lGandIn k8nnillMken met 0.8. vwtceerIen met hIt~ Onder
heeI\WtIKnn, die. . . . . wilden weten wet.
~

zijn den 00et-Vl8m1ngen of

."....,.1'1I8III'... we op hit 8MIaI bezDekerl8fg88n

beIlDcht, gII8t hit tDch • die rtc:htIng uit :
ar.cI1aItlneg ZIlM8t 150 bezDekerI over de l8dcIerI

w-war81 tanl1ll'l. dInnen en clnlden rnaeet8n dienen.
_U'-IlbellDJlk..,detDrlnopgev&ngll'ldoarbolw8cht8rMerk
lI'!I"'Cl~wareengeleideballw8ndelngzargde.

i

•ZDMII de
vaorbereIdIng
... opmetV881
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i~ä~§~~'"
rned8Werk8Is
dlezk:h
IlecJdlweer. mijn
een 81
bij 81_gesl8egdedegven

dag

warhM1dngvatb88r.
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etleven van de Europese paling AnguHJa anguIIIa begint en eindigt
In de Sargasso Zee waar de paaIgronden zich bevinden. Paling Is
een uitgesproken katadroom migrerende vIssoort (= leeft In Z08I8
W8I8r8n en tr8kt naar zee om zich te reproduceren). In de VIaamae
kustwateren bereiken de jonge palingen (glasaaltjes) de
stroommondingen tijdens de periode februari.meI. BIJ hun WIld. .
migratie landlnwaarIB. op-waarts 8IrDom en rIvInn. pIgment8r8n de

glasalenen............. de. . . .
Op de ..... de jII8dJIcBe
geIaInd•.DuB
paalt

Op zoek naar baggergronden :
De Bodemkaart vertelt meer dan je denkt

D

e Bodemkaart van België die vanaf 1955 voor het hele land opgemaakt
werd, kan ook Interessante informatie over oudere baggerstortterreinen bevatten. Naast de gewone bodemclasslflcatle zijn er
ook een aantal k1assan voor kunstmatige gronden weergegeven, zoals
opgehoogde terreinen (ON), groeven (OE), vergraven gronden (OT, meestal
zijn dit kasteelparken), en bebouwde terreinen (OB). Wanneer
baggergronden door de bodemkarteerders werden herkend, werden ze
ondergebracht In de klasse 'opgehoogde terreinen' (symbool ON). Maar deze
klasse bevat ook andere categorieën van opgehoogde terreinen, zoals
huiswilstorten enz. Toch kan de bodemkaart een duidelijke indicatie geven
over de mogelijke aanwezigheid van baggerstortterrelnen.
De gegevens op de bodemkaart zijn al minstens 20 jaar oud. Dit heeft tot
gevolg dat de bodemkaart vooral een historische bron Is. Een kaart die In 1960
gepubliceerd werd, bevat alleen Informatie over baggergronden opgespoten
vóór 1960.
Uit een geografische
analyse van de bodemkaart bleek dat er een
belangrijke clustering
van opgehoogde terreinen af te leiden was
rond de BovenscheIde.
lijdens het voorjaar van
1998 werden deze
locaties gecontroleerd.
Een aantal ervan waren
ondertussen bebouwd
en op die terreinen kon
er niet geboord worden.
Er werden 39 locaties
op basis van de bodemkaart gevonden.
Deze terreinen hebben een totale oppervlakte van 107 ha. Samen met de
andere gekarteerde terreinen zijn er nu al 484 ha baggergronden langs de
Bovenschelde gevonden.
~:
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duldelQ e vraag naar

1~==~~~lIm_~van8ldlle:tllDnebomenen

De groep ........... lderZDek ll8nde de lUItigIIII
p8ltode 1IlIIt9 oproepen.
Voor meenItn vragen dlande ook cloorveIwez8n te
WORtan, ondermeer naar de ArdeIIng Bos en Groen, naar
het EdUCllllef BoIbouwcentrum Groenenclaal, het
lnItItuut WlCII' Natulllbehoud. enz.. Maar WlCII'''' oproep
hebben WIt tDch h8nl rnoeI8n nadenken waar WIt met de
VI1I8III tenM:ht konden. Op 8 oIdlIber liep een laIefoonlIe
binnen van aen toIkenbul88U. Een vriendelijke dame
vertelde dat zel188lt zich een Turkle man had ataan die
vroeg waar hU de 'Glant Rabblt' kon kopen, hij wou
bIIkb11ar aen kwekerij van daze dlarloort opatartIIn.
HopeIjkweade man opzoek naar de VIa8m8e Reus, een
befaamdVlaaIlll konijnenras. Maarhoe hettolkenbureau
erbij kWlIm om hlaMlor naar het Instituut te bellen bIjft
aenl'88d8al. (jvlI)

M4DSEL OMlIJST /...

'~ • een ongekende rijkdom

, .aan boom- en struiksoorten
ill998W11d. op InIIIaIIefvan liet IBW
endeAl'delq Bos en Groen doorliet
Educatief Bo.bouwcentrum

. . . . . . .1 aen 'cu18U8 AutocIdDne
llamlIo en atruIk8n' georganlaeenl.De
tMn werden verzorgd door de
kenners op dat vI8k (nlal
tDlMIIgtweeNedeltBndenl): BertMeea
CIIII8 RlMIIaIIq). NaaIt aen aantal
1heanIIIIIl:he ..... WItS ook heel wel
preIdIic:he CIIlIilnIng op liet tlln'eIn

1IaaIZIIn.
ZO werd op 10 ..ptembar een
vaIdoeI'8nlng georganiseerd In het

........". 'PuIten van de 1JzIIIweg',
een _VIIlIIjevan emper4.5 ha groot,
. . . . BI het ZGet WlIIer In Oud-

..........

~, dia deal uIImaaId van de
uI\IIIplllllrM l8IIIf llDmt op aen ldeIne
eenalll'u\fIIllIiraId8 ~ van bOIIlpIa wor : aen eIkan-beukenbos
VaIllliaBIllt. De1Ia'uId en MeIIdoIcJe bovenean. elbrHlaagbeukanb
en GRIll _ ...... _ lIcIIIIqaIkruId D8IIook en Slankie
•
en BI de voet aIUIIaaI VIIIIaIbos, een lIluk rieMIId en
.....zIab.dlil . . . . . . . . . . _ . . . palllnlle81nhoudt
een bomen en
En'IlIIId&ed nlltmlnderdln 81. . .
...... en ,....... werden door de .......... op ... l811Iddag

~

II1II

......

00Cir

Naast aen graol8llllllll aangeplanlle, algemene BOOrtan en minder gewenste exoten
ZDlIIs ArnerIkaanlIe vageIkers, werden ook aen aantal bljzoncBe - o.a. Mispel. Wdde
kenlk1aallrrMB, Heggaraos en Kruisbes - en zelfs Z88r zeldzame BOOrtan gevonden :
CnIf88gulIK /cyrfDafyIlI, Steellepen Ruwbladige v11troos. Een woordje ulUeg hierbij:
CnltaegIl8 K /cyrfDafyIlI1s een Z88r Z81dzame krulsingavonn tussen KoraaImelcloom en
Eanatljllge mekIooIn.pPmerkeIljk Is dat tot nu toe nog nergens in Vlaandel8n een wild
examplaarvan daRofaálrneldoom Is gevonden. Enkel van deze krulsingsvorm, en van
de kruI8Ing met de 1WeestIjI1ge meidoorn CI8taegus K lrIfICtDC8IP8 zijn tot nu toe enkele

Razen.

8lIIlIIIPIar&n gevanden.

aen Z881'complexegroep met heel watonclertinge kruisingen, W88I'bIj In onze
llnIkan al naargelang van de aulIIur 5 lot 15 soorten worden onclerschelden. De
Ruwbladige vIItroos Roaa paeudolt:8btfuscula -ro tot voor kort nlat onderscheiclen in
VIaandenIn. Vandaar dat ook weinig of geen v1ndplaatllan van deze soort bekend zijn.
Welicht Is deze soort een stuk minder zeldzaam dan de Gewone v11troos R088
tumenfoI8.
De Sl8eIIap Ulmus laevislsaen Z881'zeIdzame boornsoor:, die in Vlaanderen de uiterste
8nllI8I beI8IkL Het Is aen Midden-Europese soort van aJluvIaIa bossen
lIIngs sneistJ01i18l1de beken en rivIanln. In Vlaanderen zfJII tot nu toe sIachls enkele
vIndpIaaIsen bekend.
Bomen. struiken en heest8rs zijn Z8ker nlat aJttd even gemakkeDjk te determlner&n.
Bovendien worden ze vaak aangeplant. Vandaar dat ze bij planteninvanterlsaties vaak
lIIiefI'noederlijkwerden behandeld. OItvartclaartook waarom de kennis van deze soorten
en hunV8l'llplalding nog zeerrtagmentalr Is In ons land. Hetvoorbeeld van de Putten van
de lJziIrweg toont echter duldalijk aan dat het zeker de moeite loont om er zich in te
venllapen:aenlrnmenaOlIbetraden l8mIIn ligt nog open.
gnlIIS van zijn
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118'4'OVl!. TevensIszijn
er meldingen
vandeglasaalmigratie
op
l~~~~~~~f.rff~nn
vrij goed
gekend op
IJzer. Sinds 1964

i

e in de dokken vanAntwerpen. op de Nete. op de
n deze meldingen onduidelijk en worden ze vrij verspreid
de IJzer. mogelijk ook elders de glasaalmigratie een niet

1111!!î=5~~~eiE:omvangvandeoptreklsonvoidoendegekend.

glasaalmlgndie wensen de Provinciale Visserijcommissies
. Dit met het oog op het afbakenen van migratieroutes.
het naar de toekomst toe mogelijk zijn een gerichter
maatnlgelen) op zijn migratieroutes en naar zijn

.*IL'Di~mQ1!lUU~dm,.
~ll.•.I• •'!~I... "1D bijvangst kan glasaal

1.q~lGJI.aIis·1 eren

.~~"'ifl~uia!9

Het is nietde bedoeling datin hetkader van de
gevangen worden en dient dan onmiddellijk

van waarnemingen of meldingen. Elke waarneming of
ekàrakteriseerd door een aantal gegevens:

Type waarneming :
zicht

bijvangst r)

0

Frequentie van waamemIng :
tDevaDig. 6énm8I1g 0
Ultzidrt van de glasaal :

0

meermaals 0

niet gepigmenteerd
(doorschijnend. glazig)

o

Grootte van de glasaal (lertgtesdlatllrIg in c:rn) :•••••••••••••_••••••••_
SChattIng van aantallen :
één of enkele 0

.

honderd 0

tiental 0

OabJm waamemlng: daglrnaandljaar ....•••.•..•....•.•..•.•.••••_

_

of periode van het jaar •••••••••••••••••••••••••••_
of uur of periode van daglnad1t.

.
.

_ • •••• •

waterloop (naam)••••••••••••••••••••••••••••_•••••••••••••••••••••••••••••••_............ •• ••••••• ••
gemeente.............•.•.....•......•....•......•..•.....•......•••••.••••••••._..... .•• •
.
deeIgerrIeente•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••_•••••••
sluisl'sbJw••••••••••••••••••••.•••••••••••.•.••.••••••••••••••••••••••••__•••_••••••••••••••••••••

extra (Yb. waarneming

in de oeverzone. lh.v. mlgratlebelemmertng•

.................................................................................._

Waamerl18r': naam:
ad.res :

-... •••• ••• -

_

............................................................................._

•••.lItlElI:lOn
_ •••••••••

_-

'.M_' _

'!"..

.,

!:r..

fi1~.·.-

_ "'IIIj.r:-,

Bron ~ngeval van mondelinge nwlding door dertien) : naam : •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••__•

telef'oon : .•••••••.•••••••••••••.••.•••.•••••••••.8d

......................................................................-

:•••••••••••_••••••••••••••••••••••_••_

d8'l1Jm ~edellng :
BijkOrYl8nde infornlatle : ••••••••_

.

_... .

-

r) Glasaal mag volgens de wet op de riviervisserij niet gevangen WOIdM.
en dient dan onmiddellijk t8Nggezet te worden.
(**) Eventueel kopie van een kaart toevoegen met aanduid

Bart Denayer. Provinciale VlSS8rijcornmlssies W - en OOlIt-\J'lundeNn
Duboislaan 14. 1560 Hoeilaart - tel. 021857.03.88 ; fax. 02J857.

Bart.Denayer@lin.vlaanderen.be
Jas Beyens, Provinciale VJssertjconun les Vl8arnl-8111bant
Dubolslaan 14, 1580 Hoeilaart - tel. 021857.03.88 ;
021857.
Rudi Yseboodt, Provinciale VJssertjcomrn
Antwerpen. Koningin EIII8bl1It
tel. 031820.22.75 ; f'8x. 031820.22.71 ; ........1Yseboodt@ula.ua.ac.be
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