eDNA als perfecte methode om habitatgebruik van rugstreeppad
in kaart te brengen
Dankzij de eDNA-barcoding methodiek zijn we vandaag de dag in staat om de aanwezigheid van
moeilijk waarneembare soorten op een efﬁciënte manier te bepalen. Deze techniek is dus uitermate
geschikt om in waterpartijen de aanwezigheid van moeilijk waarneembare soorten of soortengroepen,
zoals amﬁbieën en vissen, te detecteren. In een volgende stap willen we met deze methode bijkomend
de dichtheid van de waargenomen soorten inschatten .
In het kader van een onderzoek in opdracht van Havenbedrijf Antwerpen, nam het INBO afgelopen
zomer eDNA-stalen in een dertigtal waterpartijen in het Antwerps Havengebied. Omdat in dit gebied
rugstreeppad voorkomt, keken we speciﬁek ook naar deze soort. Uit de resultaten blijkt dat we met
deze aangepaste methode niet enkel een duidelijk beeld kunnen bekomen van waar de rugstreeppad
vandaag aanwezig is, maar dat we ook een accurate inkijk kunnen krijgen over de omvang van de
populaties.
Opmerkelijk is ook dat we in grote waterpartijen in staat zijn om het habitatgebruik van de
rugstreeppad in kaart te brengen. Dit toont eens te meer de mogelijkheden van deze methode.
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eDNA resultaten verkregen via ddPCR, die (a) aanwezigheid en relatieve dichtheid van rugstreeppad in
het netwerk van Ecologische Infrastructuur van het havengebied van Antwerpen weergeeft, en (b)
bijkomend inzichten verschaft in het habitatgebruik binnen een grote waterpartij
Contacteer Rein Brys
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Advies in de kijker: over de impact van drones op Natura 2000doelen
Drones worden steeds meer gebruikt: binnen diverse werkgebieden, puur recreatief, en ook voor
monitoring en onderzoek van natuurwaarden. Tot op vandaag regelen nationale wetgevingen het
gebruik ervan, met sterk afwijkende regels in verschillende lidstaten tot gevolg. Om hiermee komaf te
maken, vaardigde de EU een nieuwe Uitvoeringsverordening (EU 2019/947) uit waarvan de bepalingen
op 31 december 2020 van toepassing worden.
Een voor België belangrijke wijziging is dat recreatieve vluchten voortaan boven openbaar domein
zullen mogen doorgaan, door personen die enkel een online training en test hebben doorlopen of
soms zelfs zonder brevet. Er ontstaat bijgevolg een risico dat de nieuwe regelgeving zal leiden tot een
verhoogde druk van dronevluchten boven natuurgebieden en grote openruimtezones. Bijgevolg kan dit
mogelijk een ernstige verstoring vormen voor Natura 2000-doelsoorten of hun leefgebied. Daarbij
wordt in de eerste plaats gedacht aan doortrekkende en overwinterende watervogels, weidevogels en
broedvogels, maar ook aan zoogdieren.
In dit advies gaan we, op basis van literatuur, eerst na wat de mogelijke negatieve gevolgen van
dronegebruik op de Natura 2000-doelen in Vlaanderen kunnen zijn en op welke manier deze
vermeden of beperkt kunnen worden. Daaruit leiden we aanbevelingen af voor ruimtelijke, temporele
en/of operationele restricties op het dronegebruik.
Contacteer Lieve Vriens
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>> Lees het integrale advies
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Ervaringen Vespa-Watch gebundeld
In het burgerwetenschapsproject 'Vespa-Watch' werken imkers en andere burgers samen met
wetenschappers om de verspreiding van de invasieve Aziatische hoornaar tegen te gaan. De ervaringen
werden nu gebundeld in een rapport. De Vespa-Watch website, ontwikkeld door het INBO, is
ondertussen goed bekend als centraal meldpunt voor waarnemingen van Aziatische hoornaars en hun
nesten.
Het project leverde heel wat kennis op rond de soort, haar ecologie en invasiedynamiek. Het betrekken
van burgers bij de surveillance van een invasief insect levert allerlei voordelen op: er is een snelle
doorstroom van informatie mogelijk en ook het grote publiek is snel bewust van de problematiek.
Hierdoor ontstaat een groter draagvlak voor de bescherming van bestuivingsdiensten van de inheemse
bijen en insecten in het algemeen. De vele outreach-activiteiten (lezingen, publicaties, bioblitzes, ...)
hebben hieraan bijgedragen.
Het Vespa-Watchmeldportaal ontving op twee jaar tijd 342 geveriﬁeerde meldingen van Aziatische
hoornaar en tot op vandaag 85 meldingen van nesten. In totaal werden in Vespa-Watch meer dan
4000 waarnemingen ingevoerd van 50 verschillende soorten insecten, waaronder ook een aantal van
weinig gekende en zeldzame soorten. Waarnemingen van Aziatische hoornaar maakten slechts 10% uit
van het totaal aantal meldingen, 67% van de waarnemingen waren Europese hoornaar. In de loop van
het project nam echter het aandeel correct herkende wespen toe, een indicatie dat de communicatieinspanning loont.
Meldingen van hoornaars kan je nog steeds doorgeven op vespawatch.be. In afwachting van een
ofﬁciële beheerregeling voor deze invasieve exoot en structurele steun voor de bestrijding vanuit de

Ervaringen Vespa-Watch gebundeld | Instituut voor Natuur- en
Bosonderzoek
Gemaakt op 18/11/2020

Vlaamse Overheid, wordt de samenwerking tussen het INBO en Honeybee Valley voortgezet. Burgers,
imkers, brandweerlieden en wetenschappers verenigen zich nog steeds om de Aziatische hoornaar te
bestrijden. Geïnteresseerden kunnen zich ook aansluiten op de Facebookpagina.
Contacteer Tim Adriaens
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‘Actueel-Relevant-Potentieel-Leefgebieden’-kaarten van Europees
en Vlaams prioritaire soorten beschikbaar
In 2018 werden ‘potentiële-leefgebiedenkaarten’ gemaakt voor een aantal Europees en Vlaams
prioritaire soorten (Maes et al., 2019). We maakten hiervoor gebruik van de ‘GeoDynamiX’-toolbox van
het Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek (VITO). Met behulp van allerlei beschikbare
kaartlagen (Biologische Waarderingskaart, de bodemkaart, de watervlakkenkaart, enzovoort) en
gedetailleerde kennis over de eisen van elke soort bakende dit model heel gedetailleerde kaarten af
met locaties waar deze soorten potentieel zouden kunnen voorkomen in Vlaanderen.
De software hield geen rekening met de actuele verspreiding van de soorten en bakende ook gebieden
af waar de soort nu niet voorkomt of ook niet kan geraken. Zo kreeg je voor sommige soorten te grote
gebieden afgebakend als potentieel geschikt leefgebied, en waren deze kaarten niet altijd inzetbaar
voor beleidsdoeleinden.
Om hieraan te verhelpen, verﬁjnden we de potentiële leefgebiedenkaarten met actuele
verspreidingsinformatie van de soorten door rond de locaties waar ze momenteel voorkomen een
buffer te trekken die overeenkomt met hun kolonisatiecapaciteit. Door na te gaan welke potentiële
leefgebieden overlappen met hun actuele verspreiding (inclusief de kolonisatiebuffer) kregen we
kaarten met het Actueel Relevant Potentieel Leefgebied (ARPL; Maes et al., 2016).
Deze kaarten bevatten dus alle gebieden waar soorten momenteel voorkomen, maar ook de potentiële
leefgebieden die vanuit deze locaties door de soort te bereiken zijn (zie ﬁguur). Dit maakt de ARPL-
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kaarten tot een praktischer instrument in allerlei beleidstoepassingen dan de vroegere ruime
potentiële leefgebiedenkaarten.
Door een samenwerking tussen het INBO en ANB zijn deze ARPL-kaarten sinds kort ook beschikbaar
als webservice en zijn ze te downloaden voor gebruik in GIS-toepassingen.
Contacteer: Dirk Maes & Carine Wils
Tine Mandonx, Torkild Verschelde & Floris Verhaeghe (ANB)

Dowloads
Web Map Service (WMS)
Web Feature Services (WFS)
ArcGIS Map Service
Downloadpakket (shapeﬁles en ﬁleGDB)
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Potentieel geschikt leefgebied (oranje) en actueel relevant potentieel leefgebied (ARPL, groen) voor de
boomkikker in Noord-Limburg. De oranje locaties zijn op basis van de ecologie van de boomkikker
potentieel geschikt leefgebied, maar de soort komt er momenteel niet voor. De groene locaties zijn
actuele populaties of kunnen door de boomkikker worden gekoloniseerd.
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de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen op potentiële leefgebieden van soorten.
Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek Vol. 2019 (42). Brussel: Instituut voor
Natuur- en Bosonderzoek.
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Slechte verbinding tussen populaties van vliegend hert
Vliegend hert, de doodhoutkever met het kenmerkende “gewei” bij de mannetjes, komt landelijk nog
op enkele plekken voor. De populaties in voorstedelijk gebied ten zuiden van Brussel staan momenteel
door versnippering en habitatverlies onder druk. Een belangrijk element in het voortbestaan van
populaties ligt in de mate waarin ze met elkaar verbonden zijn. Via een genetische studie op
prooiresten en verkeersslachtoffers verzameld over meerdere jaren, onderzocht het INBO de mate van
verwantschap tussen de populaties.
Er zijn aanwijzingen van verbondenheid in het verleden, maar nu lijken de populaties vooral op
zichzelf aangewezen. De effectieve populatiegroottes zijn doorgaans klein en lijken af te nemen. In
tegenstelling tot wat eerder gedacht werd, zijn het niet noodzakelijk de mannetjes die de betere
verspreiders zijn, maar vooral de vrouwtjes. Hieruit kunnen we besluiten dat de noodzakelijke
beheermaatregelen zich best richten op de vrouwelijke vliegende herten.
Het creëren van broedplaatsen zowel lokaal als op ruimere schaal speelt daarbij een belangrijke rol.
Het zorgt niet alleen voor een betere overlevingskans van de populaties zelf, maar kan ook via
(her)kolonisatie van sites tot een betere verbondenheid tussen populaties leiden.
Contact: Karen Cox, Arno Thomaes
Meer lezen: Cox, K, McKeown, N, Vanden Broeck, A, Van Breusegem, A, Cammaerts, R, Thomaes, A.
Genetic structure of recently fragmented suburban populations of European stag beetle. Ecol Evol.
2020; 00: 1– 17
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Succesvolle herintroductie van zwarte populier langs de Maas
Herstel van rivierbos is een prioriteit binnen het biodiversiteitsbehoud en van strategisch belang in het
kader van klimaatverandering. De herstelde rivierdynamiek van de Grensmaas biedt kansen voor de
ontwikkeling van Europees beschermd zachthoutooibos.
De inheemse, Europese zwarte populier speelt een sleutelrol in de ontwikkeling van ooibos maar er
zijn te weinig autochtone bomen overgebleven die kunnen dienen als bronpopulatie voor herstel van
deze soort. Daarom kwam er een herintroductie in de periode 2002-2005. In het gebied komen ook
cultuurpopulieren voor. Omdat die zich verspreiden via pollen en zaden kan vermenging ontstaan met
de zeldzame Europese zwarte populier waardoor deze op termijn verloren gaat.
In opdracht van De Vlaamse Waterweg evalueerde het INBO het herintroductieproject. We vergeleken
de genetische herkomst van populieren op de grindbanken voor en na de herintroductie met behulp
van moleculaire DNA-merkers.
Daaruit blijkt dat er duizenden jonge populieren kiemen op de grindbanken. Het zijn hoofdzakelijk
zuivere Europese zwarte populieren; 98% van de onderzochte zaailingen kwam voort uit de
geherintroduceerde zwarte populieren. De herintroductie was dus succesvol. De huidige resultaten
staan in schril contrast met de situatie voor de herintroductie; toen domineerden zaailingen van de
exotische cultuurpopulieren de grindbanken.
Contact: An Vanden Broeck
Meer lezen:
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Reintroduced native Populus nigra in restored ﬂoodplain reduces spread of exotic poplar species.
In: bioRxiv, 03.07.2020.
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