Kris Vandekerkhove

Een winterbeeld uit het bosreservaat Karkoolbos (foto: Luc De Keersmaeker).

// 33

.. _
_
._

BOSRESERVATENNIEUWS 16

Korte berichten uit en over de bosreservaten.

Traditioneel sluiten we onze nieuwsbrief af met een aantal korte berichten. Dat is niet
anders in deze digitale editie. We staan stil bij het overlijden van Alex Verlinden, één van
de grondleggers van het bosreservatenonderzoek. Verder lijsten we een aantal vondsten
op van opmerkelijke en zeldzame soorten in de bosreservaten en brengen verslag van

Quataert de eerste inventarisatie uit van het toen nog officieuze bosreservaat ‘Kersselaerspleyn’ in het Zoniënwoud. Die inventarisatie is ondertussen al 30 jaar geleden. Om
dit te herdenken organiseerden we voorjaar 2017 nog een reünie van alle betrokkenen
in het bos. Alex kon er toen niet bij zijn,

een reeks bijzondere bezoekers aan onze bosreservaten.

wegens in het buitenland. Niemand die
toen kon vermoeden dat we korte tijd
later zouden moeten afscheid nemen
van deze bijzondere en gedreven man
en zeer bekwame onderzoeker. Namens
het huidige onderzoeksteam willen we
hem postuum eer betonen en uitdrukkelijk bedanken voor zijn pionierswerk.

n In memoriam Alex Verlinden
Een tijdje geleden al, op 4 augustus 2017 om precies te zijn, moesten we afscheid nemen
van Alex Verlinden. Hij woonde en werkte al sinds 1991 in zuidelijk Afrika, de eerste jaren in Botswana, daarna in Namibië. Daarvoor was hij ook een aantal jaar werkzaam op
het Instituut voor Natuurbehoud, één van de voorlopers van het INBO. Wat weinigen
echter nog weten is dat hij, na zijn studies Ingenieur Ruimtelijke Ordening en het behalen van zijn doctoraat in 1985 (over moerasvegetaties in de Bourgoyen), ook een tijdje
als postdoc werkte aan het Labo voor Bosbouw van de UGent in Gontrode. Daar voerde
hij, onder andere samen met Koen Vanden Berge, Peter Roskams, Bart Muys en Paul

Alex Verlinden bouwde zijn onderzoekerscarrière vooral uit in Zuidelijk Afrika, maar was ook
één van de grondleggers van het bosreservatenonderzoek in Vlaanderen.
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n Hoog bezoek in de bosreservaten
Dat bosreservaten inspirerend werken en heel wat ‘prominenten’ aantrekt werd de afgelopen jaren uitgebreid geïllustreerd. Hierboven hadden we het al over de reünie van
de onderzoekers van het eerste uur, 30 jaar na hun eerste veldwerkcampagne, in het
Zoniënwoud. In 2016 en 2017 kwam echter nog heel wat gekend volk over de vloer. In
april 2016 organiseerde het INBO het tweejaarlijkse ‘symposium on the conservation of
saproxylic beetles’. Daar is altijd een keur aan toponderzoekers aanwezig. Dit keer waren dat onder andere Keith Alexander, Jörg Müller, Jörn Buse en Hervé Brustel. Tijdens
de fieldtrip werden onder andere de bosreservaten Joseph Zwaenepoel, Kolmontbos
en Veursbos bezocht.
Ook de Vlaamse administratie kwam voor een inspirerend bezoek naar het bosreservaat Joseph Zwaenepoel. Zo bezocht het college van Administrateurs-Generaal van het
departement Omgeving het bos, en waren ook het volledige team beleid en advisering van het ANB, onder leiding van de betreurde Ward Verhaeghe op bezoek. De erfgoedonderzoekers van Onroerend Erfgoed en UGent (oa. met professor emeritus Roger Langohr) kwamen dan weer kijken naar sporen van houtskool- en ijzerertswinning
en een evaluatieteam van IUCN kwam voor UNESCO de erkenning als werelderfgoed
beoordelen. Om die erkenning (die er dus effectief kwam – zie elders in deze nieuwsbrief) te vieren en ter ere van zijn oorspronkelijke initiatiefnemer Joseph Zwaenepoel
(Seppe voor de vrienden) werd ook nog een excursie georganiseerd in het reservaat in
het voorjaar 2018, samen met iedereen die dit dossier mee ondersteunde en mogelijk
maakte. Seppe nam er zelf de honneurs waar bij de rondleiding.

Hoog bezoek in de bosreservaten: de Administrateurs-Generaal van het departement Omgeving
bezoeken het J. Zwaenepoelreservaat (kolom links
onderaan); Joseph Zwaenepoel op bezoek in ‘zijn’
bosreservaat (hierboven links); IUCN-rapporteur
Langley beoordeelt het Zoniënwoud (rechtsboven)
en dood-hout-kever-referentie Keith Alexander in
gesprek met o.a. Luc Crèvecoeur in Kolmont (rechts)
(foto’s: Kris Vandekerkhove)

n Vermiljoenkever in de bosreservaten Kluisbos en Melisbroek
Sinds 2014 heeft Vlaanderen er een extra habitatrichtlijnsoort bij. Toen werd voor
het eerst de Vermiljoenkever (Cucujus cinnaberinus) waargenomen in het noorden
van Limburg. Deze opvallende knalrode, afgeplatte kever was tot voor een jaar of tien
extreem zeldzaam in Europa, en enkel terug te vinden in de oerbossen van Centraal
en Oost Europa, en Scandinavië . Dat heeft alles te maken met zijn specifieke vereisten. De larven van deze kever leven onder de schors van recent afgestorven, dikke
dode bomen in een vochtige omgeving. Loof- of naaldhout zijn allebei geschikt, als de
boom maar een ruwe schors heeft. De bomen blijven echter maar een tweetal jaar
geschikt. Daarna zijn ze ofwel te sterk verteerd, of te droog geworden. Elke generatie
kevers moet dus telkens weer op zoek naar nieuwe, recent afgestorven dikke bomen.
Die vond je buiten die oerbossen tot voor kort weinig terug. Een recent fenomeen is
dat er heel wat oude populierenbossen langs de Donau en de Rijn niet langer worden
beheerd, waardoor daar veel dood hout is ontstaan, dat zeer geschikt is voor Cucujus.
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(Meerdaalwoud)

Vermiljoenkever (Cucujus cinnaberinus), nu ook gevonden in de bosreservaten Melisbroek en Kluisbos
(foto: Jeroen Mentens / Vildaphoto)

Mogelijks heeft de soort daarvan geprofiteerd, en heeft zich zo razendsnel verspreid,
ook tot bij ons. De soort wordt ook in Vlaanderen bijna uitsluitend in bossen met veel
dode oude populieren teruggevonden. Door zijn status als bijlagesoort van de habitatrichtlijn zijn we verplicht om hier rekening mee te houden, en moeten we dus onze
beleids- en beheerkeuzes voor deze bossen bijsturen. Voor de bosreservaten betekent
dit geen verschil: daar hadden we al de optie genomen om de oude populierenbossen te behouden en ze verder spontaan te laten ontwikkelen, met bijhorende grote
hoeveelheden aan dood hout. En blijkbaar hebben de Vermiljoenkevers die ook al
ontdekt. Zo werd in het bosreservaat Melisbroek al een groot aantal larven van de
kever ontdekt door Luc Crêvecoeur. Dat was niet zo verwonderlijk aangezien dit bos
gelegen is middenin de huidige gekende vindplaatsen van de soort, en ook de vereiste
habitat aanwezig is. Meer verrassend was echter de vondst van larven op één dode
populier in het Kluisbos, in het zuiden van Oost-Vlaanderen: dit is tot nu toe de enige
vindplaats van de soort ten westen van Brussel. Gerichte zoekacties in andere reservaten in de buurt (Neigembos, Karkoolbos) leverde veel geschikt habitat maar geen
vondsten op. Vermoedelijk is de vondst in Kluisbos dus een ‘vooruitgeschoven post’
in het kolonisatiefront. Wie meer wil weten over deze kever verwijzen we graag naar
het gloednieuw rapport inbor.15720667 dat eerstdaags op onze website gepubliceerd
wordt. Een advies met beheer- en beleidsconsequenties vind je dan weer hier terug.

In mei 2016 vond Peter Van de Kerckhove, tijdens de veldmetingen in het bosreservaat
Pruikenmakers, iets dat het best kan worden omschreven als een ‘opgerolde pannenkoek’. Na raadplegen van determinatiewerken kwam hij er op uit dat deze opvallende
verschijning de Grote voorjaarsbekerzwam (Discina ancilis) moest zijn. De identificatie
werd later bevestigd door Roosmarijn Steeman. De Grote voorjaarsbekerzwam heeft
de vorm van een bekerzwam maar behoort in feite tot de kluifzwammen een groep
binnen de zakjeszwammen. Zakjeszwammen hebben geen plaatjes of poriën, maar de
schijnbaar gladde binnenkant van de schotel bestaat uit dicht opeengepakte buisachtige structuren. In deze buisjes zitten acht net hierin passende sporen, die als ze rijp
zijn onder druk naar buiten geschoten worden. Veel van de paddenstoelen die in het
voorjaar te vinden zijn, behoren trouwens tot de zakjeszwammen. Deze soort bleek
echter bijzonder zeldzaam te zijn : in België zijn er volgens FUNBEL en waarnemingen.
be slechts 3 vondsten. In Vlaanderen werd de soort één keer eerder gevonden, ten
oosten van Turnhout. Het is een soort die vooral in Midden-Europa voorkomt, en groeit
op de grond rondom stronken en op vermolmd hout van naaldbomen (vooral fijnspar)
op voedselrijke bodem.

De Grote voorjaarsbekerzwam is een zeldzame soort die groeit op rottend hout van naaldbomen.
(foto: Peter Van de Kerckhove)
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n Andere bijzondere soorten in de bosreservaten: een bloemlezing.

In vorige nieuwsbrieven hadden we al gemeld dat er in Wijnendalebos boommarters
zijn waargenomen. Via een netwerk van cameravallen werd in 2017-18 verder gespeurd om na te gaan of het om één exemplaar ging, of om meer. In het voorjaar 2018
kwam dan de bevestiging : er is wel degelijk een koppel boommarters aanwezig, en die
hebben zich ook met succes voortgeplant. Op de wildcamera’s werden verschillende
volwassen en jonge dieren vastgelegd. Dit is wel opmerkelijk want er zijn nog niet zo
veel plekken in Vlaanderen waar voortplanting van deze soort is geregistreerd. Boommarters lijken wel een speciale band te hebben met bosreservaten en andere onbeheerde bossen. Vooral de rust (niet toegankelijk voor wandelaars en hun honden), en
de belangrijke hoeveelheden zwaar dood hout lijken ze te appreciëren. In die dode bomen vinden ze immers zeer geschikte schuilmogelijkheden, ook om hun kroost groot
te brengen. Dode bomen lijken ook belangrijke ‘bakens’ te zijn in hun territorium, die
ze regelmatig bezoeken. Vandaar dat cameravallen bij dode bomen vaak succesvol
zijn. Meer over de boommarters in Wijnendale vind je in het INBO-marternieuws

• Heel wat zweefvliegen zijn aan oude bossen gebonden, omdat hun larven leven in
rottend hout of van bladluizen eten die exclusief op bepaalde bomen voorkomen.
Andere zijn dan weer afhankelijk van typische oudbosplanten. Zo werd in 2017 in
het noordelijk reservaatsdeel van De Doolhof (Turnhout) de zeldzame Pluimwoudzwever waargenomen, een soort waarvan de larven in rottend dood hout van loofbomen leven. De soort was al eerder gevonden in het zuidelijke deel van het reservaat, een stuk bos met eeuwenoude eiken en beuken. De soortenlijst van dit
zuidelijke deel bevat ondertussen al 95 soorten zweefvliegen, waaronder tal van
zeldzame soorten die gelinkt zijn aan dood hout (zoals de Hommelwoudzwever en
de Geelborstelbandzweefvlieg). Ook in het Neigembos werden nieuwe zweefvliegen
ontdekt, twee soorten die heel specifiek gelinkt zijn aan de oud-bosplant daslook :
het Vroegste gitje en Daslookgitje. Ze werden ontdekt op basis van vraatsporen op
de bladeren van daslook.
• Onder de nachtvlinders zijn er eveneens heel veel soorten aan oude bossen of aan
oudbosgebonden planten gelinkt. Twee zeldzame voorbeelden hiervan, die recent
in de bosreservaten werden gevonden zijn de Hoekbandbladroller in Neigembos (op
hyacint) en het Karmozijnrood weeskind op oude eiken in het Bellebargiebos.
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n Boommarters in Wijnendale

• De warme lente en zomer 2018 zorgden voor heel veel interessante waarnemingen
van dagvlinders. Zeldzame soorten als Kleine ijsvogelvlinder en Keizersmantel werden op zeer veel plaatsen gezien, ook in de bosreservaten (oa. Bellebargie, Pruikenmakers, Everzwijnbad, …). Een andere soort die duidelijk in uitbreiding is, en dit jaar
een echte ‘boost’ kreeg, is het kaasjeskruiddikkopje. Naast heel wat andere locaties
werd hij nu ook ontdekt in de beheerde westelijke zone van het Wijnendalebos.
Daar werden twee territoriale mannetjes waargenomen door Dirk Anseeuw en waren er zelfs indicaties van voortplanting. Dat leverde ook bijzonder fraaie foto’s op.
In ditzelfde gebied werd deze zomer trouwens ook Grote vos waargenomen.
Boommarters in Wijnendalebos: voortplanting vastgesteld
(fotovalle : Koen Maertens van ANB en INBO)
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• Een andere soortengroep die weinig gekend is, en waar ook uitgesproken oud-bossoorten tussen zitten zijn de pissenbedden. Recent legde Pallieter De Smedt zijn
doctoraat af rond bosfragmentatie en de invloed hiervan op pissenbedden. Je kunt
het hier downloaden. Eén van die zeldzame soorten die aan oud bos gebonden is, is
de Bleke mospissenbed. Hij werd ondertussen al ontdekt in de bosreservaten Hellegatbos, Hallerbos, Kluisbos en Neigembos. In het Hellegatbos werd trouwens ook
de bedreigde zachte naaldvaren gevonden.
• Tenslotte nog een paar spectaculaire vogelwaarnemingen uit de bosreservaten.
Twee vogelsoorten die in Vlaanderen waren uitgestorven zijn recent terug opgedoken en blijken zich (niet toevallig?) vaak in of in de buurt van de bosreservaten op
te houden: de oehoe en de raaf. Van oehoe zijn er ondertussen al een tiental broedplaatsen in Vlaanderen. Minstens 4 van deze broedgevallen zijn in bosreservaat. In
tegenstelling tot Wallonië, waar ze op rotskliffen en richels broeden, vinden we ze
in Vlaanderen vooral in haviksnesten die ze inpalmen. Sinds vorig jaar worden er
ook regelmatig raven waargenomen in en rond Meerdaalwoud. Recent kwam de
bevestiging dat ze dit jaar voor het eerst hebben gebroed in het boscomplex. Waar
precies wordt niet vrijgegeven, om verstoring te vermijden maar de dieren worden
regelmatig gezien in of in de buurt van de bosreservaten Pruikenmakers en Veldkant
van de Renissart. Dit zijn niet de enige bosreservaten waar ze de laatste tijd worden
gesignaleerd. Sinds 2017 worden regelmatig twee koppels raven gesignaleerd in de
omgeving van bosreservaat Pietersembos (Lanaken). Of ze al echt tot broeden zijn
gekomen, is niet zeker, maar de kans is reëel. Ook in de Voerstreek duiken ze trouwens regelmatig op. Daar staat het Veursbos met stip aangeschreven als potentieel
broedgebied.

Ook onder de pissebedden zijn er uitgesproken oud-bossoorten zoals deze bleke mospissebed
(foto: Margaux Boeraeve).

