuit in geschikte gebieden kan verklaren. Het blijkt dat het broed-

zeldzaam en niet jaarlijks aanwezig in de geschikte broedgebieden

succes van zowel tapuit als roodborsttapait ondermaats is in die

[Zwinbosjes, Oostvoorduinen, Cabour]. Zowel boomleeuwerik, boom-

gebieden waar veel recreatieve verstoring aanwezig is. Opmerkelijk

pieper als nachtzwaluw waren vroeger algemeen in het duingebied.

is dat potentiële en vroeger bezette broedplaatsen na het weren van

ln de jaren tachtig verdwenen deze soorten nagenoeg volledig.

recreatieve druk spaarzaam geherkoloniseerd worden, wat wijst op

cente inventarisaties toonden aan dat beide soorten in de geschikte

eventuele plaatstrouw van de soort IBor.'rre, r99o; R. Desaever,

gebieden met een paar territoria voorkomen. Ook de nachtzwaluw

mond. med]. Vooral voor topuitis de situatie momenteel kritiek,

werd de laatste jaren opnieuw opgemerkt in de Westhoek [één zeker

aangezien er slechts één gezonde populatie [ro-r5 broedpaar] voor-

broedgeval in r 999; twee mogelijke in zoool, Oostduinkerke [één

Re-

r65

specht, goudvink, houtduif,

tjiftjof, wielewaol en zwartkop de typerende

soorten. Naaldbossen zijn soortenarmer; typische soorten voor dit
type zijn houtduif, sijs, kuifmees en goudhaan. Geen van de soorten
van duinbossen kan echter specifiek genoemd worden voor de kust.
Figuu. 7.2. Territoriumdichtheid van de sprinkhaonzong.t lLocutrtllo noeviol in het
westhoek-Perroquet

complex te Bray-Dunes-De Panne lgrijze hokjes: r terr/ ha].

Soorten van natte ruigte en open water kennen hun zwaartepunt
langsheen de kust ten oosten van Oostende. Karakteristiek voor de
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mogeliik broedgeval in 1gg2 en r9931 als de Zwinbosjes [r-z broed-

natte ruigte zijn bruine kiekendief, woudaapje, blauwborst, bosrietzan-

gevallen sedert r9931, zodat we ons mogen verwachten aan een

ger, kleine karekiet, rietgors en waterral. Opvallend is echter dat deze

voorzichtige terugkeer van de soort Iis dit het gevolg van een grote-

soorten, met uitzonderingvan bruine kiekendief, woudaapie en blauw-

re inventarisatie-i nspanni ng?]. Een plaatselijk

borst die een recente kolonisator is, in de jaren zeventig abundant

al

gemenere vertegen-

woordiger van deze gemeenschap is de groene specht.

waren in duinstruweel van de !íesthoek. De nagenoeg volledige aíwezigheid of veel lagere aantallen wijzen op verdroging sedertdien.

ln uitgestrekt struweel zullen zangvogels de verschillende gemeen-

Typische soorten van open water IMarkey-putten, Fonteintjes] zijn

schappen bepalen: lage mozaïeken van al dan niet natte graslanden

dodaars,

fuut, kuifeend, wilde eend en waterhoen.

en struweel worden bevolkt door bosrietzonger, rietgors, fttis en
sprinkhoanzanger. De verspreiding van deze laatste in het Westhoek-

Langs de binnenduinrand zullen typische poldersoorten verschiinen:

Perroquet-complex wordt weergegeven op figuur 7.2. ln uitgestrekte

kievit, gele kwikstaart, grutto, poapje, tureluur, scholekster en veldleeu'

lage struwelen verdwijnen de eerste twee, maar zullen grasmus en

werik. Deze laatste is echter ook te vinden in de open duinland-

heggenmus eerder karakteristiek

zijn. De soortensamenstelling van

schappen. ln urbane antropogene habitats zullen cultuurvolgers

de hogere duindoorn-vlierstruwelen zal veranderen in die zin dat

domineren. lnteressant is echter wel dat aÍhankeliik van het bebou-

fttis, broomsluiper, nachtegaal, tuinJluiter, stoartmees en brtel er hun

wingslandschap de soortensamenstelling sterk verschilt. ln villawij-

optimum bereiken. Wanneer de verbossing toeneemt [gemengd

ken domineren soorten die voor hun nestplaatsen gebonden zijn

opgaand struwefen tot duinbosl worden boomkruiper, grote bonte

aan gebouwen lhuismusl en typische tuinvogels lturkse torlel en
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groenlingl. Minder algemene soorten die in deze biotoop hun opti-

ln het algemeen kan gesteld worden dat zowel het aantal soorten

mum bereiken in de kuststreek zijn de Europese kanarie en de

als de totale dichtheid van de broedvogels in de duinen stijgt vol-

gekroagde roodshart.

gens de successiegradiënt van kaal zand naar duinbos maar het

ln de open urban€ duinlandschappen [typisch voorbeeld is de

grootst is daar waar moerassituaties grenzen aan typische duinve-

Dynastielaan-verkaveling te De Panne] vinden naast de huísmus en

getatles. Ook belangrijk is dat veel broedvogelhabitats meer dan

de zwarte roodstaort ook soorten terug van zeereep en open graslan-

één ecotoop omvatten, in tegenstelling tot planten bijvoorbeeld.

den'. topuit, roodborsttapuit en kuifleeuwerik. ln welke mate het

Een recente studie [Bor.rrr

broedsucces echter negatieve invloeden ondervindt van de menselij-

aan dat de broedvogelgemeenschappen aan de Westkust bepaald

ke verstoring is onbekend. Uit de nestkeuze van de kuifleeuwerik

worden door de verschillende mozaïekmogelijkheden binnen en tus-

[veel op daken van appartementsgebouwen] blijkt dat de soort dui-

sen de successiestadia en de mate van bebouwing [ook de aanwe-

deli,ik als cultuurvolger bestempeld mag worden.

zigheid van bunkers]. ln de Nederlandse duingebieden [vAN

& Horrvrnn, zooo- zie flguur

7.3] toont

DER

tvlrrn, r9961 en de duingebieden aan de Oostkust [Lusr e, al., r9951
is de factor open water en oevervegetaties [randen inlagepolders,

duinplassen, infiltratiekanalen] eveneens bepalend voor de gemeensch

a

ps

stru ctu

u r.
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Figuut 7.3. Ordinatie van de verschillende broedvogelgemeenschappen langs de Vlaamse

Figuut j.4. Niche-differentiatie bij

Westkust. De eerste as representeeft eefr structuurgradiënt; de tweede de invloed van

dentie-ellipsen]. Soorten: SCo: grasmus; SCu: braamsluiper; CBo: tuinfluiter; SAt:

bebouwing.

zwartkop; PCo:

tiiftiaÍ

PTr:

Sylviine zangers IDiscriminant"analyse; 95/o confi-

fitis; APa: bosrietzanger; LNa: sprinkhaanzanger.

De habitatbezetting van broedvogels zal echter eveneens aÍhankelijk

Het voorkomen en de dichtheden van broedvogels in struwelen

zijn ven de dichtheden waarin ze voorkomen. Wanneer een soort in

wordt zoals reeds eerder vermeld, bepaald door zowel horizontale

lage dichtheden voorkomt zal de soort enkel de meest geschikte

als verticale structuurverschillen en niet door de struiksoort op zich.

[beste] habitats bezetten. Bij hoge dichtheden zal de soort door

Zo zullen Sylviine zangers [grasmussen en andere verwante zan-

intraspecifieke competitie genoodzaakt zijn marginalere habitats in

gers] van hetzelfde genus een duideli.ike habitatdifferentiatie verto-

te nemen. Anderzijds kunnen soorten zelfs in optimale habitats ont-

nen in functie van struweelhoogte en mozaïekstructuur [zie figuur

breken door onder andere de invloed van predatoren [uos, roofvo-

7.4, BoNrE et al.,2oo1bl. Ook blijkt uit recent onderzoek IBor.rrr &

gelsl of door verstoring als gevolg van [massa]recreatie. Het verdwij-

Horrt,1lr'$r, zoor] dat het totaal aantal soorten toeneemt met stij-

nen van volledige kolonies meeuwen in de Hollandse zeereepduinen

gend struweeloppervlak, maar dat de totale dichtheid van de broed-

als gevolg van de komst van de vos is in dit verband goed gedocu-

vogels sterk aíneemt. Een stijging van het aantal broedvogelsoorten

menteerd [Vrnsrnner & vrN

bij toenemend struweeloppervlak kan verklaard worden door een

D11x,

r996]. Vergelijking van soortdicht-

heden tussen voor recreanten vrij toegankelijke en afgesloten open-

verhoging van intrinsieke variatie door verbossing in de oudste

duinlandschappen bewezen de negatieve invloed van menselijke ver-

delen en de aanwezigheid van overgang naar lagere vegetaties in de

storing op de dichtheden van broedvogels van korte graslanden

jongste delen van het struweel. De dichtheidsverlaging bij toene-

Itapuit, patrijs, scholekster en bergeendl. De soortdichtheden van typi-

mende struweelgrootte kan verklaard worden door de grotere ver-

sche soorten van helmduinen lgraspieper en kuífleeuweriklwaren

houding oppervlak/omtrek waardoor het aandeel van soorten ty-

daarentegen niet beduidend lager in de zones open voor recreatie.

pisch voor overgangs- en mozaïekvegetaties in het totaal aantal

ln welke mate deze verstoring echter een negatieve invloed heeft op

broedparen verkleint. Veel van die soorten bezitten kleine territoria

het broedsucces is niet bekend IBor'rrr & Horrr,rerr, zoot].

[heggenmus, grasmusl of broeden

in kolonies [kneul waardoor ze in

Tr"nd.

en verwachtingen

vergelijking met inventarisatiegegevens van het zeewaarts gele-

het geschikte habitat heel hoge dichtheden kunnen bereiken.

Bi,i

Anderzijds worden echte struweelbroeders gekenmerkt door grotere

gen duingebied van de Westhoek IDe Panne] uit de jaren 7o

territoria lnachtegaal, koolmees, tortel, Vloomse goai,...l waardoor ze

[figuur 7.5] blijkt alvast dat hygrofiele soorten en soorten van open

zelfs in optimale habitats in lagere dichtheden voorkomen dan soor-

duinlandschappen en het hoog strand verdwenen of althans zeer

ten van randen. Andere zengerc komen dan zowel in kleine als in

sterk achteruit gegaan zijn terwijl soorten van opgaande struwelen

grote struweelcomplexen in ongeveer dezelfde dichtheden voor

zijn toegenomen.

lwinterkoning, zwartkop, tjiffjaJl. Yoor deze soorten zijn duinbossen
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echter de optimale habitat, waar ze dichtheden kunnen bereiken die

Voor typische soorten van het hoogstrand is de situatie dramatisch:

tot 1o maal hoger ligger dan deze in struwelen.

de strandplevier broedt nog onregelmatig aan de duinvoet of in de
zeereep te De Panne [Westhoek], Lombardsijde en Knokke [Zwin].
Yan de dwergstern werden de laatste paartjes genoteerd op het hoog-

strand tussen Koksijde en Oostduinkerke in t971

[ORBrE,

r989]. De

aanleg van de Voorhaven van Zeebrugge zorgde echter voor een

180
160

sterke aanwas van het strand aan de Oostdam met vorming van em-

140

bryonale duintjes aan de vloedlijn. Mede door de inrichting van dit

120
100

t

gebied als natuurreservaat werden beide soorten er als succesvol

80

broedvogel genoteerd. Voor typische soorten van de schorren [en de

60
40

zandplaten] is het voortbestaan van het Zwin-reservaat van primor-

20
0
Strand

Open

duin

Struw@l

HygroÍiel

Durnbos

!
I

1976
19S7

diaal belang. Blijkbaar zijn de schorren van de lJzermonding te
Nieuwpoort momenteel te klein en teveel onderhevig aan recreatie
om duurzame populaties van de aangeduide aandachtssoorten te

Figuuí 7.5. Veranderingen in broedvogelsamenstelling in het noordelijk duingebied van de
Westhoek IDe Pannej tussen

tgj6

en 1997.

bevatten. Door het afgraven van de aangrenzende opgespoten terreinen om het herstel en de uitbreiding van de schorren te verwezenlijken [natuurherstelplan llzermondingl is het echter niet onmogelijk

dat typische soorten zich ook hier in de toekomst als broedvogel

van moerassoorten zoals kleine karekiet en rietzonger waarneembaar.

zullen vestigen.

Dat deze achteruitgang te wijten is aan de daling van de grondwa-

tertafel door o.a. waterwinning hoeft duidelijk geen betoog. ln de
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Ook soorten van open duinlandschappen [zie hoger] zijn onder in-

duinen van de Oostkust [Zwinbosjes, Fonteintjes] houden deze

vloed van de steeds toenemende recreatie nagenoeg volledig ver-

soorten wel stand. Deze soorten krijgen wellicht nieuwe kansen bij

dwenen uit het duinlandschap van De Panne. Deze trend lijkt tegen-

de afbouw van grondwaterwinningen in de kwartaire lagen waartoe

woordig te keren door het afsluiten van grote zones voor het publiek

recent voorzichtige stappen worden ondernomen. Het bekken voor

te De Panne, Koksijde en Lombardsijde. De velduil, een soort die

oppervlakte-infiltratie in de Doornpanne biedt daarenboven ook een

behoefte heeft aan grote open rustgebieden kwam nog tot broeden

geschikte biotoop voor vogels van open water.

in r995 in een afgesloten perceel van de Oostvoorduinen. Ook de

Anderzijds merken we een sterke opkomst van soorten van hoge

nachtzwalu» kwam er in die periode twee jaar na elkaar tot broeden.

struwelen en bossen ILus1 r995, Bonrr & ArsrltN, t998]. ln vergelij-

Soorten van grootschal ge gras land mozaïeken zoals boom piepe r,

king met de gegevens van'r976 bli.ikt duidelijk dat soorten als hout-

i

boomleeuwerik en geelgors broedden

tot begin van de jaren 9o in klei-

duif, nochtegoal,

tjifijaí tuinfluiter

en zwartkop erop vooruit gaan. Ook

ne aantallen in de fossiele duinen van Cabour [Adinkerke]. Alhoewel

de recente vestiging van bossoorten illustreert de toenemende ver-

deze soorten daar momenteel verdwenen zijn, lijkt een terugkeer

bossing in de duinen. Zo bereikten soorten als appelvink, boomklever,

niet onmogelijk aangezien zij nog tot broeden komen in het Franse

bosuil, buizerd, havik, goudvink, houtsnip en sperwer in de jaren 9o de

gedeelte van dit gebied. ln r993 werd in de Zwinbosjes eveneens

Vlaamse kustduinen loppelvink en bosuil enkel aan de Oostkust] en

broedverdacht genoteerd van boomleeuwerik. Ook van grauwe klau-

broeden er nu in steeds toenemende aantallen.

wierwerd daar in dat jaar nog een broedgeval genoteerd. Een typische soort voor open landschappen die de laatste jaren het duin
bereikt heeft is de wulp: in r 993 was er één broedgeval in de
Zwinbosjes, in r994 mislukten twee koppels en in r997 was er een

broedpoging in de duinen van de !íesthoek.
ln de duinen van de Westhoek is er ook een duidelijke achteruitgang
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Overzicht van de broedvogels in de Vlaamse kustduinen en schorren. Aandachtssoorten staan in het vet.
Srarus:
RB: Regelmatige broedvogels; OB: Onregelmatige broedvogel; VB: Verdwenen broedvogel; O/RB': recente [on]regelmatige broedvogel

Aanral: populatieschatting in duinen/schorren:
ZS'. zeer schaars

l<:2

pearliaarl; S: schaars

lzto

paarliaarl; VS: vrij schaars [rr-5o paar/iaar]; VT: vrij talrijk [5r-zoo paarliaarl; T: talrifk [zoo-

5oo paar/jaarl; ZT: zeer talrijk [>5oo paarljaarl
Rooe

lrlsr [RL]: naar DEvos & Ansruru [r999]

BBV: Soorten opgenomen in het project Bijzondere Broedvogels Vlaanderen

in Bijlage r van de Europese vogelrichtlijn.

Bt1r.r: Soorten opgenomen
C

[Ausrrtr et al., zoo3l.

ruerruscHAp:

O: optimale habitat; SO: suboptimale habitat; M: marginale habitat
HAB ITAÏIYPES:

SC: Schor; ZP: zandplaten
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;

KP: pionier duinpannen;

HD: helmduin; MD: mosduin lkorte graslanden; HM: hoge mozoiëken; LM: lage mozaiëken; LS.

loagstruweel; HS: hoge struwelen; SB: duinbos [natuurlijk/aangeplant]; NB: naaldbos; NR: narr, ruigte; OW: open wateriYW: residentiële villawijken;

ZD: urbane zones langs de zeereep;WB:. weiland langs de binnenduinrand

Wetenschappelijkenaam

Status Aantal

Rode

Aalscholver

Phalacrocorax carbo
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SAMENVATTINC

IN EURoPE IN

AcÍrvtlEs. Unaarutsltroru,

GENERAL, A LoT

oF NAÍURAL coAsTAL

AREAs HAVE DISAPPEARED OR CONTINUE TO BE SEVERELY DISTURBED DUE TO HUMAN

HARBouR ExpANsroN, TNDUSTRIAL DEVELoeMENT AND coAsrAL DEFENcE cAUsED FtxATtoN oF DYNAMTc CoASTAL sYsrEMs. BEAcH RECRE-
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EvENALs tN HEEL EuRopA zlJN tN VTAANDEREN vEEL NATUURLTJKE KUsTGEBtEDEN DooR ToEDoEN vAN DE t\rENs vERDwENEN oF srERK vERsrooRD.

Ungntltslttr,
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ll

sooRTEN

zlN

opGENoMEN rru

ICHARADRIII HtATtcuLAl, ;TRANDILEVIER
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vAN BRoEDVocELS. VooR
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srÉRN

«tuur lRrcuavoRosrRA
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ACHTERUIT GEGAAN

[L. cANUs],
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oF
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SrenruEruscntEREtLAND tN DE ZEEBRUCsE vooRHAVEN ztJN CRUCIAAL vooR HET vooRTBEsrAAN vAN EEN AANTAL vAN DEzE sooRTEN tN VLAANDEREN.
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INLEIDINC
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ln de vorige eeuw zijn in heel Europa veel natuurlijke ecosystemen

kluut

langs de kust verdwenen door toedoen van de mens en zijn de res-

strondplevier [C. alexondrinus], visdief [Sterna hirundo], noordse síern [5.

terende fragmenten onder sterke antropogene invloed komen te

porodisaeol, dwergstern [5. olbifrons] en grote stern [5. sandvicensis]. Op

staan. Van oorspong waren dit sterk dynamische systemen die

deze lijst staan verder nog 4 soorten die eveneens kunnen worden

onder de directe invloed van zout en getij stonden en gekenmerkt

beschouwd als kustbroedvogels lzwoftkopmeeuw - Lorus melonocep-

werden door een geringe verstoringsdruk. ln de loop van twintigste

halus, stormmeeuw - L. canus, zilvermeeuw - L. argentotus en kleine

eeuw heeft de mens meer en meer getracht om de invloed van de

mantelmeeuw - L. groellsil, maar minder specifieke eisen stellen aan

zee terug te dringen waardoor op veel plaatsen het dynamische

hun broedplaats en met uitzondering van de zwortkopmeeuw minder

karakter van de kustzone sterk verminderde. Het achterland werd

prioritaire nood hebben aan bescherming. Vooral de grootschalige

verdedigd door waterstaatkundige ingrepen als het aanleggen van

achteruitgang van de eerste categorie kustbroedvogels is een sterk

dammen en dijken, terwijl bebouwing, havenuitbreidingen en indus-

signaal dat het slecht gesteld is met de dynamische kustecosyste-

trièle ontwikkelingen een steeds groter beslag legden op natuurlijke

men in Europa.

ecosystemen langs de Europese kusten. Duingebieden werden vaak
afgesneden van het strand door de aanleg van wegen en werden
gedeeltelilk ingenomen door campings, bebouwing of als recreatiegebieden. Tegelijkertijd heeft het strandtoerisme vooral in de tweede

helft van de twintigste eeuw een enorme vlucht genomen. De eens
zo rustige stranden worden nu in de zomermaanden massaal bezet
door badgasten en in de wintermaanden worden ze druk bezocht
voor een stevige wandeling of het uitlaten van de hond. Als gevolg
van de sterk toegenomen recreatiedruk en habitatvernietiging zijn
vogelsoorten, die zich in de loop van de evolutie hadden aangepast
aan deze specifieke niche, sterk onder druk komen te staan. ln veel
Europese landen waaronder België

[LtPPENs

& !ítrle, tgTzlis de griel

lBurhinus oedicnemusl, een kenmerkende broedvogel van duingebie-

den, uitgestorven ofsterk in aantal achteruitgegaan. Veel andere
kustbroedvogels staan op de Europese Rode lijsten van bedreigde
vogelsoorten. Op de Rode lijst van broedvogels in Vlaanderen
IDrvos & ArusElrr'r, r999] komen maar liefst 7 soorten voor die kenmerkend zijn voor sterk dynamische kustecosystemen, namelijk

[Recu ruorostro

avosetta], bontbekplevier ICha radrius hiaticulo],

EFFECTEN
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Ook Iangs onze kust zijn relatief ongestoorde, dynamische gebieden

Voor kustbroedvogels is het behoud en de bescherming van hun

vrijwel geheel verdwenen als gevolg van habitatverlies en een sterk

broedgebieden dus van cruciaal belang. Celukkig zijn in Vlaanderen

toegenomen druk van het toerisme. Het is vaak onmogelijk om weten-

in de afgelopen decennia maatregelen getroffen om enkele van deze

schappelijk te onderbouwen wat hiervan de gevolgen ziin geweest

kwetsbare ecosystemen te beschermen. Her en der langs de

voor kustvogels omdat historische gegevens omtrent hun aantallen

Vlaamse kust bevinden zich inmiddels beschermde gebieden waar

veelal ontbreken en wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van

de negatieve invloed van de mens een halt is toegeroepen ofwaar

verstoring schaars is. Er zijn echter enkele voorbeelden die boekdelen

nieuwe natuur is gecreëerd. Bescherming en herstel van kustecosys-

spreken. ln het begin van de twintigste eeuw herbergden de Vlaamse

temen beperkten zich tot nu toe grotendeels tot duingebieden,

stranden, duinen en inlagen nog vele broedparen van de dwergslern.

schorren en zilte graslanden, maar wat betreft de bescherming van

Deze uitermate verstoringsgevoelige broedvogel nestelde op tenmin-

het meest dynamische ecosysteem langs de kust, namelijk het

ste zes locaties langs onze kust. Tot t95o kwamen hier jaarlijks 5o-75

strand, is er nog niet veel gerealiseerd. De Baai van Heist is tot nu

paren

tot broeden, maar daarna liep het aantal sterk terug en de Iaat-

toe het enige stuk Vlaams strand dat gedurende het broedseizoen is

ste broedparen werden in r973 vastgesteld IVAN DEN BosscrE e, a/.,

afgesloten voor publiek. Dit natuurreservaat wordt gekenmerkt door

r995; Sevs et al., 2oool. Hoewel een oorzakelijk verband nooit weten-

een hoge mate van dynamiek [sterke invloed van wind en zout wa-

schappelijk is aangetoond, lijkt het verdwijnen van deze soort samen

te4 en bestaat uit een strandzone met aangrenzende slikken, schor-

te hangen met een sterk toegenomen verstoringsdruk. Eén van de wei-

ren en primaire duinen. Het gebied is 'spontaan' ontstaan tegen de

nige onderzoeken naar de negatieve eífecten van de recreatieve

oostelijk strekdam van de Voorhaven van Zeebrugge. Vóór de aÍba-

strandgebruiker op kustbroedvogels betreft een studie in het Duitse

kening van het gebied als beschermd natuurreservaat werd het als

Waddengebied. De sterke achteruitgang van de broedpopulaties van

verlengde van het strand van Heist intensief bezocht door recrean-

strandplevier en dwergstern aldaar ging samen met een sterk toegeno-

ten. Broedpogingen van strandplevieren mislukten steeds als gevolg

men recreatiedruk. Scsurz [r99r] toonde aan dat in druk bezochte ge-

van verstoring door wandelaars, honden en badgasten. Nadat het

bieden meer dan drie maal zoveel nesten verloren gingen door versto-

gebied in r998 geheel werd afgesloten voor het publiek en perma-

ring [zowel mensen als honden] en vertrapping dan in minder inten-

nent werd bewaakt tijdens het broedseizoen [april-.iuli], werden met-

siefgebruikte gebieden. Afsluiting van een gedeelte van het strand

een 25 nesten van de dwergstern en 4 nesten van de strondplevier

had meteen zeer gunstige effecten en resulteerde in een sterke toena-

vastgesteld. Deze paren waren helaas weinig succesvol omdat de

me van het aantal broedparen in het afgesloten gedeelte IScnur-z &

nesten werden overstoven met zand. ln r999 bedroeg het aantal

Srocx, r9931. Zo zijn er tal van voorbeelden die, hoewel ze vaak anek-

broedparen van dwergstern, strand- en bontbekplevier respectieveli,jk

dotisch zijn, erop wijzen dat verlies aan broedareaal en een afgeno-

83,3o en 3. Hoewel in r999 wel veel eieren uitkwamen, werden de

men broedsucces debet zijn aan de achteruitgang van deze soorten

uitgekomen kuikens massaal gepredeerd door torenvalken. ln zooo

[zie o.a. Tur-e, r998 en literatuurstudie in Anrs, zooo].

lag het aantal broedparen beduidend lager Irespectievelijk r5, rz en
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2 paat van dwergstern, strandplevier en bontbekplevier] en werden
wederom veel nesten overstoven met zand. Het is onduidelijk

r80

ofde

VERLEDEN

EN TOE-

Het bovenstaande maakt duidelijk dat het succes van een broedplaats voor pioniersoorten enerzijds aÍhangt van de aanwezigheid

geringe broedresultaten ertoe hebben bijgedragen, maar een feit is

van broedplaatsen en anderzijds van het gevoerde beheer ten aan-

dat er in zoor helemaal níet meer werd gebroed in de Baai van

zien van verstorende factoren, waaronder niet alleen mensen maar

Heist. Een andere meer waarschijnli.ike oorzaak van de achteruit-

ook roofdieren moeten worden verstaan. Wat het eerste punt betreft

gang van het aantal broedparen was de aanleg van een nieuwe

kan de huidige en toekomstige ontwikkeling van de aantallen in de

ogenschijnlijk nog geschiktere broedgelegenheid in de directe

Baai van Heist en het sternenschiereiland niet los worden gezien van

omgeving, namelijk het Sternenschiereiland. Deze speciaal ingerich-

die in de rest van het havengebied. ln r985 werden in de Zeebrugse

te broedplaats voor pioniersoorten als sternen en plevieren werd in

Voorhaven de eerste geschikte broedgebieden gecreëerd in de vorm

r999 aangelegd aan de landzijde van de oostelijke havendam.

van opgespoten terreinen. Deze gebieden werden meteen bezet door

Hoewel het Sternenschiereiland geen beschermde status geniet, is

pioniersoorten als dwergstern en strandplevier. ln de jaren daarna

het gebied qua biotoop en verstoringsdruk [de oostelijke havendam

namen de aantallen van deze soorten sterk toe [íiguur r] omdat

is ontoegankelijk voor het publiek] vergelijkbaar met de Baai van

steeds grotere oppervlakten geschikte broedterreinen ontstonden.

Heist en kan dus worden gezien als's lands tweede strandreservaat

ln de Voorhaven werden maximale aantallen bereikt in r995 [rr4

dat vrij is van menselijke verstoring. Het Sternenschiereiland her-

paren strandplevierl en t997 l4z5 paren dwergsternl. Dergelijke grote

bergde maximaallz6 paar dwergsterns, 251 paar visdieven, 5't paar

kolonies zijn uniek binnen Europa en van extreem groot belang voor

kokmeeuwen, 2.5 paar strandplevieren en

4 paar bontbekplevieren.

de populatie wanneer men bedenkt dat er in Noordwest-Europa in

totaal ongeveer rooo paren strandplevier en 5ooo paren dwergstern
broeden. Helaas nam het areaal aan geschikt broedgebied in de
Voorhaven in de jaren daarna snel afals gevolg van havenuitbreidingen, voortschrijdende vegetatiesuccessie en toenemende concurren-

tie van andere soorten [andere sternensoorten en meeuwen]. Daar
staat tegenover dat de populatie van visdiefzich spectaculair blijft

ontwikkelen. ln het totale havengebied broedden in zoo3 z5ro
paren, hetgeen maar liefst

4o/o van

de totale biogeografische popula-

tie van deze soort is. Daarmee is dit bovendien de grootste kolonie
van Europa. Ook de grote stern komt sinds r989 regelmatig tot broe-

den in het Zeebrugse havengebied. Hoewel het voorkomen van deze

soort meer erratisch is, zijn ook de aantallen van deze soort van

ke biotopen die gefixeerd zijn op één locatie. Daardoor krijgt de vege-

internationaal belang Imaximaal r 65o broedparen in r 993].

tatie op den duur de kans om zich te ontwikkelen en kunnen er zich

ln de nabije toekomst zullen de broedgebieden in de westelijke Voor-

gemakkelijk landroofdieren vestigen waardoor ze niet langer geschikt

haven geheel verdwijnen. Dan zijn de sternen en plevieren geheel aan-

zijn als broedplaats. Van oorsprong waren natuurlijke broedplaatsen

gewezen op de Baai van Heist en het Sternenschiereiland. Het zijn

voor kustbroedvogels ofwel gebieden die spontaan ontstonden en

dus cruciale gebieden voor het voortbestaan van dwergstern en strand-

verloop van tijd weer verdwenen, ofwel eilanden die regelmatig wer-

plevier in Vlaanderen. Ook andere kustbroedvogels lmet name visdief

den overspoeld door zout water waardoor de vegetatiesuccessie werd

en grote sternl die momenteel nog grotendeels hun toevlucht vinden in

teruggezel en landroofdieren geen kans kregen om zich te vestigen.

de westelijke Voorhaven zullen in de nabije toekomst zijn aangewezen

lnmiddels is er veel ervaring opgedaan die kan worden aangewend om

op de Baai van Heist en het Sternenschiereiland. Lessen uit het verle-

ook in gefixeerde dynamische ecosystemen het voortbestaan van kust-

den en ervaringen in het buitenland hebben duidelijk gemaakt dat het

broedvogels te verzekeren. Wat echter vooral van belang is om onze

behoud van broedgebieden die speciaal zijn aangelegd voor kust-

kustbroedvogels te behouden na het verdwijnen van de broedgebieden

broedvogels alleen mogelijk is door middel van gerichte beheersmaat-

in de westelijke Voorhaven, is ofwel een sterke oppervlaktevergroting

& Guvrrnruo, zooz]. Hoewel dynamische bio-

van het Sternenschiereiland oíwel de creatie van nieuwe broedgebie-

regelen [o.a. Mrnttnce

n

topen zoals de Baai van Heist en het Sternenschiereiland uniek en

den in de directe omgeving [VAN WAvENBEact et al., zoozl.

zeer waardevol zijn voor kustbroedvogels, bli,jven het toch onnatuurlij-
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Figuur r. Veíloop van het aantal broedparen van dwergstern, visdiefen strandplevier in het havengebied van Zeebrugge in de periode r985-2ool
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Figuur L VeÍloop van het aantal broedparen van dvergskrn, visdief en slrondplevier in het havengebied van Zeebrugge in de periode r985-2ool.
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lnleiding

Hoewel amfibieën en reptielen vaak onder één noemer vermeld wor-

Reptielen Ihagedissen en slangen] zijn wel échte landdieren. De

den

is daar in

eieren bezitten een stevige eischaal die bescherming biedt tegen

wezen weinig reden toe. De verschillen tussen beide groepen zijn

uitdroging. Hierdoor zijn reptielen voor de voortplanting niet ge-

immers even groot als deze tussen andere klassen van gewervelde

bonden aan een waterrijke omgeving. Een ander belangrijk verschil

d

r88

-

ze worden samen wel eens kruipdieren genoemd

-

met de amfibieën is dat pasgeboren reptielen miniatuurversies zijn

iere n.

Amfibieën [salamanders, kikkers en padden] zijn de eerste gewervel-

van hun ouders; er is dus geen larve-stadium. Als tweede belangrij-

de dieren die tijdens de loop van de evolutie de stap van water naar

ke aanpassing aan het landleven bezitten de reptielen een droge,

landleven gezet hebben. Ze zijn daar evenwel slechts gedeeltelijk in

met schubben bedekte huid, die waterverlies beperkt. Reptielen zijn

geslaagd en brengen minstens een gedeelte van hun levenscyclus

dan ook weinig gevoelig voor schommelingen in de vochtigheids-

door in een waterige omgeving. De eieren van amfibieën, die

graad van hun omgeving.

slechts omgeven zijn door een geleiachtig omhulsel, kunnen zich

!íat de amfibieën en reptielen wél met elkaar gemeen hebben,

enkel in een nat milieu ontwikkelen tot larven, die eveneens aan wa-

thans in onze streken, is dat beide klassen door een gering aantal

ter gebonden zijn. Wanneer de larven voldoende ontwikkeld en ge-

soorten vertegenwoordigd zíjn. ln Vlaanderen worden momenteel

groeid zijn, gebeurt de gedaanteverwisseling of metamorfose. Hier-

slechts r3 soorten amfibieën en 4 soorten reptielen aangetroffen.

bij treden belangrijke veranderingen op in lichaamsbouw, fysiologie

Een ander gemeenschappelijk punt is dat ze van oudsher weinig po-

en ecologie en gaan de dieren op het land leven. De,iuveniele en

pulariteit genieten. Bij het brede publiek hebben ze, vaak onterecht,

adulte dieren van de meeste soorten amfibieën brengen een belang-

de reputatie lelijke, mysterieuze, giíïige en dus te mijden creaturen

rijk deel van het jaar door in de land- of zomerbiotoop. Voor de

te zijn. Ook biologen en natuurliefhebbers hebben beide diergroe-

voortplanting begeven de volwassen dieren zich tijdens het voor.jaar

pen lange tijd verwaarloosd. Het onderzoek naar de inheemse soor-

naar de water- ofvoortplantingsbiotoop. De

tiid die ze in het water

al-

ten is in Vlaanderen pas tijdens de laatste z5 jaar op gang gekomen.

doorbrengen, verschilt sterk tussen soorten. Amfibieën hebben een

ln de kuststreek werd tijdens de tweede helft van de jaren zeventig

dunne, naakte huid, die weinig bescherming biedt tegen vochtver-

baanbrekend verspreidingsonderzoek verricht door Philippe De

lies, zodat ze zich ook op het land veelal moeten ophouden in een

Fonseca [De FoNsecr, r98o]. Nadien besteedde ook de Duinenwerk-

vochtige omgeving.

groep van Natuurreservaten v.z.w. bijzondere aandacht aan de herpetofauna [De Snrorrrra et al., t99t; Venscuoonr, r993a].

E

Amfibieen en reptielen in de maritieme duinstreek

C rvnnrEERD DUTNLANDSCHAP

Onze duinen worden bewoond door slechts 8 soorten amfibieën en

r reptielsoort [tabel 8.r]. Daarvan worden twee soorten amfibieën
slechts sporadisch in de duinen aangetroffen. Ceen van deze soor-

De levendbarende hagedis lLacerta viviparal wordt verspreid langs-

ten kan als karakteristiek oíspecifiek voor duinhabitats beschouwd

heen de ganse kuststrook waargenomen. De meeste observaties

worden. Van de aanwezige soorten, is uitsluitend de boomkikker op-

werden verricht in duinbiotopen met gevarieerde, structuurrijke en

genomen in de Rode lijst IBAUwENs & Cuus, r996]. De overige soor-

relatief dichte vegetatie lzoals gewoon struisrietl. Het aantal dieren

ten behoren voor Vlaanderen tot de categorieën zeldzaam oí'mo-

dat hier wordt aangetroffen bereikt evenwel nooit de dichtheden die

menteel niet bedreigd'. De kamsalamander is opgenomen in Bijlage

in vochtige heideterreinen zijn vastgesteld. Deze soort wordt ook

z van de'Habitatrichtlijn'van de Europese Unie. Het aanwijzen van

gezien op dijken gelegen nabij de overgang van duinen naar polder.

speciale beschermingszones voor deze soort wordt als noodzakelijk

Uit de Kustpolders ontbreken meldingen.

beschouwd in een Europese context.

Hieronder bespreek ik de aanwezigheid van de verschillende soorten in de duinstreek.

lijst Vlaanderen

Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

Rode

Boomkikker

Hyla arborea

Met uitsterven

Rugstreeppad

Bufo calamito
Triturus cristatus

Zeldzaam
Zeldzaam
Zeldzaam

Kamsalamander

Levendbarendehagedis Lacefia viviporo
la ma nder
Kleine watersalamander
Cewone pad
Bruine kikker
Groene kikker

Alpenwatersa

van de Europese Habitatrichtlijn.

bedreigd

iet bed reigd

Triturus alpestris

l\rl o

Triturus vulgaris
Bufo bufo
Rano temporaria
Rona'esculenta' synclepton

l\,4omenteel niet bedreigd
M

Oostkust; randzone duinen - polders
Canse kuststreek, duinen
Ganse kuststreek, vnl. duinen
Canse kuststreek, duinen

),

menteel

Aanwezigheid kuststreek

n

omenteel niet bedreigd

l\,4omenteel niet bedreigd
l\,4omenteel niet bedreigd

2 recente vindplaatsen, niet in polders
Canse kuststreek, duinen en polders
Canse kuststreek, duinen en polders
Ganse kuststreek, duinen en polders
r recente vindplaats in duinen, algemeen in polders
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DUINSTRUwELEN EN POELEN

De rugstreeppad lBufo calamital komt verspreid voor langs vrijwel de

De komsalamonder lTriturus cristatusT, kleine watersolamander lTriturus

hele kuststrook. Het aantal populaties van deze soort is wel duide-

vulgarisl, gewone pad lBufo bufol en bruine kikker lRana temporarial

lijk afgenomen tijdens de afgelopen 2o-3o jaar IDr Srrorrrrn et a/.,

houden zich veelal op in dicht begroeide vegetaties. Als voortplan-

r99r]. Tevens zijn de Imeeste] resterende populaties erg klein. Dit is

tingsplaatsen gebruiken ze poelen en andere waterpartijen. De brui-

een warmteminnende soort met een gravende levenswijze, die

ne kikker verkiest hierbij ondiepe, vaak tijdeliike waterpartijen, of de

gebonden is aan terreinen met droge, zandige bodems die snel

ondiepe delen van permanente poelen. De gewone pad en vooral de

opwarmen. Landactieve rugstreeppadden houden zich vooral op in

kamsalamander verkiezen daarentegen diepere poelen die het ganse

gestabiliseerde duinen met een schrale begroeiing van [korst]mos-

jaar door water bevatten.

sen, grassen en lage struiken. Als voortplantingsplaatsen gebruiken

Croene kikker ÍRona 'esculenla' synkleptonl, die vrijwel het ganse jaar

ze meestal tijdelijke, erg ondiepe plassen met weinig of geen vegeta-

door in of in de onmiddellijke nabijheid van water vertoeft, komt

tie in vochtige duinvalleien. Hierdoor is de soort bijzonder gevoelig

momenteel voor op slechts één plaats in de duinen, en op twee

voor zelfs geringe dalingen van de grondwatertaíel. Nieuw gegraven

locaties aan de duin-polderovergang. Nochthans had deze soort

plassen worden vaak zeer snel gekoloniseerd, maar ze worden weer

vó6r't97o blijkbaar een wijdere verspreiding in de kuststreek

verlaten zodra het milieu stabieler wordt en de watervegetatie een

[PARENT, r 979]. De

permanent karakter krijgt. Rugslreeppodden zijn wel relatieí mobiel

gekend van twee vindplaatsen; deze populaties zijn mogelijk ont-

en kunnen zich over aístanden van t-z km verplaatsen van de ene

staan door uitzetting [Venscuoonr, r993b].

naar de andere paaiplaats.

alpenwatersalamonder lhiturus alpestrisl, is slechts

N

De nnrDzoNE vAN DUTNEN EN

PoLDERS

Hier worden vrijwel alle hiervoor vernoemde soorten aangetroffen.
Speciale vermelding verdient de boomkikker lHyla arboreal. Deze

soort is recent zeer sterk achteruitgegaan in Vlaanderen en wordt
momenteel uitsluitend aangetroffen op enkele plaatsen te Knokke
en in vier locaties in de provincie Limburg. De populaties in Knokke
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houden zich op in de randzone van duinen en polders. De paaiplaatsen zijn kleine plassen en vijvers op de overgang van duin naar
polder, en veedrinkpoelen in de nabijgelegen polders. Ze hebben
een voorkeur voor zonbeschenen, voedselrijke en permanente
waters, met een dichte gordel van ondergedoken ofdrijvende water-

planten. De landbiotopen bestaan uit zonbeschenen ruigtevegeta-

I
.I

\

ties, braamstruwelen, houtwallen en bosranden met zowel een dichte kruid- als struiklaag. Ook met bramen dichtgegroeide grachten en
vochtige, kruidenrijke bermen komen in aanmerking. Recent werd
gestart met de uitvoering van een actieplan ter behoud van de

*{

\

t

boomkikker [Vrnvoonr & Coooernrs, r996]. Deze actie, een initiatieí
van afdeling Natuur

[AÀ,4rNAL],

bestaat uit het herstel en de aanleg

van land- en waterhabitats en streeft uiteindeli.jk naar een uitwisseE

ling van individuen tussen de Vlaamse populaties en deze in het

-

nabije Zeeuws-Vlaanderen [Nederland]. De voorlopige resultaten
van de eerste acties blijken bijzonder bemoedigend te zijn [mond.
E

med. R. Vantorrel.
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SAMENVATTINC

AloNc rlr

FLEMtsH CoASTAL DUNES 23 ANT spEctEs cAN BE FouND. Orurv

FoR DUNES.

Mosr oÍHER

THAN THosE nt

rrlt

ARE TyptcAL FoR opEN sANDy HAB|TATS AND cAN BE MARKED As rNDrcAToR spEctEs

ANT spEctEs ARE EuRyroptc AND THE NUr\rBER oF RED Ltsr spEctEs ts ALso LlMtrED. THE FLEMtSH coAsrAL DUNES ARE LEss spEctEs-RtcH

rgt NertrnlANDS

BEcAUsE oF THE ABsENcE oF coAsrAL HEATHLANDS.

Soue

oourtalr

spEctEs ARE DtscussED tN MoRE DETAIL. FtNALLy rHE

RELATIoNsHlps BEïWEEN ANTS AND sotL DEVELopMENT, MyRMEcocHoRous nLANTS AND MyRMECopHILE TNVERTEBRATEs ARE DtscussED. lru cerueuL, \)íE cAN coNcLUDE THAT ANTS ENHANCE SMALL-scALE solL AND vEcETATIoN DyNAMtcs AND ÍHAT ÍHErR NEsrs ctvE sHELTER To A
STUDY OF THESE RELATIONSHIPS IS REQUIRED.

Lor oF

RARE INVERTEBRATE spEctES. FunrHen

lu or Vuausr

KUSTDU|NEN WERDEN

Íor op

HEDEN 23 MtERENsooRÍEN !íAARGENoMEtt.

Slrcurs TlEN sooRTEN ztjN TyptscH vooR opEN

EN KOMEN PREFERENTIEEL IN DE KUSTDUINEN VOOR EN KUNNEN ALS AANDACHTSSOORT NAAR VOOR WORDEN CESCHOVEN. DE
TEN EN HET

aAutar RooE Lrjsr-sooRTEN rs

vAN DUtNHEtDE. lN

orzr atloucE

BEpERKï. DE VLAA[,tsE KUsTDUtNEN zUN sooRTENARt\,,tER DAN DE

BESpREKEN

wE DE MEEsr

ALGEt4ENE sooRTEN,

ALsooK DE

RELATTE

PLANTEN EN À4YRMEcoFIELE INVERTEBRATEN. IN HET ALGEi.4EEN KUNNEN wE BESLUITEN DAT MIEREN

oP

I\,,IEESTE

Neornlat'iosE,

SOORTEN

EN ZAND|GE HABITATS

ZI'N

EURYTOPE SOOR.

DtT DooR HEï NAcENoEc oNTBREKEN

ïussEN [IEREN EN BoDEMoNTwtKKELtNc, MyRMECocHoRE

KLEINE ScHAAL DYNAMIEK IN DE BODEI\,I EN DE VEGETAÍIE VER.

OORZAKEN EN DAT NESTEN BESCHUTTING BIEDEN VOOR EEN HELE REEKS ZELDZAI\,IE INVERTEBRATEN. VTNOTN OruOTNZOEK NAAR DEZE BIOTISCHE EN ABIOTISCHE RELA.
TIES ZUN ECHTER !íENSELIJK.
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lnleiding

Als nevenresultaat van de bemonstering van andere groepen ongewervelden van droge duingraslanden en duinen

in het

algemeen,

Bestimmen', een kwalitatief hoogstaand en uiterst gebruiksvriende-

werd meer en meer duidelijk dat mieren er door veel soorten en in

lijk standaard-determinatiewerk voor heel wat mieren van Duitsland

grote getale vertegenwoordigd

zijn.ln Vlaanderen en Nederland werd

slechts recentelijk aandacht besteed aan de ecologie en verspreiding
van deze abundante insectengroep van de duinen IBorn
r98

van SetreRts determinatiewerk: 'Ameisen, Beobachten und

r999;

BoER

2oora; 2oorb; 2oo2;

DEKoNTNc«

&

CRUYÍER,

et al.,2oo3bl. Tiidens

en omgeving, bracht bovendien nieuwe taxonomische inzichten

[Srtrrnr, t9961. Zo werden de voorbije drie jaar maar liefst l3 soorten nieuw voor de Belgische mierenfauna gemeld

IDe ror'rrrrrc«

&

VnrrrnxHovrn, zoor; Dr«orurrucr & Paulv, 2oo2; DEKoNrNcr et al.,
el al., zoo3a; DexortrucK et al., zoo3b]. Dit bracht

enkele Vlaamse studies werden de diversiteit en verspreidingspatro-

2oo2;

nen binnen de verschillende duingemeenschappen bestudeerd

het aantal Belgische mierensoorten in korte tijd van 68 naar 7g

[DEKoNTNcK

& Bonrr, zooz;

BoNre et ol.i 2oo3i LEuoucx et

ol.,2oo3l.

DEKoNTNc«

soorten. Maar deze groep omvat veel zeer zeldzame soorten waar-

ln deze droge zandige bodems, waar regenwormen grotendeels ont-

van een aantal alleen in de Hoge Venen zouden te vinden zijn

breken, zijn mieren van uitermate groot belang voor de biologische

[CAspAR,

aÍbraakprocessen en door hun intense graafactiviteiten voor de ver-

CouvREUR, 1gg4l.

luchting, vermenging en mineralogische aanrijking van de bodem

schillende taxa gevonden

[Cunnv, r994; Srrrrnr, r996; CneeN e, al., t9981.

len dat Vlaanderen slechts een twintigtal algemeen voorkomende

'rg7oa,b; VAN BovEN

& Mnsrrrs, r986;

De Brseeu &

ln Vlaanderen werden momenteel reeds 56 verIDEKoNTNcK

et al., zoo3al. We kunnen stel-

mierensoorten rijk is, die we in de kustduinen en onmiddellijke
Tot voor kort was de kennis van verspreidlng, ecologische preferen-

ties en karakteristieken van een voor deze habitats uiterst belangrijke groep insecten beperkt. Recent werd hiertoe een inhaalmanoeu-

vre gelanceerd. Er verscheen een handig Nederlandstalig determina

tiewerk [Scnorrrns & Vnrurrnrrover, zoor], er werd een verspreidingsatlas en voorlopige Rode li.ist van de mieren van Vlaanderen
opgesteld [DrroNrrcr et al., zoo3al, en er werd een lijst met
Nederlandse namen gepubliceerd [Born et al., zoo3l. Het gebruik

omgevi ng mogen verwachten.

E

o

-È

D" Vlrr-r"

kustduinen

,:r
Over de mierenfauna van de kustduinen bestaan weinig oude gege-

relicten in Oost-Vlaanderen toch echte heidesoorten zoals Myrmíco

vens. Vroeger werd vooral met handvangsten geïnventariseerd wat

schencki en Formico sanguinea te herbergen [DeroNrruc« et al., zooo].

vaak een beperkt deel van de mierenfauna van de bemonsterde ge-

ln de Noord-Hollandse duinen alleen werden na 1g7o maar lieíst

bieden aan het licht bracht. Recente studies toonden aan dat via bo-

28 soorten gevonden oí 56 % van de Nederlandse mierenfauna

demvalbemonstering en bijkomende handvangsten een volledlg beeld

IBoen

van de mierenfauna van de te inventariseren gebieden kan worden

Hollandse duinen gevonden en niet bij ons: Formicoxenus nitidulus,

bekomen IDeror'rrrcr et al., zooo;

Leptothorax albipennis, Formica rufa x polyctena, Anergatus otratulus,

DEKoNTNc(

& VnrlrrnrrovrN, 2ool].

&

DE CRUvTER,

r999]. Volgende soorten werden in de Noord-

Recentelijk werden een aantal kustduinen [o.a. de !íesthoek in de

Strongylognathus testoceus, Formica sanguineo, Myrmica schencki en

Panne] met deze techniek bemonsterd, wat enkele zeldzame en inte-

Formica exsecta. Diï grote verschil mogen we vooral toeschrijven aan

ressante nieuwe waarnemingen opleverde.

het beperkt aantal waarnemingen en de grotere oppervlakte en habitatvariatie van de Nederlandse duinen. Een aantal soorten die van

WllncENoi,4EN sooRTEN

de Noord-Nederlandse duinen gekend zijn, zijn bij ons [nog] niet
gevonden en zijn vooral soorten van kustheidegebieden. ln onze

Tabel 9.r geeft weer welke soorten in de Vlaamse kuststreek te vin-

kustduinen zijn echte heidegebieden zeer schaars en is de kans

den zijn. Bovendien wordt per soort aangehaald welke habitat zij in

klein om deze laatste soorten te vinden. Enkel te Bredene en

Vlaanderen prefereren en waar ze in de duinen te vinden zijn.

Westende zijn nog enkele kleine heiderelicten aanwezig. De kans

ln tabel 9.2 is weergegeven welke anekdotische waarnemingen en/ of

om op deze kleine oppervlaktes [enkele m2 struikheil nog typische

publicaties, van recentelijk niet meer langs onze kust gevonden soor-

heidesoorten te vinden is dan ook klein.

ten, met vindplaats en waarnemers, konden worden opgespoord.
Uit tabel 9.r en 9.2 kunnen we dus besluiten dat tot op heden z6
soorten Formicidae gevonden werden langs de Vlaamse kust. Dit is
slechts 33

%" van

de Belgische en 46%" van de Vlaamse mierenfauna.

Nochtans worden droge zandgronden [zoals onze kustduinen] gekenmerkt door een soortenrijke mierenfauna en bleken rivierduinen-
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Voorlopige Rode lijst

Wetenschappelijke naam

Habitat in Vlaanderen

Duinhabitat

(habitatbreedte)
Fotmica cuniculotia

Bruine baardmieÍ

Momenteel niet bedreigd (EU)

Duinen, díoge graslanden en droge heide,

Droge duingraslanden

antropogeen beïnvloede milieus
Formica fusca

Crauwzwarte mier

Momenteel niet bedreigd (EU)

Algemeen, zowel bossen als

Algemeen, zowel bossen als open vegetaties,

opeí vegetaties

antropogeen beïnvloede milieus

bosranden

Open looÍbossen, heide en bosranden

Fotmica polyctena

Kale bosmier

Kwetsbaar (MS)

Bossen, duinbosjes en

Formico rufiborbis

Rode baardmier

Kwetsbaar

Droge duingraslanden

Heide en droge graslanden

Lasius brunneus

Boommier

N,4omenteel

Solitaire bomen en antropogeen

Bossen, struweel en antropogeen beïnvloede

(N,1S)

niet bedreigd (EU)

beïnvloede milieus

m

ilieu s

Losius emorginotus

À,4uurmier

lMomenteel niet bedreigd (BST)

Oude kerkhoven en muurtjes

Antropogeen beïnvloede milieus, muren

Lasius Jlavus

Cele weidemier

lMomenteel niet bedreigd (EU)

Droge duingraslanden

Craslanden, heide en vooral in antropogeen

Lasius

Clanzende

Momenteel niet bedreigd (EU)

Duinbosies, solitaire bomen

Algemeen in bossen, struwelen er antropogeen

Veldmier

Kwetsbaar (MS)

Duingraslanden

Heide en duiren

Wegmier

Momenteel niet bedreigd (EU)

Overal, zeer algemene soort,

Eurytoop

beïnvloede milieus
fuliginosis

houtmier

beïnvloede milieus
Losius

meildionolis

Losius niger

cultuurvolger
Làsius plotythorax

Momenteel niet bedreigd (EU)

Humusmier

Natte duingraslanden en bossen

Natte graslanden, heide, bossen en veen en
hoogveen

Losius psommophilus

Buntgras, droge duingraslanden

Kwetsbaar (MS)

Euntgrasmier

p io n iers

Losius umbrotus

Momenteel niet bedreigd (EU)

Schaduwm ier

s

it

u

at ies

Duingraslanden

Heide, duinen, duingraslanden en buntgrasvegetatres
Euíytoop, algemeen in graslanden, droge
heide

Leptothorax acervarum

Behaarde

slankmier

Momenteel niet bedreigd

(EU)

Duinbosjes, duinstruweel

200

Algemeen in bossen. struwelen en heidegel
bieden

BMo

Microgyne von Myrmico tuginodis

Vochtige duingraslanden en duin-

(EU)

bosj

Myrmico microrubro

Momenteel ni"t U"areiga 1fU1

Caststeekm ier

e

Natte graslanden, bossen en heide

s

Vochtige duingraslanden en duin-

Bossen, graslanden en natte heide

bosjes
Myrmico rubro

Cewone steekmier

Momenteel niet bedreigd (EU)

Zeer algemene soort, overal

Eurytope soort

Myrmico ruginodis

Bossteekm ier

Momenteel niet bedreigd (EU)

Duinbosjes, natte duingraslanden

Algemeen in bossen en vochtige graslanden

Myrmico ruguloso

Kleine steekmier

Momenteel niet bedreigd (EU)

Buntgras, droge duingraslanden,

Myrmico sobuleti

Zandsteekmier

Momenteel niei bJreigd (EU)

Buntgras, droge duingraslanden,

Algemeen in korte vegetaties op zandbodems

pionierssituaties

heide, durnen en graslanden

Myrmica scabrinodis

M

du

i

nrietvegetaties

p io n iers

oerassteekm ier

N4omenteel niet bedreigd (EU)

N4oza-rek

s

itu at ies

van droge naar vochtige,

en mosvegetaties, natte heide
Algemeen in korte vegetaties op zandbodem;
heide en droge graslanden

N,4oerassen en drogere, open vegetaties

open vegetaties,duingraslanden

(MS)

Mytmico specioides

Duinsteekmier

Kwetsbiar

Tetrcfrotium coespitum

zwÀÍle ze^dfrieí

Momenteel niet bedreigd

naam lnaar BoER et ol, zoo3]. Aandachtssoorten

ziin in vet weergegeveí.

Stuifduinen en duingraslanden

(EU)

Heide, rivier- en kustduinen

Buntgras, droge duangraslanden,

Heide, duinengebieden

pionierssituaties

op zandgronden

m

giaslanden

!íetenschappeliikenaam Nederlandsenaam

vindplaats

Leptothorcx nylonderi

Bosslankmier

Zwi

n

Fotmico ruío

Behaarde bosmier

Zwi

n

waarnemer(s)

Habitet in Vlaanderen

Voorlopige Rode lijst

bosj es

Caspar (r970, b)

Bossen op zandgrond, bosranden

Momenteel niet bedreigd (EU)

bosjes

Caspar (t97o, b)

Open looÍbossen en bosranden, heide

Kwetsbaar (MS)

c".p", 1,97f

ruiytoop, jraslanden

Momenteel niet bedreigd {EU)

(habitatbreedte)

Winterm ier

u1

et al.,2oo3al en hun Nederlandse naam [naar B)ER.t ol.,2oo3]. Aandachtssoorten zijn in vet weergegeven.

EEN EURyropE MTERENFAUNA MET wErNrc srENoropE sooRTEN

C

Om na te gaan ofeen soort in haar verspreiding gebonden is aan

Kustduinecosystemen worden gekenmerkt door talrijke gradiënten

één of andere habitat, werd in

van omgevingsvariabelen. Deze gradiënten zijn ook weerspiegeld in

DEKoNT NcK

et al. [zoo3a] voor elke

E r,4 E E

NScHAPSSTRUCTU u

R

de mierengemeenschappen

ze voorkomt. Hierbij zijn echt stenotope soorten van slechts één

BoNTE,

habitattype, nagenoeg stenotope soorten van twee ofdrie, matig

Denemarken [,lutland] kon de gemeenschapsstructuur verklaard wor-

stenotope soorten van vier ofvijfen eurytope soorten van meer dan

den door de verschillen in flora en habitatcomplex. Opvallend is wel

5 landschapstypes gekend. Alle in de Vlaamse kustduinen waargeno-

dat de diversiteit van de mierengemeenschap aldaar toeneemt met

men mierensoorten behoren vooral tot de eurytope soorten. Er zijn

een toenemende vegetatiecomplexiteit en stabiliteit [Hrruoe$arrr,

slechts zes matig stenotope soorten en één nagenoeg stenotope

19971. Een analyse van de mierengemeenschappen van enkele duin-

soort van onze Vlaamse kust gekend. Bovendien is Lasius emargino-

graslanden en mosduinvegetaties in Oostduinkerke toonde aan dat

tus Inagenoeg stenotoop] een soort die in Vlaanderen alleen gekend

de belangrí,jkste stuurvariabelen die de mierengemeenschap bepalen

is van antropogeen beïnvloede milieus.

de vegetatiesamenstelling en -structuur ziin ILEHoucK et al.,2oo3l.

IHANDELT,4ANN,

r997;

&

soort bekeken in hoeveel van de negen voorgestelde landschaptypes

DEKoNINCK

2oo2; BoNTE e, al.,2ooj; LeHoucr et al.,2oo1l. ln

Ook vochtgehalte en vochtigheidsgradiënten bepalen de mierensamen stelling.
Stenotoop {n=0)

Nagenoeg stenoloop (n=1)

l\,4atig

stenotoop (n=6)

EuMoop (n=19)

Figuur 9.r. Habitatbreedte [oZ van het totaal aantal soorten, n:26] van alle in de Vlaamse
kusstreek aangetroffen soorten.
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Dominante mierensoorten en aandachtssoorten in de Vlaamse

\-t

\

kustduinen

Hieronder volgt een korte bespreking van enkele aandachtssoorten

meridionalis, de veldmier; gevonden [LEHoucK et al., zoo3l. ln mos-

voor de Vlaamse kustduinen. Het gaat om enkele van de zes soor-

duinen en graslanden waar deze parasiet abundant was [tot ]/4 van

ten die als Kwetsbaar genoteerd staan op de voorlopige Rode lijst.

de nesten geïnfecteerd] bleek de nestdichtheid van de buntgrasmier

Verder werden in tabellen g.1 en 9.2 ook vier andere soorten als

gemiddeld lager.

aandachtssoort aangeduid. Het gaat om soorten waarvan verande-

202

ringen in nestdichtheden in duingebieden iets kunnen zeggen over

I

goed of slecht beheer. Bij evaluatie van de natuurwaarde van

De duinsteekmier is een thermofiele soort van open, korte vegetaties.

bepaalde duingebieden zou het bijzonder waardevol zijn om nest-

Ze mijdt bossen en te hoge grasvegetaties. Ze is strikt gebonden

dichtheden en verandering van deze aandachtssoorten op te volgen.

aan zandbodems en kan hoge dichtheden bereiken wanneer ze in

Myrmica specioides [Kwetsbaar]

haar karakteristieke habitat: heidegebieden en droge schrale graslan-

a

Losius psammophilus IKwetsbaar] en Lasius meridionalis IKwetsbaar]

ln r99z deelde Seifert
Losius psammophilus

Lasius alienus

en

op in drie soorten: L. alienus,

Lasius paralienus.

Hij kon deze verschillende

soorten zowel moríologisch als ecologisch karakteriseren. L. alienus
zou eerder een soort zijn die beperkt is tot kalkrijke bodems en

L.

psommophilus, de buntgrosmier, zou de dominante soort zijn in
Buntgrasvegetaties op kalkarme, zandrijke bodems waar het zijn

'siblingspecies' L. alienus en L. paralíenus zou wegconcurreren
[sErFERr,

r996]. AIle langs de Vlaamse kust tot op heden als L. alie-

nrs gedetermineerde individuen bleken tot de soort L. psammophilus
te horen. Toch blijft de mogelijkheid om L. alienus in de kalkrijke
jongere duinformaties aan te treífen reëel. Op enkele plaatsen werd
ook de temporeel parasitaire soort van L. psammophilus nl. Losius

den voorkomt

[SEtFERr,

r996]. Deze soort kan in de duinen één van

de algemeenste Myrmica-soorten zijn. We vinden de soort ook verspreid terug in rivierduinen en landduinrelicten [zie figuur 9.21.

Figuur 9.2. Verspreiding van Myrmica specioider IDEKoNLNcR et al.,zoo)a)
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D. r"latle mierenfauna
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vooi l9E6

t

n^ l9E6

- vegetatie in droge duingraslanden

Het belang van mieren bij de ontwikkeling van het bodemprofiel
van graslanden werd tot nu toe voornamelijk bestudeerd

I

Formica rufo en Formica polyctena [Kwetsbaar]

..flarr.rs

IKrnc & WoooErr, r973; Ntrrsrru, r986; HuxlEy,

bij

t99t;

Lasius

Cnerru eÍ

Het aantal waarnemingen van bosmieren langs de Vlaamse kust is

al., t996l. Deze soort was vroeger lokaal algemeen in de droge

eerder schaars. Slechts waar voldoende dienaarmieren [Serviformica's]

duingraslanden waar begrazing en de constructie van de mierenho-

voorkomen kunnen we bosmieren verwachten aangezien bosmieren

pen voor een karakteristiek aanzicht zorgden [VAN BovEN & Mnarlts,

voor het stichten van hun nest meestal aÍhankelijk zijn van hen Ilangs

r

onze kust vooral Formica cunicularia, en in mindere male Formico

IHuxLEy, r99r]. Dit fenomeen werd ook reeds vastgesteld bij andere

fusca en Formica rufibarbisl. Bovendien mogen we bosmieren vooral

soorten die in koepelvormige nesten leven [CnrrN et a|., t9981. ln

verwachten in de buurt van uitgestrekte bossen en heidegebieden

onze kustduinen zijn sites met goed ontwikkelde

die reeds lang onverstoord zijn gelaten, langs onze kust toch wel

ties niet algemeen. Graslanden met uitgebreide

een zeldzaamheid.

uiterst gerafflneerde habitats

986]. De oude humusrijke galerijen bevorderen wortelpenetratie

INre

r-se

r'r,

L.

L.

flovus popula-

Jlavus-nesten zijn

r986]. De nesten bestaan

uitsluitend uit zand en kunnen generaties meegaan. Ze kunnen ook
andere mierensoorten herbergen en in homogene habitats is de dis-

tributie grotendeels uniform. ln graslanden in Denemarken bleek
bovendien dat duingraslanden met

L.

flavus-nesten een soortenrijkere

fauna en flora bevatten dan graslanden zonder uniform e
nesthopen

INTELSEN,

L. Jlavus-

r986]. De enkele gebieden waar deze soort domi-

nant is, zoals in de droge duingraslanden in de Oostvoorduinen te
Oostduinkerke, D'heye te Bredene en enkele stukjes graslanden in de
Westhoek [Romeins kamp], dienen dan ook met de grootste zorgbehandeld te worden.
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Tijdens een verkennend onderzoek

gen in Nederland en België omtrent het transporteren en opslaan

BoNrE e, al., zoo3l werd vastgesteld dat de bodemkarakteristieken

van zaden van bepaalde plantensoorten, is het te verwachten dat

door de aanwezigheid van mierennesten sterk worden gewijzigd.

mieren een grote invloed hebben op de samenstelling en structuur

Door de graafactiviteit wordt de bodemdichtheid sterk verlaagd, de

van de vegetatie van droge duingraslanden

204

& Borre, zooz;

Door hun talrijke aanwezigheid, hun graaíactiviteit en waarnemin-

[OösrERMErJER,

r989]. De

IDEKoNTNCK

bodemontwikkeling tot nul herleid en bovendien kalkrijk zand naar

relatie tussen mierenfauna en vegetatie in deze gebieden is zeer

boven gebracht. Deze veranderende condities samen met een veran-

slecht gekend, zodat er in het huidig beheer van deze habitats niet

dering van het microklimaat [en hogere temperaturen door mieren-

met kennis van zaken kan op ingespeeld worden. Bovendien zijn er

activiteitl laten daarenboven toe dat bi,jvoorbeeld tijm er optimaal

sterke vermoedens dat enkele zeldzame en bedreigde plantensoor-

kan kiemen

ten zoals viooltjes lhondsviooltje, ruig viooltje en duinviooltjel en

[Oostvoorduinen] werd dit fenomeen vastgesteld: kiemplanten van

gewone vleugeltjesbloem van deze mieren obligaat afhankelijk ziin

grote tum waren signiílcant meer te vinden op mierennesten, zelfs

voor hun verbreiding wat het belang van mieren in dergelijke mi-

midden in sterk met gewoon struisriet vervilte graslanden

lieus doet toenemen

[OösrERMErJER,

r989;

WEEDA

et al., t9g4 a,b,c;

CBS, r9971. Toch bleek recent dat voor onze kustduinen vegetatie-

structuur eerder bepalend is voor de mierenfaunasamenstelling

dan

de aanwezigheid en hoeveelheid van beschikbare myrmecochoren
ILEHoucK et

ol., zooSl en dat gelijklopende verspreidingspatronen

tussen myrmecochore planten en mierennesten in de Vlaamse kustduinen niet werden teruggevonden. Misschien zijn deze patronen
verborgen door de hoge turn-over rate van deze mierennesten of is
het aanbod aan myrmecochore zaden te gering zodat de transport-

rol van bepaalde mierensoorten voor deze zaden te verwaarlozen is.
De invloed van mieren op de bodemsamenstelling en dus ook vege-

tatie in de Vlaamse kustduinen mag zeker niet onderschat worden.

[WEEDA

e, ol., t994b]. Ook aan de Vlaamse kust

IDrrorurrcx & Bor.rrt, zooz].

R"r."nh"rb"rg
Naast een groot aantal obligaat mierenparasitaire ongewervelden
van andere groepen, gebruiken veel Arthropoda voor hun volledig
levenscyclus of een deel daarvan mierennesten als veilig onderkomen, als voedselbron of gewoon als verbli,jfplaats. Sommige van
deze al dan niet gastheerspecifieke temporeel of permanent symblo-

,5

o

tische of parasitaire Arthropoda zijn heel zeldzame of bedreigde

o

soorten en geven aan een biotoop een meerwaarde. Het systema!

,

tisch screenen van nesten van de meest abundante mierensoorten

I

voor droge duingraslanden op gast-Arthropoda, kan het belang van

7

de mierenfauna voor dit bedreigde ecosysteem nog versterken. Croepen waarvoor dergelijke soorten verwacht worden zijn: pissebedden,

bladluizen, kevers, vlinders en spinnen [WrLsoN, r97r;Vnru Bovrr &
Mnarrrs, r986; CuRRy, r994;

Soort

PH-nest

PH-ref

Kalkreactie nest

in vergelijking
met referenties

Bodemdiktenest

Bodemdiktereferenties

SETFERT,

r996; Wrror et a1.,19941.

Compactatie- Compactatie-

nest

referenties

F. cunicularia

6,tg

6,sg

+

3,59;'.

il,4r)t

32,41*

2t,oorr-

L.

6,e4

7,3r.'"

+

1,541'-

5,55*

3b,t

29,4

,19

7,24

r,oo'!

3,29':'-

20,r

o

4

r

flavus

L. psammophilus
lv|. sabuleti

7

+

van een gepaarde t-test, p<o,05. Voor de kalkreactie werd een sign-test uitgevoerd [p<o,o5].

5

9,oo,!

9,86
1233*

r
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ABSTRACT I SAMENVATTING
lN THts coNTRtBUTloN, wE 6tvE AN ovERVtEw oF THÈ

pREsENcE

oF

DTFFERENT

cRoups oF

FLrES rN AND

TEI\4ATIC SÍUDIES HAVE BEEN CONDUCTED, WE CAN CONCLUDE THAÏ THE DIPTERA FAUNA, LIVINC
THREATENED

tN

ON

ALoNc rHE

BEACHES AND

FLANDERs BECAUSE oF THE EXTREN,tE RARtry oF THErR HAB|TAT AND THE DEsrRUcTloN

oF

tr

FLEN.4tsH coAsrAL DUNES. ALTHoUcH

IN SALÏ

No sYs-

I\4ARSHES SHOULD BE CONSIDERED AS

By rouRrsr RECREATToN [swAsH MARK CLEANtNG].

Spectes Ltvtt'tc rN THE coAsïAL DUNEs ARE LEss THREATENED BUT ALso REeutRE coNsERVATIoN EFFoRTS. lN pARÍrcuLAR, vARtATtoN tN vECETATIoN sEEt4s

ro

BE

ESSENTIAL FOR A HICH DIVERSITY.
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lN DEzE

BUDRAGE cEVEN

!íE

EEN ovERztcHT vAN HET vooRKoMEN vAN vERscHTLLENDE GRoEpEN vLlEcEN tN DE VLAAt4sE KUSTDUTNEN.

Aluoewrl

cEEN sysrEt\rA-

TISCH ONDERZOEK VERRICHT WERD, KUNNEN WE BESLUIÏEN DAT DE VLIECENFAUNA VAN SCHORREN EN HET HOOCSTRAND ALS BEDREIGD IN VLAANDEREN KAN WORDEN BEscHouwD.
RECREATTE.

Drr ouwtrrr vAN

Soonreru vAN

DE ExrREt\rE zELDzAAt\,,tHEtD vAN HUN HABITAT EN DE vERNlETtcrNG ERVAN [[,lAcHtNALE srRANDREtNtcttttc]

KUsTDUTNEN zrJN MTNDER BEDREtcD t\.4AAR HEBBEN EVENEENs

NooD AAN

DOENDE VARIATIE IN DE VECETATIE LI'KT ESSENTIEEL OI,4 EEN HOGE DIVERSITEIÍ TE GARANDEREN.

BEscHERtvTNcSMAATREGELEN.

voon roERtslscHE

Voour grr

BEHoUD vAN voL-

I

INLEIDINC
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De vliegengemeenschappen die Iangs onze kust voorkomen zijn erg

op de museumverzamelingen van het K.B.l.N.; recente grondige ver-

specifiek: bepaalde soorten komen enkel op strandhoofden in het

zamelcampagnes werden uitgevoerd in het natuurreservaat De

eulitoraal voor [bv. larven van bepaalde dansmuggen, slankpootvlie-

Westhoek [De Panne], Hannecartbos [Oostduinkerke], het natuurre-

gen van het genus Aphrosylusl, andere soorten zijn strikt gebonden

servaat de lfzermonding INieuwpoort] en het aansluitend duinenge-

aan het supralitorale gedeelte van het zandstrand met het vloed-

bied binnen het militair domein, het domein van Prins Karel

merk en het hoogstrand, terwijl het achterliggende duingebied een

[Raversijde] en het natuurreservaat Het Zwin IKnokke]. Dansvliegen

gespecialiseerde en soortenrijke fauna herbergt. Schorren en slikken

en slankpootvliegen worden in extenso behandeld in z afzonderlijke

hebben tevens een heel specifieke vliegenfauna.

hoofdstukken in dit boek.

ln het verleden is er doorgaans weinig aandacht besteed aan de
vliegeníauna van de Vlaamse kust. Enkel de publicaties van

[r898], VrrrrNruvE [r9o3],

BEeUAERT

[r9r3], Bequrrnr &

MEUNTER

6oETcHEBUER

[r9r3] en GoercHreurn lt9z8, t934, r94z] bevatten hierover informa-

tie. Pas vanafde jaren '8o is een systematische inventarisatie van
de Belgische vliegenfauna ingezet die initeel voornamelijk faunistisch geïnspireerd was [Gnoornrnr r989; Cnoomenr & PoLLEr, 1988,
Cnoorarnr & Polr-rr, r9891 maar geleidelijk aan meer ecologisch van
inslag werd [Por-rrr & Cnoornenr, t994, t9961. De beschikbaarheid
van het biologisch station van het K.B.l.N.'Brandaris'te
N

ieuwpoort !,lzermonding] stelde Vlaamse onderzoekers bovendien

in staat om monitoringsonderzoek naar invertebraten op te starten
[e.g. Por-r-rr &

Cnoonrnl r995;

DeseNorn

&

Baenr, r995].

ln deze bijdrage wordt een overzicht gegeven van de families en de
soorten waarover er gegevens beschikbaar ziin. Deze voorlopige

lijst is uiteraard verre van volledig en we hopen dat dit een stimulans zal zijn voor verder onderzoek. Oude gegevens zi,ln gebaseerd

HEr STRAND: vLoEDMERK EN HoocsïRAND

IsueRALrroRanl]

Vliegen vormen de meest abundante en ecologisch belangrijkste

Ch. hirta komt voor op zandige stranden maar ook op strandhoof-

insectengroep die op het hoogstrand voorkomt. Hun larven leven

den. Deze robuste, zwarte soort kan over korte afstanden vliegen

immers van het organisch materiaal dat zich op het vloedmerk

maar is vooral bodemactief. Ze jaagt waarschijnlijk op andere kleine

ophoopt. Afgestorven bruinwieren worden volledig afgebroken door

insecten en mijten. Haar activiteitsperiode loopt van begin mei tot

deze invertebratengemeenschap. Dit is echter niet het geval voor

half september

groenwieren en deze groep speelt bijgevolg geen belangrijke rol bij

Rode lijst-categorie'Zeldzaam' [Cnoornrnr et al.,

[CHVALA,

r975]. Momenteel behoort Ch. hirto

bt

de

zooll.

het eventueel opruimen van groenwierbloei. Voor meer informatie
over de ecologie van deze soorten, verwijzen we naar Anoö [r957],
BERGERARD

[r989] en Tsacas [r959].

Cherso

d

rom ia cu rsita ns [Zetterstedt]

Een soort die zeer algemeen is langs de kusten van Zuid-Scandinavië

Gezien de enorme betreding van de strandgebieden in Vlaanderen,

en Denemarken, maar zeldzaam in Croot-Brittannië

is het gestandardiseerd verzamelen van ecologische gegevens in

Hier in België is het een algemene soort in de embryonale duinen en

deze zone bijzonder moeilijk. Het is daarom ook niet verwonderlijk

in vochtige duinpannen. Ze heeft het statuut'Bedreigd'.

ICHVALA, 1975].

dat nauwelijks numerieke gegevens voorhanden zijn over de populatiegroottes en -dynamiek van de besproken soorten. Toch mogen we

Che rsodrom

aannemen dat deze kustfauna in Vlaanderen ernstig bedreigd is

Deze soort is algemeen langs de kusten van Noord-West Europa.

door de overmatige recreatie, de systematische verwijdering van

Vroeger blijkt deze soort zeer algemeen te ziin geweest langs onze

aanspoelsel en het vrijwel ontbreken van een natuurlijke duinvor-

kust. Na t979 is ze daarentegen enkel nog van Nieuwpoort gekend.

ming langs de zeereep.

Ze heeft het Rode lijst-statuut van 'Met uitsterven bedreigd'

i

o

i

nca

na Walker

[Cnoomrnr et al., zootl. Ch. incona komt voor op stranden met fijn
H

va

or

to

At

Io n r't sv tt

tc t N ]

zand [CnvArn, t9751 vanaí half mei tot half oktober. Ze werd vastge-

steld in de gangetjes van strandvlooien maar het is niet duidelijk of
Ch e rso d ro m

i

a

h

i

rta lWalketl

Deze soort is vrij algemeen langs de noordwestkusten van Europa

dit duidt op een symbiose dan wel deze holtes als schuilplaatsen
worden gebruikt.

!erland, Croot-Brittannië, Nederland, Denemarken en Zweden]
maar is om onverklaarbare redenen nog niet aangetroffen in

Ch e rso d ro m

Frankrijk. Ch. hina was vóór r98o vrij algemeen langs de Vlaamse

Een eerder zeldzame soort gekend van Denemarken, Noord-Duitsland

kust; na t979 werd ze slechts in Oostende en Nieuwpoort terugge.

en Croot-Brittannië. Slechts éénmalig aangetroffen te Knokke 1948, z

vonden. Dit is mogelijks te wijten aan een onderbemonstering.

ex.l. Niettegenstaande intensief veldwerk in Het Zwin werd deze soort

i

a

s

pe c u I ife

ro

W alke r

2tl

r

tot hier toe niet meer teruggevonden. Ze wordt bijgevolg ook als

Ap

'Uitgestorven' beschouwd [Cnoournr et al., zootl.

Deze robuste soort werd pas in r987 voor het eerst in Vlaanderen

h

rosyl

u

s celti

be

H ali d ay

verzameld [Knokke]. Sindsdien werd ze ook in Nieuwpoort en bovenChersodromia arena ria Haliday

dien erg abundant aangetroffen. Ze behoort tot de Rode liist-catego-

Deze soort is zeer algemeen langs de kusten van Scandinavië

rie'Zeldzaam' IPoLLEr, 2ooo].

[Cnvnr-r, r975] en bereikt hier

in België zijn zuidelijke areaalsgrens.

Slechts éénmalig aangetroffen te Knokke [t949,

t

ex.]. Net als de

S

"pridr"

[wenkvliegen]

vorige soort werd deze soort toegewezen aan de Rode Iíist-categorie
'Uitgestorven' [6noonenr et ol., zootl.

Orygma luctuosum Meigen
Deze erg robuste atypische wenkvlieg is met haar afgePlatte
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D

olichopodidae [slankpootvliegen]

lichaamsbouw goed aangepast aan het leven tussen allerlei aange-

spoeld materiaal. Deze soort is ergzeldzaam en is mogeliik reeds
De enige slankpootvliegen die uitsluitend in de litorale zone [exclu-

uitgestorven in Vlaanderen.

sieíslikken en schorren, zie artikel in dit boek over de slankpootvliegen] voorkomen en er ook populaties vormen, behoren tot het

H

elco-y.idre

genus Aphrosylus. Ze zijn vrijwel uitsluitend op strandhoofden en

andere harde substraten in dit gebied te vinden, toch foerageren ze

Helcomyza ustulata Curlis

ook afen toe op het zand. Aan de Noordzeekusten komen 5 soorten

Larvale stadia van deze soort leven in rottend zeewier IEcct-tsxew,

voor, waarvan z in Vlaanderen.

r96oa], terwijl de adulte vliegen te vinden zijn aan het vloedmerk en
het hoogstrand. Deze soort is actiefvan juni tot eind augustus en

Aph rosyl us ferox Walker

niet zeldzaam.

De larven van deze kleine soort leven in de eulitorale zone tussen de
zeepokken waar ze zich waarschi,jnlijk voeden met de larven van dans'

Hel.erocheila buccata Fallén

muggen. Deze soort is van 5localiteiten aan de Vlaamse kust gekend

Evenals bij de vorige soort, leven de larven van H. buccato in rottend

maar recent werd ze slechts op één plaats verzameld. Ze wordt dan

zeewier IBrcxruno, i945]. De adulten zijn vooral actief langs het

ook beschouwd als'Met uitsterven bedreigd' [PoLLEr, 2ooo].

vloedmerk maar komen ook wel eens terecht in de embryonale duinen en de zeereepduinen, waat ze gedurende het volledige jaar te

vinden zijn. H. buccota is gekend van Nieuwpoort, Lombardsljde,

Zeebrugge en Knokke en kan als vrij algemeen [niet-bedreigd]

van Knokke gekend is.

bestempeld worden.

Tethinidae
Coelopidae [strandvliegen]
Tethino illota Haliday, Tethino albosetulosa [Strobl], Rhicnoessa grisea
Coelopa

frigido IFabricius], Coelopa pilipes Haliday & Molacomyio scio-

[Sturtevan] & Pelomyiella cinerella [Haliday]

myzina lHalidayl
[v1et hun

IFallén], Rhicnoessa strobliano Í\4ercier, Pelomyiello mallochi

afgeplat lichaam kunnen volwassen Coelopidae vri.j gemak-

kelijk doordringen in aangespoelde bruinwierpakketten. Het zijn

Er

zijn 6 soorten gekend van de Vlaamse kust van deze piepkleine

vliegen waarvan T. illota en R. grisea zeer algemeen blijken te zijn.

overigens slechte vliegers die hun biotoop dan ook weinig verlaten.

Adulten kunnen het ganse jaar door waargenomen worden [Anoö,
'r9571. De larven leven van zeewier

E

phyd ridae [oevervliegen]

[zie EcclrsHlw, r96r en DoBsoN,

i974 voot beschrijving van de larven en van hun levenswijze].

H

Mogelijks vormen ze een niet-onbelangrijke voedselbron voor

Deze soort is actief van halí april tot half september en is wellicht

strand lopertjes.

bivoltien [met een eerste activiteitspiek begin mei en een tweede

ecamede albíco ns IMeigen]

piek eind augustus]. De larven zijn onbekend maar leven zoals bij
Coelopa-soorten zijn eigenlijk niet erg algemeen aan de Vlaamse

de andere oevervliegen vermoedelijk in aangespoeld zeewier. H.

kust vermoedelijk wegens het ontbreken van grote pakketten [ver-

albicans is niet algemeen en slechts gekend van De Panne,

schillende tientallen m21 aangespoeld bruinwier. Het ruimen van dit

Zeebrugge en Knokke.

organisch materiaal is derhalve nefast voor het voortbestaan van
deze vliegensoorten. Niettegenstaande het ontbreken van concrete

Scatel la

numerieke gegevens, nemen we toch aan dat deze soorten mogeli.ik

Dit is wellicht de meest algemene en abundante soort op het vloed-

bedreigd zijn.

merk en het hoogstrand. Ze is gekend van De Panne, Nieuwpoort,

su

b

guttata IM ei ge n]

Blankenberge en Knokke Iincl. Het Zwin]. De vliegperiode begint

Crnr.id."

eind mei en duurt tot begin augustus. De larven zijn saprofaag en
leven in het aangespoelde zeewier.

Canace nosico Haliday
Een niet-algemene soort op het vloedmerk, die

tot nog toe enkel
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G I en a

nth e ri p i co

I

kwetsbaarheidsstatuut is onzeker.

a lH ali d ayl

Een niet-algemene soort gekend van De Panne, NieuwPoort en Knokke.
Ce

S

rosti n asto

mo

osti oru

m

[H al iday]

Van deze soort is slechts r waarneming aan onze kust voorhanden

phaeroceridae [kleine mestvliegen]

IDe Panne]. Derhalve nemen we aan dat ze vermoedelijk ergzeldzaem en bedreigd is.

Tho ra cocha eta zoste rae IHal iday]

ln tegenstelling tot de Coelopa-soorten kan deze soort ook in kleinere lint- en puntvormige zeewierpakketten aangetroífen worden; de
larven zijn saproíaag [Cars, r963]. Ze is actief van half mei

lVl us.id""

Ihuisvliegen]

tot halí

september. T. zosterae is niet algemeen en vermoedelijk bedreigd.

Vill en euvio

a

estu

u

m [Villeneuve]

Deze soort werd ooit door Villeneuve van de Vlaamse kust gerap-
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porteerd maar niet in de collecties van het K.B.l.N. teruggevonden.

Anthomyid ae

We kunnen ons dus helemaal niet uitspreken over haar zeldzaam'
Fucellia maritima IHaliday]

&

Fucellia tergina

lZetterctedll

Beide soorten zijn bijzonder algemeen en te vinden op aanspoelsel
van allerhande aflomst IEccLtsHAw, t96ob]; de larven leven in aangespoeld zeewier. Bij gunstige weersomstandigheden kunnen ze gedurende het ganse jaar waargenomen worden. Cezien hun abundan'

te voorkomen zijn beide soorten hoogstwaarschijnlijk niet bedreigd.

S

cathophagidae Imestvliegen]

Scath o ph a go I ito

re

a

lF all é

nl

Deze soort is vrij algemeen in Scandinavië [ARDö, 1957] maar is toch

niet zo bijster veel aan de Vlaamse kust waargenomen. De larven
leven in rottend aanspoelsel. Bij gunstige klimatologische omstandigheden vliegt deze soort het ganse jaar door. Deze soort is
gekend van Nieuwpoort, Blankenberge, Zeebrugge en Knokke. Haar

heid of bedreigd zijn.

De DUTNEN

Een groot aantal vliegensoorten is gebonden aan het kustduingebied

voor in de duinen zoals Antipalpus varipes, Eutolmus rufbarbis,

zelf of kent er hun optimum. Helaas werden ze met uitzondering

Losiopogon cinctus, Asilus crobroniformis en Pamponerus germanicus,

van enkele families IDolichopodidae, Empididae, zie hoofdstukken

die nu afwezig zijn in de Vlaamse kustduinen. Vroeger kwam A. cra-

'ro en

r

in dit boek] tot nu toe nog niet grondig onderzocht. De ge-

broniformis ook in onze kustduinen voor maar deze soort is nu ver-

gevens die hieronder worden gepresenteerd hebben slechts betrek-

dwenen. VeauruorN [r982] wijt dit aan de verstruweling en de moeilij-

king op een beperkt aantal groepen en moeten naar volledigheid bo-

ke herkolonisatie van gebieden door roofvliegen. BoNïE et al.

vendien als bijzonder voorlopig worden beschouwd. Ecologische ge-

voegen er aan toe dat er na de Tweede Víereldoorlog door het weg-

gevens zijn doorgaans afkomstig van ARDö [r957]. Hierbij zal even-

trekken van de 'duinenboeren' veel minder begrazing was en minder

wel blijken dat de levenswijze of larvale stadia vansoms heel alge-

open landschap. Ook de mest van het vee zorgde voor veel prooi-

mene soorten nog niet gekend zijn.

dieren voor de roofvliegen. Andere roofvliegsoorten prefereren bos-

lzoozl

sen, maar die waren vroeger zeer schaars. Nu is er meer bos in de

B ibionidr" [maartse

vliegen]

duinen maar de specifieke soorten ontbreken. Kolonisatie vanuit de
erg geïsoleerd gelegen landduinen in het binnenland was blijkbaar

Philia femorata

nog niet mogelijk. Het ontstaan van duinbossen zou de roofliliegen-

ln België is deze soort enkel gekend van de Hoge Venen en van de

fauna moeten verrijken mocht kolonisatie vanuit bronpopulaties

kustduinen, waar ze plaatselijk vaak bijzonder abundant optreedt

mogelijk zi,jn.

IJzermonding, Nieuwpoort]. Tot hier toe is nog geen verklaring ge-

Het kustklimaat beïnvloedt eveneens de fenologie van de roofvlie-

vonden voor deze opmerkelijke disjuncte verspreiding. De soort is

gen IBor.rrr et ol.,

wegens haar abundantie vermoedelijk niet dadelijk bedreigd, maar

soorten, Ph. olbiceps en D. trigonus, is in de kustduinen een maand

wel zeer zeldzaam te noemen. De aanverwante soort, Phília febrilis

later dan in het binnenland. Dit zou erop kunnen wijzen dat de lar-

wordt ook vaak in de duinen waargenomen, maar het is een euryto-

vale ontwikkeling aan de kust trager verloopt. Toch kan deze factor

pe soort die zeer algemeen is in de rest van Vlaanderen.

de afwezigheid van een aantal soorten niet verklaren daar het kli-

zooz|

De piekactiviteit van de 2 meest algemene

maat in Nederland nog kouder is dan hier.

Asil

idae [roofvliegen]

Therevidae

[vi ltvl iegen]

De roofvliegenfauna van de Vlaamse kustduinen is vrij arm, slechts
2 soorten zi,in er vri.j algemeen: Philonicus olbiceps en Dysmachus tri-

Viltvliegen neemt men vaak waar op open zand tussen de helm waar

gonus. Nederland is veel rijker aan soorten en daar komen soorten

mannet,ies soms een zwermgedrag vertonen. De adulten zijn vooral
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actiefvan eind mei tot eind augustus met een piek begin juni. De

Therevo

larven zíjn rovers en zi,jn vrijlevend in de zandbodem [Anoö, t957].

Een minder algemene soort die gekend is van de kust, het Centse

Van de 8 soorten die

ooit in België werden waargenomen, worden er

fulvo IMeigen]

en de Kempen.

maar liefst 6 aan de kust gevonden, maar geen enkele soort komt
exclusief in het duingebied voor. Het zijn immers pionierssoorten

Thereva nobilitata lF.l

die veel sneller dan bv. roofvliegen, nieuw ontstane, kale zandplek-

Een zeer algemene soort die zowel aan de kust als in het binnen

ken koloniseren [Cnoonrnr et ol., 2oo1].

land een wijde verspreiding kent.

Dialineuro anilis lL.l

B ombyliidae [Wolzwevers]

Tot hier toe werd deze soort slechts éénmaal aan de kust waargeno216

men IKnokke], terwijl zij algemeen is in het binnenland.

Phthi

ri

o pu lica

ri

a Mikan.

Deze zeer kleine soort wolzwever wordt vanaf

halfjuni tot eind juli

Thereva annulata lF.l

op bloemen van o.a. herfstleeuwentand lLeontodon autumnalisl, mui'

Een zeer algemene soort aan de kust met slechts z waarnemingen

zenoor lHieracium pilosellal, schermhavikskruid lH. umbellataruml en

in het binnenland IHeusden en Kalmthout].

zondblauwtje llasione montanal[ARDö, r 957] aangetrofíen. De levens-

wijze van de larven is onbekend maar aangezien de larven van alle
Th

e

revo

bi p u

nctota

M

andere wolzwevers parasitair op vliesvleugeligen en sprinkhanen

eigen

Een niet-algemene soort aan de kust die

tot nog toe enkel in Knokke

leven, mag men aannemen dat dit ook hier het geval is. ln de zee-

en De Panne werd waargenomen. ln het binnenland is ze gekend

reepduinen van het natuurreservaat de lJzermonding is de soort

van Turnhout, Zutendaal, Molsbergen Irivierduin in Lokeren] en het

iaarlijks vrij abundant aanwezig. De soort is dus vermoedelijk niet

Heidebos IMoerbeke]. Deze soort is vermoedelijk een pionier van

bed reigd.

gebieden met grote kale zandplekken.
PIPUNcULtDAE
Thereva cinifera Meigen

Deze soort is zeer algemeen aan de kust en vermoedelijk ook niet

De meeste soorten die in de duinen werden aangetroffen, komen

bedreigd. Ze is ook nog gekend van de rivierduinen in Uitbergen

ook in de rest van het land voor [Dr

[Schelde] en Lokeren IDurme].

daarentegen, Chalarus litoralis wordt, zoals zijn naam zegt, enkel

MEYER

e, al., t9891. Eén soort

aan de kust aangetroffen. De larven van alle Pipunculidae ziin para-

Brslurr

sitair op Homoptera, maar de gastheer van deze soort is nog steeds

De meeste strandvliegensoorten zijn sterk bedreigd en wellicht zijn

niet gekend. De kwetsbaarheidsstatus van deze soort is evenmin

er vele soorten reeds plaatseli,jk uitgestorven. Vooral soorten [bv.

gekend.

Coelopidae] waarvan de larven voor hun ontwikkeling aÍlrankelijk

ziin van aangespoelde bruinwieren, zijn sterk afhankelijk van de
SY

RP

Ht

DAE

Izw

beschikbaarheid van geschikte voedselbronnen. Enkel Fucellio-soor-

EEFv Lt Ec EN]

ten, sommige Ephydridae, Sphaeroceridae en Helcomyzidae zijn
Ceen enkele zweeívliegensoort kan als typisch voor het duingebied

niet bedreigd, ten minste in die zones waar het vloedmerk niet

bestempeld worden. Alle soorten die van het duingebied gekend

geruimd wordt.

zijn, komen ook voor in het binnenland

[Venr-rr.rorr'r,

r99r].
ln vergelijking tot de soorten van het strand, lijken typische duinsoorten iets minder bedreigd ten minste als men verdere inspanningen levert om hun biotoop niet verder te fragmenteren en men voldoende structurele variatie in het landschap behoudt.

DnruK!íooRD
Craag bedanken we Dhr. C. Haghebaert, C. Burghgraeve, voormalig
conservator van het Zwin en de collega's D. Bonte, L. Baert,

K.
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van het materiaal.
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SAMENVATTING

EMptDtD FLtEs ARE pREDAToRs AND NECTAR-FEEDER5. lN THE FLrutsx colsrnL AREA, 94 spEclEs wERE FouND, REPRESENTtNc t\4oRE THAN oNE THTRD oF ALL sPEctEs
REcoRDED To DAIE tN FLANDERs.
ARE

rHE uppER

BEACH

coAsr. MANy spEctEs

zoNE,

Or ruEsE, r4

spEctEs ARE DUNE-spEctFtc AND ARE tNcLUDED oN THE FLEMtSH RED Ltsr. HABtTATS oF THE sPEcrFrc DUNE sPEctEs

SALT MARSHEs, DUNE sLACKS AND cREy DUNEs.

HAVE pRoBABLy

TANcE FoR THE coNsERVATIoN oF THE

A [TEMpoRAL oR pERMANENT]

sptctrtc Et,tptoto

rAur.tn.

WtrHtN

REFUCE rN

tlr FLrvrsr

REcroN,

ro oF THEsE

Morsr scRUB. Corusrnvlrtolt oF
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!nleiding

Onder Empididae sensu /aÍo of dansvliegen werden initieel alle verte-

sen voorkomt. Tochydromia arrogons en T. aemula, eveneens ubiquis-

genwoordigers van de superfamilie Empidoidea buiten de

ten, zijn zowel op de bodem als op boomstammen actief. De mees-

Dolichopodidae of slankpootvliegen begrepen. Momenteel ziin ze

te Platypalpus-soorten en Chelipoda vocotoria zijn aangewezen op

evenwel opgesplitst in 4 verschillende families waarvan de Empididae

een bladoppervlak als jachtsubstraat. Bladeren en twijgen worden

sensu stricto en de Hybotidae de meest omvangrijke

zijn.

ook als uitkijkposten gebruikt door de Hybos-soorten die met hun

De

Atelestidae en Microphoridae met resP. 2 en 3 vertegenwoordigers in
224

België zijn

tot hier toe nog niet in het kustduinengebied aangetrofíen.

sterk verdikte achterpoten kleine insecten in de vlucht grijpen. De
mannetjes van het geslacht Hilara pikken prooien op van het water-

oppervlak. Hilara lundbecki die bijzonder talrijk kan ziin in de schorVolwassen dansvliegen zijn predators ofnectareters ofze combine-

re, is in vochtige jaren ook abundant aan te treffen boven waterplas-

ren beide voedingswijzen. De beschikbaarheid van geschikte substra-

sen in duinpannen. Dit is de enige Hilara-soort in België met een

ten om te jagen bepaalt in grote mate de verspreiding van deze

zeer lange steeksnuit wat mogeliik wi.ist op een nectarvoeding. Ten-

insecten. Ze jagen op de bodem, op verticale wanden

ofop bladop-

slotte zijn er de echte nectareters die vooral tot de geslachten Empis

pervlakken. Nog andere soorten beloeren prooien vanuit een uitkijk-

en Rhamphomyia behoren. Beide genera ziin biizonder soortenrijk in

post en onderscheppen ze in de vlucht. Typische bodemjagers zijn

het binnenland en het is bijgevolg ook raadselachtig dat er bijna

bv. de halofiele Chersodromia-soorten die op het hoogstrand, in de

geen Empis- en Rhamphomyia-soorten in de duinen voorkomen niet-

schorre en in duinpannen voorkomen. Tachydromia sabuloso is te vin-

tegenstaande een grote bloemriikdom in de duingraslanden in de

den op het naakte zand in de zeereepduinen. Ook enkele Platypalpus

lente. De enige uitzonderingen zijn Empis prodromus en

soorten zijn vooral actief op de bodem: Platypalpus excisus

liikt

E.

lXanthempis] punctato. De eerstgenoemde soort komt vooral voor in

gebonden aan een zandbodem met een lichte beschaduwing terwijl

vochtig grasland met zeggen [vochtige ruigte] en in duinbossen, ter-

haar zustersoort P. nigritarsis meer in het binnenland voorkomt en

wijl de grote, geelgekleurde

typisch is voor heide. P. pygialis, eveneens een bodemactieve soort,

duinbossen. We nemen aan dat dit een nectareter is maar het is

is voornamelijk te vinden in donkere, vochtige duinboshabitats.

onduidelijk welke bloemen bevlogen worden.

Verschillende soorten jagen op verticale wanden zoals de eurytoPe
Tachypeza nubila die in het duingebied evenwel enkel in de duinbos-

E. [X.] punctata enkel zeer

abundant is in

Als algemene regel kunnen we stellen dat het voorkomen en de

ongekend maar er wordt algemeen aangenomen dat het predatoren

diversiteit van de volwassen dansvliegen vooral bepaald wordt door

zijn. Larven van grotere soorten lEmpis, Rhamphomyiol voeden zich

de structuur van het landschap waarbij kleine landschapselementen

in de bodem met regenwormen [M. Pollet, ongepubl. gegevens].

een belangrijke rol spelen. Deze mozaièk-struktuur is immers bepa-

Larven van soorten uit de genera Euthyneura, Oedalea en van de

lend voor de aanwezigheid van geschikte foerageerplaatsen.

soort Drapetis parilis leven in dood hout [xylobiont] oí in mossen die

Daarnaast is het spel van verschillende lichtintensiteiten erg belang.

eventueel op dood hout groeien [bryo-xylobionten]. De aanwezig-

rijk voor het lokaliseren van de partner [vorming van zwermen] en

heid van dood hout is dus cruciaal voor het voorkomen van voorge-

de plaats van de paring. Tenslotte zijn zowel de temperatuur als de

noemde soorten. Clobaal vertonen dansvliegen weinig voorkeur

vochtigheid gebufferd op plaatsen met dichte vegetatie.

voor een bepaalde bodem, al worden té natte bodems duidelijk vermeden [Drrerrat et al., l.c.].

!íe

kunnen dus besluiten dat het

De larven van de meeste Dansvliegen leven in de bodem en zijn

bodemtype en -vochtigheid de twee voornaamste factoren zijn die

vermoedelijk veel minder gebonden aan een specifleke

de verspreiding van larvale dansvliegen bepalen.

vegetatie[structuur]. Zo werd met uitsluipvallen in het natuurreservaat 'Het Zwin' [Knokke] aangetoond dat de larven van Platypalpus
nanus in embryonale duinen in de schorre voorkomen IP. Crootaert,

ongepubl. gegevens]. De volwassen vliegjes, piepkleine bladlopers,

zijn evenwel niet actief in deze duinen maar vrijwel uitsluitend te
vinden op de struiken in de duinbosjes. Dit wi,ist erop dat de wijfies
hun jachtterrein verlaten om eieren te leggen in open zandige terreinen. Hetzelfde fenomeen werd ook bij een groot aantal andere soor-

ten vastgesteld

IDELETTRE

et al., t9g8l. Dansvliegen zijn dus duidelijk

multihabitat-gebonden en hebben meestal verschillende ecotopen
nodig om hun cyclus afte ronden.
De larvale biologie en ecologie van de meeste soorten is volkomen
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ln totaal werden er 94 dansvliegensoorten in de kustduinstreek aan-

Vier soorten werden na r979 niet meer in de duinstreek waargeno-

getroffen [zie bijlage]. Dit is 36 %"van de 259 soorten die ooit in

men: Chersod

Vlaanderen werden gevonden. Dit lijkt op het eerste zicht weinig

soortenl, Clinocera [H.] stagnalis [gebonden aan zuiver zoetwater en

maar kan worden verklaard door het íeit dat slechts een beperkt

kwell en

aantal soorten zich aan de extreme omstandigheden in de kustdui-

incana en Tachydromia sabulosa werden slechts

nen heeft aangepast. Het is ook een íeit dat de soortenrijkdom in

genomen en staan nu geboekstaafd als'Met uitsterven bedreigd'.

Vlaanderen aíneemt in westelijke richting. Naast de typische dui-

Een soort, nl. Chersodromia cursitans wordt als 'Bedreigd' beschouwd,

nenfauna komen slechts weinig eurytope soorten in de duinen voor.

4 soorten als Kwetsbaar en 29 soorten worden als 'Zeldzaam' be-

Tabel ro.r vergelijkt de verdeling van de dansvliegen over Rode lijst-

schouwd. Tenslotte behoort Hybos culiciformis tot de categorie 'Ach-

categorieën tussen Vlaanderen en de kustduinstreek gebaseerd op

teruitgaand' wat impliceert dat ze behoorlijk algemeen voorkomt

de Rode li.jst opgesteld door Gaoorernr et al.fzool). z7

maar recent toch een duidelijke achteruitgang vertoont.
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van de

rom
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Rh o m ph o

a
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soorten ooit aangetroffen in het kustduinengebied is bedreigd of
zeldzaam

[R

L-categorieën r -4].

Rode lijst-categorieën

o. Uitgestorven

Kustdui nengebied

Vlaanderen

Aantal
r. Met uitsterven bedreigd

'lo

z. Bedreigd

12

3. Kwetsbaar
4. Zeldzaam
5. Achteruitgaand

tt

6. Momenteel niet bedreigd

Percentage

Aantal

Percentage'ï

'toVo

4

15Y"

3,8o/o
4,6o%

2

zo%"

1

8%

4,zo%1"

29Y"

36%

99

38%

4
29

I

o,4o%1"

I

too/"

65

25%:"

5o

7. Onvoldoende gekend

34

BY"

3

77%
9%

Totaal

259

too%o

94

36%

132

So%

36

27Y"

Rode

lilst

lijst-categorie in Vlaanderenl.

C. specul ifera [typische stra nd/schorre-

ru

s]

m a cu

I i

pen n is. C h erso

t

d

ro m i a

keer na 1979 waar-

Wetenschappelijke naam

Specificiteit

Rode lijst-categorie

Chelipoda vocotoria

B

Àrlomenteel niet bedrei gd

Chersodromio orenaria

S

U itge sto

S

Bed reigd
Zeldzaam
lvlet uitsterven bedreigd
U itgestorven

ia

Che rsod rom

u rsita ns

c

Chersodromia hirta
Chersodromia incana
Ch erso d r o m

i

a

p ec u

s

I

S
S

ife

ra

S

Clinocera (H.) stognalis
Crossopalpus setiger

P

Empis (E.) prodromus

B

Ëmpis (X.) punctata

B

Hilora clypeata

C

Hilaro lundbecki

P

Pl

aty po

Ip

u

s

a

U

C

lb í co rn í s

Platypalp us olboca pillatus

P

Platypalpus caroli

B

Platypolpus coxatus

B

Plotypalpus excisus
Pl

aty po

I

p us

fl av

co

i

rnis

Platypalpus infectus
Pl

oty pa I pus

Pl

aty pa I pus pa ll

n

igrita rsis
i

d

ico rn is

gifr

Teldzaam
l\rlomenteel niet bed rei gd
Teldzaam
Zeldzaam
Zeldzaam
Zeldzaam
Zeldzaam
Zeldzaam
Zeldzaam

S

Kwetsbaar

P

Zeldzaam
Zeldzaam
Zeldzaam

C

lr.4omenteel

Duinbos
Strand

Strand, duinpannen
Stra nd
Stra nd
Stra nd

Ripicool

Duinpannen, nat grasland
Za nd

bodem

Bos

Schorren, duinpannen
Crasland
Vochtige bodems, duinpannen

Vochtig bos
Hlqen , struiken
Kustduinen, op bodem
C ras la

nd

Crasland; hagen

C

iet bedreigd
Ívlomenteel niet bedreigd
n

Schorren, duinen
Bodem, zandgrond
C rasland
Kust; alle duinecotopen

S

Kwets baa r

Rhamphomyio (M.) maculipennis

S

U

Stílpon grominum
Stilpon lunatus
Stílpon nubilus

c

Momenteel niet bedreigd

C ras la nd

S

Crasland, schorre

Tachydromia aemula

C

Onvoldoende gekend
Onvoldoende gekend
Teldzaam

Tochydromia sabulosa

S

Met uitsterven bedreigd

Tochydromío terrícola

C

Zeldzaam

PIa

ty p o I p

u

s st

itgesto rve n

C
C

Platypalpus nanus

rven

Voorkeurhabitat adult

r

i

o n

s

C

itgestorven

Ku

st

rasland
bodem
Open zandplaten, achter zeereep
Zand6odem
C

Za nd

E cotopen
Uit tabel ro.2 bliikt dat slechts r4 soorten als typisch voor het duinengebied kunnen bestempeld worden. Daarvan worden
excl us
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ief i n het kustd

u

i

to soorten

tabel ro.3 geeft een overzicht van de verspreiding van de dansvliegen per duinecotoop.

nen gebied aan getroffen, terwij I de resterende

4 soorten ook, weliswaar beduidend minder frekwent, populaties in

ln de schorre zijn er weinig dansvliegensoorten. Aan de rand van het

het binnenfand hebben. Zo wordt Platypolpus albocapillotus ook in

water zijn vertegenwoordigers van het genus Chersodromia te vin-

het krekengebied gevonden. Hilora lundbecki is een soort die erg

den. Tijdens de lente kan Hiloro lundbecki er in grote aantallen

abundant is in de schorre, maar ook foerageert in duinpannen.

gevonden worden. De piepkleine Stilpon lunatus, een bodemloper

Plaatsen in het binnenland waar deze soort werd aangetroffen, ver-

van amper

r mm, is te vinden in de zilte graslanden.

tonen meestal een typisch halofiele vegetatie. Platypalpus nonus
wordt vooral aan de kust gevonden en slechts een enkele keer in het

Chersodromia soorten zijn typisch voor het hoogstrand [Cnoome nr,

binnenland. Crossopalpus setiger is een kustsoort maar langsheen de

r9891. Dit zijn erg kleine vliegjes die op het zand heen en weer ren-

oevers van de Schelde het binnenland binnendringt, zelfs tot in de

nen en enigszins op kleine spinnetjes lijken. Ze vliegen zelden op en

omgeving van Gent.

C. arenario heeft zelfs zijn vliegspieren verloren, wat als een aanpas-

Tenslotte zijn er een aantal graslandsoorten die niet typisch zijn

sing kan worden gezien aan het leven in dit door hevige wind beïn-

voor de kust maar er toch in slagen te overleven. Dit zijn

vloede biotoop. C. hirta, de meest robuuste soort van alle, vinden we

Platypolpus albicornis,

en S. nubilus.

P.

flavicornis, P. pallidicornis, Stilpon grominum

op het hoogstrand en ook op strandhoofd en. C. cursitons komt vooral
voor op het hoogstrand, aan de duinvoet, is niet aanwezig in de zeereepduinen maar dan wel weer in vochtige depressies in de duingraslanden en aan de rand van de duinpannen en in de schorren. Men
neemt aan dat ze geassocieerd zijn met strandvlooien [Amphipoda],

waarbij de larven in de gangen van laatstgenoemde organismen zouden leven. Vele exotische Chersodromio-soorten leven trouwens in de
holen van strandkrabben [TsACAs, r959].

ln de zeereep leeft een rijke insectengemeenschap in het helmgras

P. coxatus

die een gevarieerd prooienspectrum voor dansvliegen en andere

P. longicornis en P. annulipes dringen deze duinbosjes binnen, die

predators vormt. Hier is Platypolpus strigifrons erg abundant en jaagt

evenwel een belangrijkere rol spelen als'uitvalbasis'voor bepaalde

al lopend op het zand of op de helm. Op de onbegroeide zandplaten

duinsoorten: zo lijkt P. strigifrons vanuit de duinbossen de zeereep-

tussen de helm jaagt Tachydromia sobulosa.

duinen te kunnen koloniseren. Daarom pleiten we voor het behoud

dominant. Ook een aantal ubiquisten zoals P. pallidiventris,

van duinstruwelen en -bossen met duindoorn en

ln de niet-zilte graslanden achter de zeereep komen eveneens weinig soorten voor zoals de bladlopende Platypalpus albicornis,
flavicornis en P. pollidiconris, de bodemactieve Stilpon nubilus,

P.
S.

graminum en enkele Tochydromio-soorten. Op plaatsen waar er een

lichte beschaduwing is door bijvoorbeeld witte abeel en wilgen en
waardoor er een minder goed ontwikkelde kruid. en struiklaag is, is
de bodemactieve Platypalpus excisus vrij abundant. Zoals eerder
gemeld blijft het een vraagteken waarom de in het binnenland zo
abundant voorkomende nectarzuigende Empis- en Rhamphomyia-

soorten niet in de duingraslanden voorkomen.

De hoogste diversiteit aan dansvliegen is te vinden in opgaande struwelen en bossen IPorrrr & Gnoone nr, 1g94, 1996; Cnoonrnr &

Porrrl r988].

Chelipoda vocotoria is dominant in de wilgenbosjes.

Platypalpus strigifrons die in elke zone van de duinen voorkomt, vindt

hier ook zijn optimum. P. pygíalis komt voor in de donkere vochtige
delen van bosjes terwijl P. excisus, een bodemsoort, in de drogere
delen jaagt. ln de meer open struwelen zijn dan Hybos culiciformis en

n.
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xxx
xxx

x
x

Hilora

Hilara lundbecki

xxx

xx

prodromus

(x.) punctoto

xxx

x

xx

xxx

xxx

aty pol p us alb i co rn is

xx

albocapillatus
carol i
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G

(,

xxx

speculifera xxx

(H.)

I

1'

{',
À

XX

vocotoria

P

G

xxx

lncano
Chersodromía

U
VI

t

arenana
Chersodromia hirta

o
o

6

E

xxx

xxx

coxatus
x

exctsus

x

xxx
xxx
xxx

Platvpa
nonus

Platypa

nigrita

X

rsís

xxx
xx

Platypolpus

X

X

xx

xxx

x!

(M.)

xxx

x

Stilpon
x

xxx

nubilus
Tàchydromía aemulo

X

Tachydromia sabulosa

xxx

Tachydromia terricola

x

x

o.3. Verspreiding van dansvliegen over de verschillende duinecotopen Ixxx: zeer abundant; xx: abundant; x: niet abundant; x): voorkomen onzekerl.

De

typische kustduinsoorten bedreigdl

Alle typische kustduinsoorten hebben een Rode lijst-status die
behoort tot categorieën o t.e.m. 4. Drie soorten worden veronder-

steld uitgestorven te ziin,2 soorten zijn met uitsterven bedreigd,

r

soort is bedreigd, 2 soorten zijn kwetsbaar en 5 soorten zijn zeldzaam lzie tabel ro.z of bijlage]. Het is dus duidelijk dat de toestand

-/

I

van al deze soorten ernstig is.

WAr

KUNNEN wE DoEN o[,4 DE

I

sooRrEN rE BEscHrnlarru)

T

I7

Het zi,jn in de eerste plaats de 5 strandsoorten die uitermate

N

bedreigd zijn. Twee soorten worden zelfs verondersteld recent ver-

T

dwenen te zijn. Strandreservaten zouden hieraan iets kunnen verhelpen door

t

1

rl de betreding tot een minimum beperken, z] het vloed-

merk onaangeroerd te laten zodat de afvaleters zich ongestoord
kunnen ontwikkelen en als prooi kunnen dienen voor de dansvliegen
en 3] de mogelijkheid te bieden tot de ontwikkeling van embryonale
du i nen.

Vochtige duinpannen met ofzonder semi-permanente plassen vormen ook een belangrijke ecotoop voor de dansvliegen.
Aangezien vele soorten een al

oíniet tijdelijk refugium in de duin-

struwelen en de duinbosjes vinden is het van groot belang om het

tJ
.9

voortbestaan van dergelijke habitats te waarborgen.
§

a

I

I
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B,;,"r"
Dansvliegen aangetroffen in de maritieme duinstreek met indicatie van hun Rode lijst-status volgens Cnoornrnr et al. l2oo1l. Aandachtssoorten

zijn weergegeven in vet.

Habitat adult

Wetenschappelijke naam

Rode lijst-categorie

Bicellaria spuria (Fallén, r8r6)

Zeldzaam

Hagen, bos

lvlomenteel niet bed

Vochtig grasland

Momenteel niet bedreigd

Bos

Bicellaria vana Colli
vocatoria
Chersodromia

r9z6
lén ,.I
Haliday, r833

U

itgestorven

Kust, strand

Chersodromia cursitans Zetterstedt, r8r9

Kwetsbaar

Kust, strand

Chersodromia hirta Walker, l83S

Zeldzaam

Kust, strand

Chersodromia incana Walker, t85r

Met uitsterven bedreigd

Kust, stra

Habitat adult

Wetenschappelijke naam

Rode lijst-categorie

Chersodromia speculifera Walker, r85r

U

itgestorven

Clinocera (Hydrodromia) stagnalis (Haliday, r833)

U

itgestorven

Crossopalpus humilis (Frey, r9r3)

ón uàtena

Crossopalpus nigritellus (Zetterstedt, r842)

iet bedrei gd
Momenteel niet bedreigd
VoÀenteel niet bedreigd

Crossopalpus setiger (Loeq t859)

Zeldzaam

Kust, duirpannen

Dolichocephala guttata (Haliday, r833)

Momenteel niet
lvlomenteel niet
Momenteel niet
Momenteel niet

Crossopalpus minimus (Meigen, r 838)

Dolichocephala irrorata (Fallén, r8r5)
Drapetis assimilis (Fallén, r8r5)
Drapetis simulans Collin, r 96r
Elaphropeza ephippiata (Fallén, t8t5)

N/omenteel

Kust, strand
Ripicool

n

ón bekend
U biq u

ist

bedrei gd

Vochtig bos
Ubiquist, vochtig

bedreigd

O n bekend

bedreigd

bedreigd

Bos

Momenteel niet bed reigd
Momenteel niet bed reigd

Grasland

lvlomenteel niet bed reigd

U

Momenteel niet bed reigd
Momenteel niet bedreigd
Momenteel niet bedreigd

Bos, bosrand

Grisland, hagen

Empis (Xanthempis) punctata Meigen, r8o4
Empis (Xanthempis) stercorea Linnaeus, r76r

Zeldzaam

8os

Ít4omenteel niet bedreigd

Ubiquist

Euthyneura myrtilli Ír4acquart,

Momenteel niet bedreigd
Momenteel niet bedreigd

Bos

Empis
Empis
Empis
Empis

(Empis) chioptera Meigen, r8o4

(Empis) nigripes Fabricius, r794
(Empis) prodromus Loew, r867
(Kritempis) livida Linnaeus, r758

Empis (Polyblepharis) opaca Meigen, r8o4

r

836

Hilara chorica (Fallén, r8t6)
Hilara clypeata Meigen, t8zz
Hilara cornicula Loew, r873

RÈtland

biquist

Rietland

Z"lAr*À

2))

Í\íomenteel niet

Bos

Bed reigd

Hilara
Hilara
Hilara
Hilara
Hilara

lundbecki Frey, r9r3
maura (Fabricius, r776)
monedula Collin, r9z7
iubfolliÀosa Coilin, r9z7
woodi Collin, t9z7

Zeldzaam

Schorren, duinpannen

Momenteel niet bedreigà
Momenteel niet bedreigd

Beek

Hybos

iuliciforÀis iFabricius,

Achteru itgaand

Bosrand

Hybos femoratus (Mi.iller, r776)

Kwets ba a r

Bos ra nd

Leptopàza flavipes (Meigen, r8zo)

Zeldzaam

Bos

Ocydromia glabricula (Fallén, r8r6)

Momenteel niet bed

Ubiquist

Oedalea flavipes Zetterstedt, r842

Momenteel niet bed reigd

Bos

Oedalea holmgreni Zetterstedt, r852

IMomenteel niet bud,",gd

Bos

Oedalea hybotina (Fallén, t8t6)

Zeldzaam

Bos

Oedalea tibialis lvlacquart, r827

Momenteel niet u,èàà6a

Bos

Platypalpus agilis (tvleigen, r8zz)

Momenteel niet bedreigd

,tg,É

Platypalpus albicórnis (Zetterstedi, r84z)

Zeldzaam

Crasland

r7751

Bos

Zeldzaam
Onvoldoende gekend

1elqd

Platypalpus albiseta (Panzer, r8o6)

Zeldzaam

Vochtig bos

Platypalpus albocapillatus (Fallén, r8r5)

ZeldzÀm

duinpannen

Platypal pus annulatus (Fallén, r8r5)

Hrtomenteel niet bedreigd

U

Platypalpus annulipes (ltzleigen, r8zz)

Momenteel niet bedreigd

Ubiquist

biqu ist

Wetenschappelijke naam

Rode lijst-categorie

Habitat adult

Platypalpus articulatoides (Frey, r 9r8)
Platypalpus australominutus Crootaert, r989

Momenteel niet bedreigd
Í\,4omenteel niet bedreigd

C

Platypalpus caroli Grootaert, r 987
Platypalpus cothurnatus lvlacquart, 1 827

Zeldzaam
Zeldzaam

Vochtig bos
Ubiquist

Platypalpus coxatus (Zetterstedt, r842)

Zeldzaam

Bos, bosrand

Platypalpus cursitans (Fabricius, r775)

Momenteel niet bedreigd

Bos ra nd

Platypalpus dessarti Crootaert, r983

Teldzaam

Bos ra nd

Platypalpus excisus (Becker, r9o7)

Kwetsbaa r

duinen, bodembewoner

Platypalpus flavicornis (Meigen, r8zz)

Teldzaam

6 rasland

Platypalpus infectus (Collin, r9z6)

Teldzaam

Crasland, hagen

Platypalpus interstinctus (Collin, t9z6)

Momenteel niet bedreigd

U biq u

Platypalpus kirtlingensis Grootaert, r 986
Platypalpus Iongicornis (Meigen, r8zz)

Zeldzaam

Crasland, akkers

Momenteel niet bedreigd
Ít4omenteel niet bedrei gd
Momenteel niet bedreigd

U biq u

ist

U biq u

ist

U biq u

ist

Zeldzaam

Bos

Momenteel niet bedreigd

U biq u

Teldzaam

Du i nen

Pl

atypa I pu s

Platypalpus
Platypalpus
Platypalpus
Platypalpus
Platypalpus
Platypalpus
234

Platypalpus
Platypalpus
Platypalpus
Platypalpus
Platypalpus

longiseta (Zetterstedt, r842)
maculipes (Meigen, r8zz)
maior (Zetterstedt, r84z)
minutus (Meigen, r8o4)
nanus (Oldenbery, 19241
niger (Meigen, r8o4)
nigritarsis (Fallén, r8t6)
notatus (Meigen, r8zz)
pallidicornis (Collin, r 926)
pallidiventris (Meigen, r8zz)
pallipes (Fallén, t8t5)
pectoralis (Fallén, r815)

Momenteel
Momenteel
Momenteel
Momenteel
Momenteel
Momenteel
Momenteel

niet
niet
niet
niet
niet
niet
niet

rasland

U biq u

ist

ist

ist
ist

bedreigd

U biq u

bedreigd

Bodembewoner, zandgrond

bedreigd
bedreigd

Crasland

bedreigd

U biq u

bedreigd

Bos

bedreigd

Bos

ist

Platypalpus politus (Collin, r 926)
Platypalpus pseudofulvipes Frey, r9o9

Zeldzaam

Platypalpus pygialis Chvala, r 973
Platypalpus stabilis (Collin, r96r)

Zeldzaam
Zeldzaam

Hagen

Platypàlpui strigifrons (zetterstedt, rE49)
Rhamphomyia (Holoclera) nigripennis (Fabricius, r794)
Rhamphomyia (Megacyttarus) macu lipennis Zetterstedt, r 842
Stilpon graminum (Fallén, r8r5)

Kwets baa r

duinen, duinbos.jes

Momenteel niet bedreigd

Stilpon lunatus (Haliday, tE5t)
Stilpon nubilus Collin, r9z6
Tachydromia aemula (Loew, r864)
Tachydromia annulimana Meigen, t8zz
Tachydromia arrogans (Linnaeus, r76r)

Momenteel niet bedreigd
U

itgestorven

Vochtig bos

Ubiquist
On bekend

Momenteel niet bedreigd

C ras la

nd

Onvoldoende gekend

C rasla

nd

Onvoldoende gekend

C ras la

nd

Teldzaam

Zandbodem

Momenteel niet bedreigd
Momenteel niet bedreigd
Met uitsterven bedreigd

Zandbodem (litt. riv.)

Zeldzaam

Vochtig grasland

Zeldzaam

Zandbodem

Tachydromia umbrarum Haliday, r833

Momenteel niet bedreigd

Vochtig grasland

Tachypeza fuscipennis (Fallén, r8r

Zeldzaam

Boomstammen

fachypeza nubila (Meigen, r8o4)

Momenteel niet bedreigd

Boomstammen

Trichina elongata Haliday, t833

Zeldzaam

Tachydromia sabulosa Meigen, r83o
Tachydromia smithi Chvala, r966
Tachydromia terricola Zetterstedt, r8r

5)

9

U biq u

ist

2)5

SLANKPOOTVLIEGEN
Marc Pollet, Patrick Crootaert, Konjev Desender
&,lean-Pierre Maelfait
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DoUcHopoDtD FLIEs t\,tAKE up AN IMpoRTANT cot\,4poNENÍ oF
REcoRDED FRoM FLANDERS,
AppRoxti/,tATELy ANoTHER

7o

t54 16o%l oF wHlcH occuR

tO 43v"

LIsr spEctEs. lN

A RtcH DoLtcHopoDtD

APPROXII.,4ATELY 13YO OË THE DUNE-INHABITINC SPECIES HAS

lN A vARtETy oF wETLAND TypEs. A rorAL oF 26o sPEctEs HAs

BEEN

rN THE coAsrAL REGroN. lN THrs EcoDrsrRrcr, THREE spEcrEs HAVE BEcor,4E ExrNcï AND

ARE RARE oR LtsrED As FtEMtsH RED

AND sHRUB vEcETATtoNs ARE cHARAcÍERtzED By

ENED FAUNA, WrTH UP

INVERTEBRATE FAUNAs

THE coAsrAL DUNES, EspEclALLy HUMTD HABtTATS

FAUNA.

A RED LIST STATUS. SALT

OF THE FAUNA CONSTSTTNC OF RED

tlsr

SPECIES.

lN

sucH As

MoBILE AND cREy DUNES, spEcrEs DtvERstry

DUNE sLAcKs

ts t4ucH Lo!íER.

N'IARSHES ALSO FEATURE A DIVERSE, TYPICAT AND EVEN MORE THREAT.

SLANKpoorvLlE6EN ztJN HEEL ABUNDANT tN
FEN, zrJN
ZAAN,,t

TATS

ALLERLET

r54 sooRTEN [6o %] crxeno vAN

DE

vocHTtGE BtoropEN. VAN DE

KUsrsrReer. Hrrnveru

zlN

OFWEL OPCENOMEN .I OE ROOT LIJST VAN SLANKPOOTVLIEGEru VIru

zoALs

DUTNpANNEN EN MATURE DUtNSTRUwELEN.

ONGEVEER r3oZ

vltt

DE TyptscHE DUtNsooRTEN

KE EN spEclFtEKE sLANKpooTvLtEcENFAUNA

MET

lN

À,4AAR

NU ToE tN VLAANDEREN wERDEN AANcETRoF-

DRrE sooRTEN REEDs urrcEsroRVEN EN

VUINOCNEI. II.I

DE zEEREEp EN

ts opcENot\,,tEN tN

26o sooRTEN DtE Tor

tN

tlersr 43/" Rooe ltlsr-soonreru.

EEN

7o-rAL sooRTEN oFwEL

zELD-

DE DUINEN IS DE RI'KSTE FAUNA TE VINDEN IN VOCHTICE HABI-

DUINGRASLANDEN

DE HoGERGENoEUoe

rs

DAARENTEcEN Kot\.4EN SLEcHTS

Roor rt1sr. Oox scHoRREN

wEtNtc sooRTEN vooR.

HERBERGEN EEN HEEL sooRïENRIJ-

239

lnleiding

240

Slankpootvliegen zijn doorgaans kleine tot zeer kleine [r-ro mm],

uitsluitend onder boomschors [de meeste Medetera spp.], in uitlo-

groen- tot bronsglanzende vliegen; een beperkt aantal soorten is

pend boomsap lalle Systenus spp.], in houtmolm van vochtige boom-

niet-metallisch geel, bruin oí zwart gekleurd. ln tegenstelling tot

holtes lAchalcus melanotrichus, enkele Hercostomus spp.] of in de

vleesvliegen of bromvliegen [Calliphoridae], waarbij bepaalde soor-

stengels van Cyperaceae en Poaceae lalle Thryptícus spp. en enkele

ten ook een opvallende groene glans vertonen, zijn slankpootvliegen

Medetera spp.l IDvrr, r959; Vrtrurur, r978].

eerder lateraal aígeplat. Andere typische kenmerken van deze dipte-

Behalve larvale Thrypticus worden zowel adulte als larvale

renfamilie zijn de typische vleugeladering, de enigszins vooruitste-

Dolichopodidae algemeen beschouwd als predatoren. Adulten voeden

kende monddelen, de dorsaal tot apicaal ingeplante arista [termi-

zich overwegend met zachthuidige insecten, miiten en kleine wormen

naal deel van de antennel en de bijzondere oriëntering van het geni-

ILAURENcE,

taalapparaat bij mannetjes van bepaalde genera [opgeklapt onder

vale voedingsecologie van de meeste soorten is heel weinig gekend,

het abdomenl.

behalve bij het genus Medetero, waarvan de larven van een groot aan-

r95r; Surru, r959; WHrrE, r976; S+rr-rr, r9Z7]. Over de lar-

tal soorten zich onder boomschors voeden met de larven van schorsDolichopodidae komen in alle terrestrische biotopen voor, maar ver-

kevers [Scolytidae] en andere houtborende insecten en hiermee van

tonen globaal genomen toch een voorkeur voor vochtige habitats,

economisch belang kunnen zijn [CÀalrn, r954; NuoRrEVA, r956, r959].

waar ze soms de meest abundante vliegeníamilie uitmaken. Vooral in

De meeste soorten kunnen aangetroffen worden tussen eind april

vochtige bossen en broekbossen, vochtige heide, schorren en slik-

en half september met een piek tussen half juni en half juli, evenwel

ken, duinpannen en op oevers van rivieren, meren en poelen kunnen

afhankelijk van de jaarlijkse klimatologische omstandigheden.

grote aantallen soorten abundant worden aangetroífen. Andere soor-

Buiten deze periode komt slechts een zeer beperkt aantal soorten

ten zijn vooral aan bomen en andere rechtopstaande strukturen

voor. De meeste soorten lijken één generatie per jaar te hebben

gebonden fbv. Sciapus spp., Neurigono spp., Medetera spp.l. Eén

[winteractieve soorten hebben meestal minstens twee generaties/

genus, Aphrosylas, komt enkel voor op rotsige substraten in de litora-

jaarl, maar het is niet uitgesloten dat één langgerekte activiteitspiek

le zone van kustgebieden. De larvale stadia van de meeste soorten

van de lente tot de vroege heríst in realiteit een compilatie van

worden aangetroífen in vochtige aarde, modder en strooisel, maar

opeenvolgende korte generaties voorstelt.

een aantal vertoont een meer gespecialiseerde levenswijze en Ieeft

Uitgestoryen (1)

uitsteryen
bedreigd (2)

l\,4et

Soortenaantal en Rode lijst

Bedreigd (3)

Van de z6o soorten die tot hier toe in Vlaanderen werden aangetrof-

Kwetsbaar (4)

íen, zijn r54 soorten ofquasi 6o%" gekend van de kustzone. Dit opmerkelijk grote aantal is zowel te verklaren door de snelle opeenvol-

gingvan verschillende habitats in deze regio als het feit dat r8 van
de

zr UTM-5km hokken of atlashokken [86%] van dit ecodistrict

Ze dzaan \Z)

Onv. gekend/ niet
bedreigd (?/N)
vo

0
I
I

reeds onderzocht werden. Daarmee kan de kustzone als veruit het
best onderzochte ecodistrict in Vlaanderen worden beschouwd [t.o.v.
42yo vooÍ geheel Vlaanderenl[CoErcHEBUrn, r928, "t934, t94z;

10

20

30

40

50

Duinen
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vlaanderen

Pot*r

& Gnoournr, t994a, b, r996]. Cebieden in de kustregio die tenmin-

Figuur

r.r.

Vergelijking van Dolichopodidae-fauna's

tussen het duingebied en Vlaanderen.

ste gedurende één volledig seizoen continu [met Malaisevallen, watervallen en/of bodemvallen] werden bemonsterd en waarvan de
fauna als vrij goed gekend mag beschouwd worden, zijn [van west
naar oost]: De !íesthoek IDe Panne], De Duinenabdij IKoksijde],
Hannecartbos [Oostduinkerke], het militair domein van
Lombardsijde IMDL], De lf zermonding INieuwpoort], Domein Prins

deling van de slankpootvliegen van het Vlaamse duingebied vergelij-

Karel [Raversijde], Maria Hendrika Park [Oostende], De Zandpanne

ken met die van de gehele regio [figuur rr.r], blijkt de duinenfauna

[De Haan] en Het Zwin IKnokke].

verhoudingsgewijs vooral minder uitgestorven en zeldzame soorten

te omvatten; de vertegenwoordiging van de Rode lijst-soorten uit de
Van de hogergenoemde r54 soorten

zijn sinds 198l reeds 3 soorten

categorieën 1, 2 en 3 is vergelijkbaar.

uitgestorven lDolichopus plumitarsis, Hydrophorus balticus en
Orthoceratium locustrel. Daarnaast behoren 8,

rr en

7 soorten respec-

Door de ongelijke verzamelintensiteit in de kustduinen tussen de

tievelijk tot de Rode li,jst-categorieën 'met uitsterven bedreigd [r]',

periodes r85o-r98o en r98t-t997 is het niet relevant gedetailleerde

'bedreigd [z]'en'kwetsbaar [3]'en kunnen 4o soorten als vrij tot

vergelijkingen te maken tussen beide periodes. Clobaal werden 8o

zeer zeldzaam worden beschouwd [Por-r-rr,2oool. lndien we de ver-

soorten vóór r98r verzameld, en r33 in de daarop volgende 17 jaren

E.otopun en gemeenschappen

De verschillende duinhabitats herbergen sterk verschillende

Dolichopodidae-gemeenschappen

242

waarbij de meest vochtige bioto-

tend in zout-beïnvloede habitats aan de kust voorkomen, zijn
Hydrophorus oceonus, Machoerium maritimoe en Muscidideicus

pen [duinpannen, duinstruwelen, duinpoeltjes] de rijkste fauna's

praetextatus. Niettegenstaande de vaak grote abundanties waarmee

vertonen. Porr-rr & Cnoomrnr [r996] toonden immers aan dat duin-

bepaalde soorten lbv. Dolíchopus diodema, D. clovipes, Thinophílus

pannen en vrij vochtige duinstruwelen de meest soortenrijke habi-

Jlavipolpis,...l in slik- en schorrehabitats voorkomen, kunnen 1t soor-

tats vormen [> zo soorten], terwijl de zeereepduinen en droge duin-

ten als tenminste 'kwetsbaar' worden bestempeld. Naast de voorge'

graslanden niet alleen veel soortenarmer ziin maar bovendien

noemde soorten, zijn andere typische vertegenwoordigers van deze

slechts weinig soorten er abundant voorkomen. Daarnaast lijken de

fauna: Dolichopus sabinus, D. strígipes, Hydrophorus oceanus,

fauna's van duinpannen sterk onderhevig aan jaarlijkse neerslag-

Mochaeríum moritimoe, Muscidideicus praetextotus, Poecílobothrus

fluctuaties, waarbij bepaalde hygrofiele soorten slechts in relatief

principalis en Syntormon filiger.

vochtige jaren verschijn en lbv. Campsicnemus picticornis].

I

Hydrophorus oceonus: in Vlaanderen is de soort momenteel enkel

Hieronder worden de meest karakteristieke gemeenschappen

gekend van slikken en schorren langs de kust maar kwam vóór r98t

besproken alsook een aantal representatieve vertegenwoordigers

blijkbaar ook in de Scheldemonding voor. Deze soort is, net zoals

binnen elk habitattype. De bijlage geeft informatie over zeldzaam-

andere soorten van dit genus, vooral op het wateroppervlak van

heid, trend, habitatvoorkeur en status in Vlaanderen

ondiepe plassen te vinden, waarop ze zich schaatsend en vliegend
voortbeweegt [PARENÍ, r938]. Slechts heel zelden wordt de soort ook

Schorren en slikken worden gekenmerkt door een typische halofiele

in nabijgelegen polders aangetroffen. H. oceanus werd na r98o in

tot halobionte íauna waarvan de soorten in ons land [nagenoeg] uit-

slechts 3 atlashokken in Vlaanderen aangetroffen en grote popula-

sluitend in de natuurreservaten De lJzermonding te NieuwPoort en

ties zijn enkel van de natuurreservaten De lJzermonding en Het

Het Zwin te Knokke werden aangetroífen. Een groot aantal van de-

Zwin gekend.

ze soorten is in de rest van Europa echter niet tot de kuststreek beRhaphium consobrinum: in België is deze soort enkel uit

perkt, maar wordt eveneens in het binnenland in zoutmoerassen ge-

I

vonden. Echte thalasso-halobionte soorten d.i. soorten die uitslui-

Vlaanderen gekend, waar ze vroeger vooral in het gebied rond de

Scheldemonding werd verzameld. Recente records zijn vooral aÍlom-

na t98o in 4 atlashokken in Vlaanderen aangetroffen; de enige grote

stig uit de polders, de kuststreek en het Meet.jeslandse Krekengebied.

populatie is gekend uit'Het Zwin' [Venaexr, r983].

Deze soort is typisch voor grachten en sleuven in slikken en schorren,

bij voorkeur met een dichte vegetatie [o.a. riet], maar komt ook wel

I

voor langs brakke grachten in de polders. De soort lijkt open slikken

van Vlaanderen, waar ze beperkt lijkt tot de kuststrook, de West-

met een kortgrazige vegetatie te mijden. R. consobrinum werd na r98o

Vlaamse polders en het Meetjeslandse Krekengebied. Het is een

in slechts 5 atlashokken in Vlaanderen aangetroffen maar vermoede-

stenotope soort van slikken en schorren langs de kust maar verder

lijk heeft de soort een grotere verspreiding in de !íest-Vlaamse en

ook van rietlanden langs brakke tot zoetwaterkreken. D. sabinuswerd

Antwerpse polders.

na r98o in 6 atlashokken in Vlaanderen aangetroffen. Enkel in de

Dolichopus sabinus:

in België is de soort momenteel enkel gekend

zeer kwetsbare schorren van De Molenkreek en Het Zwin komen

)

Poecilobothrus príncipalis:

in België werd de soort tot nog toe en-

grote populaties voor. De soort werd in r958 voor het laatst gevon-

kel in Vlaanderen aangetrofíen; buiten één melding uit het binnen-

den in Doel, en werd zelís sinds t87t niet meer in De lJzermonding

land [Oost-Vlaanderen] is ze voornamelijk gekend van de kuststreek.

aa

ngetoond.

Ze komt vri.jwel uitsluitend voor in slikken en schorren, maar dringt

in zeer lage aantallen in aangrenzende biotopen [duinpannen, duin-

I

struwelen] door. P. principolis werd na r98o in 5 atlashokken in

twee localiteiten in West-Vlaanderen en Antwerpen. De soort ver-

Vlaanderen aangetroffen maar grote populaties werden tot hier toe

toont een uitgesproken voorkeur voor slikken en schorren [Assrs

enkel in De lJzermonding en Het Zwin aangetoond.

Fot,tsrce, r978]. De meeste soorten van

Thinophilus Jlavipalpis'.

in België is de soort slechts gekend van

dit halofiele genus komen

vri.jwel uitsluitend aan de kust voor, maar

I

Dolichopus strigipes:

in België is de soort slechts gekend van de

T.

Jlavipolpis is ook gekend

van zoutbronnen oí-meren uit het binnenland IPnneur, r938], en kan

kuststreek en het Meetjeslandse Krekengebied. Het is een stenotope

dus niet als strikt thalasso-halobiont beschouwd worden.

soort van schorren en slikken aan de Vlaamse kust; in het binnen-

pis werd na r98o slechts éénmaal in Vlaanderen aangetroffen nl. in

land komt ze slechts zeer lokaal en in lage aantallen voor in schor-

Het Zwin, waar de soort blijkbaar nog steeds talrijk voorkomt.

ren en rietlanden langs brakke en zoetwaterkreken. D. strigipeswerd

Buiten Het Zwin zijn de weiden van de Rupel te !íillebroek de enige

T.

Jlavipal-
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plaats in Vlaanderen waar de soort in Vlaanderen ooit werd waarge-

I

nomen; dit gegeven dateert evenwel van vóór de eeuwwisseling

vindplaatsen langs de kust. Ze is zeer karakteristiek voor slikken en

[r872:.lacoas, r9o5].

schorren alhoewel ze heel sporadisch in aangrenzende biotopen

Dolichopus clavipes:

in België is deze soort enkel gekend van

[polders, duinpannen] lijkt door te kunnen dringen. Het is evenwel

I
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Muscidideicus praeturtotus:

in België is de soort slechts gekend

geen thalasso-halobionte soort, daar ze ook

in midden-Europa

r938]. Zowel oude als recente vind-

van De lJzermonding en Het Zwin, wat het stenotoPe karakter van

schijnt voor te komen

de soort illustreert. Ook na r98o werd ze slechts in deze gebieden

plaatsen van D. clavipes beperken zich uitsluitend tot de natuurre-

waargenomen. Ze is immers volkomen beperkt tot schorren en slik-

servaten De lJzermonding en Het Zwin.

IPARENT,

ken, en aangrenzende natte zandstranden.

I

Syntormon ftliger:

in België is de soort beperkt tot de kuststreek.

Machaerium maritimae: in België werd deze soort tot nog toe

De habitat van deze soort omvat slikken en schorren en oevers van

enkel in Vlaanderen aangetroffen. Vóór r98r was de soort gekend van

duinpoelen met een zeer ijle vegetatie [zie ook Panrr.rr, r938].5.fll-

4localiteiten aan de Vlaamse en in de Scheldemonding, maar recen-

gerwerd na t98o in 3 atlashokken in Vlaanderen aangetroffen en de

te meldingen beperken zich uitsluitend tot de kuststreek. M. moriti-

soort werd tot hier toe enkel in Knokke IDe Zwinbosies en Het Zwin]

moe is srrikt gebonden aan mariene littorale milieus, voornamelijk

relatief abundant vastgesteld.

I

slikken en schorren. ln Bretagne wordt ze zowel op vochtige zandplaOrthoceratium lacustre: in België zijn alle vindplaatsen gesitueerd

ten in inhammen van de kust als in slikken zeer abundant aangetrof-

I

íen. M. marilimae werd na r 98o slechts aangetroffen in De

in Knokke. De soort is uiterst stenotoop en komt uitsluitend in

llzermonding en Het Zwin; de grootste populatie werd tot hier toe in

schorren en slikken langs de kust voor. Vóór 1980 werd deze soort

N

ieuwpoort vastgesteld.

regelmatig in de hogergenoemde localiteit verzameld; in r978 werd
de soort evenwel voor het laatst in Het Zwin vastgesteld.
Niettegenstaande een intensieve bemonsteringscampagne van dit
gebied in t99z werd de soort niet teruggevonden en wordt dus als

uitgestorven beschouwd.

Op de overgang van schor naar duin [bv. De lfzermonding] is de

lmicacea, petrophiloidesl worden hier abundant aangetrofíen. ln

íauna zeer a(m, maar één bedreigde soort blijkt een uitgesproken

België is M. petrophiloides tot nog toe enkel in Vlaanderen aangetrof-

voorkeur voor deze overgangsbiotoop te vertonen nl. Sciopus

fen en dan nog vrijwel uitsluitend aan de kust. De soort vertoont

maritimus. ln België is de soort enkel van Vlaanderen gekend, waar

een uitgesproken voorkeur voor droge, kortgrazige habitats in de

ze vrijwel volledig beperkt is tot de kust. De voorkeurshabitats van

duinen zoals duingraslanden, korstmosvegetaties en ijle struwelen

deze soort zijn open, droge

tot matig vochtige, kortgrazige duinbio-

maar komt in droge jaren soms ook abundant in duinpannen voor.

topen. Ze kan opvallend abundant optreden in ijle helmvegetaties

De soort mijdt duidelijk vochtige biotopen IPorr-er & Cnoournr,

langs schorren, mosvegetaties en jonge duinpannen. S. maritimus

r9961. De soort lijkt gebonden aan zoutbodems [Gorrcnreurn, r934;

werd na r98o in 6 atlashokken in Vlaanderen aangetroífen.

BEscHovsKr, t9671

en blijkt niet als strikt thalasso-halobiont bestem-

peld te kunnen worden daar ze ook op zoutvlakten nabij Halle/S.
Ook de fauna van de zeereepduinen is bijzonder weinig divers.

[Sachsen-Anhalt, Duitsland] voorkomt [Stark, pers. meded.].

Slechts één xeroíiele soort werd in de kustduinen quasi uitsluitend

petrophiloides werd na

hier aangetroffen nl. Sciapus longulus, maar is niet tot dit habitattype

troffen, die op één na alle in de kustduinengordel zijn gesitueerd.

beperkt. ln België is ze gelijkmatig verspreid over Vlaanderen en

Recent werden grote populaties enkel

!íallonië; in Vlaanderen werd ze recent enkel aan de Belgische kust

Lombardsijde vastgesteld.

Àzí.

r98o in 7 atlashokken in Vlaanderen aange-

in het milÍtair domein

van

in duindoornstruwelen en zeereepduinen vastgesteld. De soort komt
vooral in struwelen en grazige vegetaties op droge zandgrond voor.

De Dolichopodidae-fauna van ionge, vochtige duinpannen [bv. in

S. longulus werd na r98o slechts éénmaal in Vlaanderen aangetrof-

het militair domein van Lombardsijde] wordt gedomineerd door eer-

fen nl. in het militair domein van Lombardsijde en vertoont een ach-

der kleine soorten uit de genera Chrysotus [pulchellus, palustris,

teruitgang van 66%o. Ook in !íallonië lijkt de soort op de terugweg

suovísl en Medetero ltruncorum, saxatilis, plumbella, micaceal, wat ver-

[slechts r van 9 meldingen na r98o!].

moedelijk in relatie staat met de globaal ongunstige omstandigheden waarin de larvale stadia hun cyclus doormaken [voedselschaar-

De slankpootvliegenfauna van de mosduinen en het open duingras-

ste, hoge grondwatertafel en grondwaterschommelingen, zeer com-

land is eveneens zeer soortenarm; enkel xerofiele Medetera-soorten

pacte bodeml. ln deze habitats speelt de combinatie van hoge lich-
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tintensiteit en hoge bodemvochtigheid een grote rol. ln de noordelij-

meer in de kuststreek werd waargenomen is Rhophium brevicorne. ln

ke pannen van het Westhoekreservaat [De Panne] kan in vochtige

België is ze enigszins algemener in Vlaanderen dan in Wallonië. ln

jaren een met uitsterven bedreigde soort worden aangetroffen nl.

Vlaanderen lijkt ze beperkt tot de kuststreek en de streek rond

Tachytrechus insignis.
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Brussel maar ze werd toch het meest algemeen waargenomen in de

ln België werd ze tot nog toe enkel in

Vlaanderen aangetroffen [3 localiteiten: één oude in Brabant, twee

kustduinen. Bequnenr [r955] vermeldt als vindplaats een plas aan de

recente in West-Vlaanderen]. ln de ons omringende landen wordt de-

rand van de duinen te Blankenberge. De soort werd na r98o nog

ze soort langs de kust in relatieígrote aantallen vastgesteld oP de

slechts éénmaal in Vlaanderen aangetroffen en vertoont recent een

oevers van jonge, natte duinpannen en -plassen met open, quasi on-

achteruitgang van 66/o. ln het duingebied te Elankenberge, waar de

begroeide, zandige oevers IPanrrr, r938; Assts FoNsecl, t9781.

grootste Vlaamse populatie werd gevonden, is de soort in r958 voor

T.

ínsignis werd na t 98o in 3 atlashokken in Vlaanderen aangetroffen.

het laatst waargenomen.

Sinds r9z8 werden zz van de z4 Belgische exemplaren in het natuurDolíchopus migrans en Sciapus laetus, lwee typische kustsoorten, en

reservaat De Westhoek in De Panne verzameld.

de eurytope Sympycnus desoutteri vertonen een uitgesproken voor-

Ook in jonge duinpannevegetaties [bv. noordelijke pannen in het

keur voor opgaande wilgenstruwelen in vochtige pannen.

natuurreservaat De Westhoek te De Panne] is Chrysotus pulchellus
samen met Dolichopus ungulatus de meest abundante soort. ln dit

I

habitattype duikt tevens Dolichopus notatus op, die overigens vrijwel

Vlaanderen voor, waar ze momenteel uitsluitend in de kustduinen

uitsluitend aan de kust wordt gevonden. ln oudere, oppervlakkig

wordt aangetroífen. Vóór t98t was ze ook gekend van centraal Oost-

ontkalkte graslanden Ibv. zuideli.ike pannen in De Westhoek] wordt

Vlaanderen [Cent en omstreken] en de Antwerpse en Limburgse

C. pulchellus vervangen door de meer xerofiele C. femorotus en

Kempen. D. migrons lijkt sterk gebonden aan droge

C.

Dolichopus migrans:

in België komt de soort voornamelijk in

tot matig droge

gramineus. ln de hoge moeras- en rietvegetaties rond kleine poelties

duinstruwelen. Porrrr & Cnoornrnr [r996] toonden aan dat de soort

wordt een opvallend soortenrijke en abundante moerasfauna aange-

een voorkeur lijkt te vertonen voor smalle wilgenstruwelen langs-

troffen met typische rietlandsoorten als Hercostomus [C.] chalybeus

heen duinpannen. Ze komt ook nog vrij algemeen in duingrasland

en H. [G.] assimilis. Een bedreigde hygrofiele soort die recent niet

en duindoornstruweel voor en lijkt aan zandgrond te zijn gebonden

[zie ook Assts For.tsecr, t978l.Ze werd na r98o in 5 atlashokken in

I

Vlaanderen aangetroffen en vertoont een achteruitgangvan 4gyo,

spreid in Vlaanderen dan in Wallonië. Momenteel wordt ze nage-

voornamelijk in het binnenland.

noeg uitsluitend gevonden aan de kust, terwijl ze vóór r98r in heel

Dolichopus acuticornis:

in België is de soort beduidend meer ver-

Vlaanderen werd aangetroffen. Dit is een typische en abundante

I

Sciopus laetus:

in België werd de soort tot nog toe enkel in

soort van matig vochtige tot droge duinstruwelen, en ze komt min-

Vlaanderen aangetroffen, voornamelijk langs de kust en met een

der algemeen voor in duinpannes, duindoornstruwelen en andere

beperkt aantal meldingen uit het binnenland. Deze soort vertoont

vegetatietypes. D. ocuticornis werd na t98o in

een bijzondere voorkeur voor struwelen en rietlanden op een matig

Vlaanderen aangetroífen maar vertoont een achteruitga ng van

vochtige tot vochtige zandbodem. S. laetus werd na r98o in 6 atlas-

Deze achteruitgang is quasi volledig te wijten aan het verdwijnen

hokken in Vlaanderen aangetroffen, evenwel enkel abundant te

van de soort in het binnenland; in geschikte biotopen [bv. in het

Zeebrugge en Nieuwpoort.

militair domein van Lombardsijde] behoort ze evenwel tot de meest

l2 atlashokken

in
35yo.

abundante Dolichopodidae.

ln scherpe tegenstelling tot de duinpannen zijn de grotere vertegenwoordigers uit de genera Dolichopus lclaviger, ungulatus, acuticornísl

I

en

verspreid in Vlaanderen dan in Wallonië, waarbij het zwaartepunt in

H

e

rcosto m

u

s lgra

c i

Ii

s,

n i gri p I a

nt i sl,

sa

/us de bepalende fauna-elementen van

m

en met

Xa nth och

I

o

ru s te n el -

vrij vochtige duinstruwelen

Hercostomus nigriplantis:

in België is de soort beduidend meer

het kustgebied wordt bereikt. ln dit gebied is de soort vrijwel uitslui-

IPorr-rr & Gnoorae nr, tgg4a, t9961. Enkel D. acuticornis, H. gracilis en

tend beperkt tot matig vochtige duinstruwelen met een goed ontwik-

H. nigriplantis zijn typische kustbewoners, terwijl de overige als eury-

kelde humus- en struiklaag, en ook maar veel minder talrijk rond

tope bossoorten omschreven kunnen worden. De gemeenschappen

duinplassen en in duinpannen. ln het binnenland wordt ze meestal

die in zeer vochtige en grotere boscomplexen zoals het Hannecart-

gevonden op vegetatieloze, vlakke, zandige of lemige oevers van

bos te Oostduinkerke voorkomen, verschillen slechts weinig van ge-

doorgaans grote plassen. Opvallend is het voorkomen op de Sint-

lijkaardige habitats uit het binnenland. Ceen enkele typische kust-

Pietersberg, wat mogelijk in verband staat met de aanwezige kalkbo-

soort wordt hier abundant aangetroffen.

dems. H. nigriplantis werd na r98o in rz atlashokken in Vlaanderen
aangetroííen en vertoont geen beduidende achteruitgang.
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Hercostomus gracilis:

in België is de soort op één waarneming

na

uitsluitend gekend uit Vlaanderen, waar ze haar zwaartepunt bereikt
in de kuststruwelen. Ze verkiest, net als H. nigriplantis, matig voch-

18 yo

tige tot droge duinstruwelen met een rijke kruid- en struiklaag en
komt slechts in lage abundanties ook in duindoornstruwelen en
duingraslanden voor. H. gracilis werd na I 98o in 7 atlashokken in
248

Vlaanderen aangetroífen, die uitslultend in de kuststreek gelegen

Figuur rr.2. Vergeli,king van de Dolichopodidae-fauna's tusser kustduinen en slikken en

zijn. De laatste melding vanuit het binnenland dateert van r95r [St-

schorren

Cenesius-Rode]. Momenteel is de soort enkel zeer abundant in twee

duinstruwelen in het militair domein van Lombarsijde vastgesteld;
in het veel uitgestrekter Hannecartbos werd niettegenstaande een
intensieve bemonstering in r987 slechts één exemplaar verzameld.

Bij een vergelijking van de recente Dolichopodidae-fauna's

van de

kustduinen en slikken en schorren [zie figuur rr.z], blijkt dat de habitat 'slikken en schorren' een opvallend groot aantal Rode lijstsoorten omvat;43%o van de soorten uit deze ecotoop kunnen immers als tenminste kwetsbaar worden beschouwd, terwijl deze
groep in de duinen een veel lager aandeel

1t3,5%"1

vertegenwoordigt.

Niettemin zijn deze waarden de hoogste voor alle onderzochte habi'

tats in Vlaanderen [vgl. moerassen: tt,7oZ].

to/o
I
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lt%
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Van de r54 Dolichopodidae-soorten die reeds aan de kust werden

waargenomen en waarvoor een voldoende groot aantal waarnemin-

Figuur

r.J.

Verdeling van Dolichopodidae uit het duingebied volgens ecotoopvoorkeur.

gen voorliggen [n > 5], blijkt uit een 12-analyse dat quasi 8o/o van
de soorten

l4l54l

significant meer aan de kust werden verzameld

dan in de rest van Vlaanderen [zie bijlage]. Uiteraard omvat deze

Een aantal soorten van zowel vochtige lChrysotus pulchellus en

groep niet uitsluitend typische kustsoorten en ligt voornamelijk de

polustrisl en droge lMedetera micaceo en M. plumbellalkortgrazige

grondíge inventarisatie ['overbemonsteríng'] van diverse kustgebie-

en lichtrijke biotopen komen abundant voor in zowel kustduinen als

den aan de basis van deze resultaten. Niettemin kunnen op basis

zandige terreinen en heidegebieden in het binnenland.

van eigen ervaringen en ecologische gegevens uit de literatuur, de

Niettegenstaande het feit dat ze dus een grotere verspreiding verto-

volgende soorten als typische en vaak exclusieve kustsoorten wor-

nen dan de eerder genoemde soorten, vormen ze toch een kenmer-

den bestempeld:

kend fauna-element van resp. duinpannen en duingraslanden.

schorren en slikken: Campscinemus ormotus, Dolichopus clovipes, D.

Daarnaast werden ook reeds 64 algemene tot zeer eurytope soorten

diadema, D. sabinus, D. strigipes, Hydrophorus oceonus, Machaerium

in de duinen aangetroffen. Een aantal hiervan bv. Dolichopus ungula-

ma

riti

m o e, M u sc i d i d e i cus p ro

ekrta tu s, O rth o ce rati u m

I

a

custre Íuilge-

C.

tus, D. cloviger, Sympycnus pulicarius, Medetera truncorum, M. jacula

storvenl, Rhophium consobrinum, Syntormon filiger, Thinophilus flavi-

en M. saxatilis, blijken bovendien grote populaties te vormen [PoLLEr

palpis en T. ruficornis;

& Cnoornrnr, r996l maar zijn geenszins typisch voor het kustgebied.

duingebieden: Dolichopus acuticornis, D. migrons, Hercostomus gracilis, H. nigriplantis, Medetero petrophiloides, Scellus notatus, Sciapus
laetus en S. moritimus.

Bovenstaande soorten, samen met de litorale Aphrosylus-soorten,
vertegenwoordigen slechts t9/o van het totaal aantal soorten dat
aan de kust werd aangetoond [zie figuur rr.3].
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Aandachtssoorten Dolichopodidae voor het Vlaamse duingebied

I indelilstwerdenenkelsoortenopgenomendiegekendzijnvan>ratlashokinhetduinengebied[omtoevalligevondstenuittesluiten]enwaarvan>
25/o van het totaal aantal Vlaamse vondsten [atlashokken] in het duinengebied gesitueerd ziin.
ZELDZAAMHETD:

uitgedrukt als het percentage bemonsterde atlashokken [n

:

r67] waarin de soort na r98o werd aangetroííen.

Tnrruo:

::

geen beduidende wijziging voor en na t98r; +: > ro en < 5oyo vooruitgang; ++: >

voor het eerst ontdekt na t98o; -:.5o%" achteruitgang;
AneleL:

*

-:

> 50 en <

75o/o

5o%o

en < roo%o vooruitgang; +++: >'roo%o vooruitgang; +!

achteruitgang;

--:

> 75yo en s roooZ achteruitgang; -! uitgestorven

lnclusief Noord-Aírika

Rooe rr;sr:

Poller [zooo]

)ort

Verspreiding in

Vlaanderen

Zeldzaamheid

Trend

H

abitat-voorkeu r

Areaal

Rode

liist -categorie

(Aantal atlashokken)

Duingebied Niet-duingebied Vlaanderen
rhrosylus ferox
tmpsicnemus armatus
rrysotus palustris
olichopus acuticornis
olichopus clavipes

4

o

5

5

to

8

7

r5

3.o

3

9

12

4.2

5

7

12

3.6

6

8

4.2
2.4

clichopus diadema
clichopus migrans
clichopus notatus
clichopus sabinus
clichopus signifer
clichopus strigipes

6

o.6

r6

27

14.4

+++

6

14

20

10.2

+++

'lo

21

31

7.2

2

rotsen
schorren
fustduinàn
Kustduinen
Slikken en schorren
Slikken en schorren
Kustduinen
Kustduinen
Slikken en schorren
Moerassen
Slikken en schorren
Kustduinen
Kustduinen
Slikken en schorren
Oevers
Slikken en schorren
Litorale

o
1l

r.8

+++

3.6

++

+

+++
+!

Slikken en

ercostomus gracilis

r5

4

4
r9

ercostomus nigriplantis

t2

8

20

ydrophorus oceanus

7

2

9

ydrophorus praecox

6

r5

21

+

Droge zandige

4.2
+

r.8

achaerium maritimae

3
5

tt

r6

5.4

+

edetera micacea

6

14

20

9.o

+++

Droge zandige

edetera muralis

2

6

8

3.o

++

edetera petrophiloides

'll

1

12

4.2

)
Kustduinen

edetera plumbella

ö

r6

24

t.8

+

Droge zandige

uscidideicus praetextatus
rthoceratium lacustre
recilobothrus principalis

2

2

+!

Slikken

o

2

-!

Slikken en schorren

)

6

3.o

+++

Slikken en schorren

12

17

84

+++

)

4

o.6

6

5

t't

4.8

+++

Kustduinen

5

r3

r8

8.4

+++
+++

raphium antennatum
raphium brevicorne
ellus notatus
hoenophilus versutus
iapus laetus
iapus longulus

5

2

5

)

8

3.6

2

4

o.6
3.6

iapus maritimus
ntormon flliger

8

2

to

4

I

5

chytrechus insignis

2

3

5

1.8

inophilus flavipalpis

2

I

3

o.6

Met uitsterven bedreigd
Momenteel niet bedreigd
West-Europees Momenteel niet bedreigd

West-Palearctisch Kwetsbaar

Palàarctisch
Palearctisch
Palearctisch
Palearctisch

Met uitsterven bedreigd

Víest-Palearctisch
West-Palearctisch
West-Palearctisch
West-Palearctisch
West-Palearctisch

Bedreigd

West-Europees*

Ubiquist
Europees
gebieden Palearctisch
gebieden Palearctisch

edetera diadema

2

Europees
Palearctisch

Zeldzaam
Kwetsbaar
Bedreigd

Zeldzaam
Bedreigd
Kwetsbaar

Yrij zeldzaam
Kwetsbaar

Vrij zeldzaam
Met uitsterven bed re gd
i

Yrij zeldzaam
Yrij zeldzaam

West-Palearctisch Zeldzaam

Europees

Zeldzaam

gebieden Palearctisch Yril zeldzaam
en schorren
West-Europees Metuitstervenbedreigd

Kustduinen

West-Palearctisch
West-Palearctisch
West-Palearctisch
West-Palearctisch

Uitgestorven in Vlaanderen
Bedreigd

Yrij zeldzaam
Bedreigd

Droge zandige gebieden

Palearctisch
Europees't

Yrii zeldzaam

Kustdu i nen

West-Europees

Bedreigd

Droge zandige gebieden

Eu

ropees

Bed reigd

++

Kustduinen

Eu

ropees

Bed reigd

++

Slikken en schorren

E

u

ropees

++

Kustduinen
Slikken en schorren

EuropeesJ.
Palearctisch

Met uitsterven bedreigd
À/et uitsterven bedreigd
lvlet uitsterven bedreigd

Zeldzaam

LOOPKEVERS

& ZANDLOOPKEVERS
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Cnnlsto AND clctNDELtD

SAMENVATTING

ro rHE Mosr DtvERsE

BEETLES BELoNc

GRoup oF tNsEcrs tN THE !íoRtD AND tN FLANDERs. Typtcnl coAsrAL DUNE spEctEs

MAtNLy REsrRtcrED To sANDy AND DvNAMtc HABITATS IMARRAM DUNES, ptoNEER

TyprcAL spEcrEs FoR sAtr MARSHES rN ouR REcroN ALso occuR ALoNG THE
DEFINED AS TYPICAL FOR
REcENT tNcREAsE

IHE FIEUISH MARIIIME

lN occuRRENCt.

\ír lnr

EFFEcrs oF HABTTAT FRAcMENTATIoN

oN

xERorHERMtc GRAssLANDs AND Moss-DoMtNATED DUNEs.

colsr. A rorAl oF 65 cnouruo

AND TrGER BEETLE spEcrEs cAN THEREFoRE

BE

NECIOru. OT THESE, MORE THAN ONE THIRD DECLINED SICNIFICANTLY, WHILE ONLY TWO SPECIES SHOV/ED A

ALso coNDUcrtNC LoNc rERM sruDtEs oN DrvERsrry, popuLATIoN DyNAMtcs AND ECoLoGtcAL AND GENETtc

CARABtD BEETLEs

Exlsïs tN THE coAsrAL DUNES, rN v./HtcH ABour
THETR

oulr slacxsl,

ARE

HALF

tN

coAsrAL DUNEs AND sALT MARsHEs. Appeneurlv A HtGH yEAR-ïo-yEAR spEctEs ruRNovER

oF THE spEctEs cAN

BE cATEGoRtzED As MlcRANrs.

Tvptcnr spEclEs

REMATN pREsENT, ALTHoUcH

popuLATtoN DENstry sHows srRoNc FLUcruATtoNs BETwEEN yEARs. HABTTAT FRAGT\4ENrATtoN ENcouRAcEs rHE INvAstoN oF NoN-TyptcAL spEctEs,

WHILE ON A LARCER SCALE, IT RESULTS IN STRONG CENETIC DIFFERENTIATION OF ISOLATED DUNE AND SALT I\,IARSH BEETLE POPULATIONS.

Zaruoroop- EN

LoopKEVERS BEHoREN

Tor

DE MEEsr popuLArRE, sooRTENRt,KE EN BEsr BESTUoEERDE oNGEwERVELDEN,

ooK rN VlalruoEnEr.t. TyptscHe

sooRTEN vooR DE KUSTDUTNEN zljN vooRAL GEBoNDEN AAN zANDtcE DyNAMtScHE HABtTATS IHELi,4DUtNEN, HEEL JoNcE DUINpANNEN] EN AAN DRoGE
cRAsLANDEN EN MosDUTNEN

65 looexevensooRÍEN

[cnrlzr ourrrr]. Srrruorope sooRTEN vAN scHoRREN

GEKARAKÍERtsEERD woRDEN ALs spECtFtEK

vooR

KoMEN EVENEENs LANcs DE KUsr

vooR. lN ToTAAL KUNNEN ALDUs

DE DUtNREGto. EÉN DERDE vAN DEzE sooRTEN cAAT REcENT stGNtFtcANT AcH-

rERUIr, TERwtJL sLEcHTs rwEE sooRTEN ToENEMEN rN VLAANDEREN. lru oe ourrustnEEK voEREN wE ooK LANcETERMt,NoNDERzoEK
POPULATIEDYNAI\,IIEK EN ECOLOGISCHE EN CENETICHE EFFECTEN VAN HABITATFRACi,IENTATIE.

DAARU

NAAR DtvERstrEtr,

BLIJKT DAT EEN HOGE

LoopKEVERcEMEENScHAppEN KENMERKT, EN DAT DE HELFT vAN DE sooRTEN ALS i,itcRANTEN cETypEERD KUNNEN !íoRDEN.

AANwEzlc, HoEV/EL HUN DENslrEtr

utr

TURNOVER DE

'AAR-TOT-IAAR

Tvptsclr

sooRTEN

BLIJVEN

STERKE scHoMt\TELtNGEN KAN vERToNEN TUSSEN JAREN. HABIïATFRAGMENTATTE BEVooRDELrcr DE rNVAsrE vAN ATypr-

SCHE SOORTEN; OP CROTERE SCHAAL IS CENETISCHE DIFFERENTIATIE REEDS MERKBAAR.
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Zandloop- en loopkevers behoren tot de meest populaire, soortenrij-

vooral in verband staan met kolonisatie of habitatwisseling. Dit is

ke en best bestudeerde ongewervelden, ook in Vlaanderen. !íereld-

o.m. het geval voor oeversoorten bij het optreden van inundaties.

wijd zijn er naar schatting niet minder dan 5o.ooo soorten beschre-

Binnen deze keverfamilie bestaat een grote variatie in het dispersie-

ven. Niettegenstaande dit reusachtige aantal, worden loopkevers

vermogen [vliesvleugel- en vliegspier-ontwikkeling] tussen en vaak

gekenmerkt door een doorgaans gelijkaardig bouwplan. Opvallende

ook binnen soorten, wat een bijkomend boeiend kenmerk is voor

morfologische aanpassingen zijn slechts beperkt opgetreden in de

onderzoek

[DEsENDER,

r989].

loop van hun evolutie. Ondanks deze schijnbare beperking vinden
we loopkevers in vrijwel alle terrestrische ecosystemen. De speciale

ln ons land kennen we ruim 4oo loop- en zandloopkevers. Sedert

eisen die ze vaak stellen aan hun habitat lijken vooral een weerspie-

de eerste verzamelingen, die dateren van t85o, werden reeds 368

geling van ecofysiologische aanpassingen. Vooral microklimatologi-

soorten in Vlaanderen waargenomen. Hiervan zijn er t6 als dwaal-

sche factoren - bepaald door reliëf, bodem en vegetatiestructuur,

gast te beschouwen zodat het aantal inheemse soorten in

eerder dan door de exacte soortensamenstelling van het plantendek

Vlaanderen 35zbedraagt. Een groot aantal loopkevers is helaas

- zouden als signalen dienen bij de habitatkeuze. Loopkevers zijn

gedurende de laatste decennia in ons land uitgestorven, sterk

dan ook vaak geschikte ecologische indicatoren omdat ze tevens op

bedreigd ofbijzonder zeldzaam geworden. Op basis van de

een gestandaardiseerde manier kunnen bemonsterd worden door

bestaande uitgebreide collecties en recent grootschalig ecologisch

middel van bodemvallen.

onderzoek in ons land, verscheen van deze insectengroep enkele

jaren geleden een gedocumenteerde Rode lijst voor Vlaanderen
et al., t9g5l. Hieruit blijkt dat meer dan de helft van de

De meeste loopkevers zijn predators, hoewel er ook een aantal zich

IDEsENDER

met aas, planten ofzaden voeden. Ze verplaatsen zich bij voorkeur

soorten in mindere of meerdere mate bedreigd is of reeds uitgestor

lopend op het bodemoppervlak. Een beperkt aantal soorten klimt in

ven [tabel rz.r]. Duinen en stranden, zowel als slikken en schorren,

de vegetatie, heeft een gravende levenswijze

ofvliegt rond tijdens

behoren - niet onverwacht - tot de meest getroffen habitats. Deze

de dagelijkse vitale activiteiten, zoals voedsel verzamelen, een Part-

habitats bezitten niettemin nog steeds opvallend veel specifieke, en

ner zoeken, ofontsnappen aan vijanden. Regelmatige dispersie door

zonder meer zeldzame, loopkevers.

vliegactiviteit treedt slechts bij een beperkt aantal soorten op en zou

Categorie
U

itgestorven

Vlaanderen

Duinen

32

8

Met u itsterven bedreigd

20

5

Bed reigd

21

4

25

8

Kwets baa r

Bedreigd, maar niet bekend in welke
Zeldzaam

Onvoldoende informatie
Momenteel niet bedreigd
Totaal aantal
Tabel

soorten

rz.r. Aantal

mate

12

2

9r

42

7

4

144

'rz6

201

69

,52

r99

loopkeversoorten [zonder dwaalgasten] per Rode lijst-categorie in

Vlaanderen en in de Duinen-ecoregio [inclusief schorren langs estuaria].

Tenslotte volgt een samenvatting van recent uitgevoerde casestu-

dies in verband met diversiteit, dynamiek en de effecten van habitatfragmentatie bij loopkevers van onze duinen en schorren.

Globaal werden in de Duinen-ecoregio zowat zoo soorten loopke-

Uiteraard is wat volgt niet volledig: sommige duinecotopen of speci-

vers en zandloopkevers waargenomen [tabel rz.r]. Een groot gedeel-

fieke gebieden zijn immers nog onvoldoende onderzocht ofonder-

te hiervan is uiteraard niet beperkt in zijn voorkomen tot duinhabi-

zoek is aan de gang.

tats, maar is algemeen in diverse cultuurhabitats.

Loopkevers, die aan duinmilieus gebonden zijn, blijken, al naargelang de soort, sterk aangepast te zijn aan het leven op en in een

zandig en dynamisch substraat [zogenaamde psammofiele kevers,
bijvoorbeeld van helmduinen]. Vaak zijn ze warmte- en droogteminnend [b.v. soorten in duingraslanden en mosduinen], ofverkiezen
ze pioniersstadia, zoals de eerste stadia van duinpannenvorming.
Schorrensoorten kunnen strikt gebonden zijn aan zoute omstandigheden [zogenaamde halobionte soorten] of er een sterke voorkeur

voor vertonen [halofiele soorten]. Tenslotte vertonen enkele loopkevers een sterke preferentie voor brakke milieus, waaronder schorduin-overgangen oí overgangen van zoute naar zoetwater-schorren
[b.v. langs de Zeeschelde].

Hieronder zullen we eerst inzoomen op de loopkevers eigen aan
onze Maritieme duinstreek. Daarbij zullen we de belangrijkste
levensgemeenschappen en indicatorsoorten voor duinen overlopen
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S

pecifieke soorten en levensgemeenschappen

Verdw6nen
Significant achtoruit

De loopkeversoorten die opvallend meer voorkomen [of voorkwamen] in de Vlaamse Maritieme duinstreek ten opzichte van de overige Vlaamse ecodistricten worden weergegeven in bijlage. Hierbij

G@n signiícante tíend
Signmcànl

R*ent

vl)@it

verschènen
0

wordt hun algemeenheid of zeldzaamheid aangegeven, de trend in

10
aantal

20

30

40

50

tda

het aantal UTM-rokm-hokken waarvoor ze gemeld zijn vóór en se-

258

dert r950, hun respectievelijke Rode lijst-categorie, een typering van

Figuur r 2.r. Trend in het voorkomen van typische loopkevers van de Vlaamse M aritieme duin

hun totaal verspreidingsareaal en een grove typering van hun habi-

streek (sedert r95ol [DtsENoER et o1.,19951.

tatvoo rkeu

r.

Deze tabel groepeert 65 loopkevers die in mindere

of meerdere ma-

te voor hun overleving in Vlaanderen aangewezen zijn [ofwaren] op

Een overzichtsstudie naar de loopkevergemeenschappen in onze

de kuststreek. Helaas blijkt bijna een derde van deze lijst recent sig-

kustduinen, gebaseerd op meer dan zoo jaarbemonsteringen [met

nificant sterk te zijn afgenomen [r8 soorten], terwijl amper z soor-

in totaal rz6 loopkeversoorten van 56 habitats ofmicrohabitats,

ten relatief toegenomen zijn [figuur rz.r].

vooral bemonsterd sedert het begin van de jaren '8o| toont aan dat
vrijwel iedere duinhabitat een kenmerkende loopkeveríauna bezit.

Sedert de jaren '8o verrichten we intensiefecologisch onderzoek

Ook halínatuurlijke situaties ten gevolge van natuurtechnisch

naar loopkevergemeenschappen in uiteenlopende habitats van ons

beheer kunnen op basis van loopkevers geëvalueerd en getypeerd

land, met speciale aandacht voor o.m. de Maritieme duinstreek. Op

worden [Drsrro:r. et al.,l9gt,19g2l

MAELFATT

et al., t99ol.

verschillende observatieniveaus gaan we na in hoeverre verschillende duin- en schorrenhabitats of -ecotopen door middel van loopke-

Een sterk vereenvoudigde weergave van deze uitgebreide multivaria-

vers te karakteriseren zijn en welke soortenrijkdom we daarbij aan-

te analyse [ordinatie] toont de gemakkelijkst te onderscheiden bioto-

treffen. De bemonsteringen gebeuren vooral met behulp van

pen op basis van hun loopkeverfauna lfiguur rz.z: ieder symbool in

bodemvallen gedurende minstens een volledige jaarcyclus, en dit

deze figuur stelt de ligging van een bemonsterde habitat voor op

om een zo volledig mogelijk beeld van de fauna te verkrijgen.

basis van zijn faunasamenstelling langsheen de hoofdassen van
variatiel.

moerasvegetaties
I

jonge stadia van duinpanne

_-

I

.J;

i .l._
--

t---f
r,

raI r
I

-

begÍoeid

onbegroeid

De meest in het oog springende loopkevergemeenschap[pen] in de

duinen vinden we vooreerst in jonge stadia van duinpannenvorming

l

"I

[r']. Hier

duinbos (vaak aangeplant)

komen een aantal heel bijzondere soorten voor, bii vooÈ

keur in de heel jonge en nog vrijwel onbegroeide situaties.
Voorbeelden zijn de gravende kleine sooft Dyschírius obscurus

lin ons

land nog amper een viertal recente populaties in de duinen!;
droge duingraslanden

zeereephclmduin

figuur rz.3], de vrij zeldzame Bembidion argenteolum en Dyschirius
politus, en de vreemd uitziende Omophron limbatum líiguur tz.3l.

Zonder uitzondeting zijn dit zeldzame loopkevers die ook in het binduintoppen (landinweads)

nenland hier en daar op zandige en onbegroeide oevers langs nietvervuild water te vinden zijn. Ook treffen we enkele meer algemene

mature duinpannen met stíuwelen

indicatorsoorten aan van vegetatieloze zandig-vochtige substraten,
zoals Bembidion femoratum en de gravende soort Dyschirius thorocicus. De meeste loopkevers van deze milieus bezitten een goed vlieg-

vermogen, een duidelijke aanpassing aan het onstabiele en tijdelijke
karakter van hun voorkeurshabitat. Verdwi.jnt echter op termijn de

min of meer regelmatige dynamiek van het verschiinen van nieuwe
pannen of het verschuiven van duinpannenhoofden, dan zijn deze
FiguuÍ

12,2.

Ordinatie [DCA] van bemonsterde duinhabitats op basis van hun loopkever

fauna; gewijzigd naar DESENDtR rr a/. [r992].

soorten gedoemd tot verdwijnen. Dit betekent m.a.w. dat grootschalige ecologische processen moeten kunnen blijven plaatsgrijpen in
onze duinen, willen we op langere termijn deze speciale fauna
behouden [zie ook De Rrrve, r99o].
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Dyschirius obscurus

.Aó

Omophron limbatum

/

T

r! ! trtr

\

I

tr

\

-

trtr
tr !
trtr
.4ó

z6o
Figuur r2.3. Verspreiding van Dyschirius obscurus en Omophron limbotum in Vlaanderen lrode volle symbolen: gegevens vóór
r95O; zwarte open symbolen: gegevens sedert r95o

Een andere duidelijk gedefinieerde loopkevergemeenschap in onze

Het uitvergrote centrale deel van figuuttz.z groePeert de overige

duinen wordt gevormd door de verschillende types van moerasvege'

duinecotopen op basis van hun loopkeverfauna in verschillende

taties geassocieerd met duinplassen [z'] [vaak van antropogene oor-

types van droge duingraslanden en [korst]mosduinen [4'].

s

pron g].

H

iertoe behoren

i

nd

icatorsoorte n als

Pte

rostichus

n

igrita,

Kensoorten hier zijn, naargelang het tyPe, de zeer zeldzame
Harpalus vernolis en Calathus ambiguus of de vrij zeldzame Horpalus

Stenolophus mixtus en Agonum viduum.

ottenuatus, Colathus cínctus, Harpalus anxius en Amara lucida.

Soorten als Calathus rotundicollis,

Leistus

fulviba rbis, Leistus rufomar-

Distributiegegevens tonen aan dat geen enkele van deze soorten

ginalus en Notiophilus biguttatus zijn kenmerkend voor duinbosvege-

beperkt is tot onze kust, maar dat deze loopkevers ook bekend ziin

taties [3"] [hoewel deze bij ons hoofdzakeliik aanplantingen betref-

van enkele droge schrale graslanden in het binnenland. De meeste

fen]. Deze laatste zijn eerder algemene bosbewonende loopkevers

van deze soorten ziin recent in Vlaanderen sterk aígenomen [Rode

met een Atlantisch-Europees areaal, die bijgevolg vooral in Laag-

lijstl en overleven vrijwel enkel nog in duingebieden.

België te vinden zijn.

Calathus mollis

.Có

Figuut 12.4. Verspreiding van Calothus moilis in Vlaanderen

De overblijvende duinhabitats in

figuur 12.2 zijn grofweg in te delen

Tenslotte kunnen we continu begroeide duinvalleien aan de hand van

in duinruggen [steeds gedeeltelijk begroeid met helm, duindoorn

hun loopkevers duidelijk opsplitsen in verschillende types van stru-

en/of kruiden en mossen] en duinvalleien Imet een vrijwel continue

welen [7"] en duinvalleivegetaties zonder struwelen [8"]. ln de struwe-

vegetatiel.

len treífen we soorten aan van eerder strooiselrijke, relatiefvochtige,

Duinruggen [5'] met veel open plaatsen zonder vegetatie worden

situaties zoals Agonum fuliginosum, Badister laceftosus, Badister sodo-

gekenmerkt door het talrijk voorkomen van enkele typische psam-

lis, Leístus terminatus of Trichocellus placídus, of van meer droge

moflele soorten zoals de kustgebonden Calathus mollis líiguur tz.4l

omstandigheden zoals de zeldzamere Panagaeus bipistulatus en

en Harpalus servus en Calathus erratus. Beide laatste zijn ook in het

Licinus depressus. Beide laatste zijn vermoedelijk sterk gespecialiseer-

binnenland, en dan vooral de Kempen, te vinden. ln zeereephelm-

de predators van huis.jesslakken en zijn bijgevolg vooral op kalkrijke

duinen [6'] komen, naast deze soorten, enkele buitenbeentjes voor:

bodems te vinden. Duinvalleivegetaties zonder struwelen [8"] omvat-

Dromius notalus en Demetrias monostígma. Dit zijn twee Rode lijst-

ten veelal onder invloed van Inatuur]beheer gewijzigde grazige vege-

soorten die eerder op de vegetatie leven dan op ofin de bodem.

taties. lndicatorsoorten hier zijn Acupalpus dubius, Amoro communis

Dromius notatus, een ongevleugelde en bijzonder zeldzame loopke-

en Clivina fossor. Dit zi.jn echter algemene soorten van min of meer

ver, komt in ons land vrijwel uitsluitend in de eerste duinenrij aan

vochtige graslanden ofzelfs, in het geval van Clivino fossor, cultuur-

de zeereep voor en geeft vooral de voorkeur aan plaatsen waar het

volgers.

strooisel zich ophoopt. Demetrías monostigma vertoont een min of
meer dubbele ecologie. Ze is immers ook bekend, zij het in veel

Clobaal kunnen we besluiten dat de meest speciíleke - en bijgevolg

lagere dichtheden, van zeggenmoerassen in het uiterste Zuiden van

bijzonder zeldzame en/ofvaak sterk bedreigde - loopkevers van dui

ons land. Daar blijkt deze soort vliesvleugeldimorfle te vertonen, ter-

necotopen te vinden zijn in [a] eerste stadia van duinpannenvor-

wijl exemplaren van onze zeereepduinen steeds ongevleugeld zijn.

ming, [b] droge duingraslanden en korstmosvegetaties, [c] relatief

z6t

Bembidion ephippium

.Có

Bem bidion pal I id ipen ne

t
<ó
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Figuut 12,5. Verspreiding van Bembidion ephippium en Bembidion pallidipenne

ir

Vlaanderen.

droge vegetaties van duinruggen en [d] relatieídroge struwelen. ln

jaarlif kse habitatwisseling van en naar nabijgelegen overwinterings-

elk van deze habitats treffen we vrijwel steeds 30 tot 60 verschillen-

habitatsl. Loopkevers van zeer droge en warme microhabitats verto-

de loopkeversoorten aan. Met uitzondering van duingraslanden zijn

nen naast ecofrsiologische, vaak ook speciale morfologische aan-

deze vegetatietypes nochtans meestal bijzonder arm aan hogere

passingen [b.v. sterke beharing]. Daarnaast kennen ze ethologische

plantensoorten. Loopkevers [en wellicht andere terrestrische onge-

adaptaties oí levenscycluskenmerken om te overleven in deze extre-

wervelden] geven dan ook vaak een sterk verschillend en comple-

me milieuomstandigheden [b.v. uitgesproken nacht-activiteit,

mentair beeld van de natuurwaarde van bepaalde ecotopen. Dat veel

zomer-diapause, reproductie tijdens het najaar zodat larven tijdens

loopkevers van zeer dynamische milieus zoals stuifduinen en jonge

relatief vochtige omstandigheden voorkomen,...l.

duinpannen er toch kunnen overleven kan mogelijk verklaard worden door hun speciale aanpassingen. Ze hebben vaak een bijzonde-

Schorren en brakke oevers oíschor-duin-overgangen kennen, op

re levenswijze [b.v. zich tifdelijk diep ingraven in vochtig zand enlof

hun beurt, een resem aan typische en sterk gespecialiseerde loopke-

aan de basis van helml enf of ze zijn sterk mobiel [b.v. in íunctie van

vers, zoals de halobionte Bembídíon normannum, Dicheirotríchus gus-

C.sertudi.,

naar soortenrijkdom, populatiedynamiek en de effec'

ten van habitatfragmentatie op loopkevers van onze duinen

tavii, Dícheirotrichus obsoletus en Pogonus chalceus. Ook hier blijken

Sinds r99o bestuderen we binnen het kader van een langetermijn-

een aantal soorten zeer zeldzaam te zijn, recent sterk bedreigd te

onderzoek [opgestart vanuit het K.B.l.N. i.s.m. L. Baert en f .-P.

worden of zelís verdwenen te zijn uit onze regio: voorbeelden ziin

Maelfaitl de diversiteit en populatiedynamiek van loopkevers in

Bembidion ephippíum [niet meer waargenomen sedert r973] en

onze Vlaamse kustduinen. ln dit onderzoek worden populaties van

Bembidion pallídípenne [figuur rz.5]. Deze laatste soort heeft ver-

loopkevers reeds onafgebroken gedurende meer dan r3 jaar gevolgd

moedelilk vooral langs de zandige oevers van brakke schor-duin-

in enkele duinhabitats in de l,lzermonding INieuwpoort] en vergele-

overgangen zijn voorkeurshabitat. Enkele nieuwe waarnemingen

ken met de fauna van alle mogelijke omringende habitats en micro-

tonen aan dat, voor een dergelijke soort, natuurontwikkeling nog

habitats in de nabije omgeving Irechteroever van de l,lzer, figuur

perspectieven kan bieden. Opnieuw is het noodzakelijk om op lan-

rz.6]. !íe onderzoeken vooral de soortenrijkdom van de loopkever-

gere termijn te zorgen voor het spontaan optreden van de natuurlij-

fauna en zijn wijzigingen

ke processen die aan de basis liggen van onstabiele milieutypes oP

[r'] in functie

de grens van zout en zoet.

[2"] in relatie tot de biologische en ecologische karakteristieken van

van het omliggend landschap Imozaïek aan habitats],

de individuele loopkeversoorten [habitatpreíerentie, dispersievermo,
gen, reproductie, populatiedynamiek] [Destruorn
DESENDER,

&

BAERT r995;

r996] en

[3"] in relatie

tot recent uitgevoerde natuurontwikkelingswerken.

Onze resultaten tonen aan dat er een hoge turnover is van jaar tot
jaar in de totale soortensamenstelling van de bestudeerde habitats
lfiguur tz.7l. Hooguit 5oyo van het totale soortensPectrum dat over
een periode van 8 jaar bekomen werd op een bepaalde plaats bliikt

zich daar ook eífectiefjaarlijks voort te planten. De overige soorten
komen overigens in Iage tot zeer lage aantallen voor.
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Figuur r2.7. Turnover in de loopkeversoortensamenstelling

van bestudeerde dui-

nen in het langetermiinonderzoek: in het grijs worden telkens de soorten weer
gegeven die het vorige jaar niet werden aangetroffen, in het zwart de soorten die
verdwenen ziin in vergeliiking met het vorige jaar; de curve toont het cumulatief
aantal gevonden loopkeversoorten

over alle jaren heen.
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De meerderheid van de loopkevers, die niet jaarlijks in deze duinha-

Soorten die permanent in de onderzochte helmduinen en

bitats teruggevonden worden, is te interpreteren als toevallige

[korst]mosduinen voorkomen blijken vaak over een veel lager disper-

immigranten uit de omgeving en niet als lokale populaties tijdens

sievermogen te beschikken. Ze zijn dan ook in principe veel gevoeli-

een flessenhalsfaze. Hiervoor worden zowel dispersievermogen,

ger voor efíecten van fragmentatie en isolatie. Vleugeldimorfe loop-

reproductie als mogelijk voorkomen in andere omliggende habitats

kevers, typisch voor deze duinen, komen b.v. overwegend in vleugel-

in beschouwing genomen. Enerzijds opent dit voor een aantal habi-

loze vorm voor [tabel rz.z].

tats zoals duinpannen, oevers van duinplassen, schorren e.d.m.,

26s

perspectieven voor natuurontwikkeling [veel soorten'zoeken' regel-

Mogelijke'oorsprongsgebieden' van dergelijke indicatorsoorten wor-

matig geschikte nieuwe habitats in de omgevingl, maar anderzijds

den alsmaar schaarser en/ofkleiner. Bovendien nemen randeffecten

wiist dit op de sterke fragmentatie in ons landschap.

toe in deze habitats en die veroorzaken een verhoogde lokale diver-

Soort

Aantal

exemplaren

siteit - met het risico dat dit positief geëvalueerd wordt. Tegelijk
%o

gevleugeld

Calathus cinctus

'l40r

2,86

t. eirairs

z63z

1,48

C. fuscipes

978

o,3l

C. melanocephalus

3r'l

o,32

Demetrias monostigma
Dromius linearis
D. notatus
Harpalus vernalis
Masoreus wetterhali
lr,4etabletus íoveatus
M. truncatellus

95

o,oo

114

o,88

kunnen de bijzondere soorten echter met sterk verhoogde uitsterfkansen geconfronteerd worden of mogelijk reeds verdwenen zijn!

Een dergelijk scenario is vermoedelijk zeer algemeen van toepassing

voor diverse organismen [planten zowel als dieren] in een mozaïek-

4o

o,oo

landschap zoals het huidige sterk gefragmenteerde Vlaamse Iand-

987

o,20

o,oo
o'97
z,t6

schap. Een vergelijking van de Iandschapseenheden in het bestu-

42
I

o33

139

deerde duinengebied vroeger en recent lfiguur tz.6l toont aan dat
de fragmentatie zeer sterk is toegenomen. Dit gíng gepaard met ver-

dwijnen, verkleinen en sterker geïsoleerd komen te liggen van de
Tabel rz.z. Vleugeldimorfe loopkeversoorten die jaarlijks in de onderzochte helmduinen
en lkorstlmosduinen voorkomen, met vermelding van het aantal gecontroleerde kevers
en het percentage gevleugelde [=macroptere] exemplaren-

meer natuurlijke habitats temidden van een sterk toegenomen cul-

tuurlandschap. ln deze antropogene milieus Ib.v. dijken, akkers, wei-

ó

ï

x

T

266

landen, tuinen] komen ook veel loopkevers voor die helemaal niet

Een analyse van de meest abundante en jaarlijks zich reproduceren-

zeldzaam zijn. ln toenemende mate komen dergelijke soorten toe-

de loopkevers uit ons langetermijnonderzoek in de duinen bevestigt

vallig in de nabijgelegen duingebieden terecht. Dit verhoogt mis-

dat loopkevergemeenschappen van specifieke duinbiotopen sterk

schien de totale soortenrijkdom van loopkevers die in duinhabitats

gestructureerd zijn. De gemeenschappen blijken daarenboven wei-

te vinden is, maar ten koste van zeer typische duinsoorten, verdwe-

nig variatie van jaar tot jaar te vertonen. Loopkevers zijn m.a.w. uit-

nen tengevolge van habitatfragmentatie. De natuurwaarde van deze

stekend te gebruiken als ecologische indicatoren. Studie op soortni-

duinhabitats is derhalve globaal aígenomen. Cegevens van loopke-

veau leert echter dat dit vooral te wijten is aan het voorhanden zijn

vers tonen aan dat een dergelijk scenario niet onwaarschijnliik is.

van een groot aantal indicatorsoorten, waardoor speciíieke duinha-

Diverse schorrensoorten en loopkevers van schor-duin-overgangen

bitats ieder jaar weer te typeren zijn. lndividuele soorten vertonen

zijn immers gedurende de laatste eeuw uit dit gebied verdwenen.

nochtans vaak duidelijke en soortspeciíieke [natuurlijke] aantals-

Voor de echte duinhabitats van dit gebied ontbreken helaas gege-

schommelingen van jaar tot jaar. Voorbeelden van dergelijke, tussen

vens van vroeger.

verschillende soorten vaak niet-gesynchroniseerde, populatieschommelingen worden voor een aantal loopkevers van onze duinen

Concluderend kunnen we stellen dat het nastreven van een 'hoge

getoond in figuur r2.8.

soortenrijkdom of biodiversiteit' zonder gebruik van kennis over
habitatspecificiteit van de betrokken organismen ten stelligste ver-

Het optreden van sterke populatieschommelingen is zeker niet

meden moet worden. Wat we in onze resterende natuurgebieden,

beperkt tot loopkevers, of insecten in het algemeen, maar geldt

zeker ook onze duinen, vooral moeten nastreven is het vergroten

allicht voor vrijwel alle organismen in eerder dynamische en kli-

van gebieden waardoor natuurlijke processen terug meer kansen

maatsgevoelige biotopen zoals diverse duinhabitats. Meestal wor-

krijgen, vooral in íunctie van de kwaliteit van soorten, niet in de eer'

den populatiedynamische aspecten echter niet ofweinig onderzocht

ste plaats totale soortenrijkdom. Monitoren van specifieke, maar in

gezien het langdurig karakter van dergelijke studies.

voldoende dichtheid aanwezige, indicatorsoorten is dan ook vereist

om eventuele wijzigingen in de toestand van onze duinen in de toe-

Schorren[micro]habitats en schor-duin-overgangen worden eveneens

komst te kunnen inschatten.

gekenmerkt door specifieke loopkeversoorten [zie hoger]. Een groot
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Calathus mollis
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gedeelte van deze soorten is momenteel in Vlaanderen sterk
70

bedreigd of reeds uitgestorven. Populatiegenetisch onderzoek heeft

60

Calathus ambiguus
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aangetoond dat sommige schorrenloopkevers een sterke genetische

40

differentiatie tussen lgeïsoleerde] gebieden kunnen vertonen, en dit

30

in tegenstelling tot wat bekend is voor de meeste hogere planten

20

van dergelijke milieus IDrsrNota et al., r 998]. Cebiedsoppervlak [als

10

maat voor populatiegrootte] en historische ecologie blijken hierbij
eveneens van invloed te zijn. De resterende schorrengebieden die-
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Lerstus ferrugineus

nen dan ook als aparte natuurbehoudseenheden gevrijwaard, beheerd en, waar mogelijk, uitgebreid te worden.
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Figuur t2.8. Populatiedynamiek van enkele loopkeversoorten uit het bestudeerde Iangeteímijntransect in de Vleamse kustduinen
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B esluit
I

Monitoren van eventuele veranderingen in de toestand van onze

duinhabitats dient bij voorkeur te gebeuren door middel van soortenrijke groepen die in vrijwel alle habitattypes voorkomen.
Bovendien moet een voldoende basiskennis aanwezig zijn over de
ecologie en distributie van een aantal typische soorten. Loopkevers

voldoen duideli.ik aan deze voorwaarden.
268

2

Toekomstig onderzoek [niet alleen van loopkevers, maar ook

van andere organismenl moet, naar onze mening, meer procesge-

Íicht zijn. Men moet zich binnen specifleke contexten o.m. de vraag
stellen wat de populatiegenetische en populatiedynamische effecten
van habitatfragmentatie zijn en hoe die al dan niet het best te verhelpen zijn. Het onderzoek moet derhalve noodzakeli.ikerwiize op
populatieniveau, en met de nodige expertise, gebeuren. Zo ook

moeten natuurontwikkelingsprojecten bij voorkeur begeleid worden
door populatiegenetisch monitoren van een aantal modelsoorten
waarvoor een referentiekader ontwikkeld werd. Ook hiervoor blijken
loopkevers uitstekend geschikt.

]

Tenslotte is er een dringende noodzaak aan meer langetermijn-

gegevens, van loopkevers en andere organismen, om tot beter
gefundeerde suggesties te kunnen komen voor toekomstig natuurbeheer in onze Maritieme duinstreek.
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8,1,"r"
Specifieke loopkeversoorten-aandachtssoorten-

van onze Maritieme duinstreek

[r:

de soort bevindt zich in Vlaanderen aan de rand van haar

areaal, t= de soort is in Vlaanderen waarschijnlijk een toevallige gastl
ZELDZAAMHEID

ttl VLearuornen: aantal UTM-rokm-hokken waarvoor iedere soort gemeld is vóór en sedert t95o

Tnrro: ns: niet significant; -, -- en ---: net significante [p<o.o5J, significante [p<o.or] ofhoog significante [p<o.oor] relatieve afname sedert
l95o;

+:

net signiflcante [P<o.os] relatieve toename sedert r95o; voor meer informatie over de gebruikte statistische analyses verwijzen we

naar Deserorn et al. f'r9951
Rooe rtlsr-carrcoRlE:

bedreigd,
AnEMr:

):

A:

o:

uitgestorven in Vlaanderen, r= met uitsterven bedreigd,

onvoldoende gekend,

Palearctisch,

B:

N:

z: bedreigd,3:

kwetsbaar, Z:zeldzaam,

B: waarschi,inlijk

momenteel niet bedreigd

Europees, c=!íest-Palearctisch,

D:

Euro-Mediterraan,

E: Euro-caucasisch

HAerrArcoor: BO[S]: halfnatuurlijke bossen lstenotope soorten]; DH[E]: droge habitats [eurytope soorten]; DH[S]: droge habitats
[stenotope

soorten]; DS: duinen en strand; SS: slikken en schorren, met inbegrip van brakke milieus; DC: droge graslanden; HH: heide en hoogveen;

KSH: kalkgraslanden, stenige hellingen en andere xerotherme habitats; SW[E]: qsygy5 van stilstaand, eutroofwater; SlytOl: oevers van stilstaand, oligotroof water;

VC: vochtige graslanden.
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Soort

UTM<r95o UTM>r95o Trend RLC Areaal Habitatcode

Aepus marinus [STROEM, t768]

3

o

o

C

N

D

SS

Amara anthobia VILLA, r833 r

40

40

ns

Amara convexiuscula IMARSHAM, t8oz]
Amara curta DEJEAN, t8z8

6

r8

ns

7

A

SS,KSH

20

ns

N

A

DG

Amara fulva [O.F. MULLER, r776]

45

41

NS

N

A

DH[s]

Amara lucida [DUFTSCHMID, t8tz]
Amara quenseli [SCHOENHER, t8o6]

'lo

r3

ns

Z

C

DS

DS,DG

lo

1

I

Amara tibialis [PAYKULL, r798]
Anisodactylus poeciloides [STEPHENS, t8z8]

r5

zt

Z

A

6

o

D

Asaphidion stierlini IHEYDEN, t88o] r
Bembidion aeneum CERÍMAR, t8z4 r

.I

o
'lo

+

Z

)

8

7

NS

z

9

3

3

D

SS

lo

r8

ns

Z

A

SS,VC

14

NS

Z

D

SS

ns

B

C

SS

B

5S

A

ss,swlEl

r

Bembidion ephippium IMARSHAM, rSoz]
Bembidion íumigatum IDUFTSCHMID r8r zl
Bembidion iricolor BEDEL, t879
Bembidion laterale SAMOUELLE, t8t9

5

4

Bembidion maritimum STEPHENS, t839

r5

6

Bembidion minimum FABRICIUS, r79z

r9

z6

ns

Bembidion normannum DEJEAN, t83t

12

8

ns

Bembidion pallidipenne ILLICER, r80r]
Bembidion tenellum ERICHSON, t83z r

3

D

'I

o

SS

5

o

B

SS

ns

N

A

ss,swlol

ns

)

B

DS

z

D

DS

N

A

DH[s]

3

A

DS,HH

Z

C

DS

2

A

DS

4

Bembidion varium [OLlVlER, r795]
Bradycellus csikii LACZO, rgtz r
Bradycellus distinctus IDE.lEAN, t8z9]

2

39

45

I
6

6

NS

Broscus cephalotes ILINNAEUS, t758]
Calathus cinctus MOTSCHULSKI r85o

38

38

ns

32

21

Calathus mollis [MARSHAM, t8oz]

13

r6

r

DH[sl
SS,VC

ns

Cicindela maritima DE,IEAN, t8zz

r6

6

Demetrias monostigma SAMOUELLE, t8t9

7

1t

NS

Z

A

DS,MO

'13

'12

NS

z

B

SS

'lo

ns

Z

D

SS

ns

B

E

DS,SS

Dicheirotrichus gustavii CROTCH, t87t
Dicheirotrichus obsoletus [DEJEAN, t8z9]
Dromius longiceps DEJEAN, t8z6

r

7

,|

Dromius melanocephalus DEJEAN, t8z5
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BurrrnrLtes

Cr I SAIVENVATTING

HAVE BEEN sTUDtED tNTENstvELy

LocALLy ExrtNcr.

To DATE,36 seectrs

tt rgr FrrvtsH

coAsrAL ouNrs. DunlNc ÍHE

LAST

5o

YEARs A NUMBER

oF sPEclEs

HAVE DEcLINED

oR

BEcAME

HAVE BEEN REcoRDED. Stx sptcres ARE v./ERE/ARE RELATtvELy MoRE cor\,1MoN tN THE DUNEs rHAN tN orHER PARTs oF

FLANDERs: PyRcus ARMoRtclwus, Aacyruruts AGLAJA

l|o

Ancvrururs rvroar [wutcH HAVE BEcoME

exrtucr] lNo Antcr,a AcEsrts, lssonte tntsorvtl

Awo

HtppARcHtA srrr,lrrs. ALL THEsE spEctES ARE TyprcAL FoR opEN cRAssLANDs. SpEctEs ryplcAL FoR THts HABTTAT DECLINED DURING rHE LAsr DEcADES wHILE
spEctEs ryptcAL FoR wooDLANDs coLoNtzED THE AREA AND EXPANDED. THE MAtN REASoN FoR THE DEcLtNE oF TyPlcAL DUNE SPEctEs ts rHE
ABLE CRASSLAND HABITATS DUE TO URBANIZATION AND SCRUB AND CRASS ENCROACHMENT AS A RESULT OF A DECREASED CRAZINC PRESSURE.

toss oF Sulr-

Dncvltt'ioens ztJN

EEN urrcEBRErD BEsTUDEERDË cRoEp vAN rNsEcrEN

sooRÍEN ulTcEsToRVEN oF

sTERK AcHTERUITcEcAAN.

ToT oP

rn oe Vlear.,rsE KUsTDUTNEN.

HEDEN wERDEN

TTJDENs DE vooRBrjE

vLtNDER

PARELM?ERvLtNDTn

[/ssoRiA l/ruor'ttn] EN

[Ancrru,vts
HElvLTNDER

AcLAJA

- uttcrsronveru],

lHteenacutt stuttrl. Drr

Drze soonrrru ctNcEN BovENDtEN DE LAATsTE

DEcADE AcHTERUtT,

JAAR

36 sooRTEN wAARcENoMEN. ZEs DAARVAN ztjt.r [wlnrr.r]

i,4EEN lN vERcELIJKINc MET DE RESTVAN VLAANDEREN:8nrrorus sPtKKELDtKKopJEIPyRCUs ARMoRtcANUS

srrs], cnore

vtlFTtc

-

EEN AANTAL

RELATTEF ALcE-

UTTGEsToRVEN], anurrv BLAUWTJEIARtctAAcE.

DUtNpARELM2ERyT.TNoER [Ancvrururs N/oBE
zr1ru ALLEMAAL sooRTEN, TyprscH

ts

- utrcEsroRVEN],

KLETNE 1ARELMoER-

vooR opEN DUtNcRAsLANDEN.

rER!ítlL TyptscHE BossooRTEN HET DUTNGEBTED KoLoNtsEERDEN

EN

ztcH utrBREtD-

DEN. DE vooRNAAMsrE REDENEN vooR DE AcHTERUtTcANc vAN ÍyptscHE DUtNsooRTEN ts HET vERLtEs vAN cEscHtKrE HABtTATs ALs cEVoLG vAN ToENEIVIENDE URBANISATIE, VERSTRUWELINC EN EEN HOMOCENISATIE VAN DE GRASLANDSTRUCTUUR DOOR EEN VERLAAGDE BECRAZINCSDRUK.
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Al sinds lang oeíenen de duinen een bijzondere aantrekkingskracht

Het grootste deel van de gegevens is aÍkomstig van een dertigtal ver-

uit op natuurlieÍhebbers, ondermeer vanwege de biizondere dagvlin-

schillende waarnemers en werden gebundeld in de databank van de

derfauna. De duinen herberg[d]en inderdaad enkele typische soor-

Vlaamse Vlinderwerkgroep vzw, die een grootschalige dagvlinderin-

ten, die elders in Vlaanderen ontbreken of duidelijk minder talriik

ventarisatie van Vlaanderen startte in r99r. lnmiddels telt deze data-

zijn. Maar, ook de kuststrook deelt in de algemene achteruitgang

bank zo'n 22o ooo gegevens bestaande uit zowel collectie-, litera-

van dagvlinders en enkele van de typische soorten zijn duidelijk ach-

tuur- als veldgegevens. Om de verspreiding van de dagvlinders in de

teruitgegaan of reeds uitgestorven, terwijl anderen dan weer sterk

duinen weer te geven, maken we gebruik van atlasblokken [5x5 km2-

toegenomen zijn. ln deze bijdrage gaan we op zoek naar de oorza-

blokken van de UTM-projectiel. De duinen liggen verspreid over in

ken van de verschuivingen in de dagvlinderfauna en stellen we

totaal 20 atlasblokken, die in beide perioden allemaal bemonsterd

maatregelen voor het behoud en het herstel van de dagvlinders in

werden, zij het niet allemaal even intensief [figuur r3.r]. Om verande-

de duinen voor.

ringen in de grootte van het verspreidingsgebied weer te geven, gebruiken we het jaar

r99i Ihet jaar waarin het vlinderproject startte]

als spildatum [Mars & VAN DycK, r999]. De 'oude' gegevens zijn
meestal slechts op atlasblokniveau gekend, terwijl de recente ver-

spreiding van de meeste Rode lijst-soorten minstens op kilometerhokniveau en vaak zelfs op perceelsniveau gekend is. ln totaal hebben 5.2o4 gegevens in de databank van de Vlinderwerkgroep betrekking op gegevens uit de duinen. De inventarisatiegraad verschilt
echter grondig tussen beide perioden [vóór en na

t99t]:

1.733 gege-

vens uit 88 verschillende jaren dateren van de periode vóór t99r
[i.e., zo'n zo gegevens/jaarl en 3.47't gegevens uit 9 verschillende

jaren dateren van na r99r [i.e. zo'n 386 gegevens/jaar]. Ook het aan'
tal waarnemingen verschilt sterk tussen de verschillende atlasblokken in de beide perioden: zowel vóór als na

t99t werden vooral de

ES29D
ES29C

S

ES28A

oortun

ESl 88
ES1

8A

Arcrurrr'r

ESOSD
ESOSC
ESOBB

ln de duinen werden in de periode vóór r991 36 soorten dagvlinders

ESOTA

DSg7C

waargenomen waarvan z8 standvlinders, 4 trekvlinders en 4 zwer-

DSg7B
DSSTA

vers; sinds r99t zijn er dat nog 33, waarvan 25 standvlinders, 4 trek-

D587D

vlinders en 4 zwervers [zie bijlage]. Vier soorten dagvlinders zijn uit

DS86B
DS86A

de duinen verdwenen lde grote parelmoervlinder werd in 'r936 voor

DS76D
DS76C

het laatst waargenomen,

DS76B

het

Bretons spikkeldikkopje lt95zl, het hei-

deblauwtje [r962] en de duinparelmoervlinder

DS66D
DS65B

o
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Aantal waarnemingen

I
!

Fglll,

6 soorten zijn

achteruitgegaan, 7 soorten zijn min oí meer stabiel gebleven, rr

soorten zijn vooruitgegaan en r soort [het oranjetipjel is pas na r99r
voor het eerst in de duinen waargenomen.

na 1991

voor 1991

Van alle dagvlinders die

tot nu toe in de duinen waargenomen wer-

den, zijn er 6 die relatief talrijker vertegenwoordigd zijn of waren in de
duinen dan in de rest van Vlaanderen: he| Bretons spikkeldikkopje , het
Figuur t3.t. Aantal dagvlinderwaarnemingen

per atlasblok [5x5 km2] voor en na r99r

bruin blouwtje, de grote porelmoervlinder, de duinporelmoervlinder, de
kleine parelmoervlinder en de heivlinder. Op

het

Bretons spikkeldikkopje

na, kunnen we deze soorten dan ook als aandachtssoort voor de

Het bereikte in de

Westkust en de omgeving van het Zwin vrij tot zeer goed geïnventa

Vlaamse duinen beschouwen.

riseerd en is het aantal waarnemingen aan de Middenkust altijd al

uiterste noordrand van zijn verspreidingsareaal en het is dan ook niet

beperkt geweest [figuur t3.t]. Bovendien verzamelden vlinderaars

opportuun om hervestiging van deze soort na te streven. Van de

vroeger voornameli,ik zeldzame soorten en lieten ze 'gewone' soor-

aandachtssoorten zijn er inmiddels 2 uitgestorven en staan de 3 over-

ten meestal links liggen. Tijdens het inventarisatieproject van de

blijvende in de Rode li.ist [MAEs & Vrr'r Dvcr, r999]: de kleine porel-

Vlinderwerkgroep werden echter alle soorten genoteerd.

moervlinder is 'Met uitsterven bedreigd' en het bruin blauwtje en de
heivl i nder

zijn'Kwetsbaa r'.

Vlaamse duinen de

5
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Verandering"n in de verspreiding van
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Rode lijst-soorten

E cotopen

Vóór r99r herbergden de atlasblokken langsheen zowat de hele

Als we de ecotoopvoorkeur van de dagvlinders in de duinen bekij-

kustlijn 3 of meer Rode lijst-soorten [figuur r3.2al. ln de omgeving

ken, blijkt dat een groot deel van de soorten typisch is voor droge,

van De Panne, Oostduinkerke, Oostende en Knokke-Heist kwamen

open duingraslanden l387ol en droge ruigren

zelfs 5 of meer Rode liist-soorten samen voor. Momenteel vinden

enkele soorten typisch zijn voor bossen en struwelen [r7%]. Bekijken

we enkel nog aan de Westkust atlasblokken met 3 Rode lijst-soorten

we echter de veranderingen in verspreiding tussen beide perioden,

lhet bruín blauwtje, de kleine parelmoervlinder en de heívlinderl, ter-

dan valt op dat de veranderingen significant verschillen per eco-

wijl ten oosten van de llzermonding enkel het bruin blauwïje en de

too ptype [éé nwe gs

heivlinder nog samen voorkomen [figuur r3.zb]. ln de duinen tussen

van open duingrasland zijn gemiddeld sterker achteruitgegaan dan

Raversijde en Bredene komt momenteel zelfs geen enkele Rode lijst-

soorten van droge ruigten en soorten van bossen en struwelen [waar

soort meer voor.

zelfs een toename zichtbaar is; figuur r3.3].

J"*",

en dat slechts

e: F lz,z6l:6,t z; p=o,oo7li soo rten

Krckke+leist
Aankenberge
De Haan
Bredene
Oostende

Haan
Oostende

va ri a n ti ea n a lys

145%ol

Brugge

BÍugge

Middelkerke
Koksiire Nieuwp@d
De Panne

De Panne

AB
Figuut

13.2.

Aantal Rode lijst,soorten per atlasblok IUTM

5x5

km2] in de Vlaamse duinen vóór [A] en na r99r [B]. Ceel = r'2 soorten, Oranje:3-4 soorten, Rood = 5-7 soorten.

Gemrddelde rend

0,6

o,2

staan [schrale open of ruige hogere vegetatie, vochtig of droog,

4,2

noord- of zuid-expositie, enz.l. De landschapskarakteristieken waar-

bij dagvlindersoorten duurzame populaties kunnen opbouwen zijn
tstd.

D€v.

}STd,

EÍ

immers afhankelijk van hun specifiek ruimtebeslag en de vegetatie-

Biotmp

variatie [BrNK, 1gg2]. Zo is het ruimtebeslag van het bruin blauwtje in

Figuur t3.3. One way analysis ofvariance: gemiddelde trend van de standvlinders uit drie

haar optimale biotoop [graslandmozaïeken] volgens

ecotooptypes in de Vlaamse duinen vóór en vanaftggt. OD = Open duingraslanden

klein [4 ha], die van de heivlínder in stuifduin-graslandcomplexen

rrl,

DR

= Droge ruigter

[r:

r3], BS = Bossen en struwelen

[n:

Brr'r«

[r992] zeer

klein [minstens r6 ha] en die van de parelmoervlinders vrii klein tot

[n:5].

groot lgrote parelmoervlinder, duinparelmoervlinder en de kleíne parelmoervlinder, 64-z6o hal. Van de drie parelmoervlinders, beantwoorDe

vijí aandachtssoorten voor de duinen in Vlaanderen zijn allen

typisch voor open duingrasl anden lbruin blauwtje, grote parelmoervlinder, duinporelmoervlinder, kleine parelmoervlinderl

en/of helmvege-

den de Vlaamse duinen momenteel enkel aan de leefruimte-eisen

voor de kleine parelmoervlinder, namelijk een [openj parklandschap
met stuif- en mosduinvlekken. De grote parelmoervlinder en duínpa-

taties lheivlinderl. Vooral voor de parelmoervlinders moet er boven-

relmoervlínder hebben behoefte aan grotere mozaïeken van kort en

dien een voldoende groot nectaraanbod aanwezig zijn in de vorm

ruig grasland, met een hoge dichtheid aan duinvíooltjes. Ook voor de

van bloemrijke ruigten. ln een continu duinlandschap zijn deze

kleine parelmoervlinder is

soorten vrij goed in staat zich te verplaatsen en pendelen ze vaak

wijze stelt deze soort minder hoge eisen aan de dichtheid van de

tussen waa rd planten en necta rbron nen [V:ir r'rc r 995]. !íaardplanten

waardplanten.

van het bruin blauwtje zijn verschillende soorten uit het genus rei-

Als we de verspreiding van de 3 nog aanwezige Rode lijst-soorten op

gersbek en ooievaarsbek, maar ook geel zonneroosje; van de drie

kilometerhok bekijken, zien we dat de kleine parelmoervlinder

parelmoervlinders is dat voornamelijk duínviooltje en de heivlinder

[figuur r3.4b] momenteel enkel ten westen van de lJzer populaties

gebruikt helm, buntgras en rood zwenkgros als voornaamste waard-

heeft. Het bruin blauwtje líiguur r3.4al en de heivlínder lfiguur t3.4cl

planten. Vermoedelijk is de aanwezigheid van de waardplanten niet

hebben een gelijkaardige verspreiding die zich over grotere delen

de beperkende factor, maar wel de lokale omstandigheden waarin ze

van de duinen uitstrekt met vooral populaties aan de Westkust en

dit het optimale biotoop, maar mogelijker-

279

D ir.rrri"
voorts nog enkele populaties in de omgeving van Bredene, De

ln vergelijking met andere regio's in Vlaanderen zijn de duinen rela-

Haan, Wenduine en in de omgeving van het Zwin. Van het bruin

tief soortenarm: slechts

blouwtje komen eveneens enkele populaties voor op de opgespoten

in Vlaanderen komt ook in de duinen voor. Enkel de Polders zi.in met

terreinen van de Zeebrugse achterhaven en in de achterliggende

24 soorten nog soortenarmer. In de duinen is t4%o van alle waarge-

polders [figuur r3.4a].

nomen dagvlinders uitgestorven lz5/" in Vlaanderen],

52yo van alle momenteel aanwezige soorten

21%o

is achtet'

uitgegaan lz7%" in Ylaanderen] en 65% is stabiel gebleven of vooruitgegaan 148/o in Vlaanderen]. ln de duinen zijn dus minder soorten

28o

uitgestorven dan in de rest van Vlaanderen en zijn meer soorten sta-

A

biel gebleven ofzelfs vooruitgegaan [althans op atlasblokschaall.
Van de

4 uitgestorven soorten zijn Bretons spikkeldikkopie, grote

parelmoervlinder en duinparelmoervlinder ook op Vlaamse schaal uit-

.\\

gestorven; het heideblau»tje komt momenteel nog verspreid in de
Kempen voor. Enkele soorten dagvlinders zijn veel sterker toegeno-
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rond deze kilometerhokken getekend: voor het bruin blau»tje is dat geschat op 3 km en de heivlinder op 5 km.
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men in de duinen dan in de rest van Vlaanderen: oranietipie, citroen'

bieden veel groter [2.ooo-8.ooo ha] en worden ze al langer begraasd

vlinder, londkaortje en bont zondoogje [allen soorten die gebonden

[zowel door vee als door meer natuurlijke grazers zoals ree en

zijn aan bossen en/of struwelenl. Twee typische duinsoorlen, heivlin'

konijn] waardoor nog voldaan wordt aan de specifieke ruimtebeslag-

der en kleine porelmoervlinder, gaan iets minder sterk achteruit in de

eisen van o.a. grote porelmoervlínder en duinparelmoervlinder.

duinen dan in de rest van Vlaanderen. Andere soorten zijn achteruit-

De voornaamste oorzaak van de achteruitgang van heel wat typische

gegaan in de duinen terwijl ze vooruitgaan in de rest van Vlaanderen

duinsoorten is zonder twijfel het verdwijnen van geschikte leefgebie-

lgroot dikkopje, koninginnepage en boomblauwtjel, maar een verklaring

den door bebouwing voor toerisme [Ventueenscu, t9861; de resteren-

hiervoor is niet dadelijk te geven; van de laatste 2 soorten zijn in de

de gebieden werden bovendien niet meer begraasd waardoor de

duinen vermoedelijk hoofdzakelijk zwervers uit de nabijgelegen tui-

open duingraslanden overgroeid raakten met duindoornstruwelen.

nen waargenomen. Voor de overblijvende soorten wijkt de trend in

De stopzetting van de vee-begrazing, tesamen met een sterke terug-

de duinen niet beduidend afvan die in de rest van Vlaanderen.

val van de konijnenpopulaties door myxomatose in de jaren zestig
had eveneens tot gevolg dat de in oorsprong grazige duinlandschap-

ln vergeli,jking met Nederland, waar 4r soorten dagvlinders in de

pen sterk verviltten waardoor de belangrijke variatle korte-ruige

duinen voorkomen [Vrr-rr'rc & vnr Swnav, r994], moeten de Vlaamse

graslanden verdween. Heel wat typische soorten van korte grazige

duinen het met duidelijk minder soorten stellen. Vooral in de noor-

vegetaties verdwenen hierdoor ofgingen sterk achteruit. Deze trend

delijke helft van de Nederlandse duinen en op de Waddeneilanden

is ook bij de hogere planten merkbaar [zie hoofdstukken'Het kuste-

komen veel meer soorten voor. Aardbeivlinder, kommavlinder, bruine

cosysteem' en'Vaatplanten'1.

vuurvlinder, eikepage, bruine eikepoge, heideblauwtje, zilveren moan,

Dat het uitsterven van soorten in de duinen niet onomkeerbaar is,

d u inp a

rel m oe rvl i n d er,

grote

pa rel m

o

ervl

i

n d

er en grote ijsvogelvl

i

nd

er

bewijst de spontane 'terugkeer' van de kleine parelmoervlinder, aan-

zijn soorten die in Nederland in de noordelijke helft van de duingor-

vankelijk in de Westhoek, later in de rest van de !íestkust IBorrr,

del te vinden zijn [Trx, r989], maar in de Vlaamse duinen ontbreken.

r997a,bl. De kans dat deze soort over het hoofd gezien werd tijdens

De meeste van deze soorten zijn gebonden aan heischrale graslan-

inventarisaties bestaat, maar aangezien de duinen altiid al vrii goed

den en goed ontwikkelde [oude] looÍbossen die in de kalkrijke

geïnventariseerd werden, is de kans groter dat het hier effectief om

Vlaamse duinen niet voorkomen. Ook zijn veel Nederlandse duinge-

een herkolonisatie [vermoedelijk vanuit Noord-Frankrijk] en/of sterke

z8t

I

b

a

a

\

)à

.,t

toename van de aantallen in een over het hoofd geziene, kleine rest-

aanmerking voor een herintroductie omdat de duinen momenteel niet

populatie van de \)íesthoek gaat.

aan de habitateisen van deze soorten voldoen. Heideblauwtje en
Bretons spikkeldikkopje hadden ook vroeger al een zeer beperkt aantal
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Om de [her]kolonisatiemogelijkheden van duingebieden door de drie

populaties aan de kust. Duinparelmoervlinder en grote parelmoervlinder

Rode lijst-soorten te achterhalen, kunnen we rond de kilometerhok-

hebben vrij grote gebieden nodig en een hoge dichtheid aan waard-

ken met populaties van deze soorten, zones tekenen, die overeenko-

planten; beide vereisten ontbreken momenteel aan de Vlaamse kust.

men met hun vermoedelijke dispersiebereik [figuur r3.4]. De zeer

De duinparelmoervlinder is een soort die in heel wat Noordwest

mobiele kleíne parelmoervlinder kan in príncipe alle duingraslanden

Europese landen sterk achteruitgegaan is en momenteel in België be-

aan de Vlaamse kust bereiken; dit betekent echter niet dat alle duin-

perkt is tot enkele kalkgraslanden in Wallonië; ook in Nederland is de-

graslanden aan de Vlaamse kust ook geschikt zijn voor deze soort.

ze soort reeds lang uitgestorven in de zuidelijke helft van de

Voor het bruin blauwtje [met een verondersteld dispersiebereik van

Nederlandse duinengordel [laatste populatie is daar in r958 verdwe-

zo'n

j km} vallen

de Vlaamse duinen uiteen in een tweetal deelge-

bieden: een westeli,jke deelgebied van De Panne

tot Middelkerke-Bad

-

nen, maar in 1992, tgg3 en rg94 werden er opnieuw zwervende exemplaren waargenomen - mondelinge mededeling Chris van Swaay]. De

en een oosteli.jk deelgebied van de polders achter Oostende tot aan

grote porelmoervlínder is in principe mobiel genoeg om op eigen

het Zwin in Knokke-HeisÍ. Yoor heivlinder [met een vermoedelijk dis-

kracht gebieden aan de Vlaamse kust te herkoloniseren. Twee waarne-

persiebereik van zo'n 5 km; LocrE, 2oo2l valt de kust uiteen in 3 deel-

mingen van zwervers [in de Fonteintjes in Blankenberge in r99z en in

gebieden: de Westkust tussen De Panne en Middelkerke-Bad, de

de Doornpanne in Oostduinkerke in r993] tonen inderdaad aan dat de

regio De Haan-Blankenberge en de omgeving van het Zwin. Zowel

Vlaamse kust voor deze soort bereikbaar is. Om de vestiging van per-

voor het bruín blauwtje als voor de heivlinder vormen de duinen rond

manente populaties mogelijk te maken is het echter noodzakelijk dat

Oostende een onoverbrugbare barriere, waardoor [genetische] uitwis-

in de grotere duincomplexen gestreefd wordt naar voldoende grote

seling tussen de Oost- en Westkust populaties vrijwel uitgesloten is.

oppervlakten extensief begraasde graslanden, waardoor de nodige

Yoor bruin blauwtje zou deze uitwisseling eventueel kunnen gebeuren

mozaiëkstructuren tussen korte en ruige graslanden ontstaan.

via [nog ongekende?] populaties in de achterliggende polders.
Van de

4 uitgestorven soorten komt momenteel geen enkele soort in
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SnMENVATïrNG

A torer oF 25 cRAssHoppER spEctEs ts REcoRDED rN THE
DUNE AREA

coAsrAL DUNES. FtvE spEctEs

ARE stcNtFtcANTLY MoRE ABUNDANT tN THE coAsÍAL

ïHAN tN orHER pARTs oF FLANDERS: Orotpooe cAERULEscENst Ptarvc.Ets ALBopuNcrATA, MyRMELEITETT:r vtRtDtsstMA, Cuoarutppr)s

ALBIMARGTNA'rLJs AND

Drcncus

FLEN,,ilsH

vERRUctvoRts

fErn,x cEpERot. \)ítrn

ouIT

ExcEprtoN

[rocallv ExrtNcr] aNo SrrNogorHRLJs

oultrs. OrHrn Reo ltst spEclEs rHAT
vIRIDULUS. SnNo

rgr

or

MynurrcorETTtx vtRtDtsslMA, THEsE sPEcrEs ARE tNcLUDED tlt

srtcMATtcus [rrinrereruro]

REeutRE spEctAL coNsERVATtoN ATTENïroru

ARE coNSTDERED AS TARCET SpEcrEs

ant MrrntoprERA

RoEsELtt,

ÍHAT

rtr Rro rtsr.
PREFER THE

Arso

coAsrAL

Cuoptutppus MoLLts AND Ouoctsrus

DYNAMIcS AND VARIATIoN IN cRASSLAND STRUcTURE ARE IMPoRTANT FOR ÏHE CONSERVATION OF THE MOST VULNERABLE SPECIES.

IN oe Vunuse KUsTDUtNEN zlJN 25 sooRTEN spRtNKHANEN wAARCENot\,tEN.
tN DE

REST vAN VLAANDEREN: BLAUwvLEUaELSqRINKHAAN

- Mvauttorrrnx
SpRTETJE

vtRtDtsstMA, KUSTSaRINKHAAN

srAAN zrJ TEVENS

op

vtRtDULUs.

DUtNsABEtspR/NKHAAN

EN zANDDooRNrle

-

vooR IN DE KUsTDUINEN

- Ptnrvcttts

ALB2qUNCTATA, KNopspRtETJE

Tnatx cEpERot. Mrt uttzotoentNG vAN KNop-

\)íoRDEN EVENEENs ALs KUsTpREFERENTE AANDAcHTssooRTEN BEscHouwD.

- M*ntoprtnn

RoEsELn, sNoRT/KKER

-

Anornr

RoDE

-

LUsr-soonrrn [soon-

Cuoatutppus MoLLls EN

wEKKERTJE

Zeruoovttltt,lttr EN vARtATtE tN GRAsLANDsrRUcruuR voRMEN DE BELANcRt,KsTE FAcroREN, NooDzAKELtJK vooR DE

MING VAN DE MEEST BEDREICDE SOORTEN.

DAN

L4sr. WaenrNatlT*. Drcrtcus vERRUctvoRts [rN Vlanr'rorneN urrcesronvrn] EN scHAyERTJE

TEN DtE spEcrALE BEScHERMtNc venotrrurru] zt,N 6REppELspRINKHA/N

Ouoctstus

CAERULESCÉNS,

- Cuoarutppus ALBoMARctNATUs

DE VLAAMSE RoDE

SrrNoaoliaus srtcMATtcus [aeonrrco]

- OEDIpoDA

DAARVAN Koi,tEN ER vtJF stcNtFtcANT MEER

-

BEscHER-
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Sprinkhanen en krekels zijn relatieígrote insecten die vooral in

ben de meeste soorten minstens een hoge luchtvochtigheid nodig,

open, grazige terreinen in zeer grote aantallen kunnen voorkomen

wil een klein deel van de eieren uitkomen. Bovendien neemt het per-

en aldus een belangrijke rol spelen in het ecosysteem. Vooral als

centage uitgekomen eieren sterk toe als de eieren direct contact

grazers kunnen ze een grote invloed uitoefenen op de vegetatiedy-

hebben met water

namiek. Ondanks hun grote belang werd er tot voor kort in België

luchtvochtigheid en/of het rechtstreeks contact met water ook nade-

maar betrekkelijk weinig aandacht besteed aan deze groep van in-

len verbonden. Zo neemt de kans op schimmeliníectie van de eieren

secten. Sedert de oprichting in r988 van SALTABEL, de Sprinkhanen-

en nymfen onder vochtige omstandigheden toe. Bovendien warmen

werkgroep van de Benelux, is de interesse voor sprinkhanen en kre-

vochtige plaatsen minder snel op en oefenen zo een grote invloed

kels sterk toegenomen. Het resultaat hiervan is ondermeer de publi-

uit op de warmtehuishouding van de biotoop. De ontwikkelingssnel-

catie van een voorlopige verspreidingsatlas en een Rode lijst

heid van de eieren wordt in sterke mate beïnvloed door de tempera-

IDEcLEER

IKLEUKERs

et al., tg97]. Toch zijn er aan die hoge

tuur. Zo verloopt de ontwikkeling bij z7'C drie- tot viermaal zo snel

et ol., zooo].

als bij r7"C. Anderzijds is een te hoge temperatuur ook nadelig voor
Sprinkhanen en krekels komen in diverse terrestrische biotopen

nymfen en volwassen dieren. Niet alleen kan er beschadiging van

voor, zoals bossen, struwelen, droge en natte graslanden, moeras-

het weefsel optreden maar kunnen door een te sterke verdamping

sen, heide en open kale biotopen [zoals bijvoorbeeld mijnterrils].

de dieren ook uitdrogen. Die wisselwerking tussen het microklimaat

Over het algemeen hebben de meeste soorten sprinkhanen en kre-

en de ontwikkeling van de eieren en de nymfen wordt sterk bepaald

kels een voorkeur voor warme, droge habitats.

door de vegetatiestructuur. Zo is het microklimaat in een dichte, hoge vegetatie in het algemeen koeler en vochtiger en

zijn er minder

Het al dan niet lokaal voorkomen van sprinkhanensoorten wordt

schommelingen. ln open, lage vegetatie is het in het algemeen war-

vooral bepaald door de wisselwerking tussen het [micro]klimaat en

mer en droger en treden er grote schommelingen op. Ook de aanwe.

de timing van de ontwikkeling van de eieren en de nymfen

zigheid van een mos- oí strooisellaag heeft grote invloed op het

!íTNcERDEN et

[Vrr.r

al., t99'rl. Vooral de íactor vochtigheid is van groot

belang in de ecologie van sprinkhanen. Zo nemen de eieren tijdens
de ontwikkeling ten minste hun eigen gewicht aan water op en heb-

microklimaat.

I\,4omenteel niet bèdreigd

Onvold@nde gekend
Zéldzaam

Kwetsber

Soortenaantal en bedreiging

Bedreigd
Met uitsteruen b€dreigd

De oudste studie over de Belgische sprinkhanen dateert reeds van

t838 en sedertdien werden in totaal 55 soorten in België waargeno-

u(gestowen

0

2

68
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12

14

Aantal sooden

men IDecrren et al., zoool. Hiervan beschouwt men 4 soorten als

niet inheems of als soorten die af en toe geïmporteerd worden zon-

I
I

Du nen

Vlaanderen

der hier evenwel populaties te vormen. Van de 5r autochtone soorten komen 39 soorten lt6 %l in Vlaanderen voor. De gegevens ge-

Figuur r4.r. Aantal sprinkhanensoorten [enkel de autochtone soorten] per Rode

bruikt in deze bijdrage zijn afkomstig uit de databank van de sprink-

lijst'categorie in Vlaanderen en in de duinen.

hanenwerkgroep SALTABE

L.

ln totaal werden binnen de ecoregio van de duinen z5 soorten of

de wrattenbijter die vroeger o.a. in de duinen voorkwam is uitgestor-

tweederde van alle sprinkhanensoorten in Vlaanderen waargeno-

ven in Vlaanderen. Hoewel moerassprinkhaon tot de categorie 'kwets-

men. ln een aantal vroegere publicaties IDur1v & Knusrveru, r983;

baar'behoort, bespreken we deze soort verder niet omdat zij strikt

Decreen

&

Devnrese, r9921

wordt ook melding gemaakt van de veld-

genomen niet in de duinen voorkomt maar eerder in de duin-polder-

krekel en de veenmol. Deze twee soorten werden evenwel in de re-

overgangszone. De soort werd voor het laatst gemeld van de kust in

cente verspreidingsatlas niet opgenomen, zodat wij er hier geen

een publicatie van CoetcHeauen [r953].

rekening mee houden.

Een

vrij groot aantal soorten is de laatste decennia uitgestorven of

bijzonder zeldzaam geworden. Onlangs verscheen van de sprinkhanen en krekels een voorlopige Rode lijst

[DEcLEER

et al., zoool. Hier-

uit blijkt dat bijna de helft van de soorten tot één van de Rode

li,fst-

categorieèn'Uitgestorven in Vlaanderen','Met uitsterven bedreigd',
'Bedreigd' of 'Kwetsbaar' behoort [figuur r4.r]. De helft van alle
Rode lijst-soorten werd

ooit in de duinen waargenomen. Eén soort,

29t
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pecifi citeit en aandachtssoorten

Dr

per ecotoop Inaar Decrrrn

&

Devntese,

r99z; Bor.rrr &

Krur1r, r 9981

Van de z5 soorten die in de duinen ooit werden waargenomen lzl3

Het zanddoorntje loí duindoorntje] is van alle aan de kust aanwezige

van alle Vlaamse soortenl gingen we na of bepaalde soorten meer

soorten de enige die ook in de schorren [vangsten in de

voorkwamen in de duinen dan in de rest van Vlaanderen. Hiervoor

l,lzermonding en het Zwin] volwaardige populaties kan opbouwen.

vergeleken we het aantal 5x5 km UTM hokken waarin een soort werd

Het is een zeer mobiele soort die over een goed vliegvermogen be-

waargenomen in de duinen ten opzichte van het totaal aantal hok-

schikt [Cnorrrr'ror1r, r993] en die tevens in staat is om op of onder

ken in Vlaanderen in de periode r99r-r999 [12-toets, p<o,oo]1. Voor

het water te zwemmen. De soort is vooral te vinden in warme en

de berekening van het aantal hokken in Vlaanderen baseerden we

vochtige habitats zoals duinpannen, kale oevers van plasjes en slo-

ons op

Drcrrrr et al. lzoool.

ten en in natte pioniervegetaties. Door deze biotoopvoorkeur ge-

Ceen enkele sprinkhanensoort is echt kustspeciflek. Vijf soorten

combineerd met een snelle larvale ontwikkeling kan ze heel snel

zijn kustpreferent; blauwvleugelsprinkhaan, zonddoorntje, duinsobel-

nieuw vrijgekomen en geschikte terreinen koloniseren. Ze is tevens

sprinkhaan, knopsprietje en kustsprinkhoan. Yoor schovertie is het aan-

de dominante soort in de jonge pionierspannen, alwaar het dichthe-

tal hokken te klein om statisch verantwoorde conclusies te trekken

den kan bereiken van meer dan zoindlm2 [D. Bonte, ongep. geg.].

maar we kunnen de soort toch voorzichtig als kustpreferent be-

ln beide habitats voedt ze zich vooral met algen.

schouwen. Ook wrattenbijter rekenen we tot de kustspreferenten,
hoewel de soort in Vlaanderen is uitgestorven. Met uitzondering

ln de stuivende duinen [inclusiefzeereep] komen naast zuidelijk

van knopsprietja beschouwen we deze soorten als aandachtssoort.

spitskopje en knopsprietje twee aandachtssoorten voor die ook in an-

Overige, niet duinpreíerente aandachtssoorten IRode lijst-soorten]

dere zandige en thermofiele duinhabitats te vinden ziin: duinsabel'

zijn greppelsprinkhoan, snortikker en wekkertje.

sprinkhaan en blauwvleugelsprinkhaan. Deze laatste heeft in
Vlaanderen een uitgesproken voorkeur voor droge, open plaatsen
met weinig vegetatie zoals mijnterrils, spoorwegbermen, duinen en
open buntgrasvegetaties. ln de kustduinen vertonen de populaties

vrij grote jaarlijkse aantalschommelingen, wellicht een gevolg van
wisselende klimatologische omstandigheden tijdens het voorjaar, de
periode waarin de juveniele ontwikkeling plaats vindt. Hoewel de

E

I
'È

]
et al., zooo]. ln de Noord-

soort over een goed ontwikkeld vliegvermogen beschikt, afstanden

zandstreek en de kustduinen

tot 8oo meter ver zijn bekend uit de Westkust, zijn de meeste man-

Nederlandse heidegebieden preíereert ze vooral korte heischrale

netjes, maar vooral de wijf,es sedentair [CHEseurERE, 2oo2l. De duin-

graslanden met bochtige smele, borstelgros of zwenkgrassen en be-

sobelsprínkhoon is voor haar ,iuveniele ontwikkeling eveneens gebon-

reikt daar haar grootste dichtheden in de begraasde heidegebieden

den aan warme microhabitats zoals mosduinen en stuiíduintjes. Als

[Varu

adult prefereert ze hoger opgeschoten vegetaties en helmpollen. ln

storven wrottenbijter waren deze schrale duinhabitats optimaal.

de Kempen was ze vroeger te vinden op slechts enkele heideterrei-

Momenteel gaat de soort door de toenemende versnippering van

nen, maar is er reeds van voor t95o verdwenen.

haar habitat in grote delen van Noordwest-Europa sterk achteruit

[DEcLEER

!írncenoeu & Borcens, r989]. Ook voor de in Vlaanderen uitge-
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is regionaal reeds verdwenen. Waar ze nog voorkomt verkiest ze
De mosduinen en de droge korte graslanden zijn zoals eerder ver-

structuurrijke vegetaties binnen droge heidegebieden, schraal gras-

meld van groot belang als voorkeurshabitat voor juvenielen van heel

land, duinen en kalkgraslanden. Voor de embryonale ontwikkeling

wat soorten van ruige graslanden. Enkel snortikker en schavertje zijn

van de eieren mag het milieu echter niet te droog zijn [Cnrntrr,

in de Vlaamse kustduinen exclusieí in deze habitattypes aangetrof-

r994; Ttrrsrne, t994, t9961.

fen. Beide soorten zi.jn slechts van enkel locaties langs de kust bekend: het schavertje van het kopjesduinlandschap van de Oostvoor-

De droge en natte hoge graslanden worden vooral bevolkt door veld-

duinen en Ter Yde te Oostduinkerke en van de fossiele duinen van

sprinkhanen behorende tot het genus Chorthíppus. Enkel kustsprinkhaan

Adinkerke-Ghyvelde; en de snortíkker van de binnenduinrand in de

kan hier als een echte aandachtssoort getypeerd worden. Het is één

Westhoek en de fossiele duinen [BoNre, r996; W. Vercruysse, mond.

van de weinige sprinkhanensoorten die niet gevoelig is voor vergras-

med.l. ln de Oostvoorduinen werd het schavertje sedert r997 echter

sing met gewoon struisrieÍ. ln de ruigten en de al dan verboste struwe-

niet meer waargenomen zodat het niet onmogelijk is dat het daar

len moeten de veldsprinkhanen plaats ruimen voor sabelsprinkhanen

momenteel is uitgestorven. ln september zoo3 werd er evenwel een

zoals de struiksprinkhaan, de boomsprinkhaan, het gewoon spitskopje en

kleine populatie ontdekt in Ter Yde, op slechts enkele honderden

de grote groene sabelsprinkhaon. Een zeldzame soort aan de kust is de

meter van de Oostvoorduinen [C. De

Knijí ongep. geg.]. Sinds r95o

werd deze soort slechts waargenomen in NO-Limburg, de Brugse

bromensprínkhaan die heel plaatselijk voorkomt in de Westhoek. Geen
van deze soorten is echter duin- of kustspecifiek.

D yn..i"k

Drnk*oord

verzekert soortendiversiteit

Ons baserend op de habitatpreferentie van de besproken soorten

Met dank aan Ward Vercruysse voor het kritisch nalezen van de tekst

blijkt duidelijk dat zand- en begrazingsdynamiek essentieel zijn voor

en Sophie Vanroose voor de databankbevraging.

het behoud van de specifieke sprinkhanenfauna in de Vlaamse kustduinen en schorren. Algemeen kan gesteld worden dat sprinkhanen
kenmerkend zijn voor verschillende types graslanden waar ze onder
meer voor hun juveniele ontwikkeling gebaat zijn met een grote ma294

te aan interne structuurvariatie. Het behoud van een extensieve begrazing kan deze structuurvariatie garanderen. Bovendien kan plaatsel

i

j

ke overbeg r azing aanleidin g geven

tot

secu ndai re verstu ivi

n

t

gen

waardoor soorten van stuifduinen zoals duinsobelsprinkhaon en
blauwvleugelsprínkhaan opnieuw kansen krijgen. Continue grootscha-

I

lige verstuivingen, die resulteren in de vorming van pionierpannen

zijn door íragmentatie en fixatie gedoemd te verdwijnen. Wellicht

is

natuurontwikkeling, waarbij kunstmatig analoge milieus gecreëerd
worden, de enige oplossing om de soorten die hieraan gebonden

zijn lzanddoorntjel in de toekomst te behouden. Voorts dient onderstreept te worden dat habitatfragmentatie momenteel één van de

grootste oorzaken is van het verdwijnen van soorten lo.a. de wrattenbijterl. Het behoud van voldoende open en grote duingebieden

E

gecombineerd met een goed beheer van de kleinere fragmenten die
kunnen fungeren als stepping stone is bijgevolg van primordiaal
belang voor het behoud van soorten die over een grote home-range
besch i kken lbl

a u

wvleugelsp

ri n kh a a

n en
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*:12-toets, P<o,ool

Nederlandse naam

Wetenschappelijke

naam
<

Blauwvleugelsprinkhaan oedipoda

Duinen
> r99O

r99O

Vlaanderen
< r99o > r99O

Bruine sprinkhaan

Chorthippus brunneus

7

8

Jo
45
38
8r

Duinsabelspri nkhaan

Platycleis albopunctata

to

'to

r3

ll

Gewoon doorntje

Tetrix undulata

I

93

l4r

Boomsprinkhaan
Bra men

s

prin khaa n

caerulescens

Meconema thalassinum

ll

8

7

2

Pholidoptera griseoaptera

2

36

Specificiteit Rodelijst
Preferent*

8t

rlo
r85

Preferent'l

Habitat

Kwetsbaar

Stuifdu i n/duingrasland

Momenteelnietbedreigd
Momenteelnietbedreigd
Momenteelnietbedreigd

Bos/struweel

Duingrasland/ruigte

Bedreigd

Stuifduin/duingrasland

Bos/struweel/ruigte

/stÍuweel
Momenteel niet bedreigd

Duingrasland/vochtige duin
va lle

Cewoon spitskopje

Conocephalus dorsalis

7

Gouden sprinkhaan

Chrysochraon dispar

o

G

reppels pri

n

khaa n

Metrioptera roeselii

Grote groene sabelsprinkhaan Tettigonia viridissima
Hu
Kn

i

skrekel

opspri et,e

n

khaa n

25

Zeldzaam

lvochtigej ruigte

t4

25

Kwets baar

Ruigte

Antropogene ecotopen

tl
14

136

284

10

'r3

35

o

22

13

23
8z

10

Stethophyma grossum

1Z

Onvoldoende gekend

Myrmeleotettix maculatus

g

Ruigte/helmduin

34

3

albomarginatus

Ivlomenteelnietbedreigd

Momenteel niet

3

Chorthippus

16r

23r

Acheta domesticus

Kustsprinkhaan

i

8l

ro4
19
56

14

Chorthippus parallelus

oerass pri

4
12

Krasser

M

to

bedreigd

Ruigte

Preferent-*

Momenteel niet

bedreigd
Momenteelnietbedreigd

Duingrasland

Preferent*

Zeldzaam

Duingrasland /ruigte

32

Kwetsbaa r

Natte ruigte /vochtig schraal

56

Zeldzaam

Duingrasland/droge ruigte

r81

Momenteelnietbedreigd

Duingrasland/ruigte

Bedreigd

Duingrasland
Duingrasland

93

Duingrasland/ruigte

land
Negertie

Omocestus rufipes

2

Ratelaar

Chorthippus biguttulus

14

Schavertie

Stenobothrus stigmaticus

o

4

Snortikker

€horthippus mollis

o

z6

43

Kwetsbaar

Stru i ks pri n khaan

Leptophyes punctatissima

2

3

19

70

Zeldzaam

Bos/ struweel/ ru igte

Wekkertje

Omocestus

r

rl

z8

Kwetsbaar

Vochti g schraalla nd I ruigte

viridulus
verrucivorus

Wrattenbiiter

Dectícus

Zanddoorntje

Tetrix ceperoi

Zeggendoorntie

Tetrix subulata

Zuidelijk spitskopje

Conocephalus discolor

r
6
9

2

o

3

Preferent

o

Preferent

Uitgestorven

Duingrasland in Vlaanderen

9

14

z8

Preferent'!

Kwetsbaar

Vochtige duinvallei

2

49

98

7

7)

bedreigd
[/omenteelnietbedreigd

Vochtige duinvallei

2

Momenteel niet

Ruigte/helmduin
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I

SAMENVATTINC

AL-THoucH DRAGoNFLtES cAN cERTAtNLy
sLAcKs, pooLs AND AT THE INNER DUNE

Nor

BEEN clAsstFlED As A TyptcAL

rnour. Twrrury

rse HourslrcENDUrNEN IDr

Paurue].

SEVERAL spEcrEs

sEVEN spEctEs HAVE BEEN REcoRDED. FouR oF THEM ARE THREATENED

FUscA, LtsrEs DRrAs, IscHNURA puMtLto aruo CogruecnroN ?ULCHELLUM.
FoUND tN

tNsEcr FAMtLy oF THE coAsrAL DUNES,

Tur aesrourroN

THE tMpoRTANcE oF THE DUNE AREA FoR DRAGoNFLtES tru Flaruorns.

occuR rN

DUNE

ttt Flnruoeas: Svuptcua

THr oruly popuLATroN or Corruecniorv sctruLUM KNow FoR

FLANDERs, rs

oF opEN,iíAÍER HABTTATS AT THE rNNER DUNE FRoNÍ wouLD pRoBABLy TNcREASE
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LterLrrNl

KUNNEN zEKER NtEÍ ALs

ryptscHE DUrNrNsEcrEN

BEsTEMpELD woRDEN.

Toct wrnoru ror op

DUINPoELEN, TTJDEUJKE DUTNpANNEN EN LANcSHEEN DE BtNNENDUtNnluo. Vren vAN DEzE sooRTEN
BRUTNE wtNTERJurrtn

ICorruncnloru

rte

tru

lSvuctcuA FUscAl,

cutcatuuul.

VrllNoeREN.HET

TANaPANTSË.RJUFrrR

[Lrsrrs

27 sooRTEN wAARcENoMEN tN

zt,N tN DE Rooe lt;sr ALs

DRrAS], TENcERE ?RAiJUFFER UscuNuan

CnrrelwarenlurFER [Co€cNAcRror.r scrrurur,t]

HERSTEL

HEDEN

HEEFT rN DE

euutttol

HoursAEcENourr.rrt IDe PANNE]

vAN NtET-vERoNTREtNIcDE opEN-WATER HABtÍATs LANCSHEEN DE BTNNENDUTNRAND

NEN VOOR LIBELLEN KUNNEN VERHOCEN.

zou

EN RoND

BEDRETGD AANcEDUtD:

EN vARtABELE

uATERJUFFER

DE ENtcE cEKENDE popuLA-

HET BELANG vAN DE KUsrDUt-

lnleidlng

D"

De Vlaamse kustduinen worden niet meteen geassocieerd met water-

De duinen vormen een bijna onafgebroken strook zandgrond langs

plasjes en moerassen met talri,ik rondvliegende libellen. Ze staan eer-

de Belgische kust en liggen 'geïsoleerd' van de binnenlandse zand-

der synoniem voor helmduinen, duindoornstruweel en duinbosjes.

gronden, en de betere libellengebieden, door een brede strook [tot

Maar wie zich de moeite getroost om de duinen beter te leren ken-

enkele tientallen kml van kleiige poldergronden. De begrenzing

nen, zal ook enkele duinplassen kunnen ontdekken, die van belang

langs de andere zijde door de Noordzee zorgt voor een echte barriè

zijn als habitat voor libellen.

re voor zwervende libellen. Ook vormen de duinen een corridor

drin.n

als libellenhabitat

waarlangs libellen zich kunnen verplaatsen. Het resultaat van deze

302

Cezien de 'populariteit' van deze opvallende insectengroep is de ver-

barrièrewerking en corridorfunctie is dat libellen, net zoals bvb vo-

spreiding van de soorten relatief goed onderzocht. Dit resulteerde in

gels, zich in de duinstreek kunnen concentreren. Een íenomeen dat

voorlopi ge vers preidi n gsatlassen [Clr.,rutlrRTs,

r

979;

M tcr t Ers e, a/.,

het meest tot uiting komt in de nazomer en het najaar.

r9861 en een dataset waarin meer dan 4o.ooo gegevens voor

Vlaanderen zijn opgenomen [databank 6omphus].

De Vlaamse kustduinen s.s. of m.a.w de reliëírilke duinen, worden

gekenmerkt door het 'van nature' ontbreken van permanent, oPen
Sedert de eerste helft van de rgde eeuw tot en met 2ooo werden er in

water. Het proces van vorming en op natuurlijke wiize ontstaan van

België 69 soorten en in Vlaanderen 66 soorten libellen waargenomen

nieuwe duinmeren gebeurt niet [meer] aan de kust IPnovoosr et a/.,

IDE

KNUF

& Ansrun, r996]. Vier soorten van de 66 worden als dwaal-

r9961. Wel kunnen door duinvorming nog steeds nieuwe'pannen'

gast beschouwd. Dit zijn soorten die zich in Vlaanderen nog niet suc-

ontstaan, maar deze worden gekenmerkt door het ontbreken van

cesvol konden voortplanten over een periode van enkele jaren. Al de

permanent water zodat ze als voortplantingsbiotooP voor de meeste

andere soorten kunnen we als inheems beschouwen hoewel ze zich

libellensoorten niet geschikt zijn. De huidige aanwezige Permanente

hier niet noodzakelijk elk jaar reproduceren. Een behoorlijk aantal

waters zijn allen van antropogene oorsProng.

soorten is in de loop van deze eeuw verdwenen, sterk bedreigd,

zijn ongetwijfeld de Fonteinties te Blankenberge-

kwetsbaar ofachteruitgegaan. Enkele jaren geleden verscheen over

De oudste plassen

libellen een gedocumenteerde Rode lijst van Vlaanderen IDe Kr.rrlr &

Zeebrugge en de Schapeweide te Middelkerke. Beiden zijn inlagen

Ausrrrn, r9961. Hieruit blijkt dat 6o%ovan alle soorten in Vlaanderen

die ontstonden door het uitgraven van de bodem om zo de con-

in min of meerdere mate bedreigd is of reeds is uitgestorven.

L,0",,.n in de Vlaamse

kustduinen

structie van een dubbele rij dijken mogelijk te maken. Een andere

ln bijlage wordt een overzicht gegeven van de in de kustduinen

reeks plassen onstond ten gevolge van zandwinning. De meest be-

waargenomen libellensoorten vóór en nà r99o. Van de periode van-

langrijke voor libellen zijn de zandputten van Markey te Adinkerke

afr99o geven we per soort het aantal onderzochte rxr km2 UTM-

en de Monobloc te Oostduinkerke. Een derde groep biotopen zijn de

hokken en dit zowel voor de duinen als voor Vlaanderen. Van de ge-

gegraven veedrinkpoelen en sloten, en enkele bomkraters. De meest

gevens vóór r990 is het niet altijd mogelijk om de juiste vindplaats

belangrljke zijn te vinden in de Westhoek in De Panne, de Oostvoor.

op rxr km hokken te achterhalen, maar zijn we genoodzaakt om te

duinen en het aangrenzende Hannecartbos te Oostduinkerke en in

werken met :oxro km2 UTM-hokken. De gegevens zijn afkomstig uit

de duinen bij het Zwin te Knokke. Verschillende van deze veedrink-

de databank van de Belgische Libellenwerkgroep COMPHUS.

poelen verdwenen in de loop van deze eeuw wegens gebrek aan on-

derhoud oíwerden gewoon dichtgegooid. Recent werden een aantal

ln totaal werden er in de kustduinen 27 soorten ol 4o

plassen gegraven, onder meer in de Westhoek IDe Panne], de

Vlaamse soorten waargenomen [zie bijlage]. 4zo gegevens l8llol

Belvédère [Koksijde], Walraeversijde [Oostende] en D'Heye in

verdeeld ovet 24 soorten dateren vanafrggo en 96 gegevens [r9%]

Bredene. Ook tuinvijvers zijn van toenemend belang voor libellen in

van 22 soorten zijn aÍlomstig van vóór 1990. Het aantal soorten li-

de kustzone.

bellen in de kustduinen is klein en herbergt samen met de ecoregio

%"

van alle

van de Polders slechts de helft van het aantal soorten in de andere

ecoregio's in Vlaanderen IDe Krrlr & Arusrrrr, t999]. Dit is grotendeels te herleiden tot het ontbreken van geschikte voortplantingsplaatsen in de kustduinen en een beperkte groep waarnemers die

blijkbaar een voorkeur hebben een beperkt aantal gebieden te inven.
ta ri se re n.

Uit het geringe aantal gegevens waarover we beschikken voor de kustduinen is het niet mogelijk om soorten aan te duiden die significant
meer voorkomen in de kustduinen dan in de rest van Vlaanderen. Deze vergelijking moet daarenboven gemaakt worden voor de soorten
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die zich in de duinen reproduceren wat de dataset nog behoorlijk

[r996]. ln de zomer van 2oo3 kwamen ruim honderd exemplaren voor

zou verkleinen.

aan de recent aangelegde poelen in de Houtsaegerduinen. Ook paring

en eiafzet werden waargenomen. Voorlopig lijkt het de enige plaats

)o4

ln de huidige soortenlijst blilken veel soorten aanwezig te zijn die

aan de kust waar de soort voorkomt [mond. med. Diederik D'Hert].

bekend staan om te zwerven. Hiertoe behoren o.a. de poordenbijter

De enige Rode lijst-soort die zowel voor als na r98o in de duinen

en de meeste soorten van het genus heidelibel lSympetrum spec.l

s.s. werd waargenomen is de bruine winterjuffer. Hoewel de laatste

o.a. de bruinrode heidelibel, de bloedrode heidelibel, de geelvlekheídeli'

jaren de soort verschillende keren werd waargenomen, ontbreekt tot

bel en de steenrode heidelibel. Ook

zijn er uit de duinstreek verschil-

op heden elk bewijs van voortplanting uit de Belgische duinen

lende waarnemingen bekend van zuideliike soorten, o.a. zwervende

IBorre, r998]. Uit het Franse Bray-Dunes, op enkele kilometer van

pantserjuffer, zuidelijke glazenmaker, vuurlibel en zwervende heidelibel.

de grens komt er evenwel nog een populatie van deze soort voor. ln

Dit zijn allen soorten die, ten gevolge van invasies in bepaalde jaren

r999 en zooo werd in de Sashulle te Heist een kleine poPulatie van

in Vlaanderen, soms talrilk voorkomen [De Krt1r, 1994; SroKs, '1994;

de tengere grasjuffer waargenomen. De soort prefereert pioniersmi-

Srors & DE BLocK, r997; Var'r Dr Meurrrn, 19951. De zwervende pant-

lieus en heeft hierdoor een efemeer voorkomen. De Sashulle is een

serjufer en de vuurlibel zijn er ondertussen ook in geslaagd om zich

kunstmatig terrein met een duinkarakter maar ligt eigenlijk net ten

in de duinstreek voor te planten. Yan zwervende pontserjuffer is be-

zuiden van de bodemkundige duingrens. Deze laatste drie soorten

kend dat ze een voorkeur heeft voor plassen die in de zomer droog

kunnen we als aandachtssoorten voor de duinen beschouwen, even-

vallen en ze is dan ook kenmerkend voor duinpannen. Het hoge

als de na r99o niet meer waargenomen tangpantserjffir en variabele

aantal waarnemingen van deze zwervende soorten valt grotendeels

waterjuffer.

te verklaren door de corridorfunctie die de duinen vervullen.

ln de zomer van r999 werd er in de \)íesthoek te De Panne een

Een aantal soorten ontbreekt in de kustduinen, werden er slechts

mannetje van de gafelwaterjuffer waargenomen. Het betrof de derde

occasioneel waargenomen

waarneming van deze soort van deze eeuw voor Vlaanderen en de

aantal vindplaatsen. Soorten die in de duinen na t99o niet meer

eerste na r973. De gaffelwaterjuffer werd daarom als 'Uitgestorven in

werden waargenomen of waar slechts r waarneming van bekend is

Vlaanderen' aangeduid in de Rode liist van DE KNIIF & Aruseltr't

en die in de rest van Vlaanderen bekend ziin van bijna zolo van de

ofziin slechts bekend van een beperkt

Vergelilking met vroeger

vindplaatsen zijn de gewone pantserjuffer en de vuurjuffer.

Uit het geringe aantal gegevens van vóór t99o blijkt dat de Vlaamse

Soorten die in de duinen beduidend minder voorkomen dan in de

kustduinen vroeger zeer slecht of bijna helemaal niet zijn onder-

rest van Vlaanderen zi.jn de gewone oeverlibel, de kleine roodoogjufer,

zocht op de aanwezigheid van libellen. Bijna de helít van de gege-

de houtpantserjuffer en de zwane heidelibel [zie bijlage].

vens van v6ór lggo dateren bovendien van de jaren'8o, zodat enige
kennis over de vroegere libellengemeenschappen in onze kustduinen ontbreekt. lndien we een vergelijking maken met de ZuidNederlandse duinen [zie verder] dan vermoeden we dat een aantal

libellensoorten vrij lokaal in de duinen voorkwamen, maar dat die
uitgestorven ziin nog voor hun aanwezigheid gedocumenteerd kon
worden.

Uit de weinige beschikbare gegevens blijken vier soorten die vóór

r99o samen nog meer dan'to%" van de waarnemingen uitmaakten
niet meer voor te komen na t96o. Dit zijn de gewone pantserjuffer,
de tangpantserjuffer en de voriobele woterjuffer. Van deze drie behorcn tongpantserjufer en variabele waterjuffer tot de Rode lijst-catego-

rie 'Bedreigd'. De habitat van beide soorten kan volgens de Rode

lijst IDr Kntlr & Anseuu, r996] omschreven worden als matig voedselrijke plassen die gekenmerkt worden door een goed ontwikkelde
water- en oeverplantenvegetatie. Dit moet in de duinen ook de bio-

toop geweest zijn van de gewone pontserjufer, een soort die algemeen tot vrij algemeen te vinden is in Vlaanderen. Het verdwijnen
van deze soorten uit de duinen is waarschijnli,ik te wiiten aan een
veranderend landbouwgebruik aan de bin nenduinrand. Verschillende
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Vergelijking met de Noord-Franse en Nederlandse duingebieden

]

N

veedrinkpoelen werden gedempt ofverbosten wegens het achterwe-

Wegens een grote mate van overeenkomst qua vegetatie en algeme-

ge blijven van onderhoud , zodat ze voor die soorten niet meer

ne landschapsstructuur van de kustduinen die gelegen ziin tussen

geschikt werden als voortplantingsbiotoop. Het effect van de verdro-

Calais IFrankrijk] over de Vlaamse duinen

ging van de duinen op de aanwezige libellenpopulaties is vermoede-

provincie Noord-Holland], is het interessant om de libellenfauna's

lijk eerder gering, gezien bijna alle soorten afhankelijk zijn van per-

van deze aangrenzende gebieden eens te bekijken.

tot Bergen Ihalverwege

de

manente duinplassen.
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Uit de Noordfranse duingebieden zijn slechts een beperkt aantal waarnemingen bekend IDor,lr',tnnctr r987, t994] en zijn de duinen nog minder onderzocht op Iibellenpopulaties dan de Vlaamse. Het meest vermeldenswaardig is de aanwezigheid van een grote populatie van de
bruine wínterjuffer in het duinengebied 'les Perroquets'te Bray-Dunes,

dat aansluit op de t)íesthoekduinen te De Panne IBoxrr, t998].

ln vergelijking met de Franse en Vlaamse duinen zijn de Nederlandse
duinen in Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Holland wel intensief
onderzocht op libellen. Verschillende duingebieden worden er gekenmerkt door de aanwezigheid van diverse duinplassen. ln veel gevallen
betreft dit infiltratieplassen ten behoeve van drinkwaterwinning, zoals
onder meer in Meijendel, het Noordhollands Duinreservaat en de
Amsterdamse !íaterleidingduinen [!írsscutn & ven Vrrzrru, t998]. ln

totaal werden vanaf r994 reeds 37 libellensoorten in de Hollandse en
Zeeuwse duinen waargenomen [Dtlxsrnr et al., t9ggl, waarbij van de
meeste soorten ook voortplanting werd vastgesteld. Niet minder dan

u

soorten die daar voorkomen behoren tot de Vlaamse Rode lijst

Toekomstmogelijkheden voor de Vlaamse kustduinen

van libellen [Dr Kr.rrlr & Ausrrrru, ]996; llAsscHEn & vnr Velzrru,
r9981.

BAL

et al. lt995l stellen de rengere pontserjuffer lLestes virensl

Uit het voorgaande blijkt dat het aantal duinplassen met permanent
water waar libellen zich kunnen reproduceren in de Vlaamse duinen

en de glassnijder lBrachytron protensel als doelsoorten voor het

beperkt is, wat waarschijnlijk de voornaamste oorzaak is van het la-

Nederlandse duingebied. Yan tengere pantserjuffer vermoedt men dat

ge soortenaantal. lndien we het huidige aantal populaties willen ver-

de soort zich vroeger voortplantte in de duinen. ln het overzicht van

groten en indien we kansen willen geven aan soorten om zich in de

de Amsterdamse Waterleidingduinen vermelden WesscHe n & van

duinen te vestigen, dan is het nodig dat er voldoende voorplantings-

VELzEN [r

998] de glassnijder als doelsoort en de smaragdlibel lCordulia

biotopen gecreëerd worden. Dit zal meestal neerkomen op het gra-

oeneal en de gevlekte witsnuitlibel lLeucorrhinio pectoralisl als potenti-

ven van plassen die niet enkel voor libellen, maar ook voor amfi-

ële doelsoorten voor de Hollandse duinen. Andere soorten die er

bieën, waterkevers en -wantsen en tal van andere organismen een

voorkomen en die in Vlaanderen in de Rode li,ist zijn opgenomen

geschikte biotoop vormen. Dergelijke ingrepen kunnen niet zomeet

zijn o.a. de variabele waterjffir, de grote roodoogjuffer lErythromma

overal toegelaten worden gezien dit een aantasting van de geomor-

najosl, de vroege glozenmoker [Aeshno isocelesl en de noordse witsnuit-

fologie, bodem en vegetatie zal teweegbrengen maar ook van in-

ibel

vloed kan zijn op de lokale hydrologie.

I

lLeu corrhi ni

a rubicu

n

d

al.

Als leidraad voor natuurontwikkeling in de duinen verwijzen we naar
de ecosysteemvisie voor de Vlaamse kust [Pnovoosr et al.,'r996l. De
meest geschikte gebieden voor het creëren van duinplassen situeren

zich in de binnenduinrand. Van belang hierbij is de beschuttende
werking van vegetatie en duinreliëí bij de herinrichting van de duinen in ogenschouw te nemen, daar de wind de imago's bij hun ge-

dragingen kan hinderen. De plassen moeten ook een zodanig grootte en diepte hebben dat uitdroging vermeden kan worden. Een grillige, vlakke oevervorm kan de ontwikkeling van moerasvegetaties sti-

muleren. Het graven van poelen sluit ook vaak aan bij het begrazingsbeheer, waar er nood is aan drinkwater voor het vee.
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Drnk*oord

Recent werden onder meer

!íe willen hierbij alle medewerkers danken voor het toesturen

in het kader van het natuurontwikke-

lingsproject te Walraeversijde door de provincie West-Vlaanderen en

hun waarnemingen naar de Líbellenwerkgroep Comphus. Dank ook

door afdeling Natuur [Westhoek, Houtsaegerduinen en oosthoek te

aan Anny Anselin en Ward Vercruysse voor het kritisch doornemen

De Panne; Belvédère en ter Yde te Koksijde, D'Heye te Bredene,

van de tekst.

etc...] duinplassen en poelen gegraven. Dergelijk model kan op

grote schaal toegepast worden in de verschillende gebieden, ver308

van

spreid over de hele kust [PRovoosr et ol., t9961.

Cezien de recente inspanningen voor natuurontwikkeling in de duinen, valt er een toename van de soortenriikdom te verwachten. Of
we hier ook dezelfde diversiteit en Rode lijst-soorten als in
Nederland kunnen verwachten is moeilijk te voorspellen' Over dispersievermogen en kolonisatiecapaciteiten is nog niet veel geweten

bij libellen. Veel hangt immers af van 'toevalligheden'. Het meest te
verwachten zi,n die soorten die nog PoPulaties hebben op níet te

grote afstand [bvb. De Brugse zandstreekl van de kust ofin de duingebieden van Noord-Frankriik en Nederland [zie hoger]. En als we
dan toch een voorspelling maken, liggen de variabele

wateriffir,

de

bruíne winterjuffer, de grote roodoogjuffer lErythromma naiasl, de plosrombout lComphus pulchellusl en de smaragdlibel lCordulio oenea\ het
meest voor de hand.
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B ijlage
Overzicht van de Iibellensoorten waargenomen aan de Vlaamse kust. Aandachtssoorten voor de duinen staan in het vet.

Agur.,roArurrr: aantal

I x r kmz

UTM-hokken na r990 voor de duinen en voor Vlaanderen; aantal

to x to km2

UTIVl-hokken vóór

nen en het procentueel voorkomen van elke soort berekend t.o.v. het aantal onderzochte hokken per periode.

RoDE LrJsr: DE KNrJF
3to

&

Ar.rser-rr.r

[r996]

t99o voor de dui

ederlandse

naam

!íetenschappelijke naam

Duinen

Duinen

<199()

>r990

roxrokm
rwaterjuffer

ö/o

Coenagrion puella

20

ilauwe glazenmaker

Aeshna cyanea

ro

iloedrode heidelibel

Sympetrum sanguineum

6

6o

iruine winteriuffer
lruinrode heidelibel

Sympecma fusca

I

'ro

Sympetrum striolatum

3

3o

iaffelwaterjuffer

Coenagrion scitulum

o

o

ieelvlekheidelibel

Sympetrum flaveolum

iewone oeverlibel

Orthetrum cancellatum

2

;ewone pantseriuffer

Lestes sponsa

2

irote keizerlibel
'loutpantserjuífer

Anax imperator

,l

lo

Lestes viridis

I

10

leine roodoogjufíer

Erythromma viridulum

'zu

a

u

lschnura elegans

ntaa rntj e

rkm

%

rkm

%

7

r8

Rode lijst

578

33

21

434

25

24

6z

519

29

Momenteel niet bedreigd
Momenteel niet bedreigd
Momenteel niet bedreigd

4

to

9E

6

Bedreigd

34

8t

4ro

z5

o
r3

Momenteel
Momenteel
Momenteel
Momenteel
Momenteel

3

I

6o

r8

46

231

20

ro

z6

714

o

o

33

6g+

5

475

20
6

Vlaanderen
>1990

13

4o

2

5

344

?o

6o

39

roo

993

57

64

480

27

r5

niet bedreigd
niet bedreigd
niet bed reigd
niet bed re gd
i

niet bed reigd

lrrlomenteel niet bed reigd

Momenteel
Momenteel
Momenteel
It/omenteel

niet bed rei gd
niet bedrei gd
niet bed rei gd

aardenbijter

Aeshna mixta

3

3o

25

latbuik

Libellula depressa

.I

to

6

teenrode heidelibel
angpantseriuffer
engere grasjuffer

Sympetrum vulgatum

2

20

r6

46

Lestes dryas

3

3o

I

lo

o
o

o

Bedreigd

ariabele waterjuffer

lschnura pumilio
Coenagrion pulchellum

o
o

I

IO

6o

,

Bedreigd

iervlek

Libellula quadrimaculata

I

lo

r9

uurjuffer

Pyrrhosoma nymphula

o

o

Momenteel niet bedreigd
Momenteel niet bedreigd
Momenteel niet bedreigd
Momenteel niet bedreigd
Momenteel niet bedreigd
Momenteel niet bedreigd

I

'I

to

Enallagma cyathigerum

o

o

7

uideli,ike glazenmaker

Aeshna afíinis

o

o

2

warte heidelibel

Sympetrum danae

wervende heidelibel

Sympetrum íonscolombii

wervende pantserjuffer

Lestes barbarus

I

otaal aantal hokken oftoponiemen

3

I

IO

29

5

I

)25

o

10

49

41

126

39

Bedreigd

5

3o

4
r6

o

18

8

'to

14

le

'r9

a

)

Crocothemis erythraea

uu rl i bel

/ate rs n u ffe

334

174E

niet bed re i gd

Momenteel niet bed re gd
Momenteel niet bed reigd

19

i

Ívíomenteel niet bedrei gd

7

Momenteel niet bedreigd
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SAMENVATTINC

SpntrucTArrs ARE vERy sMALL tNsEcrs, LlvtNC tN HlcH DENstnEs wtrHtN sotLs AND oN THE solL suRFAcE. THEY ARE tMPoRTANT FoR NUTRTENT

cLtNc

AND ARE pREFERRED pREys FoR

DUNEs.

cARNrvoRous lNsEcrs AND ARACHNtDs.

T\iío oF THEM ÍXEN(LLA MARtTtMA At'to Cavpropycus

To

REcY-

DATE, TwENTy spEcrEs HAVE BEEN REcoRDED tN THE FtEMtsH coASTAL

fHERMopHlLUl ARE pRoBABLy

ryptcAL FoR THrs

HABTTAT

rN ouR couNTRv. Orrien EURYTo-

PIC SPECIES ONLY OCCUR IN XEROTHERI\,IIC HABITATS DURINC AUTUMN, WINTER AND SPRINC, SEASONS CHARACTERISED BY A HIGH ATMOSPHERIC HUI\'IIDITY.

Mone tNrrrustvE

RESEARcH HowEVER sHouLD REVEAL THE PRESENcE

oF MoRE

sPEclES.

SpntltcstuntEt.] zllN

zEER KLETNE tNsEcrEN DtE lN HoGE DTcHTHEDEN

op

EN rN DE BoDEM rEvEru, Ze ztJN BELANcRtjK

TEN EN voRMEN HET cEPREFEREERDE voEDsEL vooR CARNtvoRE tNsEcrEN EN splNAcHTtcEN.

Tor op

vooR

HEDEN cEBEURDE sLEcHTs FRAct\4ENTARIscH oNDER-

zoEK tN DE DUTNEN NAAR HEï vooRKoMEN vAN DEzE GRoEp. TocH wEREN REEDs rwtNTtc sooRTEN !íAARGENoMEN. Twre
LIIKHEID TYPISCH VOOR KUSTDUINEN IXENYLLA MARITIMA
REN xERToTHERME HABITATS

tN

DE KRINcLoop vAN NUrRtËN-

ztlt

NAAR ALLE wAARscHt,N-

CNTPTOPycU, THERM)PHILU]. DE ANDERE BEKENDE sooRTEN zIJN EURYTooP EN KoLoNIsE-

lN DE HERFsr, wtNTER EN DE LENTE, sEtzoENEN

GEKARAKTERTSEERD

oNDERZOEK ZOU VRt'WEL ZEKER HET VOORKOMEN VAN MEER SOORïEN BEVESTTCEN.

DooR EEN HocE LUcHrvocHïtcHeto. lrureusteven

3r5

lnleiding

Springstaarten [Collembola] behoren tot de meest voorkomende in-

rijke schakel in de voedseltransfer van organisch materiaal naar de

secten op aarde, niet alleen in soorten, maar vooral in aantallen. Zo

voedselketen

[SEIFFERT

eï al., t9791.

kan één liter grond al snel meer dan zoo exemplaren herbergen.

)16

Ze worden onderverdeeld in twee courant voorkomende subordes:

Springstaarten behoren daarenboven tot het stapelvoedsel van veel

de Arthropleona die meestal bodembewonend zijn en een langwer-

bodembewonende arthropoden. Vooral voor bodembewonende spi n-

pig lichaam hebben en de Symphypleona die een meer ronde

nen en loopkevers vormen ze waarschijnlijk een belangrijke voedsel-

lichaamsbouw hebben en eerder in de vegetatie te vinden zijn.

bron IBorurr et ol., zoool. Enkele soorten zijn zelfs gespecialiseerde

Ecologisch kunnen de Collembola onderverdeeld worden in drie

predators op springstaarten.

groepen. Euedafische organismen leven in de diepere bodemlagen
en zijn pigmentloos en blind. De hemiëdaflsche soorten leven in de
oppervlakkige strooisellaag en zijn gepigmenteerd. De grootste

springstaarten die bovendien goed ontwikkelde ocelli bezitten leven
in de vegetatie. Deze soorten worden epigeÏsch genaamd.

Veel soorten

zijn strikt aÍhankeliik van een hoge [lucht]vochtigheid

voor hun overleving, maar enkele soorten slaagden er toch in heel
droge milieus te koloniseren. Daartoe vertonen ze zowel aanpassingen in hun levensgeschiedenis als in hun gedrag.
Algemeen wordt aangenomen dat de bodemfauna de vrijstelling van

nutriënten uit het strooisel bevordert. Springstaarten spelen daarbij
een grote rol in mineralisatie- en humiílcatieprocessen. Door het aígrazen van micro-organismen versnellen springstaarten de aÍbraak
en stimuleren ze de groei van schimmeldraden oí hyfen [Hoexrru,
r

989, Wenlrocr, t98zl. Ze vormen met andere woorden een belang-

H

"rkornrt

van de gegevens

Springstaarten werden tot nu toe slechts twee maal bestudeerd in
de Vlaamse kustduinen. Benstrns

&

MenrErus

[r989] bemonsterden

struwelen en een ruige duinpanne in de !íesthoek terwijl Vlrrr
HEUVERs\vyN

[zooo] in het kader van een licentiaatsverhandeling de

et al.,

tggfl. Deze laatsten bestudeerden vooral de bodembewonen-

de fauna.
Alhoewel de soortenlijsten [tabel t 6.t] waarschijnlijk ver van volledig

zijn, worden de springstaarten toch opgenomen in dit werk, vooral

temporele en ruimtelijke distributie bestudeerde in enkele duingras-

omdat ze een onmisbare schakel vormen in de prooi-predator ecolo-

landen van hetzelfde duingebied. ln Duitsland en Denemarken wer-

gie van bodembewonende predatorische ongewervelden.

den tenslotte analoge studies verricht in kalkarme duinen IKorrren
Wetenschappelijke

naam

Strooiselrijk struweel/

Allacma fusca
Arrhopalítes sericus
Cryptopygus thermophilus
Dicyrtoma minuta
Entomo
n iva IS
Entomobrya albocincta
lsotoma quadrioculata

lsotoma olivacea
lsotoma viridis
lsotomurus palustris
Neelus minimus
Orchesella cincta
Orchesella villosa

Sminthurides pumilus
Sminthurus viridis
Sminthurinus aureus
Sphaeridia pumilis
Neanura muscorum
Tomoceros minor
Xenylla maritima
ïabel r6.r. Soortenliist met habitataanduiding.

grasland
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X

X

X

X
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De fauna van strooiselrijke struwelen en ruige duingraslanden ver-

worden. Ze is aanwezig in de nazomer en de lente. De zeer kleine

toont een sterke gelijkenis. De gevonden soorten zijn allemaal alge-

soort C. thermophilus is daarentegen uitstekend tegen de warmte

meen in Vlaanderen. De algemeenste bodembewonende soorten in

bestand en werd

deze milieus zijn lsotomurus palustris, lsotoma olivacea, Entomobyio

den en dat op mosduinen, dicht bij zee.

nivalis, E. albocincto, Orchesella villoso, O. cíncta en Sphaeridia pumi-

l. viridis is in mosduinen en voedselrijke graslanden een talriike

/is. ln de bodem werden Allacma fusca, Arrhopalites sericus, Neelus

soort. Op mosduinen is de soort echter alleen aanwezig in een voor-

minimus en Sminthurides pumílus genoteerd.

jaarsgeneratie; de najaarsgeneratie ontbreekt volledig. Experimenten

tot nu toe alleen waargenomen in de zomermaan-

toonden aan dat ze in de zomer en nazomer ook niet in een inactieHet aantal springstaarten in korte thermofiele duingraslanden is

ve, dormante vorm aanwezig is. Vermoedelijk koloniseert de soort

afhankelijk van de mate van bodemontwikkeling. Waarschijnliik is

dus het mosduin na de winter, wanneer de vochtigheid en de popu-

een goede bodemontwikkeling van groot belang voor de overleving

latiegrootte het hoogste zijn. De voorjaarsgeneratie die het mosduin

van de soorten in droge periodes: ze kunnen zich snel terugtrekken

intrekt, zal daar bijgevolg in de zomer uitsterven en/of terug migre-

in de compacte en vochtige organische horizont en zo de ongunsti-

ren voor de stichting van een Ina]zomergeneratie in die habitats met

ge omstandigheden overleven. Vooral in de herfst en de lente kun-

voldoende bodemontwikkeling, alwaar droge zomeromstandigheden

nen de aantallen hoog oplopen. ln deze graslanden zijn lsotoma viri-

overleefd kunnen worden. Er ziln eveneens aanwijzingen dat deze

dis, Entomobrya nivolis, Orchesella cincto en Folsomia quadrioculoto de

soort tijdens de vroege lente zich overdag onder de moslaag terug-

dominante soorten. Sminthurus viridis, 5. aureus en Sphaeridia pumi-

trekt en 's nachts actief aan het oppervlak gaat fourageren.

/is

zijn eveneens heel abundant.

lndicatief voor de geringe onderzoeksintensiteit is de eerste vondst
voor België van Xenylla maritima in mosduinen. Dit is, net zoals
Crypthopygus thermophilus, een echte xerofiele soort, die welliswaar

niet zo strikt kustgebonden is als de naam laat uitschijnen. Ook in
analoge schrale habitats in het binnenland kan ze immers gevonden

S

pringstaarten in het kustduinecosysteem: echte

sleutelsoortenl

Referenties

&

ln voedselarme duinhabitats is de aanwezigheid van mycorrhiza van

Bensrrns, P.

groot belang voor de nutriëntendoorstroming IRrro, r989].

Belgium by the Laboratory of Ecology, RUC. Verhandelingen van het

Aangezien deze hyfen het favoriete voedsel zijn van bodembewonen-

symposium 'invertebraten van Belgiè', r98g: 233-48.

de springstaarten kunnen deze laatste een grote invloed hebben op

Borure, D., Horrunruru, M

de aanwezigheid ervan en bijgevolg indirect sterk interageren met

nal migration patterns of the spider fauna of coastal grey dunes.

mycorrhiza-aÍhankelijke hogere plantensoorten, die het stuivend

Ekologia

MrnreNs,

r9l4 suppl.:

l, rgSg.Collembola flnsectal

& Maerrnrr,

J."P.,

collected in

zooo. Seasonal and diur-

5-r6.

duin stabiliseren. Anderzijds zijn bodembewonende Collembola en

Koeulen, H., MuNornlou, E.

andere microfauna-elementen van groot belang voor de verspreiding

pods [Acari, Collembola] from beach and dune: characterisics and

van de microflora-sporen, die na opname onverteerd uitgescheiden

ecosystem context. J. Coost. Conserv. r: 77-86.

worden. Vooral in dynamische zandsystemen zullen algen, fungale

Rrno, D. J., r98g. Mycorrhiza's and nutrient cycling in sand dune eco-

en mycorhhizale filamenten een belangrijke rol spelen in het samen-

systems. Proc. R. Soc. Edinburgh, g6B:89-rro.

klitten van de zandkorrels. De verspreiding van deze diasporen kan

VrN HEuvrnswvN, F., 2ooo. Onderzoek naar de ruimtelijke en tempo-

met andere woorden de stabiliteit van het duin beïnvloeden.

rele verspreiding van Collembola in enkele

Samengevat kan dus gesteld worden dat de mate van interactie tus-

Ongepubliceerde licentiaatverhandeling, Universiteit Gent, r23 p.

sen springstaarten en microflora bepalend zal zijn voor de interne

duinstabiliteit.

& HorrvrnN, S., r995. Soil microarthro-

duingraslanden.

319

SPINNEN
Dries Bonte, Léon Baert & Jean-Pierre Maelfait

ï=.
1

TI

rË
ar

r!
o

I

,9

t-

u

qr

l

í .d,{

o
T

f--'!

t.

§,

t

J

I
F

§

7

&

*q
ry

r

t
il
ffi4

L

r'!

{
7-

rl

tq
ll

r

t"

t

I

t

(

Ta

ËË[

7

l

J

ffitr

{

§

a

f

{

*

A B S r R A CT

)22

I SAMENVATTINC

AN ANALysts oF THE sptDER coMMUNtry srRUcruRE AND THE pRESENcE oF spEcrFrc spEcrEs rN ïHE FLEMtsH coAsrAL DUNES ARE pREsENTED. Tue lruaLYSIS IS BASED ON DATA FROM I\,IORE

THAN'I70

YEAR-ROUND PITFALL SAMPLINCS FROM THE 197OS ONWARDS. WT WENT ABLE TO FIND INDICATOR SPECIES

FoR ALMosr ALL tDENTtFtED HABtTATS. THE,qssri,leLlcEs ARE srRUcruRED By vARtATtoN tN vE6ETATtoN srRUcruRE IsuccEssroN], ATMospHERtc AND sotL

HUMtDtry AND THE pREsENcE oF BorH NATURAL oR ANTHRopocENtc DtsruRBANcE. SpEctFlc AND THREATENED spEctEs ARE pARTtcULARLY FoUND tN sAtr
MARSHES, MARRAM DUNES, GREY DUNES AND YOUNC SANDY DUNE SLACKS.

A OEUIICO

STUDY ON THE SPECIES-AREA RELATIONSHIP OF SPIDERS

DOI\,IINATED DUNES AND SHORT CRASSLANDS INDICATED THAT TOTAL SPECIËS NUMBERS OO NOT INCREASE AS
NUMBER

oF TyptcAL spEClEs rs, HowEVER,

It\,tpoRTANCE

HTGHER

tN

RISTIC SPECIES IN ÏHESE HABITAT PATCHES.

A FUNCTION OF THE PAÍCH 5IZE. ÏHE

LARcER pATcHEs. THEsE REsuLTs INDICATE HtcHER EDGE tNFLUENcES

oF MtcRoHABtrAT vARtATIoN [wHtcH sHouLD

BE HTGHER

tN

LARGE

elrclrsl

IN

tN sMALL

MOSS
TOTAL

PATCHES AND THE

oR MtNil\,tAL popuLATtoN stzE FoR THE pRESENcE oF

CHARACTE-

lN DEzE BtJDRAcE

BESpREKEN

wE DE cEMEENscHApssrRUcruuR EN HET vooRKoMEN vAN spEctFtEKE sptNNENsooRTEN tN DE VLAAMsE KUsTDUtNEN-

SCHORREN. DC AruIIYSC IS CEBASEERD OP DATA VAN I,4EER DAN

'I70

BODEMVAL-'AARVANGSTEN,

'7O. BIlNI

DIE PLAATSVONDEN VANAF DE

EN

VOOR ALLE

'AREN
ONDERSCHEIDEN HABITATS KUNNEN INDICATOREN WORDEN AANCEDUID.

DE SooRTENcEMEENSCHAe tN DE DUINEN woRDT cEsrRucruREERD DooR vARIATIE tN vEGETATIEoNTwtKKELTNG, Aït\rosFERrscHE EN BoDEMVocHTtcHEtD
EN DE AANWEZIGHEID VAN ZOWEL ANTROPOCTT.II IATUTTNI ALS NATUURLI]KE DYNAMIEK [OVËRSTUIVINC]. VOORAL SCHORREN, HELI\,IDUINEN, MOSDUINEN,
DUINCRASLANDEN EN JONCE DUINPANNEN VORMEN DE HABITAT VOOR TAL VAN SPECIFIEKE EN BEDREICDE SOORTEN.

EeN ceoeratlrERD oNDERzoEK NAAR DE oppERVLAKTE-DtvERstrElr

RELATTE

vAN sptNNEN tN t\,tosDUtNEN EN KoRTE cRAsLANDEN

!ítJsr

ERop DAÍ HET

TOTAAL AANTAL SPINNEN NIET AFHANKELIJX IS VAN DE CROOTTE VAN DE HABITATVLEK, MAAR WEL DAT HET AANTAL SPECIFIE(E SOORTEN STIJCT BI' CROTERE

oppERVLAKTEs.

Dezr nrsuLrltrN wr/zEN ous op

HoGERE RANDEFFECTEN

tN

KLETNE HABTTATVLEKKEN

EN HET BELANc vAN f.,ttcRoHABrrAl-vnctertt

LoctscHERwtJs HoGER ts tN GRoTERE VLEKKENI oF MtNtMALE popuLATIEcRoorrEs vooR HET vooRKoMEN vAN KARAKTERIsIEI(E sooRTEN.

[ott
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INLEIDINC

AlcrveNE

VensctElDENHEtD tN HABtTAT EN,AcHTTEcHNtEK

vAN SPINNEN

Spinnen lAraneoel behoren tot de klasse van de spinachtigen

Spinnen ziin terug te vinden in alle milieus en variëren sterk in vorm

lArachnidal en zijn samen met miiten en teken [Acari], hooiwagens

en gedrag. De ontwikkeling van ei tot het volwassen stadium ge-

lOpili

324

KENt\,tERKEN

on

esl en bastaa rdschorpioenen lPseu doscorpio nes] de en i ge ver-

beurt via verschillende vervellingsíases, die kunnen duren van enkele

tegenwoordigers daarvan in ons land. Moríologisch ziin ze te onder-

maanden tot enkele jaren. Tijdens de juveniele ontwikkeling vertonen

scheiden door de aanwezigheid van een duideliik gescheiden kop-

de spinnen een eerder geringe activiteit en leiden ze een verscholen

borststuk met zes ofacht ogen en een achterlijfvoorzien van spinte-

leven. Bij geslachtsrijpheid verhoogt de activiteit aanzienlijk bij man-

pels. Karakteristiek en van groot belang voor de identificatie tot op

netjes voor het zoeken naar geschikte partners of bij vrouwtjes om

soortniveau zijn de genitale structuren. Bij de mannetjes zijn de pal-

voldoende voedsel te bemachtigen voor de ontwikkeling van de ei-

pen uitgegroeid

tot kopulatieorganen met specifieke structuren ter-

wijl de geslachtsopening bij de vrouwtjes zich meestal onder een
sclerotiniseerde genitale plaat bevindt.

ge-

eren. Om zich te voeden bouwen veel soorten een web waarbij de

prooi passief afgewacht wordt lTheridiidae, Aroneidae, Linyphiinael.
Andere soorten bouwen geen web voor de prooiwerving maar gaan

actiefjagen. AÍhankelijk van het stratum waar de soorten leven gebeurt dit op de bodem lLycosidae, Solticidae, Thomisidae, Hahnidael oí

in de vegetatie fClubionidae, Thomisidae, Salticidael. Een speciaal geval zijn de soorten die behoren tot de familie van de Mimetidae: ze
zoeken webben van andere spinnen op en lokken de eigenaar naar
zich toe, waarna deze wordt aangevallen en finaal wordt leeggezogen. De andere soorten hebben een heel gamma aan prooien, waar-

bij vooral de grootte van belang is. Dwergspinnen zullen zich praktisch volledig beperken tot springstaarten lCollembola], terwijl grotere
soorten vooral grotere insecten [gaande van mugjes tot grote vliegen
en zelfs vlinders] zullen trachten te bemachtigen. Het geslacht

Dysdera beschikt over grote kaken waardoor ze in staat

zijn om pis-

oligotrofe graslanden

Ir,4AELFArr

et al., zoool. Opvallend is ook dat

sebedden llsopodal te verschalken. Enkele soorten zijn miereneters

typische thermofiele soorten lAtypus ofinís, Xysticus acerbu, Zelotes

en worden vooral teruggevonden in of in de nabijheid van mieren-

subterraneus, Z. peïrensisl die in Vlaanderen in de Kempen voorko-

nesten [vooral Lasius-soorten]. Deze soorten mogen echter niet ver-

men alsook aanwezig zijn in de Nederlandse of Noord-Franse kust-

ward worden met de mierspinnen die een mooie mier-mimicri verto-

duinen aan de Vlaamse kust ontbreken. Een mogelijke verklaring

nen, niet om mieren te verschalken, maar wel om eventuele preda-

hiervoor kan gezocht worden in de jonge landschapsontwikkeling,

torens af te schrikken.

samen met de relatief sterke isolatie en een mogelijk beperkt dispersievermogen van deze soorten.

Door deze grote verscheidenheid in voedselkeuze, microhabitat en

jachtmethode kunnen veel soorten naast elkaar leven zonder echt
concurrentieel te zi.in met elkaar. Doordat ook hun íenologie sterk
kan verschillen, kunnen soorten die spatiaal eenzelfde niche bezit-

ten naast elkaar voorkomen doordat ze temporeel gescheiden leven.

Biogeografisch kan de arachnofauna in vier grote groepen ingedeeld

worden: soorten die enkel aan de kust voorkomen [voorbeeld
Baryphymo maritimum [helmgras-putkopje], figuur 17.r], soorten die
gebonden zijn aan zandige terreinen aan de kust en in het binnen-

land [voorbeeld Arclosa perito [gewone zandwolfspin], figuurt7.zl,
soorten van thermofiele habitats zoals warme [kalk]graslanden
[voorbeeld Argenno subnigra [kustkoardertje], figuur t7.31 en eurytope
schaduwminnende of graslandsoorten zonder een echte nauwe habi-

tatbinding. ln vergelijking met de Kempen, ontbreken in de kustduinen vooral soorten die gebonden ziin een oligotrofe vennen en natte
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Figuur r7.r. Verspreiding van Boryphymmo moritimum lhelmCros-putkopjelin België.
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keling, zullen soorten van schrale milieus eigenlijk verschillende
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habitats bezetten tijdens hun leven. Dit multi-habitat-gebruik kan
echter niet bestudeerd worden aan de hand van de pitfall-bemonste-

/
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Doordat juvenielen gebufferde habitats opzoeken voor hun ontwik-

ringsmethodes aangezien praktisch uitsluitend adulte spinnen gevangen worden. Enkel gerichte studies met bodemvallen en strooi-

*

selbemonsteringen konden dit aantonen IBor.rre et al., 2oooa,
2ooob; BoNTE & MaErrlrr, 2oorl. Deze soorten zullen dan ook in
hun levenscyclus een seizoenale migratie vertonen van de ontwikke-

Figuut 17.2. Verspreiding van Ar.toso peilto lgevone zondwolfspinl in Belgie.

lingshabitats naar de open karakteristieke habitats. AÍhankelijk van
de soort is deze migratie seizoenaal; andere [dwergspinnen] vertonen een diurnale migratie waarbij ook de volwassen individuen zich
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tijdens ongunstige omstandigheden terugtrekken in de strooiselrijke
vegetaties. Een andere aanpassing om ongunstige omstandigheden

[droogte, hitte] te vermijden is zich terugtrekken in holletjes in het
zand. Deze levenswijze is typisch voor enkele soorten wolfspinnen.

o
Vermoedelijk zijn de afstanden die spinnen op de grond afleggen

rf

eerder beperkt. Enkele grotere wolfspinnen zijn wel in staat om groo

te afstanden afte leggen, waardoor ze bestempeld kunnen worden

o

o

als soorten met een grote home-range. Lange-afstands migratie is
daarentegen een algemeen fenomeen door middel van'ballooning'.

FiguuÍ 1j.3. Verspreiding van Argenna subnigío Íkustkaaídedje) in België.

nventarisatie en soortenaantallen

Hierbij laat de spin zich aan een lange spindraad meedrijven met de

ln Vlaanderen werden tot nu toe 6o8 soorten waargenomen, waarvan

luchtstromingen, waardoor ettelijke kilometers afgelegd kunnen wor-

er 257 in de kustduinen en de schorren werden opgemerkt. De be-

den. Uiteraard is deze manier van verbreiding mechanisch gelimi-

monsteringen gebeurden in het verleden praktisch uitsluitend via bo-

teerd aangezien enkel voldoende lichte [kleine] individuen hiertoe in

demvallen gedurende jaarrondbemonsteringen.

staat zijn. Bij grotere soorten ILycosidae, Thomisidae] zal deze me-

en schorcomplexen werden heel intensiefonderzocht, onder meer in

nier van dispersie dan ook beperkt zijn tot de juveniele stadia.

het kader van enkele monitorings- en inventarisatiecampagnes

Deze aeronautische dispersie is daarenboven niet enkel gebonden

IHuaLÉ, r975; HUBLÉ, r976; VAN

aan mechanische beperkingen van de spin zelf, ook de meteorologi-

r98r; Bnrnr &

sche condities zijn hierbij van groot belang, aangezien opwaartse

r997; Barnr & Marrmrl r999; Bor.rre et ol.,1ggg; L. Baert et al.,

luchtstromingen enkel voorkomen bij een hoge temperatuursinver-

ongep. gegevensl.

DesEr.roen,

BTERVLTEï,

r978;

Vooral de grote duin-

HUBLÉ

& Mrerrnrl

r993; Mrelrarr, r993; Bor.rrr & Heruonrcxx,

sie bij koude nachten en warme dagen [Vucrrs & Vlr.r WrrcEnoeN,

r976]. Daarenboven komt geen aeronautische dispersie voor bij te

ln Vlaanderen werden zo5 soorten op de Rode lijst geplaatst. Daar-

sterke winden [maximaal 3 meter/seconde].

van komen er 36 lo voor langs de kust [Mnrrrarr et al., r998]. ln

figuurt7.4 wordt het gemiddeld aantal soorten per habitat weergegeven alsook het gemiddeld aantal Rode lijst-soorten. Daarbij vallen

direct de hoge aantallen Rode lijst-soorten ten opzichte van het totaal aantal soorten op in de thermofiele en zandige habitats: helmduinen, korte schrale graslanden, mosduinen, jonge duinpannen en
lage struwelen van kruipwilg oí duinroosje. Omdat wegens het uitblijven van analoge intensieve bemonsteringen in het binnenland, een
bepaling van aandachtssoorten op basis van hun voorkomen in
Vlaanderen moeilijk is, worden alle Rode-lijstsoorten als aandachts-

soorten bestempeld. ïoch kunnen we in het algemeen stellen dat
zand-, zoulgebonden en thermofiele soorten wegens de relatieve
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zeldzaamheid van hun habitat in de rest van Vlaanderen proportio-

Om de verschillende spinnengemeenschappen te kunnen onder-

neel meer voorkomen in de kustduinen. Deze worden in de onder-

scheiden werden in totaal t78 jaarcycli-vangsten bestudeerd door

staande bespreking dan ook in rood weergegeven.

middel van de klassieke ordinatie en classificatie-technieken.
Door middel van een rwtruspln-classificatie konden in totaal t6 verschillende gemeenschappen, met hun ken- en indicatorsoorten, onderscheiden worden. Ordinatie van deze gemeenschappen
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Figuut 17.4. Aantal soorten [alle soorten en Rode lijst-soorter ÍMaELFAlr e, a/., r998]: gemiddelde en standaarddeviatie per bodemval] in de verschillende onderscheiden habitats in de kustduinen en schorren.
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[figuur r7.5] illustreert duidelijk het belang van drie sturende para-
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Bij deze ordinatie valt duidelijk het hygrofiel karakter op van de gemeenschap van spinnen in de zeereep, wat verklaard kan worden

door de hoge luchtvochtigheid. Ook opmerkelijk is dat de mate van
verstoring zo sterk bepalend is voor de gemeenschapsopbouw. Zo

^o)

o

400

.L-

worden de gemeenschappen van schrale vegetaties in duinpannen,

die een jaarlijkse maaibeurt ondergaan, duidelijk onderaan gegroepeerd. De ordening van de gemeenschappen van open vegetaties

illustreert ook duidelijk de verstorende invloed van begrazing en
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aan minder verstoring onderhevig zijn.
Bij de volgende bespreking wordt de gevonden gemeenschapsinde-

ling gevolgd. De aandachtssoorten worden bij de gemeenschap besproken waarbij ze de hoogste presentie bereiken [preferentials].

Het gemiddeld aantal [aandachts]soorten over de verrichte bodemvalbemonsteringen wordt tevens weergegeven. Voor de Nederlandse
namen baseerde we ons op JoceuÉ [r992] voor de dwergspinnen
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deraan bij de hooilandgemeenschappen gegroepeerd, terwijl deze
van mosduinen en helmduinen langs de binnenduinrand blijkbaar

@
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zandtransport. Zo worden de gemeenschappen van helmduinen in
de zeereep en de gemeenschappen van begraasde graslanden on-
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IErigonidae] en Rosenrs [r998] voor de niet-dwergspinnen. Een over-

zicht van al de in bodemvallen gevonden soorten [:grondactieve
soortenl wordt gegeven in bijlage.

Figuur t7.5. Ordinatie van de spinnengemeenschappen

in de Vlaamse kustduinen.
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De twee resterende schorrecomplexen langs de kust [de

Helmduinen langs de zeereep werden langs de kust uitgebreid

lJzermonding te Nieuwpoort en het Zwin te Knokkel werden uitge-

bemonsterd te De Panne, Koksijde, Oostduinkerke en Nieuwpoort.

breid bemonsterd door middel van bodemvallen en sleepvangsten.

Door het sterk dynamisch karakter van deze habitat werd de klassie"

Schorren worden gekenmerkt door een typische halofiele fauna

ke bodemvalmethode aangevuld met gerichte handvangsten
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zijn kustgebonden in een iets rui-

[Oostduinkerke en De Panne]. De typische soorten van kaal zand
zi.jn grondactieve jagers, met typische schutkleuren: Philodromus

phallax lkustrenspinl en Arctosa períta lzondwolfspinl. Enkele soorten

mere betekenis: zeeschorren en schorren langs de Zeeschelde.

maken een holletje [A. perita], andere soorten zoals Agroeca cupreo

Typische schorresoorten kunnen onderdompeling gedurende een

lgou

lange tijd goed verdragen door de aanwezigheid van een hydrofobe

lhelmmorpissal en Ero aphono lvíerspitsspinneneter] schuilen in de

beharing op het abdomen. Daardoor kan lucht vastgehouden wor-

helmpollen. Door de hoge luchtvochtigheid in de pollen in de zee-

den onder water, waardoor de zuurstofbevoorrading verzekerd blijft.

reep treífen we er ook soorten aan van moerassen of venen lMicoria

Veel soorten lgenera Erigone, Oedolhoroxl worden gekenmerkt door

romano, de zuidelijke mierspin en M. nivoyi - het zogenaamd Dubbel

twee tot drie generaties per jaar, een snelle ontwikkelingstijd en een

Ecologisch Voorkomen]. De enige echte typische en exclusieve duin-

goed aeronautisch dispersievermogen. Cemiddeld komen twintig

soort is Baryphymo marítimum lhelmgras-putkopje, figuur t7.tl. Ze

soorten voor op de schorren, waarvan 7 b5%l op de Rode lijst geno-

werd pas in r97o in Groot-Brittannië beschreven en komt enkel voor

teerd staan.

in helmpollen aan de zeezijde in de voorste zeereepduinen.
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Langs de binnenduinrand komen analoge vegetaties voor, maar de

luchtvochtigheid ligt daar door de grotere afstand van de zee heel
wat lager. Wellicht daardoor vinden we een heleboel typische soorten daar niet meer terug. De meest typische soorten hier zijn
Micoria dives lprachtmierspinl en Arctoso perita. De helmpollen funge-

ren tevens als een vangscherm voor aeronautische dwergspinnen

gekend van Cabourl, Sitticus saltotor lzandspringspinl, Alopecosa fabrilis

[akker en schorsoorten], die er in de nazomer massaal stranden.

lgrote ponterspinl, Ceratinopsís romono lbosplotkopjel, Metopobactrus

Gemiddeld komen z5 soorten spinnen in deze habitat voor, waarvan

prominulus lkalkgrosdwergspinl, Trichopterno cito lstekelloos putkopjel en

t

z 148%l

Rode-l

ijstsoorten.

Wolckenaeria stylifrons {plat síerkopjel. Acorthauchenius scurillus lbleek
haarkopjel is een echte miereneter die praktisch het hele jaar door in

Mosourr'r

de nesten leeft van de buntgrasmierlLasius psammophilusl en/of de
grasmier [Tetromorium coespituml. Daardoor wordt ze slechts zelden

Mosduinen zijn in de duinen de best bemonsterde habitat: De

gevangen met bodemvallen

Panne [Westhoek, Houtsaegerduinen], Adinkerke [Cabour], Koksijde

IDoornpanne], Oostduinkerke [Ter Yde],

N

ieuwpoort [Simli-duinen

Konr

outNCRAsLAND

en lfzermondingl, De Haan IKijkuit] en Knokke [Zwin]. Cemiddeld
kan gesteld worden dat een z6-tal soorten mosduinen als habitat

Korte schrale graslanden zijn momenteel in onze kustduinen een

hebben. Daarvan staan er gemiddeld t3 f5o%l op de Rode lijst.

zeldzame habitat. Enkel deze in de De Panne [!íesthoek],

Naargelang de ligging, de grootte en het type mosduin, kan het

Oostduinkerke [Ter Yde], Nieuwpoort !.lzermondingl en Knokke

totaal soortenaantal alsook de fauna samenstelling soms grote ver-

[Zwinbos,les] werden in het verleden bemonsterd. Door konijnen kort

schillen vertonen. Algemeen kan gesteld worden dat de meest actie-

gehouden graslanden behoren op arachnologisch gebied tot de rijkste

ve mosduin bewonende soorten gekenmerkt worden door een grote

van het hele duinecosysteem. Ze worden niet alleen gekenmerkt door

droogteresistentie en/of uitsluitend nachtactief zi.jn. Andere soorten

een grote soortenrijkdom [gemiddeld 34, maximum 47] maar tevens

ontwijken deze klimatologische ongunstige omstandigheden door

door het grootste aantal Rode-lijstsoorten Ir4 tot 34

de zomer waarschijnlijk te overleven als ei en de wintermaanden in

genomen soortenl. Vele soorten komen ook voor op de soms nabijge-

een adult stadium door te brengen. Alle soorten leven uiteraard op

legen mosduinen en kruipwilgmozaïeken. De botanisch rijkste gras-

de grond of in holletjes tussen de mosvegetatie.

landen [droge tot vochtige schrale graslanden van de Westhoek en Ter

De belangrijkste soorten zijn Zelotes longipes lstekelkampootl,

Yde] zijn eveneens het meest waardevol op araneologisch vlak. Alle

Xysticus sobulosus lzandkrobspínl, X. ninníi lduinkrobspin, enkel

soorten zijn grondactieve predators, met over het algemeen een eer-

%"

van alle waar-
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der beperkt aeronautisch dispersievermogen. Net zoals bij de vorige

,oNcE, vocHTrcE
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gemeenschappen zijn veel typische soorten thermofiel.
De spinnengemeenschap in ionge pannen is door de zonatie van
Specifieke soorten die enkel op de kortgrazige vegetaties voorkomen

kaal nat zand, lage kruidachtige vegetaties met kruipwilgmozaïeken

zijn Phlegra fasciato lgestreepte springspín), Pordosa monticola lduinwolf'

en vitaal duindoornstruweel heel divers. ln de pioniersfase vormen

spi
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nl,

Al opecosa

barbipes lpa aspa ntserspi nl, Hypsosingo albovittata lwit-

zand gebonden

soorten lArctosa perita,

Phi lod ro m us fal I ax, Xysticus

vtekpyjamospinl en Ceraïinopsis sïaïiva lweideplatkopiel. De heel zeldza-

sabulosusl de dominante groep. Bij verdere begroeiing zullen soorten

me myrmecofiel Mastiguso ariëtina lkleinoogzweeppalpspinl werd bii

die gebonden zijn aan korte thermofiele graslanden lArgenna subnigro,

ons enkel gevonden in de buurt van nesten van

Lasíus psammophilus

sub

rdoso

m o nti

cola,

Pa ro

pelecopsis

n

em oral isl

ook versch

i

j

nen.

Door het geregeld overstromen van deze habitat gedurende de winter-

en Tetramorium coespitum.
Argenna

Po

nígra lbodemkoa rdertjel, Zel otes electus lduinko

m

pootl,

maanden, blijven storingssoorten van de genera Oedothorax en

Zelotes pedestris lstekelkaakkompootl, en Xysticus erraticus lgraskrobspinl

Erigone permanent aanwezig. AÍhankelijk van de overstromingsduur

komen zowel in de korte als de iets hogere en strooiselriikere graslan-

kan de soortensamenstelling van jaar

den voor.

spinnengemeenschap van vitale duindoorn-kruipwilgstruwelen ver-

tot iaar sterk fluctueren.

De

toont een sterke gelijkenis met die van opgaande struwelen en wordt
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dan ook onder deze habitat besproken. Enkel Haplodrassus dalmatensis
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Opmerkelijk is dat deze gemeenschap van lage kruipwilgstruwelen in

[heidekamstaartje) en Xerolycosa miniota [kustwolfspin] ziin aan-

jonge duinpannen gekenmerkt wordt door dezelfde indicatorsoorten

dachtssoorten, alhoewel ze ook in andere dynamische duinhabitats

als deze van mosduinen: Xystícus sabulosus en Xerolycosa míniata.

kunnen waargenomen worden. .longe vochtige duinpannen werden

Enkel de aanwezigheid van Centromerus prudens, een schaduwminnen'

bemonsterd in de !íesthoek en Ter Yde. Cemiddeld worden 3l soorten

de dwergspin, zorgt voor de afsplitsing van de mosduingemeenschap

in deze habitat op jaarbasis waargenomen, waarvan rz [38%] Rode-

en enkel Pelecopsis nemoralis lduin-ballonkopiel bereikt hier haar hoog-

I

ste dichtheden.

ij

stsoo rten.

Rurc

kelpootl. Enkel Thanotus sÍriatus bereikt van deze soorten in deze

ouTNCRASLAND

habitat haar hoogste abundantie [>roo ind/m2 in natte en dichte
Ruige graslanden werden enkel bemonsterd in de

stru i srietvegetatiesl.

Houtsaegerduinen te De Panne en in Ter Yde te Oostduinkerke.
Soorten die in de kustduinen gebonden

zijn

aan gesloten, drogere

Scrnlnr

NAT HooTLAND

graslanden zijn in Vlaanderen wijd verbreid en bijvoorbeeld ook
heel abundant in wegbermen. Voorbeelden zijn o.a. Xysticus crista-

Schrale natte hooilanden [in duinpannen] worden gekenmerkt door

lus, Trochoso terricola, Pardosa palustris en Pachygnotha degeeri.

een jaarlijkse verstoring door het uitgevoerde maaibeheer en winter-

Cemiddeld genomen vinden z8 soorten hier een geschikte habitat,

se overstromin gen. Ze werden bemonsterd in de Westhoek

waarvan slechts twee Rode-lijstsoorten 17,r /ol: Zelotes electus en

Panne, Ter Yde te Oostduinkerke, de lJzermonding

Thanatus striatus. Beide soorten worden respectievelijk onder de

en de Fonteintjes te Blankenberge. Alhoewel heel soortenrijk

korte graslanden en onder de vervilte graslanden besproken.

[gemiddeld 38] komen er slechts weinig specifieke duinsoorten voor.
Een

VERVTLT cRASLAND

MEÍ cE\t/ooN srRU/sR/Er

te

De

te Nieuwpoort

vijftal Rode-lijstsoorten f3/"1vinden hier hun optimale habitat.

Met uitzondering van Ozyptíla sonctuaria lbleke bodemkrabspinl,
Arctosa leopardus lmoswolfspinl en Erigone promiscua lpromíscue sto-

zijn alle soorten wijd verspreid in Vlaanderen en eer-

Vervilte struisrietgraslanden werden in de Vlaamse kustduinen enkel

ringsdwergspinl

bemonsterd in de Houtsaegerduinen en de Westhoekduinen te De

der typisch voor hooilanden in het algemeen. Ze worden geken-

Panne. De fauna vertoont veel gelijkenis met die van ruige, natte

merkt door een hoge overstromingstolerantie [cfr. schorresoorten]

graslanden. Door de aanwezigheid van degraderende struwelen in

en/of een goed dispersievermogen en een snelle ontwikkeling met

en rond deze habitat kunnen er ook schaduwminnende struweel-

meerdere generaties per jaar [kleine soorten].

soorten gevangen worden. Cemiddeld worden 3r soorten gedurende
een jaarbemonstering waargenomen, waarvan 4 Rode-lijstsoorten:
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landen en mosduinen lZelotes longipes, Pardoso monticola,
Parapelecopsis nemoralis, Typhocrestus digitatusl of voor soorten die

334

Natte, onbeheerde graslanden worden gekenmerkt door een arach-

voorkomen in de jonge vochtige pannen lHaplodrassus dalmatensis,

noíauna die veel gelijkenissen vertoont met deze van rietvelden en

Xysticus sabulosus, Xerolycosa miniatal, wat het belang van deze mo-

moerassen in het binnenland [soorten zoals Clubiona phragmites,

zaïeken voor het natuurbehoud onderstreept. ln deze habitat werden

Zora spinimono, Larinioides cornutus, Hypomma bituberculotuml.

het grootste aantal soorten opgemerkt [44], waarvan

Veelal is de strooisellaag goed ontwikkeld en heerst er het hele jaar

Rode

door een vochtig microklimaat. Tijdens winterse overstromingen

gebonden zijn aan de specifieke vegetatiestructuur zijn

migreren de spinnen naar de toplaag van de vegetatie oízoeken ze

Chei

overwinteringsplaatsen

op in holle stengels en in de strooisellaag.

t4l3zlolin

de

lijst van de Vlaamse spinnen zijn opgenomen. Soorten die echt

racanthium virescens lgroene spoorspi n) en Ageleno labyrinthica

lgewone doolhofspinl.

Ruige natte graslanden werden in de Vlaamse kustduinen door mid-

Veel Rode-lijstsoorten werden reeds besproken onder de habitat die

del van jaarcyclus-bemonsteringen

effectief hun voorkeur in de adulte levensfase geniet Ikorte graslan-

geïnventariseerd in de Westhoek,

de l.lzermonding en de Fonteintjes.

den, mosduinen, jonge vochtige pannen].

Specifieke aandachtssoorten zijn Ozyptila brevipes lwitrugbodemkrab-

Roosl

spínl, Tíbellus maritimus en Baryphyma protense.

D urN
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De arachnofauna-samenstelling

ES D\)íE RC STRUWE E L

van duinroosjesdwegstruwelen is

sterk aÍhankelijk van de omringende vegetatie. Kleinschalige mozaïDwergstruwelen van kruipvilg, veelal in mozaïek met korte en/of

eken met korte graslanden zijn rijk en worden gekenmerkt door typi-

ruige duingraslanden ofjonge vochtige pannenvegetaties zijn een

sche soorten van deze habitat die in het strooisel overwinteren of

uiterst rijke habitat aangezien zowel typische struweelsoorten als

schuilen. Dwergstruwelen in gesloten graslanden ziln minder soor-

soorten van de omringende habitats er voorkomen.

tenrijk en worden voornamelijk bevolkt door eurytope graslandsoor-

Het strooisel van kruipwilg fungeert als een belangrijke overwinter-

ten. Enkel Ozyptila atomaria lgrote bodemkrabspinl wordt als enige

ings- of schuilplaats voor soorten die typisch zijn voor korte gras-

aandachtssoort bijna steeds terug gevonden.

Duinroosjesvegetaties werden bemonsterd in Oostduinkerke [Ter

De meest speciíleke bossoorten zijn Pardosa saltans lzwarthandbos-

Yde] en De Panne [!íesthoek]. Het aantal Rode-lijstsoorten is hoog:

wolfspin) en enkele wielwebspinnen lAraneidoel zoals Araniella cucur-

gemiddeld r3 op een totaal aantal soorten van 33 l39o/ol.
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merspinl en Cyclosa conica lkegelspinl.
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Bemonsteringen door middel van bodemvallen gebeurden enkel in

srRUV./EEL

Oostduinkerke [Hannecartbos], alwaar zij aangevuld werden met talAlle bemonsteringen van struwelen worden onder dit habitattype

rijke klopvangsten. Aanvullende vangsten in een duinbos in de

besproken. De arachnofauna bestaat zowel uit strooisel, kruidlaag

Perroquet-duinen te Bray-dunes Ieverde nog enkele faunistische

als struiklaag bewonende soorten. Veel soorten zijn uitgesproken

aanvullingen. Enkel in het Hannecartbos werd de zeldzame arbori-

schaduw- en vochtminnend. Met uitzondering van Agroeca lusotica

cole renspin Philodromus praedatuslboomrenspinl van oude looÍbos-

lkleine heidebodemspinl, Clubiona frisia lhelmzakspinl, Hahnia nava

sen waargenomen. Van de 37 met bodemvallen regelmatig gevangen
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soorten, behoorde geen enkele tot de Rode lijst. De aanvullende

Maso gallicus fveer-dwergstekelpootl betreít het allemaal in

klopvangsten leverden een r5-tal extra soorten op, waarvan één op

Vlaanderen zeer algemene soorten, zonder een echte nauwe habitat-

de Rode lijst vermeld is.

bi nd i ng.

Struwelen werden bemonsterd in De Panne [Westhoek] en

VrncnlvrN

zANDr6

TERRETN

Oostduinkerke [Ter Yde]. Cemiddeld werden 35 soorten gevangen,
waarvan gemiddeld een viertal [rr%] Rode-lijstsoorten.

Vergraven zandige terreinen zijn de habitat bij uitstek voor storings-

soorten, die eveneens heel abundant zijn in jonge pionierpannen,

Dutt'tsos

schorren en akkers. De dwergspin Erigone arctica [schorrendwerg-

spinl is over het algemeen heel abundant.
Door de vrij jonge leeftild van de duinbossen aan de Vlaamse kust, is

Op een totaal aantal soorten van r3 werden drie Rode lijst-soorten

het aantal typische bossoorten eerder laag te noemen, dit in tegen-

l4%oj regelmaÍig opgemerkt: Xystícus sabulosus, Arctosa períta en

stelling met bijvoorbeeld duinbossen in Nederland oí de Kempen.

Xerolycoso miniota. Het

zijn soorten met een goed dispersievermo-
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H

et ontbreken van karakteristieke soorten in de geschikte habitat:

het gevolg van lokaal uitstervenl

ï6

gen die eerder typisch zijn voor helmduinen oíjonge pannen en bij-

ln het huidige duinlandschap behoren soorten van schrale thermo-

gevolg bij deze habitats werden besproken.

fiele duingraslanden tot de sterkst bedreigde omdat hun specifieke

Vergraven zandige terreinen werden in de kustduinen enkel bemon-

habitat sterk in oppervlakte afnam sedert het begin van de zoste

sterd te Nieuwpoort l.lzermondig]. Ter aanvulling werden twee jaar-

eeuw. Dit is niet alleen een gevolg van de toenemende urbanisatie,

bemonsteringen van de Marchand-duinen [Bray-Dunes, Fr.] opgeno-

maar intern minstens evenzeer door een toenemende verruiging en

men in de analyse.

struweelvorming. Daarenboven zijn de kortgrazige droge tot vochtige graslanden en de mosduinen nog eens sterk versnipperd waardoor ze soms sterk geïsoleerd raken van elkaar. Door oppervlakte-

vermindering zullen de populaties in aantallen sterk afnemen, wat
de kans op lokaal uitsterven door omgevings-stochasticiteit sterk

vergroot [HANsKr, r999]. Door de tegenwoordige landschapsconfiguratie kunnen we bijgevolg verwachten dat de populatiestructuur recent evolueerde van een continue grote populatie naar een netwerk
van kleine geïsoleerd populaties, waarbij de uitwisseling afhankelijk
is van de soortspecifieke dispersiecapaciteiten.

lndien we het aantal soorten in functie van het beschikbare oppervlakte bekiiken blijkt inderdaad dat kleine fragmenten op zich niet
soortenarmer

zijn dan grote. lndien echter enkel gekeken wordt

naar

de specifieke soorten, blijkt deze trend wel duidelijk [figuur t7.6].
Het verlies aan typische soorten wordt met andere woorden gecompenseerd door de aanwezigheid van soorten van de omliggende ma-

trix die de kleine mosduin- of graslandvlekken zullen bevolken door
vergrote randeffecten.
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I SAMENVATTINC

FIel\loeRs, THE coAsTAL DUNEs ARE AN IN,IPoRTANT HABITAT FoR

TERRESTRIAL SNAILS.

A TOT T

INVENTORY OF THE COASTAL ZONE INCLUDES 77

spEclEs, AppRoxtMATELy rHREE eUARTERs oF THE TorAL NUMBER tN FLANDERS. THts HtcH pRopoRTloN ts ALso REFLEcTED tN coAsrAL sPEclFlclrY.

Nrlnly toTo

oF THE FLENítsH LAND sNAtL spEctEs rs EssENT|ALLy REsrRtcrED To rHE coAsrAL lnea. To A LARGE ExrENT, THls

TED TO THE CALCAREOUS DUNE SOtL5, ALÍHOUGH DROUCHT t5 ALSO AN ll\,4PORTANT ENVTRONMENÍAL CHARACTERISTIC. AS
FACTOR FOR EXAMpLE, THTCK WHTTE SHELLS ARE STRTKTNCLY ABUNDANÍ

\ílÍHlN

LAND sNAtL FAUNA HAs CHANcED DRA5TcALLy DURTNc rHE pAsr cENTURy.

srRiKtNG. THts rREND cAN
lru

rHts nrsprcr, THE

BE ATÍRtBUTED

EsTABLTsHMENT

To

oF A

NATURAL ExpANsloN

NUMBER

or

lN

PATTERN

cAN

BE ATTRIBU-

an eOapUtlON TO THlS STRESS

COAST-SprCtrtC HeLtCtOle.
pARTrcuLAR, THE ExpANsroN

or Arlaltttc

AND MEDTTERRANEAN sPEclEs Is

spectrs'AREAS BUT HUMAN EFFEcrs pRoBABLY PLAY AN tMPoRTANT RoLE As \iíELL.

oF spEcrEs sEEMs ro corNcrDE wrrH THE WoRLD !íARs.

DE KUsïoulNEN voRMEN BTNNEN VLAANDEREN EEN

BELAN6RTJKE HABTTAT

DE KUsrzoNE; DRtE vtERDEN vAN DE ToTALE VtAANTSE LANDSLAKKENFAUNA.

vooR LANDsLAKKEN. lru

Dtr Hooc

rouar

wERDEN 77 sooRTEN

oorr

wAAR6ENoMEN rN

AANDEELwEERSptEcELTztcH EVENEENS tN DE KUsrspEctFtctrEtrvAN

DEZE ORGANISI\4ENCROEP; AIlNN TOTO VAN DE LANDSLAKKEN IN VLAANDEREN WORDT NAGENOEC UITSTUIÏEND AAN DE KUSÏ GEVONDEN. DC XIITNI;TOOV

VAN DUINBODEIVIS VORMT HIERVOOR EEN BELANGRIJKE VERKLARENDE FACTOR I\4AAR OOK DROOGTE IS EEN CRUCIAAL I\,,lILIEUKENIVERK. DC OITXE \)íITTE HUIS.
JEs, opvALLEND Bt, DE tvtEEsrE KUSTspECtFtEKE

De slnerustelltNG vAN DE

ArLlNrtscgt

Hrltctolr,

LANDSLAKKENFAUNA

ts tN

voRMEN EEN AANpAsstNG AAN DEzE srRESsFAcroR.

DE Loop vAN DE vooRBlJE EEUw srERK vERANDERo.

Voonel

DE utrBREtDtNc vAN HET AANTAL

EN MEDTTERRANE sooRTEN ts oevALLEND. Drze rnrruo woRDr ToEGEscHREVEN AAN EEN NATUURLTIKE AREAALUITBREtDtNG r\,tAAR

SELIJKE FACTOREN SPEELDEN VERMOEDELIjK EEN BELANGRI,KE ROL,

WERELDooRLoc EN.

ZO

ooK

t\4EN-

LIJKT DE VESTIGING VAN EEN AANTAL SoORTEN SAMEN TE VALLEN MET
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lnleiding

kken bijvoorbeeld rechtstreeks

Cera

omvangrijkste klasse der weekdieren [Phylum Mollusca] die zowel in

op de vochtigheid en de kalk in de bodem [Ourcrno et ol., t993;

de zee, in het zoetwater als op het land leven
r9881. Wereldwijd

IPFLEcER

& CHarrtero,

zijn er circa 3o.ooo soorten landslakken

r9851. Naar schatting r5oo à 3ooo komen er voor

348

rnon, t 98o1. Zo reageren

Slakken [Classis Castropoda] vormen met zo'n 6o.ooo soorten de

[Sorer,.r,

in Europa in ruime

HERMTDA

la nds la

et al.,'r995; Vencourrnr, r995]. Om uitdroging te vermijden

zi.jn landslakken vooral 's nachts actieí of bij vochtig weer. Ceduren-

de de dag zijn ze dikwijls verscholen in schaduwrijke, vochtige plaat-

zin, d.w.z. de Kaukasus, de Atlantische eilanden en het Nabije

sen onder hout, stenen, in de strooisellaagoÍin spleten. ln open

Oosten inbegrepen [Wrrrs & Currrte lo, 1gg5l. Zo'n 28o soorten zijn

terreinen kruipen sommige slakken overdag op planten, weg van de

inheems in Noordwest-Europa of hebben er zich blijvend gevestigd

hete bodem. Meestal gaat het om huisjesslakken voorzien van een

IKrnNev

& Cavrnon, r98o]. Het aantal soorten landslakken Iinclusief

zogenaamde soortcomplexenl voor België bedraagt

l3t

IDE !ítLDE e,

dikke witte schelp die het warme zonlicht weerkaatst

IKe

nNrv

&

Crvrnoru, r 98o].

a\.,t9861. Afgelopen eeuw werden er in Vlaanderen to4 soorten landslakken waargenomen, waarvan 77 in de kustzone, in het bijzonder

Alhoewel landslakken meestal weinig gespecialiseerd zijn qua voed-

in de duinen. Daarmee nemen de kustduinen een belangrijke plaats

selplant en in een brede waaier van vegetaties worden aangetroffen,

in als habitat voor de Vlaamse en Belgische landslakken. Bovendien

zijn sommige soorten toch gebonden aan bepaalde vegetatietypen.

is de verspreiding van een aantal soorten beperkt tot de duinen

Het is echter vooral de structuur en veel minder de soortensamen-

[Mnnquer,

r

982].

stelling van de vegetatie die bepalend is voor de soorten landslakken
die er voorkomen IMAReuEr, r98z]. Pogingen om rechtstreekse rela-

ln het algemeen wordt het voorkomen van landslakken bepaald door

ties te leggen tussen vegetatietypes en landslakken leidden zelden

het type biotoop Ibvb. bos, moeras, grasland, rots], het microkli-

tot veralgemeenbare resultaten [Arurueurrs, r957; Buror, r965;

maat [o.a. luchtvochtigheid en temperatuur juist boven de bodem],

ScHraro, r9951.

de bodemgesteldheid [o.a. hoeveelheid kalk, hoeveelheid strooisel in
de bovenlaag, textuur, bodemvochtigheid] en de mate van menselij-

ln deze bijdrage wordt eerst ingegaan op de verspreiding en de evo-

ke invloed [o.a. versnippering of vernieti ging van biotopen, introduc-

lutie van de landslakken die het meest werden waargenomen in de

tie van nieuwe soorten, aanleg van parken, tuinen, serresl IKrnNrv &

Vlaamse kustduinen. Voorts wordt het belang van de duinen voor de

Vlaamse [en Belgische] landslakkenfauna kort toegelicht onder de

bijenkorfachtige huisjes, meestal bruin gekleurd. Deze soorten

rubriek Rode lijst. Een volgend deel beschrijft het voorkomen van de

komen voor op meer vochtige plaatsen oí in bossen. Zij vertonen

landslakken per ecotoop en ten slotte worden de aandachtssoorten

sterke gelijkenis met de Pupillidae [tonnetjes] zoals Lauria cylind-

met hun bedreigingen en specifieke eisen weergegeven. De weten-

rocea en Pupilla muscorum die respectievelijk matig en veelvuldig

schappeli,lke naamgeving volgt VnN CoerHeu [r988] en houdt geen

voorkomen. Andere families die in ruime mate aanwezig zijn, de

rekening met de diverse naamswijzigingen waarover nog geen inter-

Zonitidae [in het bijzonder het geslacht Oxychilus of glansslakken],

nationale consensus bestaat. De Nederlandse naamgeving volgt

Limacidae [aardslakken] en Arionidae [wegslakken], tellen geen enke-

BRUyNE

DE

e, al.19941. Over de taxonomische status van diverse vor-

men van de geslachten Vallonia [jachthorenslakkenl, Euconulus flols

lakken],

Cochl

icopo

[a

gaathorens] en

Tri chia [haarsla

kken] i n

Eu

ropa

is er momenteel geen eenstemmigheid. Daarom worden de aanwezige vormen gegroepeerd onder de oudste naam met aanduiding s.l.

[sensu lato].

Een volledige

lijst met waargenomen soorten wordt gegeven in bijla-

ge. De tabel is gebaseerd op gegevens van het K.B.l.N. voor de periode r858-1997 en aangevuld met eigen waarnemingen. Twee families
komen talrijk voor: enerzijds de Helicidae met circa 2o soorten en
anderzijds de Vertiginidae Ikorfslakken] met 7 soorten. Bij de
Helicidae vindt men vooral soorten die vanwege hun dikke, witgekleurde huisjes goed aangepast zijn aan droge plaatsen.
Vertegenwoordigers van deze íamilie zijn onder meer de slakken van
de geslachten Condidula [grasslakken] en Cernuella [duinslakken] en
Theba pisana. De Vertiginidae worden gekenmerkt door zeer kleine,

le soort die specifiek is voor de duinen.
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Verspreiding en evolutie van de landslakken in de duinen

zijn daarentegen sterk achte-

De landslakkeníauna in de duinen heeft in de twintigste eeuw grote

De oorspronkelijk aanwezige Helicidae

wijzigingen ondergaan. Natuurlijke factoren [al dan niet rechtstreeks

ruitgegaan, een trend die reeds door Aort',t [r947b] werd vastgesteld.

door de mens beïnvloedl zoals bijvoorbeeld klimaatsveranderingen,

Het betreít Helicella itola, Monacha cartusíana, Candidula unifosciota

evenals menselijke factoren liggen aan de basis van deze faunistische

en Condidula gigaxii.

veranderingen. Vooral voor de landslakken van open, min of meer
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droge plaatsen zijn de veranderingen uitgesproken. Deze trend werd

ln tabel t8.r is het aantal waarnemingen van een aantal soorten

veroorzaakt door het wegvallen van het agrarisch gebruik van de dui-

weergegeven. De gegevens zijn aÍÏomstig van eigen waarnemingen

nen, waardoor het landschap is verruigd en verbost

[de laatste twee decennia] en verwerkt met gegevens van het

[vAN TIL e, al.,

zooz; zie hoofdstuk 'Het kustecosysteem'1. Een andere belangrijke

Koninklijk Belgisch I nstituut voor Natuurwetenschappen [K.B.l. N.].

bedreiging is de introductie van 'nieuwe' soorten. Niet minder dan

Elke waarneming is een vondst van een soort op een bepaalde

acht soorten Helicidae, met een overwegend mediterrane verspreiding

plaats op een bepaald ogenblik. Er wordt abstractie gemaakt van de

en één soort tonnetje

zijn in de loop van de twintigste eeuw voor het

eerst aan de Vlaamse kust levend aangetrofíen [Aolrrl, r947b].

hoeveelheid exemplaren. Hierbij dient tevens oPgemerkt te worden

dat er geen onderscheid is gemaakt tussen een waarneming van een
dood [lege schelp] ofeen levend dier. Enkel de soorten waarvan in

Ondanks hun spreekwoordelijke traagheid, kunnen slakken zich

minimaal drie decennia waarnemingen zijn, worden weergegeven.

sterk en plots uitbreiden. Ceholpen door de zeer mobiele mens, ver-

Uitzonderingen hierop zijn Halicella itola, die snel verdween aan de

huizen de slakken mee. Tijdens de wereldoorlogen is veel materiaal

kust en Cochlicopo lubrica s.1., die slechts tijdens de laatste decennia

in de duinen aangevoerd Ihout, zand, beton, graszoden,..]. ln recen-

werd waargenomen. Tevens is geen enkele naaktslak in de tabel

te tijden gebeurt het vooral met zand in koffers en speelmateriaal.

weergegeven.

Yan Cochlicella barboro, een

bij uitstek Mediterrane soort, is in onze

streken twee maal een populatie waargenomen. Recent is de slak

'uit het niets'verschenen in de omgeving van het Zwin, in de directe
omgeving van een camping [Duraoulrru,

r

988]. Populaties van nieuwe

slakken lijken steeds eerst in de nabijheid van parkings, campings,
... te verschijnen.

<r9oo

Soort
nemora is
Cernuella virgata
Cochlicella acuta
Cochlicopa lubrica s.l.
Lauria cylindracea
Oxychilus draparnaudi
Trichia hispida
Vallonia costata
Vallonia excentrica
Vitrina pellucida
Candidula intersecta
Cernuella aginnica
Helix aspersa
Nesovitrea hammonis
Oxychilus cellarius
Pupilla muscorum
Theba pisana
Truncatellina cylindrica
Vertigo angustior
Candidula uniíasciata
Cernuella jonica
Monacha cantiana
Candidula gigaxii
Helicella itala
Monacha cartusiana
Oxyloma elegans
Va llon ia
lchella s.l.
Totaal aantal waarn.

t2o '3o
1

28

t6

3

'4o

'5o

'6o

'I

6

>r95o

Trend
+

49

27

33

118

'|

42

7

45

85

+

r6

2

35

,I3

r6

68

+

41

+

34

4
4

14

17

4

3r

+

z8

r3

5

63

+

36

25

63

27

73

133

+

8

4

21

27

12

56

+

14

7

1

22

+

z8

27

24

6)

+

ol+
ol+

r6

8

40

57

4

36

12

56

17

98

97

21

2

53

68

35

3

56

78

7

4

o

4
r6

12

z8

13

3o

32

2l

z8

17

63

58

12

12

21

to

24

44

4
4

7

3

5

lo

o
o
o
o
o

3

6

3

o

8

7

3

r6

,I9

21

7

2

21

r5

olo/-"

7

1

ol.

20

39
'l
o3

34

14

47

I

4

I

r6

't6

4

44

45

I

8

't2

3r

<r95o

7

2
3

'go

'|

53
3

'8o

4
29

1

I

'7o

2

6

21

32

4

24

r6

8

,44

t94

r3

532

55

5

3

z6

8

305

819

1231

_)

Tabel r8.1. Trendschatting op basis van het aantal waarnemingen per decennium en voor de totalen voor en na r95o. + vooruitgang; o status quo; - achteruitgang; * vooral rond

r95o een piek, daarna nauwelijks nog waaÍnemingen; ** enkel voor r9oo, op één waarneming in 1946 na.

Soonre

n

DtE vooRUrrcAAN

kunnen handhaven en is heden één van de meest voorkomende soor-

ten in de duinen, vanaíde zeereep tot aan de zure duinen in het binHet grootste deel van de slakken die sinds het begin van deze eeuw

nenland. Cernuella virgata heeft zich over de hele kuststreek verspreid.

uitbreidden, zijn Atlantische of Mediterrane soorten

Na de Tweede Wereldoorlog liikt Cernuella aginnica zich gevestigd te

[KERNEy

et a/.,

r9831. Uit een analyse van de trends blijken twee'invasiegolven',

hebben. De slak heeft zich vanuit Oostende uitgebreid. De kern van

gekoppeld aan de beide wereldoorlogen.

het areaal van deze slak bevindt zich heden in het centrale deel van

Na de Eerste Wereldoorlog blijken Candidulo intersecta en Cernuella

de kuststreek.

virgata zich gevestigd te hebben. De eerste waarneming dateert res-

Spontane kolonisatie vanuit het Zuiden gebeurde door Cochlicella

pectievelijk van 1924 en r935. Condidula intersecta lijkt zich goed te

ocuta en Lauria cylindrocea. De eerste is een Mediterrane soort, de
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laatste een Atlantische-Mediterrane soort. De kern van de versprei-

SoonreN DrE ACHTERUtTcAAN

ding van de eerste soort ligt ten zuiden van de l,zermonding. De
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zijn 'verdwenen' in de kuststreek. Helicella itala

eerste waarnemingen van deze slakken bevinden zich steeds in de

Enkele soorten

onmiddellijke omgeving van de Franse grens. Cochlicella ocuta is

een gekend voorbeeld. Zowel Corsenu [t865] als Aonv [t947al verwe-

thans tot aan de oostkust geraakt. Bii Cochlicello acuto valt de Yet-

zen naar verschillende vindplaatsen van H. italo. Het betrof evenwel

spreiding langsheen de drukke wegen sterk op. Hoe oostelijker

steeds lege schelpen. Levende exemplaren van H. italo werden in

langsheen de kust, hoe geconcentreerder de slak rond wegen en

r946 in Westende aangetroffen. Sindsdien werd de soort niet meer

parkings voorkomt. Louria cylindracea beperkt zich voornameliik tot

gevonden in de kuststreek. Het areaal van andere Helicidae in de

de aangeplante bossen in de kuststreek IDe Haan, De Panne

kustzone nam schijnbaar sterk af. Zo beperkt de verspreiding van

[Calmeynbos] en is waarschijnlijk met plantgoed aangevoerd. Van

Candidula unifosciota, Candidula gigaxii en Cernuella ionico zich heden

hieruit zijn andere bossen en struwelen gekoloniseerd

tot het gebied ten westen van de l,lzermonding. Binnen dit gebied

[Hannecartbos, Doornpanne, ...].

zijn er slechts enkele recente waarnemingen van Cernuello ionica en

is

Condidula unifasciata. De aíname van Cernuello ionica is mogelijk mee

Vanuit het binnenland koloniseerden drie soorten de bossen en

te wiiten aan een determinatieprobleem. Zo zou volgens

struwelen in de verruigde duinen. Het betreft Cepaea nemoralis,

CAMERoN

f'r98o\

C.

Ke

nxev &

jonica hybridiseren mel Cernuella virgoto.

Oxychilus draparnoudi en Cochlicopa lubrica s.|.. Deze slakken kwa-

men binnen het kustgebied steeds op enkele locaties voor, maar

Monacha cartusiano en Monacho cantiona worden recent slechts

hebben zich kunnen uitbreiden dankzij de verruiging. Nu kunnen ze

[zeer] sporadisch waargenomen, nochtans waren ze ooit zeer talrijk

overal in het kustgebied aangetroífen worden. OokTrichia hispida,

in het gehele kustgebied. M. cantiana kwam wel steeds meer voor

Vallonia costato, V. excentrica en Vitrina pellucida hebben hierdoor in

dan M. cartusíana. Yan M. contiano zi,n de recentste waarnemingen

recente tijden een vooruitgang gekend.

bekend, verspreid over het volledige kustgebied. Deze soort komt
evenwel elders in Vlaanderen nog voor.

Rode lijst

Twee slakken die gebonden
gans en Succinea oblonga

zijn aan vochtige biotopen, Oxyloma

ele-

zijn verdwenen of achteruitgegaan aan de

Op basis van de voorlopige Rode lijst van de slakken en tweekleppigen van Vlaanderen IH. van Loen,.f.-P. Maelfait, T. Backel,jau en.l.

kust. Dit is voor het grootste deel te wijten aan het verdwijnen van

Van Goethem, ongepubliceerde datal komen 33 soorten landslakken,

moerasvegetaties in de kuststreek.

van de 77 die

ooit werden aangetroffen in de kuststreek en op

een

totaal van r04 voor Vlaanderen, terecht in één van de categorieën

gd',' zeldzaam',' kwetsbaa r','

gd','met

Toch leverde een recente inventarisatie van specifieke biotopen aan

'waa rsch if n lif k bed rei

de kust tal van kenmerkende soorten op. Het lijkt er dus op dat de

uitsterven bedreigd' of 'uitgestorven'. Naast deze Rode lijst-soorten

overige slakken kunnen stand houden binnen hun specifieke bio-

zijn er 3t soorten met een status 'niet bedreigd' en to soorten die

toop in de kuststreek.

behoren tot de categorie 'onvoldoende gekend'. Het aantal Rode

bed rei

lijst-soorten kan dus nog oplopen indien voor de laatste groep meer
gegevens vrijkomen. Ten slotte kunnen 3 soorten als niet-inheems
voor Vlaanderen worden beschouwd. Het belang van de duinen als

habitat voor de Vlaamse landslakken kan worden afgeleid uit het
relatiefhoog aandeel aan [zeer] specifieke soorten, zoals bvb.
Ce rn

uella -spp. en

Ca nd

idul o-spp.

d

ie' met u itsterven

bed

reigd',' be-

dreigd' of 'zeldzaam' zi.jn. Maar ook voor niet-specifieke soorten,
zoals bvb. Balea perversa, Oxylomo sarsii, Vertigo moulínsiana en
antivertigo lijken de duinen van groot belang.

V.
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Truncatellina €ylidrica

Vedigo pusilla

Punctum pygmaeun

VediSo moulinsiana

Orychilus cellarius
Orychilus alliailus

Carychium minimum
Carychium

Íidentatum

candidul.

int

rsecta

Vedigo angustior

cochlicopa lubíica s.l.
Euconulus fulvus s.l.

tr

Pundum pygmaeum

Zonitoid.s nitidus

Lcotopen

oxychilus draparnaudi

Acgopinélla nitidula

Tíichia hispida

5.1.

Vallonia costata s.l.
Vitra€a p€llu(ida

Figuur r8.r. Schema van de differentiatie binnen landslakkengemeenschappen

aan de kust op basis van bodemvochtigheid en

vegetatiestructuur.
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ln de kustduinen zijn globaal twee landslakkengemeenschappen te

zijn ean het vochtig duin, zoals Pupilla muscorum, Cochlicopa lubrica

onderscheiden: die van het droge duin en die van het vochtige duin.

s.l. en Vallonia

Verdere differentiatie treedt voornamelijk op in functie van de vege-

treffen aan de landzijde van de zeereep.

tatiestructuur [zie flguur r8.r]. Zoals hoger vermeld zi,in de gemeen-

De overheersende soorten van de zeereep, helmvegetaties, mosduin

schappen ook sterk geografisch verschillend, wat schematisch wordt

en droog duingrasland zijn Candidula intersecta en Cernuello virgata.

voorgesteld op figuur r8.2.

ln het westelijk deel van de kustduinen is ook Cochlicella acuïa lal-

pulchello s.l. Ook Cepoea nemorolis is dikwijls aan te

rijk, aan de middenkust Cernuella aginnico [figuur r8.3].
Het mosduin, in mozaïek met helmvegetaties en [duindoorn]stru-

HET DROGE DUIN

weel, heeft meestal een iets armere fauna. Ook het droog duingrasDe gemeenschap van het droge

duin is hoofdzakelijk samengesteld

land heeft dikwijls een arme fauna, alhoewel hier soms verrassende

uit soorten van de Helicidae, waarvan een groot aantal vanafde

soorten opduiken zoals Truncatellina cylindrica of Succinea oblonga.

Eerste Wereldoorlog zijn toegekomen oí ingevoerd. Door deze rela-

Duindoorn- en kruipwilgstruweel op droge grond hebben eenzelfde

tief recente kolonisatie hebben waarschijnlijk vele soorten zich nog

fauna als helmvegetaties.

niet over de hele kust verspreid. Dit zou de grote verschillen in de

Ontkalkt mosduin en zuur vervilt duingrasland hebben een zeer

soortensamenstelling van geli,ikaardige biotopen in de kuststreek

arme fauna, waarin de meeste Helicidae ontbreken. Typisch voor

kunnen verklaren.

deze plaatsen is Nesovitrea hammonis indien de biotoop niet te

Aan de zeezijde van de zeereep worden slechts zelden landslakken

extreem droog wordt.

aangetroffen. Theba pisana is de meest voorkomende. De landziide
daarentegen kan zeer rijk aan mollusken zijn: verscheidende soor-

ten Helicidae komen er voor, maar ook soorten die meer gebonden

HEr vocHTtcE

DUtN

kalkrijk duin

ontkalkt duin

Candidula intersecta

poldeÍ

Truncat€llina cylidrica

Pupilla musco.um
Trichia hispida
Cepaea nemoralis

Vedigo

Theba pisana

Pygmaea

Punctum pygmaeum

Nesovitrea hammoíis

Owchilus.èll,rius

Euconolus fulvus

Cochlicella acuta
Cernuella virgata
Cerbuella lonica
Cernuella gigaxii
(Helicella itala)

cochlicella barbara
(één vindplaats

Cernu€lla aginnica

Knokke)

Figuur 18.2. Schema van de differentiatie binnen landslakkengemeenschappen

aan de kust op basis van ecotooptype en geografie

Het vochtige duin omvat zowel vochtige panne, vochtig grasland en

Euconulusfulvus s.1.. Dikwi,ils is ook Candidula intersecta aanwezig.

moeras, als struweel en bos. Kenmerkend is de aanwezigheid van

ln vochtige pannen is de fauna relatieí soortenarm en samengesteld

min of meer vochtige, schaduwrijke plekken, waar vochtminnende

uit dezelfde soorten als in de vochtige graslanden. Succinea oblonga

soorten een schuilplaats vinden.

en Catinella arenaría, die slechts éénmaal aan de kust levend werd

Deze uit vegetatiekundig standpunt sterk verschillende plaatsen,

verzameld, zijn typische pioniersoorten van vochtige pannen.

worden bewoond door een typische gemeenschap van Vallonia

Duindoorn- en ligusterstruwelen hebben meestal weinig specifieke

costata, Vitrina pellucida, Cochlicopa lubrica s.1., Trichio hispido

soorten en een fauna die overwegend uit de bovenvermelde groep

s.1.,

Oxychilus cellarius en Punctum pygmoeum [wanneer verder naar 'de

van Vollonio costato bestaat Het aantal soorten kan sterk variëren,

groep van Vallonia costota'wordt verwezen, worden deze zes soor-

naargelang er soorten uit de omringende vegetatie in terechtkomen.

ten bedoeld]. Ceen enkele van deze soorten is specifiek voor de dui-

De rijkste fauna wordt gevonden in duinbossen. De bossen van De

nen. Stuk voor stuk zijn het snelle kolonisatoren van kalk- en

Panne en De Haan worden bewoond door een aantal specifieke

nitraatrijke plaatsen, ook in het binnenland.

soorten zoals Laurio cylindracea, Vertigo angustior en Truncatellina

Vochtig grasland, struweel en duinbos hebben elk hun combinatie van

cylindrica. Ook worden hier en daar in duinbossen zeldzaamheden

karakteristieke soorten, die de genoemde soortengroep aanvullen.

aangetrofíen zoals Balea peryersa, Vertigo moulinsiana en Vertigo

Vochtig grasland is momenteel erg zeldzaam in de kustduinen.

pusilla, naast meer courante bossoorten als Discas rotundatus,

Alhoewel de fauna sterk kan verschillen naargelang de vegetatie en

Orychilus alliarius, Carychium tridentatum en Aegopinella nitidulo. De

de vochtigheid van de bodem, is de fauna doorgaans interessant.

bovenvermelde groep van Vallonio costoto is steeds aanwezig.

Vertigo pygmaea, Vertigo ontivertigo en Vertigo ongustior komen er

een weinig voor naast een aantal soorten die zelden in de duinen

worden aangetroffen, zoals Zonitoides nitidus, Vitrina crystallina of
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Figuuí r8.3 Recente en voormalige verspreiding van Cernuella aginnica [Franse duinslakl, C. jonica [Griekse duinslak] en C. virgata [bolle duinslak] aan de Vlaamse kust.

B

espreking van de aandachtssooíten

Sllxxrru vAN

HET DRocE DUtN IHELMVEGETATTE, MosDUtN

EN DROOG DUTNGRASLANDI.

van Brussel [Aoer'l, r947a: map t2r; DE WTLDE et ol.,'r986:1o4; vetzameling H. Devriesel.

I
I

Candiduta gigaxii fcrrlrree, r85ol - grofgeribde grasslak

Candiduta unifasciata [porREr,

r8orl - éénbandige grasslak

Bij gebrek aan recente waarnemingen van levende dieren in de dui-

De grofgeribde grasslak is een oorspronkelijke bewoner van de dui-

nen is het onduidelijk in welke biotoop de éénbandige grasslak lee{t.

nen, die vermoedeliik onder invloed van concurrentie met geïntro-

Lege huisjes worden aangetroffen

duceerde soorten achteruitgaat. Ze wordt op momenteel vooral aan-

mosduin. ln het binnenland bewoont ze vooral droge kalkrijke gras-

getrofíen in helmvegetaties en mosduin, maar er zijn ook popula-

landen met korte vegetatie. ln Vlaanderen alleen bekend van de

ties gevonden in duindoorstruweel. ln Vlaanderen komt ze vooral

kustduinen en van opgespoten terreínen [Aonm, r947a: map ll9;

voor in de kustduinen, opgespoten terreinen en graslanden in de

Aoet,l, r947b: 3;

omgeving van Brussel [Aolrr,r, rg47a: map 120; DE !ítLDE et al.,'r986"

I

ro5; verzameling H. Devriese].

De Franse duinslak komt meer in het oostelijk deel van de kustduinen

I

Candidula intersecta [cornrr, r8ot] - fi)ngeribde grasslak

voor [figuur t8.31. Ze bewoont vooral helmvegetaties en mosduin,

De

fingeribde grasslak is de minst kieskeurige soort van de familie

maar ook droge ruderale duindoornstruwelen. Ze is gebonden aan

Helicidae. Ze komt zowel in het droge als in het vochtige duin voor.

kalkri,ike plaatsen. ln Vlaanderen alleen bekend van de kustduinen

Ze is evenwel duidelijk gebonden aan kalkrijke plaatsen, zodat ze in

[Aonr,l, r947b:

de ontkalkte binnenduinen ontbreekt. Ze is daarentegen zeer alge-

'r988: zz en
39 [opm. 85]1.

meen in helmvegetatie, waar ze ook talrijk voorkomt in de over-

I

gangsgebieden naar het vochtig duin. Ze wordt zowel op de zeereep

18531

als meer landinwaarts gevonden. ln het vochtige duin heeft ze een

De Griekse duinslak komt alleen in het westelijk deel van de kustdui-

duidelijke voorkeur voor open vegetatie, zoals duingrasland, maar

nen voor, dikwijls in het gezelschap van Cernuello virgata lfiguur t8.31.

ook voor padderushooilanden en struwelen met voldoende lichtin-

Ze bewoont helmvegetaties, mosduin en droog kalkrijk duingrasland.

val. ln Vlaanderen is deze soort alleen bekend van de kustduinen,

Ze is gebonden aan kalkrijke plaatsen. ln Vlaanderen alleen bekend

van opgespoten terreinen en van enkele graslanden in de omgeving

van de kustduinen [Aoau, tg47b:8;

DE !írLDE

in uitgedroogde duinpannen en in

et al.,'r986: to3l.

Cernuella aginnica [LocARD, 't8941 - Franse duinslak

rz; De Wrroe et ol.,'r986:'ro7; zie ook

Cernuella jonica [voussott,

'18541

:

Vnru CoerHrr,t,

(s717ur1la profugo
[Schmidt,

- Griekse duinslak

DE !írLDE et

ol.,'t986: to8 zie ook

)57

r

o

o
s!

\

f,Ë"ï

ï

l5ó

E

&,

Vrn Gorrutut, 't988: zz en 39 [opm.83]1.

bekend van de Sint-Pietersberg en Voeren [Aolr,a, r947b: r7;

I

Wtoe e, al., r986: rrr].

Cernuella virgata

lot cosrn, r778] - bolle duinslak

De

De bolle duinslak is de meest typische bewoner van helmvegetaties

I

en mosduin [figuur r8.3]. Ze wordt ook aangetroffen in droog kal-

De kleíne karthuizerslak werd [zeer] recent niet meer aangetrofíen in

krijk duingrasland. Ze is gebonden aan kalkrijke plaatsen en ont-

de kustduinen. ln Vlaanderen voornamelijk bekend van de kustdui-

breekt in de binnenduinen. ln Vlaanderen is deze soort alleen

nen en van opgespoten terreinen [Aonu, t947a: map 127i De Wtroe

bekend van de kustduinen en van oPgespoten terreinen

et al., t986:

[ADAM,

Monacha cartusiana

[MULLER,

t774] - kleine karthuizerslak

tt6l.

1g47a: map rzz; De WtLoE et al.,1986:'ro6]1.

I

I

De zandslak is een typische bewoner van de zeereep en van helmve'

Cochlicella acuta lMotLER,'r7741 - slanke duinhoren

theba pisana

luitrca,

ry741 - zandslak

De slanke duinhoren komt vooral voor in het westelijk deel van de

getaties. ln de zeereep is het dikwijls de enige soort. ln Vlaanderen

kustduinen. Het is een bewoner van helmvegetaties en kalkri.ik duin

alleen bekend van de kustduinen en van oPgesPoten terreinen in

grasland. ln Vlaanderen alleen bekend van de kustduinen [Aoet,t,

het kustgebied en de Antwerpse haven [Aolr'4, r947a: mapt34; Aolt,t,

1947a: map tz6; Aoera, t947b:'r9; Dr

Svrr, t983: z4; DrW,loe et ol.

a

r986: tt4l.

I

De bolle duinhoren werd tweemaal aangetroffen in de duinen, maar
[ADAt'4,

't947b:'r9). Een recente vindplaats bevindt

zich op de grens met Nederland, nabii een camping [Duuourtru,
r988]. De soort heeft er nog steeds een populatie [collectie

B.

Vercouterel.

I

Helicella itala

[LTNNAEUs, t7581

DE wrLDE

et ol.,'r986:'rz7l.

Trochoidea elegans

laurrtv,

17911 - sierltjke pyramideslak

De sierlrjke pyramideslok werd éénmaal aangetroffen in de duinen,

Cochlicello barbara [rtrrurrus, t7581 - bolle duinhoren

hield geen stand

tg47b: z't;

- heideslak

De heideslak is verdwenen aan de kust. Eén enkele PoPulatie is na

de Tweede lVereldoorlog aangetroffen te !íestende. Voorts werden

regelmatig lege huisjes gevonden. ln Vlaanderen recent enkel nog

maar de populatie hield geen stand. ln Vlaanderen enkel bekend
van die vindplaats [VAN GorrHeu et al., t979].

LANDSTAKKEN vAN HET

vocHTtc DUrN [vocHTr6E

pANNEN

sÍRU!íEEL EN DUTNEOSI

I

Pupilla muscorum

[LTNNAEUs, r718l

- mostonnetje

Het mostonnetje is een weinig kieskeurige soort, die zowel in het
droge als het vochtige duin kan worden aangetroffen. Ze komt voor

I

Balea perversa [LTNNAEUs, 17581 - schorshoren

in helmvegetatie, mosduin, vochtige duinpannen, struweel en duin-

De schorshoren werd alleen aangetroffen op populieren in De Panne

bos. Ze is gebonden aan kalkrifke bodem en ontbreekt daarom in

en in Adinkerke. ln Vlaanderen zijn geen andere recente vindplaat-

ontkalkte duin. Ook in mosduin is ze zelden aanwezig. Zeldzaam in

sen bekend, vroeger nochtans bekend uit meerdere provincies

Vlaanderen [Aonr,r, r947a: map 63; DE

[Aorr'4, r947a: map 83; DE WILDE et al., r9861. Gelet op het voorko-

I

men van deze slak op twee locaties en de gebondenheid aan duin-

De cylindrische korfslak wordl vanwege

bos, is zij kwetsbaar.

vaak over het hoofd gezien. Ze werd vooral gevonden in duindoorn-

I

struweel en bos, maar ook in kalkrijk duingrasland. ln Vlaanderen

Cotinella arenario [aoucrlno-cHlr'rrEREAUx, t8371 - rode barnsteenslak

WrLDE

et al., t986:341.

Truncatellino cylindrica [de Férussac, t8o7l - cylindrische korfslak

zijn minuscule aímetingen

De rode barnsteenslak is aangetroffen in de duinen rond De Panne.

bekend van de kustduinen en één plaats in Brabant [Aonr'l, r947a:

Het is een pioniersoort, die natte duinpannen bewoont. ln

map 56;

Vlaanderen enkel bekend van de kustduinen en opgespoten

fieerd duin, met voldoende biotopen met veel strooisel is van groot

Scheldepolders [DE WrLDE et

a|., t986: r3, K.B.l.N.-collectie]. Vol-

DE WrLDE

et a|., t986'.2r; BoLLEN et ol.,1g9tl. Een gediversí-

belang voor het overleven van deze slak.

doende vochtige pioniervegetaties in de duinpannen zijn van belang

I

om deze slak terug te krijgen.

Van de slakkensoorten van het geslacht Vertigo is de nauwe korfslak

I

een specifieke soort van de kustduinen. Ze komt vooral voor in

Lauria cylindrocea [on cosra, q78] - genaveld tonnetje

Venigo angustior [,EFFREvS, r83ol - nauwe korfslak

Het genaveld tonnetje komt vooral in het westelijk deel van de kust-

duinbos, maar ook in vochtig duingrasland en duindoornstruweel. ln

duinen voor. Het is een typische bewoner van duinbos en van stru-

Vlaanderen zijn buiten de kuststreek enkel nog lege huisles aange-

welen met dikke humuslaag. Behalve enkele vondsten in Brabant is

troffen in Brabant [Aorru, r947a: map 58; DE WILDE et al.,'1986'. z3;

de soort in Vlaanderen enkel van de kustduinen bekend [Aolt'l,

DEvnrrse, r989, Verzameling B. Vercoutere]. Deze slak is gebonden

1947a:

fiep 65;

DE WrLDE

et al.,'r986:36, verzameling H. Devriese].

aan vochtige biotopen en biigevolg zeer kwetsbaar bij verdroging.
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I

sooRTEN

Venigo pygmaea [DRAeARNAUD, 't8orl - dwerg-korfslok

De dwerg-korfslak

Deze soorten worden hier besproken vanwege hun zeldzaamheid in

land en duindoornstruweel. ln Vlaanderen zeer plaatselijk [Aorv,

Vlaanderen

1947ai map 6o; Dr lUtror et ol., z7; Drvntese, r 989]. Deze slak kan

I

overleven in vrij droge biotopen zodat dit de Vertigo-soort is die het

Vertigo antivertigo [DRAeARNAUD, rSotl - dikke korfslok

De dikke korfslakwerd in de kustduinen aangetrofíen in grachten en
36o

koml in de kustduinen voor in vochtig duingras-

in duinpannen. ln Vlaanderen zeer plaatselijk [Aoar,,r, r947a: map 59;
De Wrror et

al.,'t986:25;

DEVRTEsE,

r989]. Deze slak is gebonden aan

vochtige biotopen en is bijgevolg kwetsbaar voor uitdroging.

I

Vertigo moulinsiano [oueuv, r849] - zegge-korfslak

De zegge-korfslak was nog niet bekend van de kustduinen. Tijdens

het voorbereidende onderzoek voor dit artikel, werd ze aangetroffen

in het Hannecartbos te Oostduinkerke. ln Vlaanderen vooral voorkomend in zeggemoerassen in het heuvelend gebied van MiddenBelgië [van de Dender tot de Herk], elders zeer zeldzaam [Aolr.,r,
1947a: map

6r; De Wtor et al.,'t986: z6; Drvntrse,'t989: zr; verza-

meling K. Decleer, H. Devriese en B. Vercoutere]. De slak is zeer
gevoelig voor verdroging en is opgenomen in bijlage

ll van

de

Europese habitatrichtlijn [zie ook vtncourrnr, zooz].

I

Ve,tigo pusilla

[r.,rUrL-en, ry741

- kleine korfslak

De kleine korfslok werd enkel aangetroffen in nat duinbos te De
Haan. ln Vlaanderen enkel recent bekend van die vindplaats. [Aoar'4,

1g47a map 57; De !ítor et al.,'t986;24;

dit een slak van bemoste rotsen.

DEVRtEsE,

r9891. Elders is

minst aan verdroging gevoelig is.

Con.lrri"
Het is duidelijk dat de molluskenfauna van de duinen in de loop van

voor veranderingen in de slakkengemeenschappen. De hierdoor ver-

deze eeuw grondig is gewijzigd. Zo zijn er 8 nieuwe soorten waarge-

anderde waterhuishouding in de kustzone heeft, samen met een ge-

nomen en zijn er 4 verdwenen. Van de ro4 soorten ooit in

wijzigd beheer, er toe geleid dat vele open en/of vochtige biotopen

Vlaanderen waargenomen, zijn er

t9 [preferent tot specifiek, cfr. bijla-

ge] soorten die preferent tot exclusief in de duinen voorkomen

oí

verdwenen zijn. Vandaag kenmerken ruigten, struweel en bossen de
kustzone veel meer dan vroeger.

waarvan sommigen nog op een zeer beperkt aantal plaatsen worden
gevonden.

Niettegenstaande de veranderingen, blijven de duinen gekenmerkt
als een van de belangrijkste habitats voor Iandslakken. Vooral in de

ln eerste instantie is de uitbreiding van de soorten te wijten aan

westelijke du ingebieden, die de grootste ecologische structuurvaria

introducties van landslakken . Zo zijn Candidula intersecto en Cernuella

tie hebben, treft men de rijkste landslakkenfauna's van de kust aan.

aginnica aan de Vlaamse kust respectievelijk voor het eerst waargeno-

men na WO I en WO

ll. Mogelijks konden zij zich, via de aanvoer

van

materiaal zoals zand, hout, enz. vestigen in onze streken. Sommige
soorten zoals Cochlicello acuto en Lauria cylindracea hebben zich dan
weer op een spontane manier kunnen vestigen en komen vooral voor
aan onze Westkust. Deze 'nieuwe' soorten hebben zich op verschil-

lende locaties aan de kust met leefbare populaties kunnen handhaven
en komen op verschillende plaatsen dominant voor. De meeste van
deze soorten

zijn bekend uit het Mediterrane gebied en verschillende

excursieverslagen naar de Vlaamse kust vermelden dan ook een 'zuiderse indruk'

[MEEUsE, r952].

De versnippering van de duinen, de bebouwing en het aanleggen

van infrastructuur, worden eveneens aanzien als mogelijke oorzaken

l6r
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nschappelijke
bida secale

naam

IDRAPARNAUD,

r8or]

Nederlandse

naam Specificiteit Waarnemingen

Korenkorrel

Geen

duinsoort

Twee twijfelachtige

oude

Ecotoop

r

Ecotoop

z

Areaal
!íest-Europees - Alpien

Onbekend
waarnemingen

egopinella nitidula

[DRAPARNAUD,

r8o5]

eirin; uti;lstik

Niet specifiek

Vele oude maar ook

Antropogeen

Struweel/bos

Noordwest-Eu ropa

recente vondsten

rianta arbustorum

Ceen duinsoort

Eén oude vondst

O n be

Grauwe wegslak

Antro pogeen

Vele recente vondsten

Antro pogeen

Eu

rion distinctus vl,errrr, r868

Donkere wegslak

Antro pogeen

Enkele recente vondsten r

Antropogeen

Hol a rcti sch

rion hortensis de rrnusslc, r8r9

Zwarte wegslak

Antropogeen

Enkelerecentevondsten Antropogeen

rion intermedius

Egel-wegslak

Niet specifiek

Verschillende

r

ILTNNAEUs,

758]

NoRMAND, r852

H"est"r.

lr[

rion circumscriptus joHNSToN, 1828

recente

W€st- en Midden-Europa

kend

Struweel

ropa

eí Zuid-Europa

WestBos

!íest"

Eu

ropees

von d ste n

rion rufus Irrurnrus, r758]

Grote wegslak

Verschillende recente

Antropogeen

Antropogeen

!íest- en Midden-Europa

Antropogeen

Eu

vondsten

rion silvaticus
rion subfuscus

LoHMANDER, r937
[DRAPARNAUD, 1805]

alea perversa [uNNAEUs, 1758]

Bos-wegs

I

a

k

An

tropogeen

Enkele recente vondsten

l

Bruine wegslak

Antro pogeen

Schorshoren

Niet specifiek

ropa

Enkelerecentevondsten Antropogeen?

Europa

Enkele oude en recente

West-

Bos

E u

ropa

vondsten

oettgeÍillapallenssrunoru,rgrz

Wormnaaktslak

Ant ropogee n

Enkele oude vonditen

Antropogeen)

andidula gigaxii [nrerrrrn, r85ol

Grofgeribde grasslak

Preferent

Vele oude en recente

Du i ngrasland

andidula intersecta lporREr, l8orl
andidula unifasciata lporREr, !8or]

Filngeribde grasslak

Preferent

Vele recente vondsten

H

Eénbandige grasslak

Preferent

Vele oude enkele recente

Helm

Duingrasland/mosduin West- en Midden-Europa

arychium minimum

Plompe dwergslak

Niet specifiek

enkele

Bos

M

vondsten

Bos

Europa

Helm/struweel

!íest-Europa

vondsten

MULLLR,

1774

t9r!:i:,

Eén oude vondst

elm/d

u

ingrasla nd

Struweel/duinpanne \iíest-Europa

oeras

Eu

rosiberisch

rece nte

arychium trideniatum lnrsio, r8z6j
atinella arenaria

Slanke dwergslak

N

Rode barnsteenslak

S

iet specifiek
peci fi ek

Enkele recente
Eén oude

vondit uit de

Panne

!l'op1
Jonge panne

West-Europa:

Atlantische kust & enkele

otJcHARD-cHANÍERrlux, r8371

hooggebergtes
Blindslakje

Niet specifiek

epaea hortensis [MULLER, r774]

!íitgerande tuinilak

Niet specifiek

epaea nemoralis ILTNNAEUs, ]758]

Gewone tu

N

r88z]
r8541
ernuella virgata [DA cosrA, r778l
hondrina avenacea IBRUCUTÈRE, r792]

Franse duinslak

Specifiek

Vele recente vondsten

Griekse duinslak

Specifiek

Vete recente

Bolle duinslak

S

Haverkorrel

Ge€n

ecilioides acicula

[ML]LLER, r7741

Enkele oude en recente

!íest- en Zuid-Europa

Dui ngrasla nd

vo nd sten

i

ns I ak

iet specifiek

Enkele recente vàndsten

On beke nd

Vele oude en recente

Antropogeen/struweel

We.i-

"n

ttliaaeruerrof"

lielm[os

\íest-Europa

elm

Duingrasland

Zu id- Eu ropa

Helm

Duingrasland

Zuid-Europa

vondsten
ernuella aginnica [rocrno,
ernuella jonica [MoussoN,

peciflek

duinsoort

vonJiten

H

VeL recente vondsten

H

Eén twijfelachtige oude

On beke nd

elm

Duingrasland/mosduin Zuid- en !íest-Europa

Onbekend

West-Europeei - Alpien

vond st

ausilia bidentata [sronu, r765]

Vale clausilia

Ceen duinsoort

Eén oude vondst

Onbekend

cchlicella acuta [M0trER, r7741
ier atlantisch]

Slanke duinhoren

Speciíiek

Vele recente vondsten

Helm

rchlicella barbara [rrrurrrus, r758]

Bolle duinhoren

S

Eén oude vondst [r946

On bekend

pecifiek

!íest-

E u

ropa

Duingraslandf strweelZuid- en West-Europa
Zuid-Europa

De Panne], één recente

vondst [Zwin r988-1998]

Velerecentevondsten

:chlicopa lubrica IuurLrn, r774]
:chlicopa lubricella IPoRRo, r838]

Glanzende agaathoren

N

Slanke agaathoren

Niet specifiek

Enkelerecentevondsten Duingrasland

:chlicopa repentina

Middelste agaathoren

Niet specifiek

Nog geen zekere meldingen

Cladde clausilia

Ceen duinsoort

Een oude

HUDEc,

r960

:chlodina laminata [MoNTAcu, r8o3]

iet specifiek

vondst

IKnokke vz. Colbeau]

Duingrasland

Struweel/bos
St

ruweel/bos )

H ola

rcti sch

H ol a

rcti sch

Europa )
Onbekend

Europa

Wetenschappelijke

naam

Nederlandse

naam

Specificiteit \líaarnemingen

Ecotoop

t

EcotooP

z

Areaal
Holarctisch

Ruwe korfslak

Niet specifiek

Eén recente vondst

Deroceras caruanae [lorroruene, t89t]
Deroceras laeve IuuLrtn, r774j

Zuideliike akkerslak

Antropogeen

Vele recente

Kleine akkerilak

Niet specií'iek

Vele recente vondsten

Antropogeen

Struweel

Deroceras reticulatum [M0tLER, r774]
Discus rotundatus IMoLLER, r774]

Cevlakte akkerslak

Antro pogeen

Vele recente vondsten

Antro pogeen

Struweel

Europa

Boeren knoopje

Niet specifiek

Verschillende recente

Antropogeen

Siruweel/ bós

!íeit- en Midden-Euro

fuconulus Íulvus [uur, r r, r774]
Helicella itala [LrNNAEus, r7581

Cladde tolslak

Niet specifiek

Struweel

Duinpanne

Heideslak

P

Opgerolde tandslak

Ceen duinsoort

5egrijnslak

Niet

Columella edentula

r

[DRAPARNAUD,

8o5l

Bos

vondsten

West- en Zuid-Europa

Antropogeen

Hola rctisch

vo ndsten

Helicodonta obvoluta

[MULLER,

Helix aspersa

r774

]7741

refe re nt

Enkele oude vondsten

Holarctisch

Uitsluitend oude vondsten Duingrasland

West-Europa

Eén recente vondst

Midden-Europa

On bekend

ltwiiíelachtigl
N,ruLLER,

Helix pomatia rtruNetus, t758
Lauria cylindracea [oa cosrA,

Wiln gaa rds

la k

Genaveld tonnetje

17781

specifiek

vondsten
vondst

Vele recente

AntroPogeen

Ceen duinsoort

Eén oude

Onbekend

Preferent

Enkele recente

vondsten

Struweel

Helm

Zuid- en West"Europa

Bos

\íest-Europees

Midden- en Zuid-Euro
M ed

Lehmannia valentiana IDE

FERUssAc,

Antropogeen

Eén recente vondst

Antropogeen

Lichte aardslak

Antropogeen

Eén recente vondst

AntÍo pogeen

Zuid-Europa
\iíest- en Zuid-Europa

Crote aardslak [Tijgerslak]
zwarte kielnaaktslak

Antropogeen

Enkele recente vondsten

Antropogeen

West- en Lutd-Luropa

Antro pogeen

Enkele oude en

Antropogeen

West- en Zuid-Europa

r8zr] Spaanse aardslak

1758
Limax maximus LTNNAEUs, r758
lvlilax gagates [DRAPARNAUD, 18o1]
Limax flavus LrNNA€us,

-

iterraan

recente

vondsten
Monacha cantiana [MoNrAGU, t8o3]

Duinslak [Crote karthuizerslak] Niet specifiek

Vele recente vondsten

Duingrasland

Struweel/ rudera le
vegetatie

karthuizerslak

Monacha cartusiana [MULLER, I7741

Kleine

Nesovitrea hammonis [sröRM, 1765]

Am m onsho renti e

Preterent

Vele oude enkele recente

Niet specifiek

Verschillende recente

Du i ngrasla nd

vond sten

/struweel/bos

Enlele àude en recente

Bos

Zuid- en NoordwestEu

ropa

Zuid-Europa

Du in gra s land

vond sten

Oxychilus alliarius

[MtLLER,

r822]

Loo k-gla

n

ssl

a

k

Niet specifiek

Ontkalkt duin

Palearctisch

líest-

Eu

ropa

vo ndsten

Kelderglansslak

Oxychilus cellarius [M0LtER, 1774]

Niet specifiek

Vele oude en recente

Antropogeen

Bos/moeras

!íest- en Midden-Eurt

Struweel

Bos

!íest-Eu ropa

vond sten

Crote glansslak

Oxychilus draparnaudi [B€cK, r837]

Niet specifiek

Vele oude en recente
vond sten

Oiyto.,

elegans [nrsso, t8z6]

Slanke barnsteenslak

Niet speciíiek

Holarctisch

!íaarnemingen over de
hele kust doch vermoedelijk enkel in de polders

Tweeling-barnsteenslak

Oxyloma sarsii [esvanx, r886]

Niet specifiek

Eén oude

waarneming

[duinen of polders
Punctum pygmaeum
Pupilla muscorum

IDRAPARNAUD

t8o1]

Dwergpuntje
Moston netie

[uNNAEUS, r7581

Onbekend

N

oord-Eu ropees

?]

Niet specifiek

Enkele recente vondsten

Struweel/ bos

Preferent

Vele oude en recente

H

elm

Moeras

Holarctisch

Duingrasland/struweel

Holarctisch

vondsten
Succinea putris

ILTNNAEUS,

Cewone barnsteenslak

r758]

Succinella oUtoni" o*epen*ruÀ, r8or

Langwerpige barnsteenslak

Europa

Niet specifiek

Oude waarnemingen

Over de hele kust [KBIN]
doch vermoedelijk vooral in de polders

ttiet speciflek

!íaarnemingen over de

longe panne duingrasland

Bos Europa & !íest-l

Enlele óude en recente

Antropogeen

Europa

hele kust evenwel

weinig recente
Tandonia budapestensis [HAzAY,

r881]

Slanke kielnaaktslak

Ant ro pogee n

vondsten
Testacella haliotidea

DRAPARNAUD,

Theba pisana [MoLtER, 17741
Trichia hispida ILTNNAEUs, r758]

18ol

Sch i ldslak

Antropogeen

Eén recente vondst

za;dsi;k

Specifiek

Vele recente

Haarslak

Niet specifiek

Vele oude en recente
vond sten

vondsten

!íest- en Zuid-Europa

O n beken d

Helm

Mosduin

Zu id-Eu ropa

Duingrasland

Struweel/bos

Eu

ropa

schappelijke
'ichia striolata

[PnEFFER,

'ochoidea elegans

naam

Nederlandse

naam

1828]

[curlrr, r79t]

'uncatellina cylindrica

Specificiteit Waarnemingen

Ecotoop
On bekend

Niet specifiek

Eén oude vondst

Kegelslak

SpeciÍiek

Tweerecentevondsten Duingrasland

Cylindrische korfslak

Preferent

rr rrnusslc, r8o7l

lllonia costata

I

Enkele oude en recente

Ecotoop

z

Noordwest-

Du i ngrasland

r774]

Ceribde

jachthorenslak

Niet specifiek

Eu

ropa

Zu id- Eu ropa

Struweel/bos

vondsten

[À,!ULLER,

Areaal

rrropi ib"h-tr"1"t
noo rden]

Vele oude en recente vondsten

Du ingra

s

land

Struweel/bos

olarctisch

rllonia excentrica
rllonia pulchella

srERXr, r892

r774]

[M0tLER,

Scheve jachthorenslak

Niet specifiek

Enkele

Fraaie jachthorenslak

Niet specifiek

Vele oude maar ook

recentevondsten Duingrasland

H

ola rctisch

Duingrasland

Struweel/bos

H ola

Du i ngrasland

Struweel

E u

rctisch

recente vondsten

:rtigo angustior lerrnevs, rE3o

Nauwe korfslak

Preferent

Enkele oude en recente

ropa

vondsten

:rtigo antivertigo

IDRAIARNAUD,

r8orl

Dikke korfslak

Niet specifiek

Enkele oude en recente
vo nd

lrtigomoulinsianalDupuy,rE4gl

Zegge-korfslak

N

rrtigo pusilla

Kleine korfslak

Preferent

M0LLER,

r774

iet specifiek

Duinpa nne

Palearcti sch

Bos

Europa

sten

Eén recente vondst

Twee oude waarnemingen Vochtig/bos

Eu

ropa

één recente vondst

)rtigopygmaea[oRApaRNAuD,t8orl Dwerg-korfslak

Prefe rent

Verscheidene oude en

Du in gras la

n

d

Struweel/bos

H ol

Bos

Eu

a

rcti sch

recente waarnemingen
trea crystallina

IMUTLER,

1774]

Gewone

kristalslak

Niet specifiek

Twee oude vondsten,

Du i ngrasla nd

ropa

enkele recente

trina pellucida

[MLiLLER,

r774]

Doorschijnendeglasslak

Nietspecifiek

Vele oude maar ook

Struweel/bos/duinpanne

recente vondsten

)nitoides nitidus

[MULLER,

r774]

Donkere glimslak

Niet specifiek

Enkele oude en recente

vondsten

Ruderale vegetai;à
Hola rcti sch

Struweel

Moeras/duinpanne Holarctisch

-h,
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ABSTRACT /

AaOur 36oo ÍAxA ARE

D|SCUSSED

tN THts BOOK. THts

REPRESENTS ABOUT

zo /" Or

THE TOÍAL NUMBER OF sPEclEs ALoNG THE FLEMISH CoAsT.

THEREFoRE, THEsE FtGURES sHouLD BE usED cAUTlousLY.
368

CoAsrAL spEctFtctry ts MAtNLy

To MUD

tN spEctEs cHARAcrERtsrlc FoR THE'ovttAt,,ttc'AND 'srREssED' LANDscAPE. lN TERMs oF HABlrATs, wE

REFLECTED

FLAT, SALT t\4ARsH, MoBtLE DUNE,

Moss DUNE AND youNG DUNE sLAcK. THE occuRRENcE oF sPEClFlc sPEclEs ls

1\,1cs, THE srREss FAcroRs 5ALT, DRoucHT AND Ll\4E AND THE cHARAcrERlsrc
FLANDERS CAN BE FOUND ALONC THE COAST AS

wHtLE LlvERwoRTs

sEEÀ,t

ro

WCII.

coAsrAL [trltcno]crtulre

. ON

AVERAGE

RELATED

To

4o ro 6o

REFER

sEA AND wlND DYNA%o

or tae

SPEclEs IN

STOruEWORTS, BREEDING BIRDS AND TERRESTRIAL SNAILS ARE BETTER REPRESENTED THAN AVERAGE'

AVotD THE coAsr. WtrHtN THE coNTExr

or FlrlatsH

EcoREcloNs, coAsrAL spEctFtclrY ls MAINLY

THE MosT IMPoRTANT TRENDs IN sPEcIEs coMPosITIoN THAT OCCURRED DURING THE
LANDscApE To!íARDS A cLosED, scRUB Doii||NATED LANDScApE.

lN THE FLoRA.

PAST CENTURY ARE RELATED TO THE CLOBAL TRANSITION OF THE OPEN

lN cetrnlr, THEsE cHANGES

ortra rAxoNoMrc cRouPs,

BtRDS, BUTTERFLTES, GRASSHoppERS AND sroNEwoRTs. Fon

REVEALED

ARE wELL DocuMENÍED FoR vAscuLAR PLANÍS, BREEDINC

DATA ARE

To

FRAcMENTARY FoR

A

RELIABLE

;uocruerur. Arso

FROM
THE EXpANStON OF SOUTHERN AND ALTEN SpECtES, AS WELL AS THE EFFECTS OF RECREATION AND LOWERING OF THE WATER TABLE CAN SE DEDUCED

AT LEAST ONE SPECIES CNOUP.

SITION, DO NOT SEEM

A rtutreo

NUMBER

ÏO

TgE

EFFECTS OF OTHER PHENOMENA SUCH A5 INTENSIFICATION OF AGRICULTURE AND THE TNCREASE OF ATMOSPHERIC DEPO'

BE REFLECTED UNAMBIGUOUSLY

oF spECtEs,

LTNKED

IN

BIODIVERSITY TRENDS.

To rHE DyNAMtc LANDscApE, ctvE AN tNTERNAT|oNAL
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lnleiding

Binnen het natuurbehoud wordt biodiversiteit als een belangrijk

en 'ongedwongen' landschap. Deze typen worden gedefinieerd in

natuurwaarderingscriterium beschouwd. ln de praktiik is het vaak

hoofdstuk'Het kustecosysteem'.

het belangrijkste of zelfs enige criterium. Maar een eenduidig waarEen

Dé natuur aan onze kust omvat uiteraard veel meer dan de organis-

beetje ecoloog voelt gemakkelijk aan dat vragen als 'hoeveel koppels

men die in dit boek worden behandeld [in totaal ca.36oo taxa]. Het

tapuit zijn wenselijk)' of 'hoe groot is het ideale duingrasland)' geen

totaal aantal soorten in Vlaanderen wordt geschat op 3o à 40 ooo

eenduidig antwoord kennen. Zo'n hypothetisch antwoord is aÍhanke-

[CysELs, r999; Prrrrns et

lijk van een benadering; een wetenschappeliik model van de uiterst

in dit boek kunnen we stellen dat ongeveer de helft hiervan ook aan

complexe werkelijkheid, van een in de prakti,ik steeds onvolledig re-

de kust voorkomt. Dit betekent dat we slechts zool" van de aanwezi-

ferentiebeeld en van een natuurbehoudsdoelstelling die niet buiten

ge taxa tiberhaupt vermelden; daarenboven is de kennis over ver-

de maatschappelijke context kan geplaatst worden. Het bepalen van

spreiding, trends en ecologie voor minstens de helft van deze soor-

concrete doelstellingen binnen het natuurbehoud en het meten van

ten zeer rudimentair.

de resultaten blijven dus subjectief. Maar de discussie kan uiteraard

aanbevelingen voor het beheer op basis van deze gegevens dus met

wel gevoed worden door [meer] objectieve gegevens en criteria. Zo-

de nodige zin voor nuance worden gebruikt!

deringskader bestaat niet en is in realiteit ook niet op te stellen.
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als in het inleidend hoofdstuk geschetst, wordt de natuurbehoudwaarde vooral afgeleid uit de mate waarin soorten bedreigd

zi,f

n en

dit wordt voornamelijk gemeten aan de hand van zeldzaamheid en
trend. Zeldzaamheid staat dan weer vooral in relatie met de [schaalaÍhankelijkel ecologische specificiteit van soorten.

ln dit hoofdstuk wordt een synthese gemaakt van de kennis over
specificiteit en trends die in dit boek werd samengebracht en wordt
ingegaan op het gebruik van aandachtssoorten als bio-indicatoren

voor de natuurkwaliteit van duin, hoogstrand en schor. Op verschillende plaatsen wordt verwezen naar het 'dynamisch', 'gestresseerd'

ol.,2oo3l Op basis van de soortengroepen

Ív1et

deze cijfers in het achterhoofd moeten

S

pecificiteit

Arcevrer

broedvogelatlas [Venr,rrrnscr et ol., in voorbereiding]. Voor de overige groepen wordt gebruik gemaakt van de gegevens in de verschil-

ln de eerste paragrafen wordt de specificiteit van de kust belicht,

lende bijdragen of is de informatie onvoldoende om betrouwbare

enerzijds vanuit het ecosysteem en anderzijds vanuit verspreidings-

uitspraken te doen over speciflciteit [fungi en springstaarten].

gegevens voor verschillende taxonomische groepen. ln deze bijdra-

De preferentie werd berekend op uurhokniveau [r6 IFBL km2 hokken

ge noemen we soorten specifiek als zij [nagenoeg] beperkt zijn tot

voor vaatplanten en herpetofauna; 25 UTM km2 hokken voor dag-

het kustgebied. Dit gegeven is uiteraard aÍhankelijk van het geogra-

vlinders, libellen, sprinkhanen en broedvogels]. Aan de hand van

fisch en temporeel referentiekader en weerspiegelt niet noodzakelijk

een 12 toets [p<o,or] wordt nagegaan ofeen soort significant meer

een obligate ecologische kustgebondenheid. Omwille van de homo-

[of minder: mijders] voorkomt in een bepaalde regio dan zou ver-

geniteit, rekening houdend met de beperkte kennis over een aantal

wacht worden op basis van een uniforme verspreiding in

taxa, deflniëren we specificiteit hier op basis van de recente ver-

Vlaanderen. Er werden enkele correcties doorgevoerd die gerelateerd

spreiding binnen Vlaanderen. Preferente soorten komen aan de kust

zijn aan de grenshokken tussen de duinstreek en de polders en aan

significant meer voor dan zou verwacht worden op basis van het

de talri.jke exoten onder de vaatplanten.

gemiddelde in Vlaanderen. Soorten die slechts van een enkele waar-

Ook de referentieperiode is niet voor alle groepen gelijk. Clobaal

neming bekend zijn, komen in regel niet in aanmerking.

wordt getracht enkel de recente gegevens in de analyse te betrekken

Het cijfermateriaal vertoont een sterke heterogeniteit. Voor verschil-

omdat zij het meest volledige verspreidingsbeeld geven. Maar onder

lende groepen kan gebruik gemaakt worden van uitgebreide en relatief

meer voor vaatplanten, broedvogels en dagvlinders is dit beeld tij-

homogene databanken:

dens de 2oste eeuw aanzienliik gewijzigd. ln de paragraaf over

FLoRABANK

voor vaatplanten [cfr. Btrsanouc« eÍ

al., zootl; de dagvlinderdatabank [cfr. Mars & Vnru Dvcr, r 999]; de

trends wordt hier dieper op ingegaan. Voor andere groepen geven

sprinkhanendatabank serasrr [zie ook Drclren e, al., zoool; de data-

de gebruikte li.isten een cumulatief beeld van een vrij brede waarne-

bank van de Libellenwerkgroep Comphus en de databank versprei-

mingsperiode. ln de hieronder gepresenteerde resultaten is dus

ding amíibieën en reptielen Instituut voor Natuurbehoud & Hyla].

voornamelijk het globale patroon van belang, de absolute cijíers

Voor het bepalen van de speciflciteit binnen de broedvogels wordt

moeten sterk gerelativeerd worden.

gebruik gemaakt van de gegevens van de in opmaak zijnde Vlaamse
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ln de helmduinen biedt de hoge luchtvochtigheid kansen aan soorten die eerder gebonden zijn aan laagveenmoerassen en hier een

Door de bufferende werking van de zee zijn de winters aan de kust

ogenschijnlijk ongeschikte habitat inpalmen [zoals de spinnen

zachter en de zomers koeler dan in het binnenland. Er valt ook min-

Marpissa nivoyi

der neerslag en het aantal uren zonneschijn bereikt er de hoogste

cfr. DeclrEn & Bosr',rrr.rs, r989].

-

grasmarpissa en Clubiona subtilis

-

kleine zokspin;

waarden binnen Vlaanderen. Deze elementen en microklimatologi372

sche factoren zoals expositie [zuidgerichte hellingen] en de thermi-

HEï
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sche eigenschappen van het duinzand [zie hooídstuk'Het kustecosysteem'1, verhogen de overlevingskansen voor thermoflele organis-

De kustspecificiteit houdt in belangrijke mate verband met de

men. ln diverse ecotooptypen zijn dan ook relatief veel mediterrane

mariene en eolische dynamiek. De intertidale stranden en slikken

elementen te vinden en de arealen van een aantal soorten vertonen

vormen door periodieke inundatie, stroming en golfslag in combina-

noordelijke uitlopers langsheen de kust. We denken onder meer aan

tie met een hoge zoutconcentratie een zeer extreem milieu waaraan

zeewolfsmelk, wolfsmelkpijlstaart en de slakken Theba pisano [zandslak]

slechts een beperkt aantal hoog gespecialiseerde organismen is aan-

en Cochlicella acuta [slanke duinhoren] in helmduinen, de spin Micorio

gepast. Vaatplanten bijvoorbeeld ontbreken hier. Heel wat typische

romona [zuiderse mierspín], ruwe klaver, kegelsilene en verschillende

diersoorten vertonen een hoge reproductie en een korte groeiperio-

soorten langbaardgras in mosduinen en droge pioniergraslanden.

de, een optimale overlevingsstrategie in sterk gestoorde systemen.

Verder zijn ook de hoge luchtvochtigheid en de relatief lage luchtver-

Sommige in oorsprong typische soorten voor dit milieu hebben zich

vuiling kenmerkend voor het kustklimaat. Hierdoor behoren de

dan ook sterk verspreid in antropogeen verstoorde systemen zoals

gemeenschappen van epifytische mossen en korstmossen in duinstru

akkers. Bij de wolfspin Pardosa purbeckensis [schorrenwolfspinJ leidde

weel en -bos tot de rijkste van Vlaanderen. Nochtans is geen enkele

dit zelfs tot een aparte soortevolutie, waarbij de zustersoort

soort obligaat kustgebonden. Wel omvatten de korstmossen een aan-

agrestis lsteenwolfspinl in het binnenland op akkers en langs rivieroe-

tal duinspecifieke en vooral -preíerentiële soorten [hooídstuk 'Blad-,

vers voorkomt IRoBERrs, r998]. Ook gedragsaanpassingen verzeke-

lever- en korstmossen'].

ren het voortbestaan van soorten in dit dynamisch milieu. Een aan-

P.

tal vliegende insecten, zoals vertegenwoordigers van de dansvlie-

rt
Í

*t

é-.*

gen, vermijdt de storing door de ontwikkeling van getij-aÍhankelijke
m

HEï cEsrREssEERD
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igratiepatronen.

Zilt milieu
Eolische dynamiek onder de vorm van zandverstuiving is geen exclu-

Op de meer stabiele schorre kunnen hogere planten en andere orga-

siviteit voor het kustgebied; ook landduinen bijvoorbeeld kunnen op

nismen zich vestigen en stijgt het soortenaantal. Hier vinden we een

de stuifgaan. Beide duinlandschappen hebben dan ook een aantal

aanzienlijk aandeel van de in Vlaanderen Inagenoeg] kustgebonden

soorten gemeenschappelijk die fysiologisch en morfologisch aange-

soorten. Zij hebben zich evolutionair aangepast aan zoutstress en

past ziin aan de combinatie van stress [zoals droogte, grote tempe-

periodieke inundatie. Typisch bij halofiele vaatplanten llamsoor,

ratuursschommelingen en nutriëntenarmoedel en verstuivingsdyna-

Engels gras en melkkruidl is de aanwezigheid van

miek. Voorbeelden zijn buntgras, heivlinder, blauwvleugelsprínkhaan

teveel aan opgenomen zouten uitscheiden. Ook succulentie komt

en Cicindela hybrida lbastaardzondloopkeverl.

hier vaak voor [cfr. hoofdstuk 'Vaatplanten']. Een aantal Arthropoda

De kustspeciflciteit hangt samen met een aantal bijkomende milieu-

lo.a.

factoren zoals zout [salt-spray], kalk en het mariene microklimaat.

eigenschappen waardoor zuu rstoftoevoer tijdens onderdompeling

Een aantal soorten is hierdoor nagenoeg exclusiefkustgebonden.

verzekerd blijft.

Pa

zoutklieren die een

rdosa pu rbeckensís - schorrenwolfspln] heeft waterafstotende

Voorbeelden zijn te vinden bij de vaatplanten lbiestarwegras, blauwe
zeedistel, zeewindel, íungi lAgoricus devoniensis - zeeduinchampígnon,

Droge duinen

Psathyrella ammophila - duinfranjehoed, Melanoleuca cínereifolía

Het duinzand heeft een zeer gering vochthoudend vermogen en is

-

duinveldridderzwam], slakken lTheba pisana - zondslakl en spinnen
lBa ry phyma m

o

rití m u m

-

hel m gras-

p

utko pjel.

primair kalkrijk en stikstoíarm. Deze factoren limiteren de fytomassaproductie waardoor zich op droog duinzand, althans primair, mos-

De eolische dynamiek heeít tevens een invloed op het voorkomen

duinen en open graslanden ontwikkelen. Deze ecotopen zijn binnen

van heel wat duinspecifieke en -preferente soorten door de uitstui-

Vlaanderen nagenoeg strikt kustgebonden en herbergen een belang-

ving van jonge duinpannen en het behoud van pionierssituaties in

rijk aandeel specifleke kustsoorten. !íe vinden kenmerkende mos-

deze systemen [zie verder].

duinsoorten onder de planten lduinviooltje, kleverige reigersbek, liggende asperge en Tortella flovovirens

-

duin-kronkelbladmosl, korstmos-

?

o

rr

n -"-l
nJ .t"

,!

o

o
sen lDiploschistes muscorum, Leptogium lichenoides, L. gelatinosuml,

lnvertebraten vertonen analoge aanpassingen door [t] het afstem-

paddestoelen lArrhenia spatula - gesteeld mosoortje, 5eopora arenicola

men van de timing van de voortplanting op de aanwezigheid van

- zandputje, Tulostoma brumale - gesteelde

lCernuella spp., de duinslakken], spinnen lPhilodromus phallax
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voldoende voedsel [plantaardig materiaal ofdaaraan verbonden aan-

stuiftatl, landslakken

wezigheid van detritivoren], [z] het vertonen van nachtactiviteit tij-

-

prachtrenspin, Xerolycosa minioto - kustwolfspinl, springstaarten

dens de warme, droge zomermaanden en [3] gedragsaanpassingen

lXenylla moritimal, slankpootvliegen lMedetera petrophiloides\.

in functie van het vermijden van ongunstige omstandigheden tijdens

Liggende osperge is wat betreft vaatplanten als een

droogte [terugtrekking in het zand ofjuveniele ontwikkeling in voch-

ultieme'doel-

soort' voor deze ecotoop te beschouwen. Ze is beperkt tot de

tig strooisel in de omliggende vegetatiel. Zo zijn loopkevers en spin-

Atlantische kust en zeer zeldzaam in Vlaanderen.

nen typisch voor mosduinen, hoofdzakelijk terug te vinden in de volwassen stadia tijdens de vroege lente, de periode gekenmerkt door

Ook in het binnenland komen droge zandige gebieden voor maar zij

een piek in het voorkomen van springstaarten. Juveniele en larvale

worden, zoals bij heiden offossiele rivierduintjes, doorgaans geken-

stadia van deze soorten bevinden zich dan tijdens de zomermaan-

merkt door ontkalkte bodems. Toch hebben beide landschapstypen

den in de omliggende strooiselrijke vegetatie of leven teruggetrok-

een groot aantal soorten gemeenschappelijk zoals zandblauwtje oÍ

ken in holletjes in het zand [bvb. de wolfspinnen Alopecosa fabrilis

zanddoddengras en een aantal invertebratensoorten zoals bruin

grote panterspin en Arctosa perita

blauwtje oí duinsabelsprinkhaan [recent binnen Vlaanderen enkel nog

ren op het mosduin tijdens bewolkte regenachtige dagenlArctosa

aan de kust waargenomenl. Morfologische adaptaties aan droog-

perital of tijdens de nacht [spinnen van het genus Zelotesl.

testress bij planten omvatten onder meer succulentie fmuurpeperl,

Ectothermen die van de warmte gebruik maken om te vliegen [vlin-

beharing lmuizenoorl, glasharen lRocomitrium canescens
schopsmuïs\ of het ineenkrullen

groot

dui

nsterrela]. Wi nteran

n

-

grijze bis-

bij mossen lSyntrichia ruroliformis

uel len zoals za n ddodd

en

gras, v roege

-

-

-

gewone zandwolfspinl en fourage-

ders, roofvliegen, graafwespenl, zijn vooral actieftijdens de nazomer
[augustus-september], de periode die vermoedelijk gekenmerkt

wordt door de beste balans tussen noodzakelijke radiatiewarmte en

haver en zandhoornbloem vertonen een aangepaste íenologie en

uitdrogings- en oververhittin gsgevaar [BoNrE e, ol., zooo; BoNrE e,

overleven het droge seizoen als zaad.

ol., zoozc, BonrE & Mrnrrrs, zoo3].

Zonder ingrijpende [bodem]verstoring leidt de spontane vegetatie-

kalkrijk zand en de periodieke inundatie is het milieu onderhevig

ontwikkelingen in het droge duin tot een toename van de biomassa

aan een combinatie van stressfactoren die nagenoeg beperkt is tot

en de hoeveelheid organisch materiaal in de bodem. Onder begra-

het kustgebied. Toch is het aantal echt specifieke duinvalleisoorten

zing, maaibeheer ofandere externe stressfactoren ontstaat daarbij

beperkt. Voorbeelden zijn strandduizenguldenkruid [ook enigszins

een gesloten duingrasland. Droogtestress en stikstoflimitatie zi.jn er

zouttolerantl, drienervige zegge; topkapselmossen zoals Bryum algo-

geringer dan in het jonge mosduin maar blijven belangri.jke milieu-

vicum

factoren. De specifieke fauna, flora en funga van dit ecotooptype is

Dyschírius obscurus en Bembidion argenteolum; zandloopkevers [zoals

doorgaans niet exclusiefaan de kust gebonden.

Cicindela morítímal en spinnen lArctosa perita - gewone zandwolfspín).

Stroomdalgraslanden en kalkgraslanden bijvoorbeeld, hebben een

Drienervige zegge is nagenoeg beperkt

aantal plantensoorten gemeenschappelijk aan het kustgebonden

Atlantische kusten en zeer zeldzaam in Vlaanderen en vormt hier-

Polygalo-Koelerion

mee een 'model-doelsoort' van vochtige duinvalleien.

lvoo rja

a

rsgo n zeri k, geel zon

ne

roosje,

aa

rd d i stel,

Pleurochoete squarosa - hakig kronkelbladmos, Thuídium abíetinum
sparremos, ...]. Binnen Vlaanderen

-

net-knikmos; verschillende gravende loopkevers zoals

tot duinvalleien aan de

-

zijn dit zonder uitzondering zeld-

Ecotopen met kalkrijke, voedselarme en vochtige

tot natte bodems

zaamheden, gezien deze ecotopen ongeveer enkel in de Voerstreek

zijn actueel in geheel Vlaanderen uiterst zeldzaam. Het type kende

en aan de Crensmaas voorkomen. ln een ruimere geografische con-

een sterke achteruitgang en behoort tot de sterkst bedreigde ecoto-

text zijn zi,i echter veel algemener. Onder de fauna wordt [werd] een

pen van de regio. Waar plantensoorten als parnassio en moeroswe-

gelijkaardig patroon aangetroífen bij onder meer Helicella itala lde

speorchis vroeger nog verspreid in Vlaanderen voorkwamen,

uitgestorven heideslakl, heivlinder en een aantal soorten spinnen,

in de loop van de zoste eeuw nagenoeg tot de kustduinen terugge-

loopkevers en vliegen.

drongen [VAN

LANDUvT

zijn zij

et ol., zooo]. Recent vindt een aantal van

deze soorten een geschikte standplaats op de opgespoten terreinen
Vochtige duinvalleien

in grote industriegebieden zoals de Centse kanaalzone en de

De specificiteit van vochtige duinvalleien komt vooral tot uiting in

Antwerpse linkeroever. Toch blijft de kuststreek van regionaal belang

de pionierstadia en is dus sterk aÍhankelijk van de verstuivingsdyna

voor het behoud van kenmerkende levensgemeenschappen voor dit

miek. De bodem is dan nog zeer nutriëntenarm en samen met het

milieutype, ook al door het sterk efemeer karakter van de'duinval-
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leimilieus' op opgespoten terreinen. Veel vertegenwoordigers zijn

liguster, wegedoorn en wilde kardinoalsmuts]. Ook in zomen is deze

minstens duinpreferent lsierlíjke vetmuur, zomerbitïerlíng, padderus,

groep goed vertegenwoordigd lglad porelzaad, donderkruid en fiine

teer guichelheil, bonle poardenstaart, ...1. Ook een aantal invertebraten

kervell. Het betreft veelal duinpreíerenten.

is Imomenteel] in Vlaanderen duinpreferent en min of meer beperkt

De vaatplantengemeenschap van duinstruwelen [en -bossen] omvat

tot deze milieus. We denken bijvoorbeeld aan de slankpootvlieg

geen echt duinspecifleke soorten. Ook duindoorn is slechts als

Dolichopus notatus en de landslak Vertigo angustior Ínauwe korfslak).

ondersoort kustgebonden. De soort komt voor in humusarme en

Verder is de kust opvallend arm aan typische moeras- en veensoor-

kalkhoudende pioniermilieus in Eurazische gebergten. Ook uit de

ten. De geringe aanwezigheid van permanent zoet water aan de kust

faunistische bijdragen in dit boek blijkt dat deze ecotopen geen echt

is hier wellicht niet vreemd aan maar mogelijks speelt ook een be-

kustspecifieke soorten herbergen. De specificiteit van duinstruweel

perkte kolononisatiemogelijkheid een rol. Zo ontbreken bijvoorbeeld

en duinbos is veeleer in de 'minder aaibare', lagere taxonomische

typische spinnensoorten van laagveenmoerassen in de Vlaamse

echelons te zoeken. Zo vermelden

kustduinen die wel in natte schraallanden van de Boulonnais en in

invertebratensoorten op duindoorn die, althans in een regionale con-

het binnenland voorkomen [Mnerrrtr et al., z.oool.

text, kustgebonden zijn: de bladvlo Psylla hippophaàs, de bladluis

WEEDA

e, al. lt987l vijf specifieke

Copitophorus hippophaës, de motvlinder Celechia hippophaëla, de galH

tr ot'rcEDwoNcEN

milt Aceria hippophaena en de duindoornboorvlieg Rhagoletis batova,

LANDScHAP

waarvan de larve leeft in de vruchten.

ln het ongedwongen landschap vormt de vegetatie op zich een

be-

Ook duindoornvuurzvom lPhellines hippohaëcolal is zoals de naam

langrijke omgevingsfactor en wordt het primair abiotisch milieu

laat vermoeden een gastheerspecifieke soort. Duinstruwelen herber-

minder bepalend voor de aanwezige levensgemeenschappen. De

gen in het algemeen een rijke mycoflora [Jmrrrrr

meer ged ifferentieerde vegetatiestructuu r geeft

aan leid

i

n

g

tot n ieu-

&

NAUTA,

2oo2]. Bij

éénstijlige meidoorn en kruipwilg in het bijzonder is een aantal soor-

we niches en interne stressfactoren [schaduw bijvoorbeeld].

ten exclusiefaan hun gastheer gebonden. Recent onderzoek in

Toch blijft de kalkrijkdom van de bodem sterk tot uiting komen in

kruipwilgstruwelen bijvoorbeeld, leverde twee nieuwe soorten voor

de soortensamenstelling van duinstruwelen. ln de struiklaag zijn de

Vlaanderen op [Varu DE SIipE, 2oo2l, wat de nog grotendeels onont-

meeste soorten uitgesproken kalkminnend lzoals duindoorn, wilde

dekte rijkdom illustreert. Vermoedelijk omvatten de fungi van duin-

Kranswisren (14)
Br@dvogels {193)
Landslakken (120)
Slankpootvliegen (260)
Sprinkhanen (46)
Loopkevere (352)
Vaatplanten (1324)
Korstmossen (337)
ZoogdieÍen (63)
Dagvlinde§ (50)

AmÍibiÉn & reptielen (17)
Spinnen (608)

Kustspecificiteit binnen verschillende taxa

Bladmossen (378)
Ubellen {m)
Dansvliegen (255)

Figuur r9.r. geeft een overzicht van de soortenaantallen en de kust-
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specificiteit van de meeste groepen die in dit boek aan bod komen.
Voor macrofungi, springstaarten en diverse kleinere vliegengroepen

zijn onvoldoende gegevens voorhanden om tot betrouwbare cijfers
te komen.

Figuur r9.r. Kustspecificiteit binnen verschillende organismengroepen. Het totaal aantal
soorten aan de kust en de aantallen kustspecifieke en -preferente soorten worden percentueel weergegevens ten opzichte van het totaal aantal soorten in Vlaanderen ltussen haakies].

Globaal vinden we de helft l4o tot 6oyol van de soorten in
Vlaanderen ook terug aan de kust. De levermossen wijken hier sterk
van af met een vertegenwoordiging van amper

zo/". Deze groep

blijkt een sterke voorkeur te vertonen voor zuurdere milieus
&

IDe

2oo2l. Kranswieren, broedvogels, landslakken,

struwelen toch een aantal heel kustspecifieke elementen.

Sr',lEor

Hoger vermeldden we reeds dat de epifytenflora, ondanks de rela-

slankpootvliegen, sprinkhanen, loopkevers en vaatplanten zijn meer

tieve soortenri.ikdom slechts een beperkt aantal kustspecifieke ele-

dan gemiddeld vertegenwoordigd. Bij landslakken en kranswieren is

menten omvat. Het betreft een tiental korstmossoorten die niet

dit gerelateerd aan de kalkrijkdom van het gebied. Andere factoren

zozeer aan het ongedwongen Iandschap gebonden zijn maar veleer

zijn onder meer de hoge habitatdiversiteit en het structuurrijke

aan het kustklimaat. De meeste soorten verkiezen vrijstaande

landschap [vermoedelijk van groot belang voor broedvogels en vaat-

bomen als forofyt [zie hoofdstuk 'Blad-, lever- en korstmossen'].

planten]. Het aandeel kustsoorten in de totale Vlaamse flora op

STTEpERAERE

basis van de recente gegevens uit

FLoRABANK

ligt

6%o

cijfer berekend op basis van een volledige soortenlijst

lager dan dat
IRAPPÉ

et al.,

r996]. Op basis van een analoge vergelijking ligt dit ciifer voor dagvlinders 12yo lager. Bij deze groepen zijn inderdaad aanzienlijke wijzigingen in samenstelling opgetreden én gedocumenteerd [zie verder].

Het aandeel aan kustspecifieke soorten bedraagt gemiddeld

3%"

van

het totaal aantal soorten in Vlaanderen maar het is heterogeen verdeeld over de verschillende taxonomische groepen. Ongeveer

4o/"
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van de groepen heeft geen vertegenwoordigers die nagenoeg uitslui-

De kustpreferenten [inclusief de specifieke soorten] maken gemiddeld

tend aan de kust voorkomen. Het best vertegenwoordigd zijn de

tto/o uit van de totale soortenaantallen in Vlaanderen [figuur t9.r].

kranswieren, broedvogels, vaatplanten, landslakken en loopkevers,

Vaatplanten en loopkevers steken hier enigszins bovenuit maar ook

wat in grote lijnen overeenkomt met het percentage van de totale

landslakken, mieren, kranswieren, sprinkhanen en de herpetofauna

soortenaantallen. Deze taxa omvatten gemiddeld 77o kustspecifieke

zijn meer dan gemiddeld vertegenwoordigd. De hoogste aantallen vin-

soorten. Voor kranswieren geeft dit qua absolute aantallen een ver-

den we terug bij de vaatplanten, spinnen, loopkevers en slankpootvlie-

tekend beeld gezien het slechts één soort betreít. Ook korstmossen

gen [tabel r9.r]. De kustpreferentie vertoont geen duidelijke relatie met

[ro], dansvliegen [ro] en spinnen [8] hebben een niet te verwaarlo-

de totale vertegenwoordigingvan

zen aantal kustspecifieke soorten [in absolute cijfers].

ente soorten komen voor in ecotopen, gebonden aan het dynamische

De specifieke taxa ziin globaal vooral in jonge en dynamische ecoto-

en vooral het gestresseerde landschap. Het ongedwongen landschap

pen te vinden; schorre, hoogstrand, zeereep en jonge panne [tabel

lijkt in dit verband vooral van belang voor vaatplanten, slankpootvlie-

r9.r]. Verder herbergen droge [pionier]graslanden en mosduinen een

gen en [epifytische] korstmossen. Bij vaatplanten vormen struwelen en

vrij hoog aantal kustspecifieke vaatplanten maar deze ecotopen zijn

ruigten na graslanden en mosduinen de ecotoopgroep met het hoog-

ook van belang voor een aantal soorten landslakken en korstmos-

ste aantal kustpreferente soorten. Een aantal groepen scoort duidelijk

sen. Open water en habitattypes gebonden aan het ongedwongen

lager dan het gemiddelde. Zoogdieren en libellen hebben helemaal

landschap zijn duidelijk van marginaal belang voor de aanwezigheid

geen kustprefererende vertegenwoordigers maar ook dansvliegen,

van kustspecifi eke soorten.

blad- en Ievermossen lijken de kuststreek niet echt te prefereren.

elke groep aan de kust. Kustprefer-

514

De

kust als Vlaamse ecoregio

Figuur t9.z vergelijkt de specificiteit en preferentie voor de verschil-

gezien er geen eenduidig en zeker geen lineair verband bestaat tus-

lende ecoregio's voor de zes taxonomische groepen waarvoor vol-

sen soortenaantal en oppervlakte. SrrrprurnE [r98o] stelde dergelij-

doende gegevens voorhanden zijn. We kunnen de kust zeer globaal

ke soort-oppervlakterelatie voor vaatplanten

als een soortenrijke ecoregio bestempelen gezien de beperkte

hieruit blijkt de kust bijna tweemaal soortenrijker te zijn dan een

oppervlakte lca. 75 km2 of o,5%" van de oppervlakte van

gemiddeld gebied met dezelíde oppervlakte.

in Noord-België

en

Vlaanderen]. Maar een vergelijking tussen gebieden is moeilijk
379
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De speciílciteit van de ecoregio'duinen'komt vooral tot uiting bij

zoo3al blijkt tevens dat de Vlaamse fauna armer is dan deze van

de vaatplanten. Dit bliikt ook uit een [rwrruserru-]classificatie van

gelijkaardige gebieden in Nederland en Noord-Frankrijk IBoulonnais-

km2-hokken op basis van de rLonlaeNK-gegevens, uitgevoerd ter

regio], door het ontbreken van soorten die in België gekend zijn van

validatie van de afbakening van ecodistricten in Vlaanderen. De kust

respectievelijk heide [binnenduinen] en kalkgrasland. Het ontbreken

is de enige ecoregio waar een groep kilometerhok-inventarisaties uit

van een directe verbinding en de jonge leeftijd van de Vlaamse duin-

deze analyse exclusieí aan gebonden is
38o

ry!,

ISEVENANT

et al., zoozl.

graslanden worden als oorzaak aanzien, samen met een beperkt dis-

Vermoedelijk vertonen landslakken, kranswieren en loopkevers een

persiemogelijkheden van de ontbrekende soorten. Dit laatste

gelijkaardig patroon gezien de relatiefhoge kustspecificiteit bij deze

patroon wordt bevestigd indien we de vleugelontwikkeling van loop-

groepen.

kevers en het vliegvermogen van vlinders vergelijken van soorten

Ook hier dient onder meer bij vaatplanten en dagvlinders rekening

afwezig in de Vlaamse kustduinen, maar wel aanwezig in dezelfde

gehouden te worden met een sterke afname van de kustspecificiteit

habitats in Nederland en Frankrijk IBoNrE e, al., zoo3al. Zeker in een

tijdens de voorbije decennia [zie verder].

historische, natuurlijke context was het duingebied ecologisch sterk
geïsoleerd door de uitgestrekte waddengebieden in de achterliggen-

Ook uit onderzoek in Nederland blijkt dat bekende insectengroepen

de kustvlakte. Maar ook de actuele, ingepolderde kustvlakte vormt

zoals dagvlinders en sprinkhanen vrij soortena rm zíjn in de duinen

voor veel organísmen geen geschikte ecologische corridor.

[ZEcERs,

2oor]. Voor Vlaanderen kunnen we hier zeker libellen aan

toevoegen. Zrcens merkt op dat de grootste biodiversiteit in de duinen te vinden is bij minder bekende groepen als wantsen en angeldragers. ln het algemeen is de insectenfauna geli.jkend op die van
de binnenlandse zandgronden maar een stuk armer.

!íe kunnen

stellen dat vooral de bodemtextuur en vegetatiestructuur bepalend
is voor het voorkomen van de hier onderzochte groepen; kalkrijk-

dom en vegetatiesamenstelling zijn dit in mindere mate. Uit een
analyse van de spinneníauna van duingraslanden IBonrr eÍ al.,

T,,"nd,
Het soortenspectrum van ecosystemen is geen constant gegeven

opwarming die zich ook mondiaal onmiskenbaar maniíesteert. Uit

maar verandert voortdurend. Oorzaken zijn zowel natuurlijk als

een analyse van de meteorologische gegevens van Ukkel blijkt de

antropogeen van aard en de veranderingsprocessen kunnen zowel

recente temperatuursstijging er in drie duidelijke fasen te verlopen

cyclisch als unidirectioneel verlopen. Víe kunnen - desgewenst

met een gemiddelde temperatuur van 8,8"C in de periode r833-19ro;

-

terugblikken tot in prehistorische tijden maar palaeoecologische
gegevens

zijn zeker voor de terrestrische ecotopen te fragmenta-

risch om er een voor natuurbehoud bruikbaar referentiekader aan
op te hangen.

!íe krijgen hooguit inzichten in de algemene land-

9,6'C in de periode rgrr-r986 en ro,7'C in de periode'r987-2ooo
SïEERïEcENr,

[VAN

zoor]. Volgens het lntergovernmental Panel on Climate

Change !PCC] zijn er sterke aanwijzingen dat de temperatuursstii-

gingvan de voorbije 5o jaar in belangrijke mate toe te schrijven is

schappelijke veranderingen die het gebied heeft ondergaan. Voor

aan menselijke activiteiten, met name een versterking van het broei-

een bruikbaar referentiebeeld op het vlak van soortensamenstelling

kaseííect

in de duinen kunnen we hooguit terug tot midden rgde eeuw en dit

teert in onze regio niet enkel in een verhoging van de gemiddelde

dan nog voor een zeer beperkt aantal taxonomische groepen.

temperatuur maar brengt ook een wiiziging van de algemene luchtcir-

Toch stellen we zelís binnen deze beperkte waarnemingsperiode

culatie met zich mee. !íat betreft de gevolgen voor de biodiversiteit

voor zowat alle bestudeerde taxa belangrijke wijzigingen in de soor-

zijn vooral gegevens beschikbaar over de temperatuurseífecten.

IBor-r-rr'r

& VaN

HuN,raeecx,

2oo2]. De 'global change' resul-

tensamenstelling vast. ln deze paragraafworden de algemene
patronen hierin samengevat. Maar het blijkt vaak moeilijk om

Klimatologische factoren beïnvloeden fysiologische processen, feno-

trends van fluctuaties of'ruis' te onderscheiden en om duidelijke

logie en interspecifieke interacties en daarmee de lokale overlevings-

causale verbanden te leggen.

kansen van organismen [Dr Bnuvru, zoo3; Dr Cnoor e, al.,

t99fl.

Ook indirect kunnen de veranderde milieuomstandigheden de soorK L r N,4 ATo

Loc I sc H

B E pAA

L D

E

AR

EAA LV

ER

sc Hu

rv

rN

c

tensa menstell i ng wijzigen. Een verhoogde eva potran spi ratie bi,jvoor-

EN

beeld kan de grondwaterschommelingen dermate verhogen dat de

ln een biogeografische context vertoont het klimaat geen grote stabi-

tolerantiegrens voor bepaalde planten wordt overschreden. Ook de

liteit in tiid en ruimte. Europa kende tijdens de voorbije eeuw

impact van nieuwe [zuidelijke] soorten op het ecosysteem kan als

een

stijging van de gemiddelde temperatuur met o,5"C; een trend van

een indirecte klimaatsíactor worden beschouwd. Het samenspel van

38r
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vele soortgelijke fenomenen kan aanzienlijke veranderingen in de

mediterrane elementen en een mogelijks verlies aan noordelijke

lokale soortensamenstelling met zich meebrengen.

boreale soorten.

Het effect van klimaatsveranderingen op de levende natuur is con-

382

creet meetbaar aan de hand van wiizigingen in fenologische timing

De recente uitbreiding van een aantal soorten aan de Vlaamse kust

enerzijds en areaalsverschuivingen anderzijds. THorans [2oo2l toon-

lijkt eveneens te wijten aan een klimaat-geïnduceerde areaalsverschui-

de bijvoorbeeld aan dat het uitvliegen en de reproductie bij z libel-

ving maar echte bewijzen hiervoor ontbreken.

lensoorten lplotbuik en viervlekl in noordwest Duitsland gemiddeld

DE GRoor et

een kleine maand eerder gebeurt in de jaren'9o dan in de jaren'8o.

geschikt zijn als indicator voor klimaatsveranderingen [opwarming] in

De analyse van de verspreiding van 5z

in Europa voorkomende dag-

al. l't9951vermelden een aantal plantensoorten die

Nederland. De lijst omvat opvallend veel ruderalen. Tot deze groep

vlindersoorten IPnnutsnru et al.,'r9991 illustreert het tweede effect.

behoren een aantal planten met een C4 metabolisme zoals gewoon

Deze auteurs toonden een recente noordwaartse verschuiving van

handjesgras, klein liefdegras en een aantal amarant soorten die er ook

de arealen aan 6ij $%" van de soorten. Slechts bij één soort werd

aan de Vlaamse kust op vooruit lijken

een significante zuidwaartse verschuiving van de noordgrens van

thans in Europa, sterk positief gecorreleerd zijn met een hogere tem-

het areaal vastgesteld. Op basis van een groot aantal dergelijke stu-

peratuur. Onder de C3-planten vermelden dezelfde auteurs onder

dies blijken de globale klimaatsveranderingen een significante

meet gewone osselong, kruipertje, kompassla, kleine rupsklaver, wouw,

invloed te hebben op zowel verspreiding als fenologie van fauna en

dubbelkelk, knolbeemdgras en gestreepte klaver. Yermoedelijk kunnen

flora [zie reviews van Roor e, al., zoo3 en Pnnurslru & Yonr, zoo3].

de uitbreiding van klein glaskruid, duín- en dicht langbaardgras aan de

Toch blijft het op lokaal niveau en korte termijn zeer moeilijk om de

kust minstens ten dele aan klimaatsveranderingen worden toege-

klimaatcomponent in de trend van soorten te onderscheiden. Voor

schreven. Maar trends binnen deze soorten zijn niet uitsluitend het

Croot-Brittannië werd een model uitgewerkt voor de respons van

gevolg van een temperatuursstijging gezien dit efíect hand in hand

verschillende taxa op klimaatsveranderingen in het kader van het

lijkt te gaan met een algemene ruderalisatie van het landschap door

uonencH-project IHARRrsoN et ol., zoo't] maar ondanks de ambitieu-

menselijke activiteiten.

ze pro,iectopzet blijven de resultaten beperkt en eerder triviaal. ln

HARRTsoN et

essentie komen de trends neer op een uitbreiding van zuidelijke,

dergras op de schorren van zuidwest Engeland en een uitbreiding van

te gaan. C4 planten zijn,

al-

al. lzootl voorspellen een achteruitgangvan gewoon kwel-

{t
iJ

r1.

7

I

ËÀo;

,i

I

F

N

gewone zoutmelde in de meer

noordelijk zones als gevolg van kli-

À

*d

f

nen deze arealen, heeft deze trend niet noodzakelijk een effect op

maatsverandering. Maar de indirecte efíecten van een stijgende zee-

lokale soortensamenstelling, tenzij het habitatgebruik ook wijzigt.

spiegel zou in deze ecotopen wellicht meer doorwegen. ln duinvallei-

Een spectaculair voorbeeld hiervan is de uitbreiding van bont zand-

en zien deze auteurs potenties voor de uitbreiding van moeroswespe-

oogje in Groot-Brittannië. Deze trend manifesteert zich het duide-

orchis, terwijl bonte paardenstoart achteruit zou gaan. Hier merken we

lijkst langsheen de westkust van Wales, Noord-Engeland

op dat, althans voor de Vlaamse kust en op korte termijn, het al dan

Schotland IPnnr,lrsrr.r et al., tgg9l. Vermoedelljk kan hiermee een

niet dichtgroeien van duinvalleien wellicht een belangrijker effect zal

parallel getrokken worden naar de sterke uitbreiding van bont zond-

hebben op de karakteristieke levensgemeenschappen dan klimaat-

oogje in de Vlaamse duinstreek.

gei

en

Borurr e, al. lz.oozal bespreken de opmars van de Mediterrane

nduceerde areaalsverschuivingen.

Van een aantal broedvogels waarvan Vlaanderen op de grens van het

dwergspin Diplocephalus graecus en vermoeden dat dit fenomeen

areaal ligt, kunnen klimaatsveranderingen het broedsucces aan onze

onder meer aan de zachtere winters is toe te schri.jven. Verder is de

kust beïnvloeden. Voor soorten die bij ons de noordgrens van hun

uitbreiding van een aantal zuidelijke libellensoorten aan onze kust

areaal bereiken zoals Cetti's zanger, bijeneter, Europese kanarie en

opvallend. Het betreft zwervende pantserjuffer, vuurlibel en zwervende

Orpheusspotvogel is eerder een toename te verwachten in tegenstel-

heidelibel. Ook onder de landslakken hebben de populaties van rela-

ling tot soorten op de zuidgrens van hun areaal zoals kleine bormsijs

tiefveel Atlantische en Mediterrane soorten zich aan de kust recent

en kruisbek. Maar talrijke ander factoren zijn van minstens even groot

uitgebreid [zoals bijvoorbeeld Cernuella vírgata - bolle duinslak,

belang voor het broedsucces. Voor trekvogels denken we bijvoorbeeld

aginnica

aan de voedselvoorziening in de overwinteringsgebieden.

Van deze laatste soort evenals van Theba pisano lzandslakl ligt de

De invloed van klimaatsveranderingen op invertebraten is over het

noordgrens van het areaal ongeveer ter hoogte van de Vlaamse kust

algemeen slecht gedocumenteerd. Uitzondering vormen de dagvlin-

zodat de veranderingen in hun verspreidingsgebied in onze regio

ders, in de hoger aangehaalde studie van

goed kunnen opgevolgd worden. Maar toch blijít het moeilijk om

PARN,TEsAN

et ol. lt999l.

-

Fronse duinslak en Cochlicella acuto

Hieruit blijkt dat de noordgrens van het areaal van r6 soorten dag-

eventuele

vlinders die ook aan de Vlaamse kust voorkomen, zich noordwaarts

onderscheiden.

heeft verplaatst. Gezien de vrij centrale ligging van onze kust bin-

kl

i

maatseffecten van land schappel

ij

-

C.

slanke duinhoranl.

ke vera nderi n gen te
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emissie daalde in de jaren '90 met

LucHÍvERVUILtNC EN ATMoSFERtScHE DEpostrtE

t5%o,

de fosforemissie met 3o/o.

De stikstofdepositie kende in deze periode echter geen daling.
Evenals het klimaat vormen chemische stoffen aanwezig in

384

of

draagt gemiddeld a6 kglhalj [VAN

CTJSECEM

et al.,

Zij

be-

zooll.

aÍkomstig uit de lucht een externe milieuíactor voor ecosystemen.

De gemiddelde Vlaamse situatie is niet representatief voor het kust-

Maar de algemene luchtkwaliteit is in de nasleep van onze materiële

gebied. Sedert zoor is in Vlaanderen een vernieuwd depositiemeet-

ontwikkeling tijdens de voorbije eeuwen aanzienlijk gewijzigd.

net voor verzuring operationeel met een meetpunt in de Doornpanne

Vooral de sterk toegenomen verbranding van fossiele energiebron-

te Koksijde. Uit de eerste waarnemingen bliikt dit station de laagste

nen ten behoeve van verkeer, industrie en huishoudelijk comfort en

depositiewaarden van Vlaanderen te vertonen voor nitraat en ammo-

de intensivering van de landbouw hebben hiertoe bijgedragen. Voor

nium [VMM, zooz]. Deze resultaten zijn in overeenstemming met de

ecosystemen zijn twee aspecten van belang, namelijk 'vermesting'

metingen uitgevoerd in het kader van het grensoverschrijdend lrno-

en'verzuring'.

sor-project [AspERs e, al., zoozl die aan de kust ammoniakconcentraties onder de gemiddelden van de achtergrondgebieden aangeven

pglm2l. Deze lage waarden zijn vooral toe te schrijven aan

Vermesting

lca. 4,5

Vermestende emissies omvatten stikstof- en fosforverbindingen af-

de geringe invloed van de landbouw.

komstig van meststoffen en verbrandingsprocessen. De landbouw is

Over de impact van atmosferische vermesting op het kustecosysteem

verantwoordelijk voor ongeveer 75%; van de vermestende uitstoot in

[en veel andere ecosystemen] bestaat grote onduidelijkheid. Volgens

Vlaanderen. Het verband tussen emissie, concentraties in de lucht

KoorlÀ,,rAN

en depositie is uitermate complex, vooral voor stikstof, omdat bij

depositie hoofdverantwoordelijke is voor de vergrassing in de kalkrij-

deze stofveel omzettingsprocessen kunnen optreden. Ook de mete-

ke duinen [in het Nederlandse Renodunale district]. Wel wordt de

orologische omstandigheden [voornamelijk wind en neerslag] vor-

vergrassing er vermoedelijk door gestimuleerd

men een belangrijke maar eerder stochastische factor. Zo is bijvoor-

vergrassing op zich een belangrijke impact heeft op het kustecosys-

beeld

6o%o

van de stikstofdepositie in Vlaanderen aÍÏomstig van

et al. lt998l kan niet aangetoond worden dat atmosferische

[Ve

e

n, r 997]. Hoewel

teem en de biodiversiteit in het bijzonder [zie verder], mogen we uit

emissies buiten de regio. Recent wordt binnen Vlaanderen een da-

deze Nederlandse onderzoeksresultaten en de lage depositiewaarden

ling van de vermestende emissies vastgesteld. De totale stikstof-

voor de kust besluiten dat de vermesting door atmosferische deposi-

l
oi
I'i,
ï>

tie vermoedelijk weinig effect [gehad] heeít op de vegetatieontwikke-

Aan de kust zijn de effecten van verzurende emissies vermoedelijk

ling in de duinen. Maar mogelijks heeít atmosferische vermesting

vooral voelbaar voor eíytische blad-, lever en korstmossen en min-

wel een belangrijke invloed op het zeer delicate milieu van de oligo-

der in de terrestrische ecotopen. Uit de gegevens over epifyten [zie

trofe open waters. DtNvs [2oo3] stelt aanzienliike wijzigingen vast in

hoofdstuk'Blad-, lever- en korstmossen'l blijkt dat de kust in het

de epifytische diatomeeënflora van de Fonteinties met een algemene

midden van de zoste eeuw een rol speelde als refugium voor lucht-

achteruitgang van eutrofiëringgevoelige taxa. Bij kranswieren kan

vervuilinggevoelige taxa

een gelijkaardige trend worden vastgesteld.

trends wat betreft luchtpollutie, zien we recent weer een uitbreiding

IHorrvrnr, r993]. Cezien

de positieve

van onder meer Melzgeria furcato lbleek boomvorkjel en Radula comVerzu ri ng

planata lschíjfiesmos], niet alleen aan de kust maar ook in de rest

Verzurende emissies bestaan voornamelijk uit zwaveldioxide [SOr],

van Vlaanderen. De kust verliest hiermee dus een stuk van haar ti,i-

verschillende stikstofoxiden INOy] en ammoniak IN Hr]. Deze stof-

delijke'speciflciteit'.

fen en hun reactieproducten veroorzaken een verzuring van het
regenwater en in tweede instantie ook van oppervlaktewater en

DUtNLANDScHAP EN vE6ETATtE

bodem. De [potentieel] verzurende emissie in Vlaanderen is de voorbije decennia sterk afgenomen, vooral door de bijdrage van SOr.

Wellicht de meest spectaculaire landschappeliike evolutie in het

Sedert r98o is zij zelfs gehalveerd. De ammoniakemissie blijft echter

kustgebied is de inkrimping van het intertidaal gebíed. Vanaf de

licht stijgen, sedert r997 jaarlijks met ca.

o,5%o [[\TENSINK

et al., zootl.

Vroege Middeleeuwen werden de honderden vierkante kilometers

Ook hier wijkt het beeld van de kust afvan de situatie in de rest van

slik en schorre in sneltempo ingepolderd. De belangrijkste restan-

het gewest. Uit het depositiemeetnet voor verzuring blijkt het meet-

ten bleven over in de mondingsgebieden van lJzer en Zwingeul en

punt Koksijde hoge luchtconcentraties en depositiewaarden voor

in de [onder meer strategische] inundatiegebieden rond Oostende.

SO, te vertonen maar dit wordt in hoofdzaak toegeschreven aan de

Op het einde van de rgde eeuw, toen het inventariseren van soorten

mariene invloed [VMM, 2oo2].

,AsPERS

et al. lzoozl wijzen op een

van de grond kwam, waren nog slechts enkele tientallen ha slik en

geringe maar meetbare invloed van de zware industrie van

schorre aanwezig. Toch is de periode daarna nog een kwart van de

Dulnkerke op de SO, concentraties aan de lVestkust.

kenmerkende plantensoorten verdwenen. De zilte milieus vormen
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actueel één van meest kritische ecotooptypen in Vlaanderen [zie

o.m. Vnru Laruouyr et al., zoool.
t

De historische veranderingen in het duinlandschap ziin schaars
gedocumenteerd. Er zijn amper beschrijvingen bekend van het duinlandschap vóór de
186

,9dt uur*.

De trends die we hier bespreken heb-

ben dan ook hooguit betrekking op de voorbije eeuw. De belangrijk-

1917

2OOO

Figuur 19.3. Veranderingen in het duinlandschap geïllustreerd aan de hand van twee luchtfoto's
van Oostduinkerke-Bad. t9r7: R.A.F., collecties Koninklijk Legermuseum, Brussel; 2ooo: N.G.l

ste verschuivingen in flora- en faunasamenstelling [zowel kwalitatief

oÍthofoto.

als kwantitatiefl tijdens deze periode, zijn een gevolg van de ingrijpende veranderingen die zich in landschap en vegetatie hebben

ongedwongen landschap kende hierdoor, althans relatief, een sterke

voorgedaan lzie íiguur

uitbreiding ten koste van ecotopen uit het dynamisch en gestres-

19.31.

Zoals aangehaald in het eerste hoofd-

stuk, zijn vooral de wijzigingen in het grondgebruik hiervoor verant-

seerd landschap. Het effect op de soortensamenstelling is vooral

woordelijk. Het vrij intensief menselijk gebruik van de duinen [vee-

voor hogere planten, vogels en dagvlinders goed gedocumenteerd.

teelt, kleinschalige akkerbouw, kappen van struweel, ...] dwong het

Voor de overige taxa kunnen analoge trends verondersteld worden,

systeem grotendeels in een halfnatuurli.ike toestand, waarbij de

onder meer omdat vertegenwoordigers van open ecotopen ongeveer

spontane, ongedwongen ontwikkeling uitbleef. Door de afnemende

voor alle groepen het hoogste aandeel aan Rode lijst-soorten kennen

economische rentabiliteit raakten deze kleinschalige activiteiten in

[zie verder].

onbruik vanafde eerste helft van de zoste eeuw en zeker na de tweede wereldoorlog verwerd landbouw in de duinen tot een curiosum.

Een eerste element in de landschappelijke verandering is de sterke

ln schril contrast met deze verminderde interne antropogene beïn-

uitbreiding van struweel en bos [Pnovoosr & VAN Lnruouvr, zoor].

vloeding staat de uitbreiding van het kusttoerisme, waarvoor grote

Ongeveer de helft van de plantensoorten die pas recent voor het

delen van het duinlandschap werden bebouwd. De versnippering

eerst in de duinen werden waargenomen, behoort tot struweel-, bos

van het duinsysteem belemmerde de geomorfologische dynamiek,

en zoomgemeenschappen en ca.6o%o van de soorten uit deze eco-

wat de ontwikkeling van opgaande vegetaties nog versnelde. Het

topen breidde zich uit. Ook broedvogels van struweel en bos zoals

E

W

aii

nachtegaal, tjiftjof, zwortkop, tuinfluiter en houtduif gingen er duide-

ook een achteruitgang vast van bepaalde plantensoorten van mos-

lijk op vooruit. ln de tweede helft van de 2oste eeuw worden zelfs

duinen en droge graslanden maar deze trend is niet eenduidig.

een aantal nieuwkomers voor het duingebied genoteerd zoals boom-

lijkt zich eerder een verschuiving in de soortensamenstelling te heb-

klever, havik en bosuil. Eenzelfde trend valt op bij de dagvlinders;

ben voorgedaan naar soorten van minder duinspecifieke en minder

namelijk een sterke toename van bos-, struweel- en zoomsoorten

natuurlijke standplaatsen. Zo ziin bijvoorbeeld duinviooltje en wond-

zoals bont zondoogje, landkaanje en ciïroenvlinder. Oronjetipje werd

klaver achteruitgegaan, terwijl

pas voor het eerst na

r990 in de duinen gesignaleerd.

uil

Er

vetkruid en grote teunisbloem een

toename kenden.
Bij de broedvogels wordt een sterke achteruitgang vastgesteld van

Parallel met de opmars van bos en struweel kenden de duingraslan-

onder meer veldleeuwerik en tapuit. Broedvogeltrends moeten echter

den een sterke vergrassing. Het wegvallen van begrazing door gedo-

met de nodige omzichtigheid geïnterpreteerd worden gezien het

mesticeerde hoefdieren en het ineenstorten van de konijnenpopula-

broedsucces niet louter van lokale omstandigheden aflankelijk is

ties in de tweede helft van de zoste eeuw door het myxomatosevi-

[zie hoger]. Soorten als velduil, nachtzwaluw en wulp zijn actueel als

rus [zie ook SoMERs, zooz] vormen wellicht de belangrijkste drijven-

broedvogel zeer zeldzame verschijningen mea( zij zi,in dit in het

de krachten achter deze evolutie. Hoger werd reeds gewezen op een

[nabije] verleden vermoedelijk ook altijd geweest. Duidelijke trends

mogelijk versterkend effect via atmosferische depositie van vermes-

vallen hier dus niet uit afte leiden. De sterke achteruitgang van de

tende stoffen.

parelmoervlinders; kleine parelmoervlinder, duinparelmoervlinder en

Vergrassing, verstruweling en verbossing worden vastgesteld in ver-

grote parelmoervlinderis wel vrij duidelijk in verband te brengen met

schillende Europese [kalkrijke] duingebieden maar zijn vooral voor

de ontwikkelingen in vegetatie en landschap. Deze soorten zijn

enkele Nederlandse en Britse duinen uitvoerig beschreven [zie o.m.

immers gebonden aan grote open landschapseenheden. Ook bij de

vAN TIL

e, al., zooz; vlr'r Donp et ol.,1985; RAN!íELL, r96o; RutNo

etr

sprinkhanen zijn graslandsoorten zoals wrattenbijter volledig verdwenen uit de duinen.

ol., zoo"rl.

Bij de landslakken vallen geen eenduidige trends te bespeuren.
Verschillende soorten van het open duinlandschap zoals Candidula

De duingraslanden kenden hiermee een sterke afname van de

oppervlakte en een wijziging van de habitatkwaliteit.

!íe stellen

dan

gigaxii lgrofgeribde grasslakl en Helicella itala lheideslakl gingen ach-

387

t\

o

P

I

388

l

$*h'

rl

teruit. Bij deze laatste was deze trend het meest spectaculair en de

gang vastgesteld van soorten als knopbies, honingorchis en teer gui-

soort is daarmee ook uit Vlaanderen verdwenen. ln Nederland komt

chelheil. Deze achteruitgang wordt zowel veroorzaakt door het ver-

Helicella itala nog verspreid voor in de duinen, langs de grote rivie-

dwijnen van geschikte groeiplaatsen als door verdroging [zie ver-

ren en in Zuid-Limburg. Andere typische soorten van open duinen,

der]. N/nelrntr et ol. lr997l merkten tevens een verlies op van steno-

zoals Cernuella virgata [bolle duinslak], C. aginnica I Franse duinslak]

tope hygrofiele spínnensoorten in duinpannen van het Vlaams

en Cochlicello acuta lslanke duinhorenl gingen er echter op vooruit.

natuurreservaat de Westhoek.

Deze trend

sluit aan bij de algemene uitbreiding van zuidelijke soor-

ten die, zoals hoger aangehaald, bij landslakken is vast te stellen.

Cezien de grote vitaliteit van duindoorn in jonge vochtige pannen

vormt verstruweling in hydrologisch intacte gebieden [zoals Ter Yde
en het westelijk deel van de !íesthoek] een belangrijke bedreiging

Het fixeren van stuifduinen heeft een duidelijke invloed op de aan-

voor de levensgemeenschappen van deze ecotoop. Een aantal soor-

wezige fauna. lllustratief in dit verband is de zeldzaamheid en/of af-

ten is actueel voor hun overleven in de duinen dan ook afhankelijk

wezigheid van typische spinnensoorten van dynamische duinen in de

van een actief natuurbeheer.

gefixeerde kustduinen van Nederland IBoNrE e, al., zoo3al. Vermoe-

Het open duinlandschap is niet alleen ingekrompen maar ook steík

delijk kan de zeldzaamheid van Cícindela maritima lstrandzandloopke-

gefragmenteerd. De gewijzigde habitatconfiguratie beïnvloedt het

verl ook aan de verregaande vastlegging van dynamische duinen ge-

aantal soorten en de genetische diversiteit op een directe manier

weten worden. Een soortgeli,jke trend wordt niet vastgesteld bij de

door een verhoging van de stochastische uitstervingskansen in

vaatplanten, vermoedelijk door het zeer gering aantal kenmerkende

combinatie met verlaagde populatiegroottes. Recent onderzoek bij

soorten voor deze ecotoop IPnovoosr & VnN Lnruouvr, zoor].

Pardosa montícola fduínwolfspin;

Borrr e, al., zoqbl wijst trouwens

op het belang van fragmentgrootte voor de aanwezigheid van populn vochtige duinvalleien wordt een sterke afname van de floristische

laties. Tevens blijkt uit dit onderzoek dat connectiviteit, waarbij re-

kdom vastgesteld. On geveer 4o verd rogi n gsgevoel ge freatofyten

kening wordt gehouden met de aard van de matrix, de populatiedy-

ri j

zijn uit

i

het gebied verdwenen [zoals bijvoorbeeld groenknolorchís,

namiek sterk beïnvloedt. Concreet betekent dit dat populaties van

plaïte bies en moerasgamanderlterwijl voor deze groep slechts to

kleine en geïsoleerde graslandfragmenten veel minder snel [op-

nieuwkomers worden genoteerd. Er wordt ook een sterke achteruit-

nieuwl gekoloniseerd worden.
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De toeristische ontwikkeling bracht een nieuw storingselement in

ln grote delen van het kustduingebied is de gemiddelde grondwater-

het ecosysteem, namelijk de recreatie. Wat betreft rustverstoring is

tafel gezakt als gevolg van waterwinning [figuur r9.4], drainage of

de sterke achteruitgang van broedvogels van het hoogstrand, zoals

verminderde percolatie van neerslag [door urbanisatie en verstruwe-

dwergstern en strandplevier, sedert de jaren

'6o goed gedocumen-

ling]. Desondanks is een globale achteruitgang van soorten in het

teerd [zie hoofdstuk'Broedvogels']. Vermoedelijk hebben ook ande-

kustgebied als rechtstreeks gevolg van verdroging moeilijk aan te

re broedvogelsoorten van open landschappen zoals tapuit, grospie-

tonen omdat veel andere íactoren een rol spelen. De meeste verdro-

per en veldleeuwerik minstens lokaal te Ieiden [gehad] onder de

gingsgevoelige freatofyten bijvoorbeeld zijn ook niet gebaat bi.j ver-

recreatiedruk maar dit is moeili.jk hard te maken. EHneNsunc &

ruiging of verstruweling. De lokale achteruitgang van freatofyten in

HoorsMANs [zooz] bijvoorbeeld, vonden geen significant eífect van

de invloedssfeer van waterwinningen is wel goed gedocumenteerd.

de verhoogde recreatiedruk op de broedvogels van de Amsterdamse

ln de Doornpanne bijvoorbeeld is het aantal obligaat grondwateraf-

Waterleidingduinen. De extrapolatie van deze gegevens naar de

hankelijke plantensoorten van 65 naar zz gedaald IKurlrer et a/.,

Vlaamse situatie gaat wellicht niet overal op gezien de veel kleinere

t993]. Ook DE

oppervlakte van de Vlaamse duingebieden.

van de freatofyten vast in bepaalde duingebieden en leggen onder

Ook voor andere soortengroepen is het moeilijk om eífecten van

meer een direct oorzakelijk verband met de grondwateronttrekkin-

[over]recreatie op de soortensamenstelling van gebieden te evalue-

gen [zie ook LrrrN, r99z]. Verder is ongeveer de helft van alle water-

ren; zij kunnen hoogstens heel lokaal worden ingeschat. Voor een

planten die ooit aan de kust zijn waargenomen, niet meer gesigna-

heel specifieke ecotoop, namelijk de vloedmerken op het hoog-

leerd na r97z lcír.

RAEVE

et al. j9831 stellen een sterke achteruitgang

RAppÉ

e, al., r9961.

strand, vormen de [neven]effecten van het toerisme wel duidelijk
een ernstige verstoring. Deze vloedmerken, waarin ook veel afval

ln de Víesthoek is in vergelijking met de Zwinbos.ies ook een duide-

accumuleert, worden regelmatig opgeruimd, wat uiteraard neíast is

li,jke achteruitgang van broedvogels als kleine karekiel en rietzanger

voor de aanwezige levensgemeenschappen Imet bijvoorbeeld 5 be-

vast te stellen. Deze trend kan worden toegeschreven aan de verdro-

d

reigde dansvliegensoorten].

ging IBoNrE et al., zootl. Ook de achteruitgang van twee landslak-
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ln tegenstelling tot de relièfrijke duinen, is de vrij vlakke binnen-

m

duinrand vroeg na het ontstaan ervan in cultuur gebracht. Het

--2,

Figuur r9.4. Lijnen van geliike stijghoogte in het freatisch grondwaterreservoir
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betreft veelal overgangsgronden waar het duinzand over de reeds

ter hoogte van

ingepolderde schorre is gestoven [TERMorE, r99z; Dr 5r,le1 t965]. De

het Vlaams NatuuÍreservaat De Westhoek. De sterke daling van de grordwatertafel in het

intensivering van de landbouw, vooral in de tweede helft van de

oosten van het gebied wordt veroorzaakt door de drirkwateryinning in het aanpalende

zost€ eeuw, heeft de binnenduinrand als habitat behoorlijk gewij-

Calmeynbos. Peil op 27 augustus 2oo1 in m. TAW [ongepubliceerde gegevens AMINAL, afde-

zigd. Maar helaas is de voormalige natuurwaarde van deze gebieden

ling Natuur en lnstituut voor Natuurbehoudl.

niet goed gedocumenteerd. De akkeronkruiden zijn wellicht het
meest bruikbaar voor een ecologische evaluatie. Enerzijds is de

ken, namelijk Oxylomo elegans lslanke barnsïeenslak] en Succineo

voorbiie eeuw ongeveer een kwart van de inheemse vertegenwoordi-

oblonga lkleine amberslak], is vermoedelijk hieraan te wijten. Voor de

gers van deze groep verdwenen, zoals onder meer ruw parelzaad en

spinnen werd dit gedocumenteerd door

Mae

rratÍ et ol.

119971.

Voor

doorwas. Anderzijds is in deze ecotopen een aantal nieuwe soorten

andere organismengroepen is de achteruitgang van grondwateraf-

recent opgedoken. Het betreft meestal exoten zoals harig knopkruid,

hankelijke soorten in de duinen niet expliciet beschreven maar we

gehoornde klaverzuring en papegaaiekruld [cfr. ReeeÉ et ol., t9961.

kunnen er van uit gaan dat zich dezelfde trends hebben voorgedaan,

De sterkere drainage, het dempen van poelen en eutrofiëring [ver-

zeker voor organismen die aan open water gebonden zijn zoals libel-

mestingl van het oppervlaktewater hebben vermoedelijk belangrijke

len of kranswieren. De achteruitgang van deze laatste groep is ver-

gevolgen gehad voor de watergebonden levensgemeenschappen.

moedelijk vooral te wijten aan het verdwijnen van open water in

lllustratief in dit verband is de vergelijking van de waterloopjes op

combinatie met een veranderde waterkwaliteit. Drrrrvs [zoo3] stelde

de militaire kaarten van begin rgde eeuw [Dépot de la guerre, tgrr]

belangrijke veranderingen vast in het aquatisch systeem van de

met de huidige situatie. Onder meer in het Oostduinkerkse is een

Fonteinties in een studie van benthische en epirytische diatomeeën

drastische achteruitgang van de open waterelementen vast te stel-

op recent en historisch [herbarium] plantenmateriaal [zie hoger].

len [zie De Rrrve, r99r]. Hoewel de gevolgen voor fauna en flora

meestal niet in detail gekend zijn, leveren de floragegevens toch

lnburgering van nieuwe soorten doet zich vooral voor bij de hogere

enige indicaties. Zo is de hoger aangehaalde halvering van het aan-

flora. ln sierteelt en landbouw worden duizenden plantensoorten

tal soorten waterplanten aan de kust vermoedeliik voor een belang-

gekweekt en plantendiasporen laten zich gemakkelijk antropogeen

rijk deel toe te schrijven aan de achteruitgang van open water habi-

verbreiden. Tuinen en plantsoenen vormen dan ook de belangrijkste

tats aan de binnenduinrand.

bron voor verwilderende planten en bijna alle taxa met invasieí
gedrag blijken verwilderde sierplanten te zijn IVERLoovE, 2oo2]. Dit

ExorEru

geld a fortiori voor de Vlaamse duinstreek waar de resterende
natuurgebieden quasi volledig omringd worden door tuinenrijke

De vestiging en uitbreiding van niet inheemse organismen heeít een

woonwijken. Ongeveer 6oV" van de recente nieuwkomers onder de

belangrijk effect op de soortensamenstelling van een aantal taxono-

kustflora is exoot en waarschijnlijk grotendeels uit deze tuinen

mische groepen in het kustgebied. Het betreít meestal niet bedoel-

aÍkomstig. Het aandeel van de inheemse soorten is hiermee gedaald

de introducties van soorten die in natuurlijke omstandigheden het

van

gebied niet zouden gekoloniseerd hebben. De invasie door gebieds-

Vermoedelijk wordt het aandeel aan exoten nog sterk onderschat

vreemde organismen lijkt te worden bevoordeeld door storing,

gezien de geringere aandacht die botanici doorgaans aan deze plan-

waarbij voortdurend nieuwe niches worden gecreëerd IFox & Fox,

ten besteden. ln zijn overzicht van de ingeburgerde plantensoorten

r9861.

LEpART

&

Drgusso-rE

[t99r] wi,lzen op de analogie met succes-

g5%i"

[periode vóór r94ol tot ca. 8ooZ recent [RrccÉ et ol., 19961.

in Vlaanderen vermeldt VERLoovE lzoozl ca. roo nieuwe ingeburger-

sie en stellen dat de processen die hierbij werkzaam zijn niet we-

de soorten en vult daarmee de lijst uit

zenlijk verschillen van de mechanismen van inburgering. Door de

44o taxa [een derde van de totaallijst]. Maar ondanks het grote

hoge graad van storing zijn dynamische ecosystemen zoals kustdui-

soortenaantal blijkt slechts een klein gedeelte van deze exoten zich

nen en rivieren dan ook bijzonder gevoelig voor biologische inva-

echt invasieíte gedragen en daarmee een potentiële bedreiging te

sies. Dit werd bijvoorbeeld voor de Nederlandse flora aangetoond

vormen voor natuurgebieden.

door Wreoe

[r

FLoRABANK

aan tot ongeveer

987].

Onder de uitheemse houtige planten hebben onder meer mahonia,
Ontariopopulier, Amerikaanse vogelkers en hemelboom zich minstens
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a

e

o
lokaal sterk uitgebreid en verschillende soorten, onder meer uit de

antropogene standplaatsen.

geslachten Ribes en Cotoneaster, staan klaar om dit lijstie aan te vul-

len. Dergelijke planten kunnen op vrij korte termijn een landschaps-

Bij de overige taxonomische groepen komt inburgering, althans in de

bepalende impact hebben. Een treffend voorbeeld is de sterke expa-

duinen, beduidend minder voor. Een bekend fenomeen is de uitbrei-

nie van mahonia in de Noordduinen te Koksijde.

ding van het bladmos Compylopus introflexus lgriis kronkelsteeltiel in

Grauwe en witte abeel dragen in belangrijke mate bij
392

tot de verbos-

ontkalkte zandgronden

ISrrEPERAERE

&,llcgurs,']995;

vAN DER MEULEN

sing van de duinen, voornamelijk via vegetatieve vermenigvuldiging.

et al., tg87l. Ook in Cabour, de oude duinen van Adinkerke, gaat deze

Gewone esdoorn speelt tegenwoordig wellicht de belangrijkste rol in

soort meer en meer domineren.

de spontane verbossingsprocessen. De soort breidt zich spectacu-

Lehmannio valentiono lspaanse aardslokl wordt in Nederland spora-

lair uit via windverbreide vruchten. De status van gewone esdoorn is

disch in de buurt van serres aangetroffen maar de soort liikt zich

onduidelijk. lVreon a, ol. [r988] beschouwen de soort als een laatko-

niet in natuurgebieden te vestigen. Ook hochoidea elegans fkegel-

mer in de postglaciale uitbreiding van loofbomen in Noordwest-

slakl, Cochlicella barbora lbolle duinhorenl en Testacella holiotidea ziin

Europa. ln het oosten van België is zij inheems en het is niet on-

Zuid-Europese slakken die aan onze kust zeer incidenteel worden

waarschijnlijk dat gewone esdoorn Ylaanderen ook op eigen kracht

waargenomen en er vermoedelijk door de mens zijn terechtgeko-

zou gekoloniseerd hebben.

men [zie hoofdstuk'Landslakken'].

Een aantal kruidachtige soorten zoals witte winterpostelein of grote

!íellicht het meest bekend maar zelden als exoot bestempeld is het

teunisbloem is reeds vele decennia ingeburgerd en heeft zich geïnte-

konijn. Hel dier werd in de Late Middeleeuwen in Noordwest-Europa

greerd in de [half]natuurlijke duinvegetatie. Engels slijkgras heeft op

ingevoerd en onder meer in de duinen veel gekweekt [Var'r

de schorre zelfs het inheemse klein slíjkgras volledig verdrongen.

ERVyNcK,

Een

vrij beperkt aantal andere soorten zoals onder meer overblijven'

de ossetong, schermscheeJbloem, kokardebloem en bezemkruiskruid

lii-

Dnr',lrve

&

r993]. Als grazer heeft de soort een belangrijke imPact op

het ecosysteem [zie hoger]. Siberische grondeekhoorn lTamias sibiricusl
is een recenter ingeburgerd zoogdier dat in het Calmeynbos te De

ken zich recent ook in natuurlijke habitats te nestelen. Vooral deze

Panne een populatie heeft opgebouwd maar de voorbije jaren weer

laatste soort gedraagt zich lokaal bi,izonder expansief in min of

een gestage achteruitgang blijkt te vertonen [Venervrru

meer gestabiliseerde helmduinen. Maar zoals hoger vermeld, blijft

zooo]. Over de impact van deze soort, o.m. op grondbroedende vo-

het grootste deel van de ingeburgerde planten nagenoeg beperkt tot

gels, bestaat onzekerheid [Vrnaevlrl & Marrnvsrn, t998].

& Dt

Bnuvru,

o

ndicatoren voor natuurbehoud
(J

ln het eerste hoofdstuk werd gewezen op het belang van biodiversi-

ingeburgerd, worden in het algemeen getolereerd en ervaren als

teit als criterium voor het inschatten van natuurkwaliteit. ln het

'behorend tot de duinflora', terwijl recentere opduikingen zoals

na-

tuurbehoud wordt prioritaire aandacht besteed aan bedreigde soor-

bezemkruiskruid als bedreigende exoten worden beschouwd. Ook het

ten; het zijn namelijk 'indicatoren voor een Ipotentieel] verlies aan

konyr, 'sleutelsoort in het duinecosysteem' maar eigenlijk inge-

biodiversiteit'. Maar de betekenis van indicatoren is sterk afhanke-

voerd, illustreert de subjectiviteit en gevoeligheid bij het gebruik

li,ik van het schaalniveau waarop

zij worden beschouwd. ln deze

van de term exoot. Wij pleiten voor een vrij strikte toepassing van

paragraaf gaan we hier díeper op in.

indigeniteitscriteria voor de evaluatie van biodiversiteitwaarde.
Maar dit betekent niet dat exoten geen indicatorwaarde kunnen heb-

lNDtcENtrEtr

ben, bijvoorbeeld bij de beoordeling van habitatkwaliteit.

De indigeniteit vormt in principe een conditio sine qua non om een

INTERNATIoNAAL NIVEAU

taxon op deze manier als biodiversiteitsindicator in aanmerking te

laten komen. Maar zeker op regionaal oílokaal niveau is het

-

voor-

ln een Europees kader speelt de Vlaamse regio een eerder beschei-

al voor vaatplanten - niet altijd eenvoudig om de'natuurlijke indige-

den rol. Onder de hogere planten bijvoorbeeld, zijn voor Vlaanderen

niteit'eenduidig vast te stellen [Wrror, r987]. Veel plantensoorten

slechts vijf Conventie van Bern soorten bekend, waarvan er twee

krijgen het voordeel van de twijfel en worden als inheems

recent niet meer werden waargenomen [CouNCrL

beschouwd - en dus gewaardeerd. Ook de keuze van het referentie-

De conventie van Bern [oí het verdrag inzake het behoud van wilde

beeld schept soms een scheefgetrokken waarderingskader.

dieren en planten en hun natuurlijke leefmilieu in Europa] heeft als

Akkeronkruiden bijvoorbeeld, veelal reeds vroeger ingeburgerde

doel te zorgen voor de instandhouding van de in het wild voorko-

graanakkeradventieven, zijn door de recente landbouwintensivering

mende dier- en plantensoorten en de daarbij behorende grensover-

sterk achteruit gegaan en worden nu vaak positief gewaardeerd.

schrijdende natuurlijke leefmilieus. Ook voor een aantal andere

Er

or Eunoer, r979].

worden bijvoorbeeld akkeronkruidenreservaten opgericht voor het

taxonomische groepen zijn dergelijke internationaal belangrijke

behoud van deze soorten. Teunisbloemen, een ander voorbeeld,

soorten opgenomen in bijlage ll van de Europese habitatrichtliin.

oorspronkelijk uit Noord-Amerika maar reeds meer dan een eeuw

Hiervoor dienen de lidstaten Natura zooo gebieden aan te wijzen
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waarbinnen een instandhoudingsbeleid moet worden gevoerd. Aan

ne kiekendief, blauwborsl, roerdomp, woudaapjel en open

de kust komen 4 soorten uit deze annex voor: kruipend moeras-

d

scherm, kamsalamander, Vertigo moulinsiona lzeggenkorfslakl en

394

roge

d u i n la

tot halfopen

ndsch appen lboom I eeuwerik, gra uwe kla uwi er, nachtzwa-

luw en velduill. De broedkolonies van dwergstern, grote stern en visdief

V.

angustior lnauwe korfslak). Groenknolorchis is een soort die onze

in de haven van Zeebrugge omvatten recent ruim zoZ van de totale

kustduinen kan herkoloniseren vanuit potentiële bronpopulaties in

populatie van deze soorten en zij tillen het belang ervan op een

de Boulonnais en Zeeuws Vlaanderen.

internationaal niveau [cfr. de sternenbijdrage in dit boek].

Soorten van bijlage lV genieten een aantal strikte beschermingsmaatregelen, zowel binnen als buiten de Natura zooo gebieden. Zo

De 'bijlage-soorten' verdienen uiteraard specifieke aandacht maar de

moeten de lidstaten een verbod instellen op het opzettelijk vangen

internationale bijdrage van het natuurbehoud in Vlaanderen beperkt

ofdoden van in het wild levende exemplaren, het beschadigen van

zich niet tot deze karige Iijst. Elke lokale populatie, hoe beperkt zij

voortplantings- of rustplaatsen en het vervoeren, verhandelen en in

ook mag zijn, draagt bij tot de genetische variatie binnen een taxon

het bezit hebben van deze dieren. Onder bijlage lV ressorteren de

en deze is van wezenlijk belang voor de biodiversiteit binnen een rui-

9

vleermuizensoorten die in de duinen voorkomen, evenals boomkik-

mer [evolutionair] kader. Op die manier draagt elke regio een zekere

ker, rugstreeppad en kamsalamander.

verantwoordelijkheid voor het behoud van de gebiedseigen natuur-

Verder worden de kalkrijke en ontkalkte 'grijze duinen' Imosduinen

waarden. ln realiteit moeten daarbij keuzes gemaakt worden en het

en droge duingraslandenl tot de prioritair te beschermen habitats

is wenselijk om daarvoor van welbepaalde criteria gebruik te maken.

gerekend. Maar ook voor de meeste andere duinvegetaties [bijlage

I

Een prioriteitenstelling voor het internationaal belang van soorten in

van de habitatrichtlijnl dient elke lidstaat'speciale beschermi ngszo-

Nederland werd uitgewerkt door SrrpEr et al.

nes'aan te duiden om het behoud en de verdere ontwikkeling van

[r993]. Deze auteurs gaan uit van de grootte en de ligging van ver-

deze natuurwaarden te verzekeren. Ook voor broedvogels, opgeno-

spreidingsgebieden.

men in bijlage I van de Europese vogelrichtlijn moeten maatregelen

antwoordelijkheid heeft voor het behoud van soorten met een be-

genomen worden om hun habitat te beschermen. Concreet gaat het

perkte verspreiding [West-Europa] waarbij het land een centrale

hier over soorten van stranden ldwergstern, grote stern, noordse stern,

plaats inneemt binnen het areaal. Deze criteria werden door Bnr e,

visd

i

ef, zwa rtkop

m eeu

wl, schorren

[kl u ut, tu rel u

u

r], moerassen [brui

ltgyl

en vAN

BEERS

Zij stellen dat Nederland een internationale

ver-

al. lt995l overgenomen voor de aanduiding van de zogenaamde i-

soorten Iinternationale betekenis].

betekenis voor de globale verspreiding.

Aan onze kust komen relatief weinig soorten voor die beperkt zi.jn

Ongeveer r6o planten- en 50 loopkeversoorten van de Vlaamse kust

tot Noordwest-Europa [de meest strikte groep i-soorten]. Onder de

vallen onder een ruimere interpretatie van het i-criterium.

vaatplanten betreft het zandduizendknoop, liggende osperge, drienerui-

voor in diverse habitattypen. Verder vermelden

ge zegge en liggend bergvlas IScHAMTNEÉ et

al. lt9g3l ook

al., t99zl. Biestarwegros,

gewoon doorntje, dui nsabelsprinkhaan en rugstreeppod als internatio-

tot dit gebied beperkt.

naal belangrijke soorten. Bij libellen en dagvlinders voldoet geen

zandzegge en gelobde melde zijn nagenoeg
Deze categorie

SrEpeL ef

Zij komen

blijkt bii invertebraten voornamelijk dieren met een

enkele soort waargenomen aan de Vlaamse kust aan het i-criterium.

beperkt dispersievermogen te bevatten die gebonden zijn aan de
mariene invloed. Voor een aantal soorten draagt het Vlaams Cewest
dus een belangrijke behoudsverantwoordeli,jkheid.
slan kpootvl iege

n

Sci a pus m a

RECIONAAL NIVEAU

Het betreft de

rili m us [zeereep], M u sci

di dei cus

praetex.

Prioriteitenstelling binnen het natuurbehoud in Vlaanderen gebeurt

totus en Machaerium maritimae [schor]; de loopkevers Bembidion

voornameli,jk op regionale schaal, gezien deze overeenkomt met het

moritimum, B. pallidipenne, Dicheirotrichus gustavi, Dyschirius ertensus

beleidsniveau waarop de meeste beslissingen worden genomen over

[schor] en D. impuctipennis [hoogstrand; Tunrru, zooo] en de spinnen

bescherming van soorten, ecotopen en gebieden. Een coherent en

Ba ry p hy m

a

m a ri ti m u

jel n de zeereep,
i

m

lh

e

I

m gra s- p ut ko pj el

en B. t rifro n s

lk u

st- p ut ko p-

B. duffeyi lklokspi n netjel en Argenna patul a lbodem-

geïntegreerd systeem van doelsoorten, doelecotopen [natuurtypen]
en ecosysteemvisies zou hierbij een bijzonder interessant hulpmid-

kaordertjel op het schor en Erigone promiscua lpromiscue storings-

del vormen en de uitwerking hiervan lijkt ons een prioriteit binnen

dwergspin) in korte graslanden en in de zeereep. Bij de spinnen

het natuurbehoudsondersteunend

komen zelfs twee soorten voor lErigone promiscua en Baryphymo

puzzel zijn al voorhanden; voor veel taxonomische groepen zijn

maritimal die beperkt zijn tot de noordzeekusten van Groot-

Rode lijsten opgesteld, een natuurtypenproject is lopende en voor

Brittannie en de kusten van Noord-Frankrijk, België en Nederland.

een aantal gebieden, waaronder de kustduinen, is reeds een ecosys-

De internationaal meest belangrijke soorten aan de kust zijn dus in

teemvisie opgesteld. Naast de invulling van een aantal kennishiaten

de meest kustspecifieke landschapselementen te vinden en voor

ontbreekt in Vlaanderen vooral nog de integratie binnen een stelsel

een [zeer beperktl aantal soorten is onze kust zelfs van significante

zoals bijvoorbeeld door B^L et ol. []9951 uitgewerkt voor Nederland.

onderzoek. Veel stukken van deze
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Een belangrijk element hierin is ook de combinatie van de Rode

De sterk uiteenlopende habitatvereisten van verschillende organis-

lijsten, gesteund op regionale zeldzaamheid [z] en trend [t], met de

men[groepen] vormt een belangrijk probleem bij de evaluatie van

internationale betekenis [i] tot de zogenaamde itz-criteria. Hierdoor

ecotopen zoals voorgesteld in figuur r9.5. Hierdoor is een aantal

wordt de betekenis van soorten in een bredere geografische context

groepen ook niet in de vergelijkende evaluatie betrokken. Dit Pro-

bekeken. Doelsoorten voldoen in het Nederlandse systeem aan min-

bleem wordt duidelijk geïllustreerd door de uiteenlopende ecotooP-

stens 2 van de gestelde criteria.

definities in de verschillende bijdragen. Het opstellen van een

ln deze bijdrage kunnen we enkel de Rode lijst-gegevens van een

gemeenschappelijke ecotoopbasis is een eerste, noodzakelijke maar

aantal taxonomische groepen vergelijken. De soortenaantallen wor-

zeker geen eenvoudige stap. Van veel organismen hebben we name-

den in figuur r9.5 weergegevens in functie van de ecotooptypen

lijk hoogstens een ruwe indicatie van de habitatvoorkeur. Verder

waarin zij worden aangetrofíen. \Jíe onderscheiden daarbij de in

bestaan habitats vaak uit meerdere ecotooptyPen waardoor ook de

Vlaanderen uitgestorven soorten, de strikte Rode lijst-categorieën

landschapsconfiguratie gaat meespelen. Struwelen kunnen bijvoor-

[met uitsterven bedreigd, bedreigd en kwetsbaar] en de categorie

beeld tijdens ongunstige omstandigheden een functie vervullen als

zeldzaam IMAEs e, al., t995]. ln grote lijnen lijken deze cijfers een

schuilplaats voor volwassen insecten en spinnen van het gestres-

bevestiging van de specificiteit en trends die hoger werden aange-

seerde landschap. Ook voor de juveniele ontwikkeling van o.a. vlie-

haald. De open ecotooptypen zijn op zich sterker bedreigd en dit

gen, vlinders en spinnen zijn

weerspiegelt zich ook in de aantallen Rode lijst-soorten. Maar

Het gebruik van Rode lijst-soorten voor de evaluatie van ecotoPen

uiteindelijk is het detailbeeld van belang en dit is veel meer genu-

vergt dus een sterke veríljning van de ecotoop- en habitatdefinities

anceerd. Rode lijst-soorten komen ook in ruigten en struwelen voor

en dient rekening te houden met de lokale terreinsituatie.

zij van belang [Bonrt et al., zoozbl.

en in mindere mate in duinbossen. Deze ecotooptypen zijn, minstens als niche-element, dus van regionaal belang voor veel organis-

Lo«anL

NTvEAU

men. Dit geldt onder meer voor vaatplanten lglad porelzaod, wege'
doorn, versch i llende rozen soorten], fu n gi, broedvogels lnachtega all,

Op het niveau van de concrete landschapsentiteit, een beheereen-

slakken [o.a. Bolea peruersa en Vertigo antivertigol en

heid bijvoorbeeld, is doorgaans meer gedetailleerde informatie

slankpootvliegen lo.a. Sciapus laetus en Dolichopus ocuticornisl.

nodig dan een set 'doelsoorten' die op regionaal niveau zijn aange-
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Figuur r9.5. Aantal Rode liist-soorten per categorie voor de verschillende gegroepeerde ecotooptypen. De scores verwijzen naaÍ een wegingsfactor, toegekend aan soorten die in meerdere ecotopen voorkomen. Voor elke soort wordt een totaalscore van

I

verdeeld over het aantal ecotopen

zodat de sommatie geli,k bliift aan het totaal aantal sooden.
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duid. Deze biodiversiteitsindicatoren blijven de kroon op het werk

lueerd. Vooreerst is de schaal waarop een habitat wordt ingenomen

maar vaak zullen zij ook in goed ontwikkelde ecotopen slechts spo-

sterk taxon-afhankelijk. Monitoring kan derhalve gebeuren op het

radisch aanwezig zíjn en daarmee onvoldoende gedetailleerde eva-

niveau van eco-element, ecotoop, ecoserie,... [cfr.

luaties toelaten. Een aanvullende reeks bio-indicatoren is hier

Broedvogels, zoogdieren, dagvlinders en enkele amfibieën worden

gewenst. Het opstellen van zo'n 'multi-soortenlijst' uit verschillende

gekenmerkt door een groot leefgebied [home range] en zullen bijge-

taxonomische groepen is niet voor de hand liggend en behoort ook

volg reageren op grootschalige landschapsveranderingen.

niet tot opzet van dit boek. Toch willen we hier een aanzet geven.

Vaatplanten, fungi en mossen bijvoorbeeld, zijn gebonden aan heel

De keuze van de indicatoren is aÍhankelijk van het vooropgestelde

locale omstandigheden. Maar veel ecologisch kieskeurige vaatplan-

streeÍbeeld en het detailniveau waarop habitatkwaliteit wordt geëva-

tensoorten vertonen een geringe mobiliteit [zoals mierenverbreiders

Kr-r1.r,

t997].
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bijvoorbeeld] en het al dan niet aanwezig ziin van een soort houdt

I

vaak meer verband met verbreiding dan met habitatkwaliteit. Bij fungi

biologie, levensgeschiedenis, ecologie en tolerantieniveau's.

vormt de herkenbaarheid een belangrijk probleem voor monitoring.

Wat betreít verspreiding is het aangewezen dat de soort zich niet

Daarenboven gebeurt de fructificatie van fungi zeer onregelmatig

aan de rand van het areaal bevindt en dat de home range binnen het

waardoor het bepalen van de lokale soortensamenstelling verscheide-

ecosysteem gelegen is.

ne inventarisatiejaren vergt. lnsecten en spinnen ziin eveneens ge-

f

bonden aan heel lokale omgevingsfactoren, maar tevens mobiel wat

reactiesnelheid te vertonen in vergelijking met de veranderingen in

hen uiterst geschikt maakt voor bio-indicatieonderzoek. Daar staat

het ecosysteem die worden opgevolgd. Daarnaast dienen zii een

dan tegenover dat de kennis over biologie [habitatbinding, reactie oP

gespecialiseerde ecologie te vertonen op het vlak van habitat- of

bepaalde omgevingsprocessenl, levensgeschiedenis en zelfs taxono-

voed se lve re i ste n.

mie van veel [kleinere] invertebratensoorten bePerkt is, waardoor in-

!

terpretatie van trends veelal niet eenduidig kan gebeuren.

ring oí census. Herkenbaarheid wordt dus een belangrijk criterium.

Soorten vertonen ook een uiteenlopende reactiesnelheid op veran-

Prioriteit wordt gegeven aan soorten die in een breder kader Inatio-

deringen in het ecosysteem, voornamelijk aÍhankelijk van dispersie-

nale oí internationale beschermings- of onderzoeksprogramma'sl

vermogen en [re]generatietijd. Deze respons dient in overeenstem-

zijn opgenomen.

ming te zijn met de verandering die wordt opgevolgd.

Bi,i

een rigou-

Basisvoorwaarde is een duidelijke taxonomie en kennis van

ruiche en levensgeschiedenis: de soorten dienen een aangepaste

Monitoring moet haalbaar zijn via gestandaardiseerde bemonste-

Een multi-soortenreeks met een selectie van taxa verspreid over

reuze verandering van beheervorm bijvoorbeeld, zijn aanvankelijk

deze eigenschappen, vormt een krachtig instrument voor de opvol-

indicatoren met een snelle reactietijd wenselijk; oud-graslandindica-

ging van een brede range aan veranderingen. De uitwerking van een

toren daarentegen, behoren net tot de 'trage' groeP.

dergelijke systeem voor de kustduinen, slikken en schorren is dan

De randvoorwaarden voor bio-indicatoren op verschillende informa-

ook wenselijk.

tieniveau's kunnen we als volgt samenvatten Inaar Htlrv &
MERENLENDER,2ooo]:

I nventarisatie en monitoring

A

rc e v

eE

lijk van inventarisaties [E.: survey] die al dan niet periodiek herhaald

ru

worden IE.: surveillance] maar niet noodzakelijk in een context van
Bij de opvolging van 'de toestand van' [half]natuurlijke landschap-

duidelijk gestelde normen. ln deze paragraaf komen zowel ínventa-

pen wordt men geconfronteerd met een grote complexiteit van het

risatie [met eventueel uiteenlopende doelstellingen] als monitoring

systeem en een sterke ruimtelijke heterogeniteit. Natuurwaarden

aan bod.

zitten vervat in verschillende aspecten van het landschap en die
kunnen zich op uiteenlopende schaalniveau's manifesteren. De

BerErosxlorn

hoger vermelde verschillen in home-range van organismen zijn in

dit verband illustratief. Omdat het in de praktijk uiteraard niet haal-

Binnen het Vlaamse natuurbeleid ontbreekt vooralsnog een geïnte-

baar is om alle taxa en zelfs niet alle potentiële indicatoren in detail

greerde monitoringstrategie. Een groot aantal elementen is hiervoor

op te volgen, is een bepaalde bemonsteringsstrategie noodzakelijk.

reeds voorhanden, zowel op het vlak van doelstellingen als van in-

De 'kwaliteit' of detailgraad van dergelijke strategie kan vanuit ver-

strumenten. lnternationaal vormt de Europese Habitatrichtli.in een

schillende invalshoeken worden bekeken. Zij omvat een ruimtelijke,

belangrijk kader. De'instandhoudingsdoelstellingen' die hierbinnen

een temporele en een inhoudelijke [veelal taxonomische] resolutie,

worden geformuleerd, impliceren een monitoringprogramma voor

gekoppeld aan een bepaalde ruimtelijke omvang. ln wat volgt wordt

de betreffende habitattypen en taxa.

een aanzet gegeven tot een strategie voor de opvolging van de soor-

Maar op regionaal niveau vergt de evaluatie van het natuurbeleid een

tendiversiteit in de kustduinen, rekening houdend met de praktische

veel fijner instrumentarium. Het Besluit van de Vlaamse Regering in-

beperkingen verbonden aan de verschillende resolutietypen.

zake erkenning van natuurreservaten en terreinbeherende verenigin-

Vaak wordt voor deze opvolging de term

gen van 29 juni r99g vormt hiertoe een eerste aanzet. Daarbij wordt

'monitoring' gebruikt maar

eígenlijk is dit een verruiming van het begrip. Monitoring wordt

de toekenning van subsidies voor natuurreservaten gekoppeld aan

onder meer door CorosurrH [1991] gedefinieerd als,een periodiek

een monitoringsrapport, af te leveren bij de afdeling Natuur van AMI-

herhaalde »oarneming van variobelen met als doel de overeenkomst

of

NAL. Dit rapport dient onder meer een uitgebreide beschrijving te

de mate van afwijking met een vooropgesteld doel vast te stellen,. Het

omvatten van de evolutie van vegetatie, flora en fauna in het erkende

begrip wordt vaak [foutief] in een ruimere betekenis gebruikt, name-

reservaat onder invloed van het gevoerde beheer. De monitoringgege-
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vens moeten eveneens jaarlijks aan het lnstituut voor Natuurbehoud

selectie van omgevingsvariabelen vormt daarom een onmisbaar

worden bezorgd. ln bijlage V van dit besluit wordt een selectie van

kader waarbinnen we de waargenomen trends in soortensamenstel-

'aandachtssoorten' [niet te verwarren met de aandochtssooften in dit

ling kunnen situeren.

boek] weergegevens waarover vijÍiaarliiks moet worden geraPPor

!

teerd [Vnr Orr',lel e, ol., zoooi DE Mrulerunrnr el al., zoozl maar

se meetstations aan onze kust [o.m. Koksijde en Zeebrugge]. Neer-

deze lijst omvat niet voor alle groePen de meest geschikte soorten

slag, temperatuur en windregime zijn de belangrijkste oP te volgen

[cfr. de kritiek van

Dt

Bnuvru [zoo3]

in Natuurrapport zoo3]. Verder

is

Meteorologische gegevens worden dagelijks verzameld in diver-

parameters. Fluctuaties op korte termijn ziin bijvoorbeeld relevant

voor de monitoring van de natuurinrichtingsprojecten een specifiek

bij de interpretatie van [iaarlijkse] populatieschommelingen in per-

kader uitgewerkt [Areens et al., zoo'tl en werden reeds talri]ke lokale

manente plots. Bij lange termijn trends denken we vooral aan de

tot regionale inventarisatie- en monitoringsinitiatieven oP Poten

gestage temperatuurstiiging van de voorbije decennia [zie hoger].

ge-

f"n

meetnet voor de opvolging van atmosferische depositie werd

zet door overheden en particuliere natuurbeschermingsorganisaties.

!

Het landschap van de Vlaamse natuurmonitoring begint met andere

op punt gesteld door de Vlaamse Milieumaatschappij [VMM' zooz].

woorden op zich een behoorliike complexiteit te vertonen. De inven-

Het enige dePositiemeetPunt in de duinen is gelegen in de

taris van projecten opgemaakt in het kader van de natuurrapPorte-

Doornpanne te Koksijde. Hoewel een eventueel vermestend ofverzu-

ring [http://monitoring.instnat.be/Default.htm] geeft hiervan een

rend effect van atmosferische depositie in de duinen niet onweerleg-

aardig overzicht. En net zoals bii de aanduiding van aandachtssoor-

baar kan aangetoond worden, is speciíiek onderzoek naar bijvoor-

ten [zie hoger] lijkt ook in de wereld van de natuurmonitoring enige

beeld vergrassing of eutrofièring van oppervlaktewater wenseliik.

stroomlijning aangewezen. Beiden kunnen trouwens niet los van el-

!

kaar worden gezien.

volgd via een in minder of meerdere mate uitgebouwd peilbuizen-

ln verschillende duingebieden worden grondwaterstanden opge-

netwerk. De gegevens worden zoveel mogeliik gecentraliseerd in de

OpvoLctN6 vAN oMcEVINGSVARIABELEN

warrrn-databank van het lnstituut voor Natuurbehoud [zie ook
OLf.4EN

Verrr

e, al., zoool. De meeste buizen peilen de freatische water-

Veranderingen in de soortensamenstelling worden grotendeels ver-

voerende laag en er wordt gestreefd naar tweewekelijkse metingen.

oorzaakt door wijzigingen in het milieu. lnformatie omtrent een

Het opvolgen van grondwaterstanden is essentieel voor de interPre-

:-

€o

:
I
!

.q

+

-

tatie van de evolutie van freatofyten en andere grondwateraÍhanke-

van habitat-modellen voor een oí meerdere soorten.

lijke organismen. Maar het voornaamste doel van de peilbuizennet-

De vegetatiestructuur kan met zeer hoge ruimtelijke resolutie [enke-

werken is het leveren van gegevens voor de opmaak van grondwa-

le decimeters] in kaart gebracht worden via beeldverwerking van

termodellen die de beheerplanning moeten onderbouwen. Om een

digitale [nabi.i inírarood] luchtfoto's. Het onderscheidingsvermogen

goed beeld te krijgen van de watertaíel in duingebieden lijkt een

ligt echter vooral in de lage vegetaties [zand

minimale peilbuizendichtheid van r buis per 3 tot 5 ha aangewezen.

graslandl. Opgaande kruidachtige vegetaties en struwelen zijn spec-

!

traal moeilif ker te onderscheiden [zie bi,ivoorbeeld Dnoesrlr, r998].

D" geomorfologie vormt een belangrijke determinant van stand-

-

mosduin

-

lkort]

Het overzicht van alle natuurtechnische ingrepen en voor zover

plaatsfactoren en habitatkarakteristieken. Van een gedetailleerd [bij

!

voorkeur digitaal] hoogtemodel IDHM] kunnen absolute hoogtelig-

mogelijk ook andere rechtstreekse menseliike invloeden op het eco-

ging, helling en expositie worden afgeleid. ln dynamische duinen is

systeem vormt een laatste maar essentiële gegevenslaag. Het

een regelmatige update van het hoogtemodel wenselijk. Aan de

houden hiervan lijkt de evidentie zelve maar gebeurt in de praktiik

hand van diíferentiële hoogtekaarten [cfr. de kaarten opgemaakt in

niet ofonvoldoende gedetailleerd. Gegevens over de plaats of ruim-

opdracht van de Administratie !íaterwegen en Zeewezen van de

telijke omvang, het tijdstip, de írequentie en de aard van de ingreep

Vlaamse Cemeenschap] kan dan ook de geomorfodynamiek worden

dienen in een relationele beheerdatabank te worden bewaard. Een

opgevolgd [verstuiving of sedimentatie-erosieprocessen

aantal kritische soorten [voornamelijk vaatplanten] is voor hun over-

in slikken

bi,i-

en schorren]. Hoogtemodellen worden opgemaakt via interpretatie

leven in Vlaanderen aÍhankelijk van een actiefnatuurbeheer. De

van stereo-luchtfotoparen of recent ook via vliegtuig-laserscanning.

opvolging van deze taxa staat daarmee in direct verband met de

I

opvolging van het beheer zelf.

Voor. de meeste

organismen is de vegetatiestructuur een crucia-

le parameter, onder meer bij voortplanting, voedselvoorzieníng en

thermoregulatie. Gedetailleerde vegetatiestructuurkaarten vormen

ArcrueNE

sooRTENTNVENTARTsATTE

dan ook een bijzonder interessant hulpmiddel bij het onderzoek
naar habitatvereisten van organismen en omgekeerd, bij het voor-

Voor de meeste soortengroepen worden verspreidingsgegevens bij-

spellen [modelleren] van de verspreiding van soorten. Een mogelijke

gehouden door een centrale instantie [een gespecialiseerde werk-

toepassing van dit laatste is de evaluatie van begrazing op basis

groep, Natuurpunt vzw, het lnstituut voor Natuurbehoud, het

401

Koninklijk Belgisch lnstituut voor Natuurwetenschappen, ...1. ln het

pen en bijhouden van databanken en het regelmatig leveren van feed-

beste geval worden zij ook bewaard in een centrale databank. Door-

back onder de vorm van jaarrapporten, nieuwsbrieven, atlassen, ...

gaans wordt een waarneming veralgemeend
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tot het voorkomen

in

Ook een verdere aanmoediging tot het [her]kennen van enkele minder

'tx1,4x4 of
5x5 km2-hokken. Voor de meeste diergroepen wordt de

bekende groepen, zoals

UTM projectie gebruikt; gegevens van planten, fungi en herpetofau-

beurt, is aangewezen. Uit de voorgaande bijdragen blijkt in dit ver-

na worden opgeslaan binnen het IFBL-raster in de LambertTz pro-

band duidelijk dat vooral over minder bekende of lastig te determine-

jectie. Veelal worden deze gegevens niet systematisch verzameld

ren ofinventariseren [en veelal ook soortenrijke] groepen nog heel

maar eerder volgens de interesse van de inventariseerder.

wat basisinformatie in verband met de verspreiding ontbreekt [fungi,

Het streeídoel van deze soortendatabanken is een beeld schetsen

slakken, vliegen,

van de zeldzaamheid en regionale verspreiding van elke soort [ver-

graafwespen, bijen en hommels [Zece ns, zoor] zijn momenteel in

spreidingsatlassen] en bij voldoende lange tijdsreeksen ook het be-

Vlaanderen slechts heel fragmentarische verspreidingsgegevens be-

rekenen van trends [voor o.m. Rode lijsten]. Door het arbeidsinten-

kend. Een inhaalbeweging is hier meer dan welkom.

sieve karakter van dergelijke inventarisaties is het slechts haalbaar

Voor onder meer vaatplanten en mossen zijn ook nog veel histori-

om samenvattende resultaten om de to tot 25 jaar te presenteren

sche gegevens voorhanden [in de literatuur bijvoorbeeld] waarvan de

[respectievelijk bijvoorbeeld voor broedvogels en vaatplanten]. Voor

invoer in digitale databanken wenselijk is. Dit kan leiden tot een

lokale, gebiedsgerichte toepassingen is de temporele en ruimtelijke

meer nauwkeurige interpretatie van voorkomen en trends bij kriti-

resolutie van deze waarnemingen meestal te beperkt en is een meer

sche soorten.

dit momenteel door Natuurpunt v.z.w.

...1. Van

ge-

enkele duinspecifieke taxa zoals wantsen,

gedetailleerde inventarisatiestrategie gewenst. Anderzijds is het ook

voor lokale evaluaties wenselijk om de waardering van de aanwezige

Cr
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soorten in een ruimere geograflsche context te bekijken [zoals bijvoorbeeld op niveau Vlaanderen].

Bij een gedetailleerde kartering van individuen of populaties van

Een professionele ondersteuning van de verschillende lokale, regio-

soorten vormt de haalbaarheid een belangrijk aandachtspunt. Dit zal

nale en nationale werkgroepen kan het inventarisatie-enthousiasme

zich vertalen in de selectie van soorten, de geografische omvang en

van lokale vrijwilligers verhogen. Hieronder verstaan we het ontwer-

de frequentie van de kartering. De doelstelling van dergelijke karte-

I

I

b
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!
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I
ring is doorgaans meerledig. Voor de zeldzame taxa vormt ze een

der aangevuld moet worden met alle Rode lijst-soorten uit de cate-

belangrijke aanvulling van de kilometerhokinventarisaties. Een

gorieën lmet uitsterven] bedreigd. Een aantal indicatieve soorten

trendanalyse is statistisch niet verantwoord voor soorten die slechts

[met in de duinen een vrij nauwe ecologische amplitude] zoals zand-

in een beperkt aantal hokken werden waargenomen. Hier is een

blauwtje, gulden sleutelbloem, blauwe knoop en tormentil kunnen hier-

nauwkeurige inschatting van de volledige populatie-grootte wense-

aan worden toegevoegd. De kartering gebeurt aan de hand van pun-

lijk [én haalbaar]. Door de gedetailleerde geograflsche weergave zijn

ten of vlakjes waarbij een bepaling [of inschatting] van de populatie-

uiteenlopende evaluatiemogelijkheden voorhanden. Zo kan de situa-

grootte wordt gemaakt [cír. Jlr.rsse

tie bijvoorbeeld per gebied, beheereenheid ofvegetatietype worden

hierbij een ontzettend handig hulpmiddel. Voor de meeste soorten

bekeken. Ook fundamentele toepassingen, zoals onderzoek naar

lijkt een 5 tot ro-jaarlijks samenvattend beeld haalbaar en relevant.

habitatvereisten of populatiedynamiek, behoren tot de opties.

Om de [ruimtelijke] populatiedynamiek van efemere soorten [van

Verder kunnen diverse bio-indicatoren worden opgevolgd in functie

hoogstrand oípionierpannen bijvoorbeeld] beter te begrijpen is een

van een specifleke monitoring-doelstelling [verdroging, eutrofiëring,

jaarlijkse kartering aangewezen.

opwarming, ...]. Soorten die opgenomen zijn in [inter]nationale

!

en/of re-gionale surveys verdienen speciíieke aandacht. Vanuit het

[korst]mossen lThuidium obietinum - sporremos, Pleurochaete squaro-

natuurbeleid denken we in de eerste plaats aan de bijlage ll-soorten

so

van Europese habitatrichtlijn.

mos, Ëncalypto streptocarpo - klokhoedje en Diplochistes muscorum| is

Bij de selectie van soorten is de herkenbaarheid belangrijk.

een analoge kartering wenselijk.

Bovendien dient de te leveren inspanning minimaal te zijn, zodat

!

een regelmatige herhaling haalbaar is. Afhankelijk van de groep is

vleermuizen van regionaal belang. Systematische tellingen in de over.

daarbij een andere wijze van kartering aangewezen. ln bijlage wordt

winteringsplaatsen is aangewezen [of verdient verder ondersteuning].

een tentatieve lijst van in detail op te volgen soorten weergegeven.

I

!

gen protocol. Voor de selectie van soorten kunnen we verwljzen

Ail vaatplanten kan een groot deel van de aandachtssoorten uit

r.rs,

2ooo]. Een hand-CPS vormt

Voor een selectie van gemakkelijk herkenbare terrestrische

-

hakig kronkelblodmos, Físsidens adionthoides

*

groot veenveder-

Aii ae zoogdieren van de Vlaamse kustduinen zijn vooral de

Voor broedvogels is een jaarlijkse territoriumkartering het te vol-

hooídstuk z gedetailleerd in kaart gebracht worden. ln bijlage wordt

naar het project Bijzondere Broedvogels van het lnstituut voor

een selectie van de meest abundante soorten weergegeven die ver-

Natuurbehoud [Ar.rsrur.r et al., 2oo3;
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in de zomermaanden de aanwezigheid van kleine porelmoervlinder,
n,

aangevuld met een regelmatige census van enkele kensoorten van

heivl i nder, bru i n bl o uwtje, bl a uwvl

de verschillende landschapstypes braamsluiper, grospieper, nachte'

en schavertje gekarteerd worden. Deze laatste soort is minder

gaal, roodborsltapuit en wielewaal.

gemakkelijk herkenbaar maar de populaties ervan zijn van regionaal

!
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Binn"n de duinstreek bevinden zich ca. 75 poelen en open wa-

eu

gelsp ri n khoa

du

i

nsa belsp ri nkhaa n

belang. Een gelijkaardig protocol gevolgd worden voor enkele ande-

ters. Het lijkt ons haalbaar om alle amfibieën in elke poel op vrij re-

re, grote, herkenbare maar zeldzame invertebratensoorten zoals de

gelmatige basis [bijvoorbeeld elke 5 jaa4 te inventariseren. Als aan-

harkwesp [Bembix rostratal, bijenwolf lTrichodes apioriusl, wolfsmelkpijl-

dachtssoorten zijn vooral kamsolamander en boomkikker van belang.

stuart lHyles euphorbioel, duinwolfspin lPardosa monticolal, grote pon-

Voor de exacte werkwijze verwijzen we naar het poelenproject van

terspin lAlopecosa fabrilisl, zandkrabspin [Xysticus sabulosusl en de mie-

het lnstituut voor Natuurbehoud [Couzzo et al., zool). Voor de

renleeuw lEuroleon noastrosl. Kuiltjes van larven van deze laatste

opvolging van rugstreeppad is een herhaaldelijke inschatting van de

soort kunnen zelís individueel gekarteerd worden. Afhankelijk van de

aantallen roepende mannetjes in duinpannen wenselijk. Door de

doelstelling is een jaarlijkse tot vijf)aarlijkse herhaling van deze

mobiliteit van de dieren is de bepaling van exacte locaties hier min-

invertebratenkarterin gen aangewezen.

der relevant. Parallel met de amfibieëninventarisaties kan in poelen
ook de aanwezigheid van kranswieren door een specialist[enteam]
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worden onderzocht. Ook voor de inventarisatie van libellen vormen
de poelen een geschikte karteerbasis. Wat betreft detailkartering lijkt

De hoger aangehaalde inventarisaties hebben met elkaar gemeen

vooral de gafelwoterjffir van belang.

dat zij gebiedsdekkend Ikunnen] zijn. Hierdoor wordt een zware toe-

I

geving gedaan naar ruimtelijke, temporele en/of inhoudelijke resolu-

Voo, de meeste invertebratengroepen is een puntsgewijze

detailkartering niet haalbaar omwille van de mobiliteit van de orga-

tie. Voor gedetailleerd onderzoek naar populaties of zeker naar le-

nismen. Daarom kan een kartering gebeuren op basis van een lucht-

vensgemeenschappen wordt in de praktijk met een bepaalde steek-

foto oí een habitatkaart, waarbij de aan- of afwezigheid met een

proef gewerkt.

bepaalde regelmaat wordt genoteerd. Voor duingraslanden, mosdui-

Opvolging van de samenstelling van vegetaties gebeurt klassiek in

nen en helmduinen kunnen tijdens enkele Imaandelijkse] bezoeken

permanente kwadraten IE.: permanent quadrat of pq]. Het aantal

pq's vormt doorgaans de limiterende factor in de bemonsterings-

maar abiotisch globaal genomen homogeen zijn. Dergelijke pq's

strategie; het opnemen van vegetatieplots is zeer arbeidsintensief.

vormen een bruikbaar instrument voor de beheermonitoring, ook op

Meestal worden niet meer dan Io tot 20 opnamen per dag gemaakt.

langere termijn, onder meer in uitvoering van het bovenvermelde

De grootte van de proefvlakken bepaalt dan weer de rulmtelijke

uitvoeringsbesluit. Het betreft hier monitoring in de strikte zin,

resolutie en daarmee samenhangend de precisie waarmee verande-

namelijk evalueren in hoeverre de doelstellingen van het beheerplan

ringen in abundantie [of vegetatie-bedekking] kunnen gedetecteerd

worden gehaald. De bedekking ofabundantie van de plantensoorten

worden. ln kleine proefvlakken [<ro m2] kunnen bedekkingen vrij

wordt dan ingeschat met de Tansley schaal ofeen afgeleide hiervan

nauwkeurig worden ingeschat, bijvoorbeeld met de tiendelige

[cfr. Dr

Londo-schaal

IScHAMTNÉE

et al., tg95l. Maar in dit geval wordt op

Me urrru aeat

et al.,2oo2]. De frequentie van opname is

aÍhankelijk van de snelheid waarmee veranderingen optreden. Na

patch-niveau bemonsterd en dit ligt een stuk onder het soorten-ver-

verandering van beheervorm is vaak een jaarlijkse opname aangewe-

zadigingsniveau van de plantengemeenschap. Dit type proefvlak

zen. De verwerking van de gegevens gebeurt bij voorkeur aan de

geeft dus geen volledig beeld van de lokale soortensamenstelling

hand van indicatorwaarden per soort voor bepaalde vegetatietypen.

van het vegetatietype en is dan ook eerder aangewezen bij gedetail-

Het is van belang om ook de íauna hier zo veel mogelijk bij te be-

leerd en/ofexperimenteel vegetatieonderzoek. Ook voor korte ter-

trekken. AÍhankelijk van de doelhabitat kunnen bijgevolg minder op-

mijn-evaluatie [<ro,iaar] zijn zij bruikbaar, omdat zij binnen deze

vallende invertebraten bemonsterd worden met vangbekers, eventu-

tijdspanne doorgaans homogeen blijven.

eel enkel tijdens korte periodes om de arbeidsinspanning tot een

Om een representatief beeld te krijgen van de totale variatie in de

minimum te beperken. lndien bijvoorbeeld het herstel van mosdui-

vegetatie van een duingebied is een zeer groot aantal van dergelijke

nen beoogd wordt, kan een korte bemonsteringsperiode in maart-

proefvlakken noodzakelijk. Daarom is het soms meer zinvol en haal-

april goede indicaties geven van het herstel van de specifieke fauna,

baar om grotere proeívlakken

afte bakenen [enkele tientallen tot

honderden m21 die uit meerdere patches [vegetatietypes] bestaan

omdat in die periode een groot aantal aandachtssoorten actief is.

405

H

406

abitatmodellering: het soortgericht onderzoek van de toekomst)

De hierboven besproken vormen van bio-indicatie omhelzen in wezen

banden aantonen. De patronen zijn ook in belangrijke mate gebieds-

het karteren van lveranderingen in] de verspreiding van soorten.

specifiek en daarmee niet op een wetenschappelijk verantwoorde

Een

belangrijke doelstelling hiervan is de evaluatie van de natuurkwaliteit

manier te extrapoleren naar situaties in andere duingebieden. Een

van het landschap, al dan niet in functie van het gevoerde beheer.

uitdaging voor de toekomst ligt in een meer functionele benadering

Enerzijds kan hierbij een praktische bedenking gemaakt worden.

en het verrichten van onderzoek naar al dan niet beheergebonden

Het is wenselijk om zo veel mogelijk soorten in de evaluatie te be-

processen en hun effecten op soortenrijkdom en leefbaarheid van

trekken maar dit vergt een arbeidsinspanning waarvoor de nodige

populaties in het algemeen. We denken bijvoorbeeld aan habitatírag-

middelen ontbreken. Een benadering met habitatmodellen kan hier-

mentatie, verdroging, rustverstoring en uiteraard de [al dan niet

voor gedeeltelijk een oplossing bieden. Daarbij wordt de habitat van

compenserende] beheermaatregelen.

een soort vertaald in relatiefeenvoudig te karteren parameters zoals

Dergelijk procesonderzoek vereist het gebruik van geschikte model-

vegetatiestructuur en habitatconfiguratie [via teledetectie], hoogte,

soorten, specifiek voor een welbepaald habitattype of gevoelig voor

helling en expositie [via een hoogtemodel]. Dit vergt slechts een

een bepaald proces maar tevens voldoende abundant om op een

eenmalig onderzoek naar de habitatvereisten van de betreffende

correcte manier data [steekproeven] te verzamelen. Planten als

taxa en uiteraard een regelmatige kartering of opvolging van de

nochtsílene of kandelaartje

parameters van het model. lndien een dergelijk onderzoek meerdere

effecten van veranderingen in het open duinlandschap op populatie-

jaren na elkaar herhaald wordt, kunnen tevens populatiedynamische

structuur, overleving en verbreiding te modelleren. Analoge goede

processen op het niveau van de populatiegrootte of de vlekbezetting

ka nd

gemodelleerd worden. Deze aanpak levert een substantiële meer-

haon, heivlinder en enkele grotere kever- en spinnensoorten. Obligaat

waarde, aangezien we dan in staat zijn om aanvullende voorspellin-

íreatoíyten ztjn dan weer de voor de hand liggende plantensoorten

gen te doen in functie van verschillende scenario's van landschaps-

voor onderzoek gerelateerd aan verdroging. Aan de hand van een

ontwikkeling, bijvoorbeeld een verandering van de landschapsstruc-

goed gekozen steekproef en landschapsparameters zoals vegetatie-

tuur door de inbreng van grote gtezerc.

structu u r, reliëf , zanddy

Anderzíjds kan een soortenkartering patronen in de samenhang tus-

modellen], mate van isolatie en eventueel de aanwezigheid van

sen organismen en milieu suggereren maar niet echt causale ver-

potentiële gastheren of waardplanten [invertebraten],

idaten

bi

zijn bijvoorbeeld goede kandidaten om de

j de nvertebr eïen zijn
i

na m

bi

jvoorbeeld

bla uwvl eu gelspri nk-

iek, vochti gheid [grondwater en hoogte-

ku n nen

habi-

Drnk*oord
tatmodellen worden opgesteld. Deze omgevingsfactoren beïnvloe-

Bijzondere dank aan Dirk Maes en Luc De Bruyn voor het kritisch

den de fitness van soorten en de demografie van populaties die

nalezen va de tekst.

daarmee als responsvariabelen worden opgemeten.

Dit modelmatig onderzoek kan het inzicht in de ecologische consequenties van bepaalde verstoringen vergroten en de beheervisies

bijsturen. Vooral typische beheervragen als 'Hoe groot moet een
ideaal duingrasland zijn om een maximale diversiteit te herbergen?'
kunnen aan de hand van dergelijk onderzoek op een meer objectieve manier beantwoord worden. Voorbeelden van dergelijk, reeds

verricht onderzoek zijn o.a. terug te vinden in de bijdragen van de
broedvogels, loopkevers, dagvlinders en spinnen in dit boek.
Een meer modelgerichte aanpak zal basisinventarisaties nooit over-

bodig maken. Enerzijds blijft het landschap voortdurend in verandering en anderzijds is de ecologische impact van veel processen zeer
moeilijk te bestuderen of overheerst stochasticiteit zodat voorspellen praktisch onmogelijk wordt. Modelleren en inventariseren hebben dus een grotendeels complementaire waarde en kunnen beide
een belangrijke bijdrage leveren tot de wetenschappelijke onderbou-

wing van het natuurbehoud.
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B,;,,ru
Tentatiefoverzicht van de soorten die in aanmerking voor een gedetailleerde kartering in de Vlaamse kustduinen, met aanduiding van de habitat
en het tyPe kartering. De lijst van vaatplanten moet aangevuld worden met een aantal slechts sporadisch waargenomen, [met uitsterven] bedreigde soorten.
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VTnKLARENDE wooRDEN Lt,sr
Abundantie

NIate waarin iets voorkomt. ln de ecologie vooral het aantal irdividuen

lsostasie

van een soort in een bepaald gebied.

Acrocarp

Aërohygro!t
Aëronaut
Autecologie
Biotoop
Bioturbatie
Bryologie
Bulbi

I

[landschapsecologisch].
Omwoeling [van bodem] door organismen.
Studie van blad-, lever- en hauwmossen.
Knop die kan uitgroeien tot een nieuwe plant.

K.B.l.N.

l\resotrooí
líetapopulatie
Mimicry
Myrmecochorie
Myrmecofiel
Nematode
Neoryt

Ca-metabolisme

Fixatie van COz volgens de Calvin-cyclus [meest voorkomend in planten
van gematigde streken].

Niche

C4-metabolisme

Fixatie van CO2 via Hatch-Slack-mechanisme. Veel voorkomend in

Ocellus

Eurytoop

tropische plantensoorten.
Kalkminnend [of in kalkrijke omgeving gediiend].
Kalkmiidend.
Biogeografie of [hier] studie vaí hoÍizontale landschappelijke relaties.
Stabiel eindstadium van lvegetielsuccessie.
Croeiend in ofop mest.
Spoíenplant [varens en mossen].
Buitenste beschermende laag van organismen.
Studie van structuur, functioneren en levensgeschiedenas van cellen.
leder deel van een plant offungus dat verbreid kan worden en een
nieuw individu kan vormen.
Ruimtelijke min of meer homogene Iandschapseenheid gekenmerkt
door een bepaalde levensgemeenschap fl andschapsecologisch].
Organisme dat lichaamstemperatuur Íeguleert door gebruik te maken
van de omgevingswarmte.
Kortstondig handhavend.
Met ofdoor de wind.
Plant/korstmos die/dat op andere planten groeit zonder daaraan stoffer
te onttrekken.
Organisme met een brede ecologische tolerantie.
Organisme met een brede verspreidingsrange.

Eutronëring

Voedselaanrijking.

Fenologie

Studie van periodische Ibiologische] verschijnselen zoals levenscyclus
en bloei.
Draagplant [voor epiryt].
Plant die min of meer gebonden is aan de invloedssfeer van het g.ondwater
Gebied of deel van het landschap waarin een soon leeft [autecologisch].
Zoutgebonden.
Zoutmirnend [maar niet obligaat zoutgebonden].
Overblijvende kruidachtige plant waarvan de overlevingsknoppen zich
ter hoogte van de bodem bevinden.
!íaterafstotend.
líaterplant llevend in ofop het wate4.
Hier in de betekenis van grondwaterlichaam.
Vochtminnend.
lnstituut voor de Floristiek van België en Luxemburg.
Binnen een soort lvb. competitie ofvariatie].
Tussen soorten [vb. competitie].
Gedeelte van de kust tussen de hoog- en laagwaterliin.
:lnfraspeciÍiek

Calcicool
Calciíuge

Chorologie
Climaxlvegetatie]

Coprofiel
Cryptogaam

4t6

Vruchten of sporenkapsels op het einde van de hoofdstengel dragend
lvb. bij topkapselmossenl.
Plant die voor watervoorziening aangewezen is op luchtvocht.
Zich door het luchtruim verplaatsend.
Ecologie van een bepaald organisme.
Cebied waarin een bepaalde soort oí levensgemeenschap voorkomt

Cuticula
Cytologie

Diaspore
Ecotoop

Ectotheím
Efemeer
Eolisch

Epifi
Euryoek

Forott
Freatoryt

Habitat
Halobiont
Halofiel

Hemicryptott
Hydrofoob
Hydrofrr
Hydrosoma
Hygrofiel
t.F.B.L.

lnfraspecifiek
lnterspeciÍiek
lntertidaal
lfrtraspecifiek

Íoestand van evenwicht, hier met name het evenwicht van de aardkorst
t.o.u de vloeibare massa daaronden
Koninklijk Belgisch Instituut voor NatuuNetenschappen.
Hier in de betekenis van matig voedselrijk.
Croep lokale populaties binnen een gebied waartussen een zekere
migratie mogelijk is.
Verschillende vormen van [qua5i-]nabootsing of camouflage bil organismen.
Verbreiding door mieren.
Organisme waaruan minstens een deel van de levenscyclus in relatie staat
met mieren.
Rondworm.
Plant ingevoerd na ljoo [definitie voor Vlaanderen].
De betekenis van een organisme in een ecosysteem in termen van habitatge
bruak, interacties met andere organismen en gebruik van hulpbronnen.
Hieí in betekenis van een [simpel] oog oflichtdetecterend orgaan bij
insecten.

Ontogenese
Oöspoíe
Ordinatie
Pleurocarp

Poikilohydre

Ontstaans- of ontwikkelingsgeschiedenis [=biogenese].
Dikwandige zygote die als diaspore dienst doet.
Multivariate dataveeerkingstechniek waarbii stalen volgens bepaalde variantie'verklarende assen worden gerangschikt.
Vruchten of sporenkapsels langsheen de hoofdstengel dragend [zoals vb.
bij slaapmossenl.
Organismen die in droge omstandigheden in latente levenstoestand verkeren.

Psammofiel
Resolutie

Rhizomorf
Ruderaal
Sclerotine

Sibling species
Spectraal

Stenotoop
Stenyoek

Stochastisch
Successie
Succulentie

Taxon

Thermofiel

Therofit
TWINSPAN

Zandminnend.
Onderscheidingsvermogen. graad van precisre.
Wortelvormig of wortelachtige structuren.
Sterk gestoorde standplaats.
Stabiel en slijtvast eiwit dat onder meer in de schilden van ongewervelden
voorkomt.
Soorten die zich niet onderling voortplanten maar moeilijk op louter mor
fologische basis zijn te onderscheiden.
Met betrekking tot het electromagnetisch spectrum.
Organisme met een nauwe verspreidingsrange
Met een beperkte ecologische tolerantie.
Proces met een zeker element van kans ofwillekeur
Ceologische, historische of seizoenale reeks van opeenvolgende levensgemeenschappen binnen een bepaald gebied.
Planten met opgezwollen waterhoudende stengels en/of bladeren, als
aanpassing aan zout- en/of droogtestress.
Tweede Algemene Waterpassing. Stelsel van geodetische merktekens
waaryan het o-peil gebaseerd is op het gemiddeld zeepeil te Oostende.
Vertegenwoordiger van bepaalde [taxonomische] groep van organismen
zoals [onder]soort, geslacht, familie, ...
Warmteminnend.
Eénjarige plant die het ongunstige seizoen als zaad doorbrengt.
Two Way lNdicator SPecies ANalysis, Veel gebruikt computerprogramma
dat een dichotome hièrarchische classificatie van stalen oíopnames door
voert,

u.T.À,,t.

Universal

Íansverse N4ercator 6eografi sche projectie die Iirternational]

veel gebruikt wordt als referertie voor soortenkartering.

Ubiquist
Vervilting
Xerofiel

Organisme met een brede ecologische amplitude en/of een ruime verspreiding.
Vergrassing waarbii één of een beperkt aantal competitieve soorten [vb.
gewoon struisgras] gaan domineren.
Droogteresistent.

