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Samenvatting
Groenzones in een sterk verstedelijkte omgeving kunnen erg waardevol zijn. Voor dit project werden
flora, fungi en een selectie van diergroepen bestudeerd in de periode mei-oktober 2020. De focus lag
daarbij op de zone Wolvenberg en iets mindere mate Brilschans en het kleinere reservaatgedeelte ten
zuiden van de R1 aan de Posthofbrug.
In totaal herbergen deze groenzones 405 soorten planten, waarvan 107 niet-inheemse. Daarnaast
werden 111 soorten paddenstoelen genoteerd in de Wolvenberg, tegenover 85 in deelgebied
Brilschans.
Het onderzoek naar verschillende faunagroepen leidde tot uiteenlopende conclusies: zo bleek dat voor
sommige soortgroepen verrassende en interessante waarnemingen gedaan werden (bijv. wilde bijen,
spinnen), terwijl voor andere soortgroepen de resultaten eerder middelmatig waren (bijv.
sprinkhanen) of ronduit tegenvallend (nachtvlinders).
Zelfs geïsoleerde groene snippers kunnen onverwachte natuurwaarden herbergen (zij het misschien
niet voor alle soortgroepen). Waar mogelijk wordt ook beheeradvies gegeven.
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Inleiding
De Wolvenberg en Brilschans zijn twee gebieden die ingebed zijn in stedelijk milieu, tussen grote
verkeersinfrastructuur: de Wolvenberg ligt tussen de Singel en het ringspoor, de Brilschans ligt tegen
de Antwerpse ring. Beide sites waren vroeger onderdeel van de stadsomwalling rond Antwerpen, maar
werden tijdens de aanleg van de ring in de jaren 60 sterk vergraven. Het resultaat is een vrij
voedselarme, kalkrijke bodem met veel hoogteverschil en bijgevolg gradiënten tussen nat en droog.
Met deze studie wordt beoogd om de actuele toestand van flora, fauna en fungi beter in kaart te
brengen. Daarvoor is er gekeken naar planten, paddenstoelen en een selectie van diergroepen. Ook
historische waarnemingen, voorafgaand aan dit project, werden zoveel mogelijk mee in rekening
genomen. Zo wordt een completer beeld geschetst van zowel de actuele toestand en de eventuele
herstelmogelijkheden.
Men kan (de meeste van) deze data online raadplegen:
• Wolvenberg https://waarnemingen.be/locations/84330/
• Brilschans https://waarnemingen.be/locations/84331/
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1 Vegetaties en flora
1.1 Methodiek
Bij het onderzoek werden de erkende natuurreservaat-percelen doorlopen en werden
samenhangende terreineenheden afgebakend op basis van de actuele vegetatie en de BWKmethodiek. Hierbij was de karteerschaal wat kleiner dan bij reguliere BWK-karteringen om niet te veel
in te boeten op detail. Bijkomend werden alle indicatorsoorten van het Groenplan Antwerpen, soorten
die vermeld staan in het beeldkwaliteitsplan voor het gebied ‘Groene vesten’, sleutelsoorten van de
LSVI/rbb beoordelingsfiches en exoten zo gedetailleerd mogelijk genoteerd. Er werd gebruik gemaakt
van de app Obsmapp om de waarnemingen met puntlocatie in te voeren in de waarnemingen.bedatabase. Voor algemeen voorkomende soorten in het gebied werd bijkomend steeds de bedekking
binnen de afgebakende terreineenheden genoteerd.

1.2 Resultaten

De resultaten van de vegetatiekartering zijn digitaal opgeleverd.
In het gebied zijn er sinds 2010 reeds 298 soorten inheemse vaatplanten waargenomen. Daarbovenop
zijn nog eens 107 ontsnapte of uitheemse soorten waargenomen. Dat brengt de totale
plantendiversiteit op 405 plantensoorten. In 2020 werden nog 137 soorten inheemse vaatplanten
waargenomen. Er moet wel opgemerkt worden dat niet alle soorten werden genoteerd tijdens het
project. De lijst voor 2020 is dus niet exhaustief voor de aanwezige flora.
Hiervan zijn er volgens de Rode lijst drie in min of meerdere mate bedreigd in Vlaanderen (Van Landuyt,
et al., 2006): Grote ratelaar is ‘kwetsbaar’, Voszegge is ‘bedreigd’ en Slanke waterweegbree is ‘met
verdwijning bedreigd’. Goudhaver & Bijenorchis zijn respectievelijk ‘achteruitgaand’ en ‘zeldzaam’,
wat sensu stricto geen Rode lijstsoorten zijn.
Grote ratelaar is bekend van 1 waarneming van 2011 langs het ringfietspad in het deelgebied
Brilschans. De soort verkiest vochtige graslanden en heeft zijn optimum in dotterbloemgraslanden,
maar wordt makkelijk verspreid door onder andere maaimachines. De soort werd niet meer
waargenomen tijdens de veldcampagne van 2020. Mogelijk betreft het dan ook een tijdelijke vestiging
na aanvoer met maaimachines.
Voszegge, niet te verwarren met de sterk gelijkende Valse voszegge, is een zeldzame, maar mogelijk
(sterk) over het hoofd geziene soort. Ze is in het gebied terug te vinden aan de westzijde van de
centrale slenk op de Wolvenberg. In Vlaanderen is de soort vooral in riviervalleien terug te vinden, met
een zwaartepunt in de Demer- en Dijlevallei. Voszegge heeft voorkeur voor vochtige, open biotopen
op vrij voedselrijke bodem.
Slanke waterweegbree is van verschillende opeenvolgende jaren bekend in het studiegebied, meer
bepaald in het kleine poeltje in de zuidwesthoek van de wandellus in het deelgebied Wolvenberg.
Mogelijk is de populatie nog aanwezig, maar kon in 2020 niet bevestigd worden. Het is een typische
soort voor ondiep en voedselrijk water en staat - net als hier - vaak in droogvallende situaties. De
groeiplaats heeft sterk te lijden onder betreding en is mogelijk daardoor reeds verdwenen.
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Figuur 1: Waargenomen Rode lijstsoorten planten in de periode 2010-2020.

Het grootste deel van het gebied bestaat uit jong bos. De boomlaag bestaat voornamelijk uit aanplant
van Spaanse aak, aangevuld met Zomereik en lindes. De ondergroei is hoofdzakelijk nitrofiel (LookZonder-Look, Grote brandnetel). Opmerkelijk is het voorkomen van grote aantallen Brede
wespenorchis, onze meest abundante inheemse orchideeënsoort.
Gezien de geïsoleerde ligging ten opzichte van oud bosfragmenten is het weinig waarschijnlijk dat zich
hier ooit een waardevolle oud-bosvegetatie kan vestigen.
Indicerende bossoorten die voorkomen zijn ofwel goede verspreiders (Groot heksenkruid, Gevlekte
aronskelk), verwilderd of aangevoerd (Daslook). Van andere soorten, zoals Maarts viooltje, is het niet
duidelijk of ze al dan niet spontaan het gebied bereikt hebben. Zeker voor Aalbes en Kruisbes is het
aannemelijk dat de soorten er aangevoerd zijn via de vroegere volkstuintjes. Soorten als Daslook of
Gevlekte aronskelk kunnen zich snel uitbreiden na vestiging. Niettemin deze soorten aangevoerd zijn
blijven ze natuurlijk een zekere indicatorwaarde qua standplaatsfactoren behouden.
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Figuur 2: Sleutelsoorten voor bossen in de Wolvenberg en Brilschans (2020)

In het gebied komen tussen de opgroeiende bossen veel sporadisch gemaaide ruigtes voor. Deze zijn
hoofdzakelijk nitrofiel in karakter en behoren grotendeels tot het verbond van Look-zonder-look, maar
desalniettemin komen hier enkele bijzondere zoomsoorten voor zoals Gewone agrimonie, Bosaardbei
en Maarts viooltje.
Gewone agrimonie is het talrijkst in de vochtige centrale slenk van de Wolvenberg, maar komt ook
verspreid voor in de buurt van de wandellus die door het noordoostelijke deel van het gebied loopt.
Bosaardbei komt slechts schaars voor in het gebied, met één populatie in de soortenrijke zoom aan de
oostzijde van het gebied en één in de zoom van de graslanden aan de Brilschans.
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Figuur 3: Bijzondere zoomsoorten in de Wolvenberg.

De graslanden in het gebied zijn hoofdzakelijk droog tot matig vochtig en neigen qua
soortensamenstelling het meest naar een kalkrijke, ruderale versie van een glanshaverhooiland. Het
voorkomen van enkele indicatorsoorten zoals Gewone rolklaver, Knoopkruid, Knolboterbloem,
Kraailook, Rapunzelklokje en Gewone bermzegge duiden hierop. De best ontwikkelde graslanden
vinden we terug in het deelgebied Brilschans, langs beide zijden van het ringfietspad, hoewel ze sterk
te lijden hebben onder verruiging met oa. braam. Verder zijn nog 2 concentraties van indicerende
soorten in het gebied, één op de schouder van het spoortalud in het westelijke deel van de Wolvenberg
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en één in de oostelijk gerichte bosrand aan de Posthofbrug. Op de graslanden die in het bos ingebed
liggen in deelgebied Wolvenberg komen de soorten nu nog slechts relictmatig voor.

Figuur 4: Indicerende soorten voor soortenrijke glanshaverhooilanden (6510_hu) in 2020.
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Het voorkomen van houtige exoten is deels terug te brengen op aanplantingen die na de aanleg van
de ring zijn uitgevoerd. Sommige van deze soorten hebben zich spontaan vermeerderd in het gebied.
Zo vinden we onder andere Gele pavia, Boerenjasmijn, Hongaarse sering, Indigostruik (Amorpha
fruticosa) en Turkse hazelaar terug in het gebied. Van deze soorten lijkt vooral de van oorsprong
Noord-Amerikaanse Indigostruik het potentieel te hebben om invasief te worden (Schnitzler, et al.,
2007). Deze soort koloniseert vooral dynamische plaatsen zoals ooibossen en overstromingvlaktes,
maar ook in andere verstoorde biotopen kan de soort grote monospecifieke bestanden vormen. Van
Witte esdoorn werd één zaailing gevonden, dit is een soort die minder invasief is dan bijvoorbeeld
Vederesdoorn, maar de laatste jaren in Frankrijk en Duitsland toeneemt in dynamische riviervalleien
(Adolphi, 1997; Tison & de Foucault, 2014).
Oosterse kornoelje kan ook afkomstig zijn van deze aanplanten, maar wordt evengoed verspreid door
vogels die de bessen consumeren. Het is een look-a-like van Rode kornoelje, die vaak aangeplant wordt
als zijnde Rode kornoelje. Vaak wordt de soort beschouwd als ondersoort van Rode kornoelje (Cornus
sanguinea subsp. sanguinea). De Oosterse kornoelje is de (onder)soort C. (s. subsp.) australis. De soort
onderscheidt zich door de rechte, gegaffelde aanliggende beharing op de onderzijde van de bladschijf.
Bij Rode kornoelje ss. is deze beharing grotendeels enkelvoudig, afstaand en in min of meerdere mate
gekroesd. De plant breidt zich, eens gevestigd, hoofdzakelijk vegetatief uit door worteluitlopers te
vormen. Zelfs zaailingen van 5 cm hoog kunnen al uitlopers vormen (waarneming: Erik Molenaar).

Figuur 5: Beharing op onderzijde bladschijf: Bovenaan C. sanguinea ss. Onderaan C. australis (Verloove, 2018)

Robinia is her en der aanwezig, voornamelijk als hoog opgaande boom, met errond beperkte
wortelopslag. De soort is lastig te bestrijden omdat ze na het afzagen nog jaren worteluitlopers kan
vormen.
Een andere problematische soort is de Dijkviltbraam, dit is een exotische bramensoort die
oorspronkelijk uit Armenïe en noord-Iran afkomstig is. Het is een zeer forse, lichtminnende
bramensoort die sterk groeit. Vooral op de schouder van het spoorwegtalud neemt deze soort meer
en meer plaats in. Een intensief maaibeheer is de beste oplossing om Dijkviltbraam onder controle te
houden.
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Figuur 6: Exotische struiken en bomen in de Wolvenberg

De meest problematische exoten in het gebied zijn wellicht Japanse duizendknoop en Schijnaardbei.
Japanse duizendknoop wordt intensief bestreden in het gebied en de meeste haarden lijken min of
meer onder controle te zijn. Verdere intensieve opvolging is echter sterk aan te bevelen. Schijnaardbei
is een laagblijvende, kruipende plant. De soort verspreidt zich, analoog aan aardbeien, met
bovengrondse uitlopers, waarop telkens een nieuw rozet wordt gevormd. Gezien de soort fel woekert,
ook in tuinen, wordt ze vaak met tuinafval aangevoerd in groengebieden. Bestrijding lijkt quasi
onmogelijk te zijn, ieder achtergebleven plantje kan immers terug uitlopers vormen. Het vermijden
van nieuwe vestigingen heeft hier de prioriteit. Reuzenberenklauw komt slechts met enkele planten
voor in de oostrand van het gebied, nabij de Posthofbrug en is dus bij snel ingrijpen makkelijk terug uit
te roeien in het gebied.
Bezemkruiskruid komt verspreid over het gebied op ruderale plekken voor, maar vormt zelden een
bedreiging voor inheemse flora. Andere exoten die voorkomen zijn beperkt in aantal en kunnen
makkelijk onder controle gehouden worden of zijn niet invasief. Voorbeelden zijn Doornappel, Harig
vingergras, Tengere rus…
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Figuur 7: Kruidachtige exoten in de Wolvenberg & Brilschans, 2020
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1.3 Conclusie
Het is duidelijk dat de voornaamste natuurwaarden van het gebied qua flora zich in de (half)open sfeer
bevinden. De kalkrijke, onbemeste bodem leent zich uitstekend tot het ontwikkelen van goed
ontwikkelde glanshaverhooilanden en structuurrijke zomen. Een goed voorbeeld van hoe snel
dergelijke vegetaties zich kunnen ontwikkelen op een vergraven terrein vinden we langs de Brusselse
ring. Hier zijn op 40 jaar tijd kalkrijke glanshaverhooilanden ontwikkeld door een volgehouden
maaibeheer die tot de meest soortenrijke van België kunnen gerekend worden (Ronse, 2017). Ook
voor ongewervelden zijn dit toplocaties (Desender et al. 2004; Vertommen, Lambrechts & Steeman, in
prep.).
Ook langs de E40 en E314 zijn botanisch, faunistisch en mycologisch zeer soortenrijke bermen
aanwezig (Hens et al. 2008; Lambrechts et al. 2000, 2014; Steeman & Lambrechts 2013, Steeman et
al. 2014).
De voornaamste bedreigingen voor flora in het gebied Wolvenberg komen door intensieve betreding
of anderzijds door een te extensief beheer. Hierdoor dreigen de bloemrijke hooilanden en zomen op
termijn te verdwijnen. Ook invasieve exoten zoals Dijkviltbraam en Japanse duizendknoop zijn een
grote bedreiging voor de inheemse flora in het gebied.
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2 Fauna
2.1 Zoogdieren

Het gebied Wolvenberg werd zowel met manuele als automatische batdetectoren geïnventariseerd op
vleermuizen.
Het onderzoek met manuele batdetectoren is gebiedsdekkend, en gebeurde tijdens 5 avondbezoeken
tussen midden mei en begin oktober 2020 (Tabel 1). Het gebied werd afgewandeld langs een vaste
route. De duur van een bezoek bedroeg 2 uur. De spreiding van de bezoeken over het zomerhalfjaar
maakt het mogelijk om een beeld te krijgen van de aanwezigheid van soorten die het gebied gebruiken
als jachtgebied. Er wordt bovendien een deel van voor- en najaarstrek geregistreerd.
Bij de waarneming van een vleermuis met een manuele detector werden de soort en eventuele
gedragsaanduidingen genoteerd op kaart. De waarnemingen werden uitgevoerd in goede
weeromstandigheden. De starttemperatuur was bij elk terreinbezoek hoger dan 10°C. Er werden geen
ochtendtellingen uitgevoerd.
Tabel 1: overzicht bezoeken met manuele detector, 2020.

Datum

Zonsondergang

Startuur

Einduur

Starttemperatuur
12 °C

14/05/2020

21:24

21:25

23:25

17/05/2020

21:29

21:30

23:45

17 °C

12/07/2020

21:52

21:50

24:00

20 °C

16/08/2019

21:00

21:00

23:00

20°C

01/10/2020

19:20

19:20

21:20

15 °C

Type detector
Batlogger M,
Pettersson D240x
Batlogger M,
Pettersson D240x
Batlogger M,
Pettersson D240x
Batlogger M,
Petterson D240x
Batlogger M,
Pettersson D240x

Waarnemers
Johan De Ridder
Johan De Ridder,
Daniel Sanders
Johan De Ridder,
Daniel Sanders
Johan De Ridder
Johan De Ridder,
Daniel Sanders

Vleermuizen werden indien mogelijk op het terrein gedetermineerd met een full-spectrum
batdetector Batlogger M (Elekon AG, Luzern, Zwitserland) en een time-expansie batdetector
Pettersson D240x (Pettersson Elektronik AB, Uppsala, Zweden). De Pettersson D240X werd ingesteld
op het heterodyne kanaal op 34 kHz. Opnames werden gemaakt in .wav-formaat met een Roland R05
Edirol, of manueel via de Batlogger M. De full-spectrum batdetector (Batlogger M) pikt geluid op over
de hele nuttige frequentieband, terwijl de Pettersson D240X gebruikt wordt om de meest
voorkomende soorten op te pikken. De combinatie van de twee zorgt er dus voor dat alle mogelijke
soorten kunnen worden waargenomen.
De geluidsopnames werden gedigitaliseerd en geanalyseerd met Batsound (Pettersson Elektronik AB,
Zweden, versie 4.2) en BatExplorer (Elekon AG, versie 1.11.3.0). De soorten werden gedetermineerd
op basis van referentiewerken en -geluiden (Barataud, 2012; Middleton et al., 2014; Russ, 2012). De
gegevens werden geografisch verwerkt in QGIS 2.12.1 – Lyon (Quantum GIS Development Team,
2015).
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Het onderzoek met automatische batdetectoren is een aanvulling op het manueel onderzoek. Deze
detectoren worden op het terrein geplaatst, en maken van iedere vleermuizenpassage een opname.
Het plaatsen van automatische detectoren heeft het voordeel dat deze detectoren voor een langere
periode (één of meer volledige nachten) kunnen geplaatst worden. Dit geeft dan de activiteit over een
gehele nacht weer, en dus meer kans om alle aanwezige soorten in kaart te brengen. Bovendien zijn
automatische detectoren een uitermate gestandaardiseerde manier van werken (en dus ook geschikt
voor monitoring op lange termijn) terwijl het manueel rondlopen met batdetectoren meer onderhevig
is aan de waarnemer.
Een automatische detector heeft echter ook nadelen. Er kan slechts een beperkt aantal punten
bemonsterd worden met dergelijke detectoren – waardoor het moeilijk is om een ruimer gebied (met
veel verschillende biotopen) integraal te bemonsteren. De oppervlakte van de Wolvenberg is echter
relatief beperkt zodat dit nadeel hier beperkter is en bovendien wordt opgevangen door het manueel
onderzoek, dat complementair werkt.
Er werd twee keer een automatische detector geplaatst: eenmaal aan de vijver (als je van de Singel
naar de vijver kijkt, aan de rechterkant) en eenmaal tussen de spoorweg en het nieuw aangelegde deel
(waar vroeger de volkstuintjes waren).
Het type automatische detector dat gebruikt werd is SM4 (Wildlife Acoustics). De geregistreerde
opnamen werden manueel geanalyseerd met het programma Batsound 4 (Pettersson).

Tabel 2: overzicht locaties en plaatsingsdata van automatische detectoren in het gebied Wolvenberg, 2020.

Detector
Detector 1
Detector 2

latitude
51.1957
51.1926

longitude
4.4313
4.4246

Start opnames
30/5/2020 22:37:46
20/6/2020 21:43:07

Einde opnames
1/6/2020 04:29:49
22/6/2020 03:17:47

Figuur 8: Locaties automatische detectoren in het gebied Wolvenberg, 2020.
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De wandelingen met manuele detectoren leverden 87 waarnemingen van vleermuizen op. Een
overzicht van de waargenomen vleermuizen is te vinden in Tabel 3: en op Figuur 9. Er werden tijdens
de inventarisatie slechts 3 soorten vleermuizen waargenomen: Gewone dwergvleermuis (Pipistrellus
pipistrellus), Ruige dwergvleermuis (Pipistrellus nathusii) en Myotis onbekend (Myotis spp.).
Tabel 3: overzicht manuele detectorwaarnemingen in het gebied Wolvenberg, 2020.

Nederlandse naam
Gewone dwergvleermuis
Ruige dwergvleermuis
Myotis onbekend
Totaal

Wetenschappelijke naam
Pipistrellus pipistrellus
Pipistrellus nathusii
Myotis spp.

Aantal passages
83
3
1
87

Figuur 9: Manuele detectorwaarnemingen in het gebied Wolvenberg, in 2020.

Het onderzoek met automatische vleermuizendetectoren leverde in de inventarisatieperiode veel
opnamen op van Gewone dwergvleermuis en ook geregeld van Ruige dwergvleermuis. Beide soorten
werden ook tijdens het manueel detectoronderzoek gevonden. Bijkomende soorten zijn
Watervleermuis (één opname) en de zeldzame Bosvleermuis (enkele opnamen).
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Vleermuizendata uit www.waarnemingen.be
Uit de databank van www.waarnemingen.be werden alle vleermuizengegevens van vóór 2020
nagetrokken. Dit gaf volgende bijkomende zomergegevens, gespreid over de periode 2011-2016 (Tabel
4; Figuur 10). Het leeuwendeel van deze waarnemingen werd gedaan door Johan De Ridder.
De gegevens van automatische detectoren voor het eerdere monitoringproject in opdracht van de Stad
Antwerpen in de Brilschans (Steeman et al. 2018) werden hier niet in opgenomen.
Tabel 4: Overzicht van de bijkomende vleermuizengegevens uit waarnemingen.be van 2011-2016

Nederlandse naam
Gewone dwergvleermuis
Ruige dwergvleermuis
Dwergvleermuis onbekend
Myotis onbekend
Totaal

Wetenschappelijke naam
Pipistrellus pipistrellus
Pipistrellus nathusii
Pipistrellus species
Myotis species

Aantal
11
2
2
1
16

Figuur 10: Waarnemingen van vleermuizen op de Wolvenberg en omgeving, periode 2011-2016 (bron:
www.waarnemingen.be, 6/11/2020)

Het aantal oudere waarnemingen is beperkt, maar nog relatief hoog gezien de kleine oppervlakte van
het onderzoeksgebied. Er werden geen bijkomende soorten waargenomen ten opzichte van het huidig
gevoerde onderzoek met automatische detectoren.
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Vleermuizendata uit de Winterdatabank
Er bevinden zich twee locaties in of nabij de Wolvenberg die ooit op overwinterende vleermuizen
gecontroleerd werden.
- Vleermuizenobject 3120: Kazemat Wolvenberg. Deze kazemat is een restant van de Grote
Omwalling van 1859, en bevindt zich ten zuidoosten van de vijver. Rond 2003 werd deze
ingericht als overwinteringslocatie voor vleermuizen. Een tweetal bezoeken rond die periode
leverde geen vleermuizen op, wel werd er veelvuldige verstoring, vandalisme en misbruik (o.a.
drugshoek) vastgesteld. Om die reden werd reeds jaren geleden de kazemat volledig dicht
gemetst. Er werd wel een invliegopening voor de vleermuizen gelaten, maar het bezoeken van
de locatie om op overwinterende dieren te checken is sindsdien niet meer mogelijk.
- Vleermuizenobject 3299: Posthofbrug. Deze brug is (of was) langs de onderzijde toegankelijk
via een mangat aan het noordelijke bruggenhoofd. Er werd eenmalig een bezoek gebracht op
19/01/2005. Er werden geen vleermuizen aangetroffen. De omgeving werd als waardeloos
(veel te droog) omschreven voor vleermuizen, waarbij er bovendien vrij veel verstoring bleek
(slaapzakken, kaarsen en vuurtjes, …).

Gewone dwergvleermuis
Gewone dwergvleermuis werd bij elk terreinbezoek jagend of zich verplaatsend over het hele gebied
gevonden. De dieren konden vooral in grotere aantallen jagend waargenomen worden boven het
wateroppervlak of langs de rand van het ‘Verloren water’. In juli en augustus kon hier zwermgedrag
waargenomen worden. In oktober werd hier eveneens baltsvlucht waargenomen
Gewone dwergvleermuis is een soort die haar verblijfplaatsen heeft in woningen. Er konden dieren
aanvliegend vanuit de omgeving waargenomen worden, maar een echte vliegroute kon niet
vastgesteld worden.
Ruige dwergvleermuis
Ruige dwergvleermuis is in Vlaanderen vooral bekend als migrerende soort, die in het voorjaar (rond
maart - april) en het najaar (rond september – oktober) wordt waargenomen. Enkel tijdens het
najaarsbezoek werden enkele passages van Ruige dwergvleermuis vastgesteld. Er werd geen
uitgesproken jachtgedrag waargenomen. Met de automatische detectoren werden in de periode meijuni ook dieren waargenomen. Dit zijn wellicht mannetjes, die hier jaarrond aanwezig zijn. Enkele de
vrouwtjes trekken immers naar de kraamkolonies in noordoost-Europa.
Myotis onbekend
Er werd 1 opname gemaakt van een vleermuis van het genus Myotis. De opname was van onvoldoende
kwaliteit om tot op soort te determineren.
Watervleermuis
Er werd slechts 1 opname gemaakt van een Watervleermuis, op een automatische detector. De soort
heeft op zich wel een geschikt foerageergebied (waterpartij Wolvenberg), maar deze is moeilijk
bereikbaar voor een lichtschuwe, boombewonende soort. Het enige groengebied in de omgeving is de
Brilschans, maar de Wolvenberg is hiervan gescheiden door de verlichte Ring als harde barrière.
Potentiële verblijfsbomen bevinden zich niet op het reservaatgedeelte van de Brilschans (wel in
achterliggende groengebieden). Aanwezigheid van de soort op de Wolvenberg is dus weinig
vanzelfsprekend, en blijft dan ook beperkt tot sporadische waarnemingen.
Bosvleermuis
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Er werden enkele opnames gemaakt van Bosvleermuis gedaan op automatische detector. De soort
was tot voor een jaar of twee nauwelijks bekend in de regio, maar wordt de laatste jaren iets meer
waargenomen (Figuur 11). Zo werd de soort onder meer aangetroffen in de nabijgelegen Brilschans
tijdens een eerder onderzoek voor de Stad Antwerpen (Steeman et al. 2018).
Vanwege het lage aantal waarnemingen kan hier moeilijk een uitspraak gedaan worden over de wijze
waarop Bosvleermuizen gebruik maken van de Wolvenberg. Vermoedelijk gaat het om een of enkele
dieren die in de ruime omgeving in grotere groengebieden met oudere bomen verblijven
(Nachtegalenpark, Rivierenhof, …) en af en toe de Wolvenberg verkennen, mogelijk met inlassing van
een foerageermoment.

Figuur 11: Goedgekeurde waarnemingen van Bosvleermuis, periode 1980-2020. (bron: www.waarnemingen.be,
4/11/2020).

Het gebied Wolvenberg biedt een geschikt habitat voor Gewone dwergvleermuizen, die hier in het
voorjaar en in de zomer vrijwel overal voorkomt. De waterpartij met begroeide oevers vormt de zone
met de meeste vleermuizenactiviteit. Hier werd ook zwermgedrag waargenomen.
Andere soorten vleermuizen worden eerder toevallig waargenomen.
De aansluitende nieuw aangelegde delen van het Park Brialmont zijn momenteel zeer vleermuizenarm.
De beplanting is hier nog niet ontwikkeld en er is relatief veel storing van de straatverlichting.
De reden voor het erg lage soortenspectrum is de isolatie van het gebied: het enige groengebied in de
omgeving is de Brilschans, maar de Wolvenberg is hiervan gescheiden door de verlichte Ring als harde
barrière. Voor Gewone dwergvleermuis is dit minder een probleem: die vindt haar verblijfplaatsen in
gebouwen. Voor verblijven in Berchem centrum hoeven de dieren dan de Ring niet over te steken.
Voor hoger vliegende soorten die iets minder gebonden zijn aan groene landschapselementen kan de
Wolvenberg nog af en toe bereikbaar zijn (Ruige dwergvleermuis, Bosvleermuis). Maar soorten die wel
meer aan dergelijke verbindingselementen gebonden zijn, zoals alle Myotis-soorten bijvoorbeeld
Watervleermuis, hebben uiterst veel moeilijkheden om de Wolvenberg te bereiken, waardoor deze
dan ook amper waargenomen werden.

CONNECTIE
Op enkele grotere, snel vliegende soorten als Bosvleermuis na, zijn zowat alle vleermuizen sterk
gebonden aan (vaak lineaire) verbindingselementen om zich te kunnen verplaatsen: bomen en
bomenrijen, houtkanten, waterlopen met begroeide oevers en dergelijke.
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De connectieve elementen binnen de Wolvenberg zelf zijn goed, waardoor dieren zich gemakkelijk
daarbinnen kunnen verplaatsen. De nabijheid van andere groengebieden beperkt zich echter tot de
Brilschans, waarbij de Ring een harde (licht)barrière vormt.
Een echt vlotte verbinding om die barrière te omzeilen zien we niet onmiddellijk realiseerbaar. We
bevelen wel aan om de meest geschikte (of eerder: minst ongeschikte) overvliegplaats van de Ring te
behouden en te optimaliseren: de Berchembrug voor fietsers. Het is aannemelijk dat de dieren deze
brug (kunnen) gebruiken als geleidingselement om de R0 over te vliegen. Dit geleidingselement kan
functioneler gemaakt worden en dan als (erg brede) hop-over voor vleermuizen dienst doen door aan
weerszijden (en zo dicht mogelijk tegen de Ring) en op de middenberm de begroeiing zo hoog mogelijk
te houden / laten ontwikkelen. Ook aanleg of behoud van geleidende vegetatie naar deze brug is
geadviseerd, zodat vleermuizen de oversteekplaats ook vlot kunnen bereiken en vinden.
Een verbeterde verbinding met de Brilschans is een belangrijke stap, maar de Brilschans is vrij beperkt
van grootte. Om die reden is ook het behoud en versterking van de verbindingen tussen de Brilschans
en de achterliggende gebieden/potentiële verblijfplaatsen van belang. Dit werd reeds eerder
aangegeven in het vleermuizenonderzoek van de Brilschans (zie Steeman et al. 2018). Het gaat dan
vooral om (de aansluiting met) het Leeuwerikpark, als verbindingspark tussen de Brilschans en het
grotere Nachtegalenpark met een uitgebreider aanbod aan boomholten en foerageerzones. Het
versterken van groenelementen in de (omgeving van) deze verbinding, en het vermijden van
verlichting daar waar het niet strikt noodzakelijk is, maakt de Brilschans en bij uitbreiding de
Wolvenberg veel bereikbaarder voor boombewonende vleermuizensoorten.
BEHEER VAN WATERPARTIJEN
Voor Watervleermuizen is het behouden van een open wateroppervlak van belang. Een
wateroppervlak dat grotendeels bedekt is met bijvoorbeeld kroos, bladafval, waterlelies of algen is
niet meer geschikt als foerageerzone voor Watervleermuizen. Tijdens de terreinbezoeken was het
wateroppervlak van de waterpartijen grotendeels vrij van bedekking door planten, en er is dus
vermoedelijk nog geen directe actie hieromtrent nodig. Wel wordt aangeraden om de toestand van
het wateroppervlak op te volgen, zodat bij een eventuele bedekking hiervan in de toekomst tijdig kan
ingegrepen worden.
Verder is ook het onverlicht houden van het wateroppervlak en haar oeverpartijen van groot belang
(zie verder onder ‘verlichting’)
DUISTERNIS EN AANGEPASTE VERLICHTING
Lichtverstoring is voor vrijwel alle vleermuizensoorten erg problematisch. Geen verlichting plaatsen is
vanuit vleermuizenoogpunt meest ideaal, maar niet overal haalbaar in een gebied waar veiligheid een
prioriteit is. Wel bestaat er dan de mogelijkheid om verlichting vleermuisvriendelijker te maken, door
gerichte verlichting of vleermuisvriendelijkere lampen. Zeker aan de water- en oeverpartijen wordt
verlichting ten zeerste afgeraden. Dit zou leiden tot een zware achteruitgang van de zones met de
meeste jachtactiviteit, en zou verhinderen dat een soort als Watervleermuis in de toekomst deze zones
als foerageerbiotoop kan gebruiken.
BOSBEHEER
De geschiktheid van een bos als leefgebied voor vleermuizen wordt niet door de boomsoort bepaald,
wel door zijn leeftijd en de structuurrijkdom. Een vleermuisvriendelijk bosbeheer streeft daarom naar
een grote variatie in bosstructuur: ongelijkvormigheid, ongelijkjarigheid en stams- of groepsgewijze
menging, gecombineerd met een groot aanbod aan boomholten (zoals spechtengaten,
inrottingsgaten, spleten en scheuren).
Om voldoende boomholten te bieden aan een populatie boombewonende vleermuizen, wordt
aangeraden (vooral levende) oude bomen te behouden. Om een voldoende aanbod aan geschikte
boomholten te bereiken, is minimum 16 (levende) bomen met holten per ha optimaal, met een
minimum van 20 geschikte holten.
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Om een voldoende aantal geschikte vleermuisbomen te verkrijgen, worden best tijdig opvolgers
geselecteerd: bomen die beginnende holten of aanzet daartoe vertonen (bv bliksemschade), die oud
mogen worden. Door de omgeving rond dergelijke bomen iets opener te maken, ontvangen deze
bomen meer zonnewarmte en worden dan aantrekkelijker voor insecten en spechten. Het ter plekke
laten van staand en liggend dood hout bevordert de aanwezigheid van spechten in het algemeen, met
als direct gevolg een hoger aantal boomholten.
Voor het kiezen van opvolgers opteert men best voor langlevende, grote boomsoorten met een harde
houtsoort zoals eik en Beuk. Holten in deze boomsoorten hebben de voorkeur van vleermuizen: ze
rotten trager, blijven langer geschikt en hebben een betere temperatuurbuffering.
Helaas is de grootte van de Wolvenberg (ook met inbegrip van de Brilschans) beperkt, waardoor zelfs
met een specifiek beheer gericht op meer oude bomen de potenties voor kolonies van
boombewonende vleermuizen vermoedelijk erg beperkt blijven. Om de mogelijkheden voor
boombewonende vleermuizen toch te laten toenemen, wordt aanbevolen:
1) De oudere bomen – en zeker wanneer het om trager groeiende soorten gaat, of (vooral
levende) exemplaren die zichtbare holten vertonen – maximaal te behouden.
2) De groenconnectie met beboste zones in de ruime omgeving te behouden en versterken. Het
tekort aan boomholten in de Wolvenberg en Brilschans kan mits deze connecties mogelijk
opgevangen worden in de omgeving (zie eerdere aanbevelingen onder ‘connecties’)
TIJDSTIP VAN VELLEN
Indien men oude bomen (met boomholten) noodzakelijkerwijs moet vellen, dan gebeurt dit best
tussen 15 september en 15 oktober. Op dat ogenblik is het risico voor de vleermuizen het kleinst.
Indien de boom een paarplaats is van Ruige dwergvleermuis of Bosvleermuis, dan is de beste periode
voor die boom tussen 15 oktober en 15 november.
ZAAGMETHODE
Vleermuizen in boomholten zitten ver bovenaan, in opgaande spleten. Als men een boom met holten
velt, is het daarom belangrijk dat de zaagsneden net onder en ruim boven de boomholten gemaakt
worden. Op die manier kan voorkomen worden dat door vleermuizen wordt gezaagd. Bij
veiligheidssnoeiwerken dient specifieke aandacht besteed te worden aan lengtescheuren in de boom
of in grote zijtakken. Bij zaagwerkzaamheden kunnen deze scheuren zich sluiten. Hierdoor kunnen
vleermuizen doodgedrukt worden. Dit wordt vermeden door voor het zaagwerk één of enkele wiggen
in de scheur te slaan zodat deze zich niet kan sluiten.
Vleermuizen vluchten niet als er in een boom wordt gezaagd, en ontwaken (zeker in de winter) maar
zeer traag. Daarom kunnen de gezaagde boomdelen met holten best een nacht langs de kant gelegd
worden, op een manier dat de dieren zelf uit de holte kunnen kruipen en een alternatieve verblijfplaats
zoeken.
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Live-traps zijn inloopvallen waarin kleine zoogdieren levend gevangen worden (en nadien weer
losgelaten). Deze methodiek laat toe om een inventaris van kleine zoogdieren (spitsmuizen,
woelmuizen en ware muizen) op te maken.
Live-trap-onderzoek vindt idealiter in het najaar plaats omdat de aantallen muizen dan het hoogst zijn.
De dieren worden aangetrokken door lokaas dat onder meer pindakaas en havermout bevat. Vallen
worden minstens 5m uit elkaar geplaatst.
Om een goed beeld te krijgen van de aanwezige muizenfauna wordt gewerkt met een voldoende hoog
aantal live-traps. Voor dit onderzoek werden 140 vallen ingezet. Deze werden enkel langs de
binnenzijde van de ring opgesteld (niet in het deelgebied Brilschans). In de avond van 16 oktober 2020
werden deze vallen tijdens verschillende rondes gecontroleerd.

Tijdens dit onderzoek werden geen hoge aantallen muizen waargenomen. Twee soorten werden
genoteerd: Huisspitsmuis en Gewone bosmuis, met resp. 14 en 6 exemplaren. Dit zijn allebei zeer
algemene soorten in Vlaanderen. In grootstedelijke context zijn beide soorten echter afhankelijk van
grote groenzones, en die zijn in Antwerpen schaars (bijv. Zoo, stadspark). De Wolvenberg kan van
dergelijke soorten grote populaties herbergen.
Opmerkelijk is dat Rosse woelmuis niet is vastgesteld in het gebied. Mogelijk vormt de ring een te grote
barrière.
Volledigheidshalve vermelden we dat in 2020 ook Europese mol en Konijn zijn waargenomen in het
onderzoeksgebied. Net buiten het onderzoeksgebied werd ook Bruine rat genoteerd; ongetwijfeld
komt die soort ook voor in de Wolvenberg.
In voorgaande jaren werden daar ook Haas (2016), Egel (2017) en Wezel (2017) gezien. Tussen haakjes
is het laatste jaar waarin de soort is vastgesteld.
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2.2 Ongewervelden

In 2020 werden 3 dagen veldwerk uitgevoerd waarin getracht werd om de diversiteit aan wilde bijen
zo goed mogelijk in kaart te brengen. Het veldwerk werd uitgevoerd door Winfried Vertommen op 27
mei, 25 juni en 17 augustus 2020. Er werd intensief gezocht naar wilde bijen op bloemen, rond mogelijk
interessante nestplaatsen en in bosranden.
Wilde bijen zijn thermofiele organismen. De inventarisaties vonden zo veel mogelijk plaats tijdens
gunstige weersomstandigheden:
• windkracht < 4 Beaufort – in de praktijk zo weinig mogelijk wind
• temperatuur: (> 17°C en < 30°C)
• tijdstip: 10u - 17u
• dagen zonder neerslag
• zonneschijn gedurende min. 50% van de dag
De potenties voor wilde bijen werden bekeken, en de ecologische toestand van de verschillende
habitats geëvalueerd in functie van het gevoerde beheer. Op de meest kansrijke plekken werden wilde
bijen geïnventariseerd door middel van netvangsten. Bijen die niet meteen op naam gebracht konden
worden, werden meegenomen en later gedetermineerd met behulp van een stereoscopische
binoculair. Alle waarnemingen werden ter plaatse ingevoerd in de www.waarnemingen.be-database
met behulp van de app Obsmapp. Ook belangrijke waardplanten voor wilde bijen werden zoveel
mogelijk ingevoerd.

Algemene bevindingen
Voor 2020 werden in totaal 28 soorten wilde bijen gevonden. Dit was mede dankzij inspanningen van
de bijenwerkgroep Aculea van Natuurpunt Studie tijdens een inventarisatie in 2017. In 2020 werd de
soortenlijst voor het gebied op 3 veldwerkdagen meer dan verdubbeld. Er werden in totaal 60
verschillende soorten wilde bijen waargenomen, waarvan er 46 nog nooit eerder in het gebied
geobserveerd werden. De totale soortenlijst komt daarmee op 74 soorten wilde bijen (Tabel 5), een
vrij hoog soortenaantal voor een gebied met zo’n kleine oppervlakte.
Aangezien voorliggend onderzoek, en dus de eerste dag veldwerk, pas eind mei 2020 is verricht, zijn
we er zeker van dat er nog heel wat voorjaarssoorten niet waargenomen zijn in het gebied. Zo zullen
we in 2021 nog verschillende soorten zandbijen (Andrena sp.) en wespbijen (Nomada sp.) kunnen
toevoegen aan de soortenlijst van het gebied. Er zijn immers heel wat vroeg bloeiende bomen en
struiken zoals wilgen (Salix sp.), Sporkehout (Frangula alnus), Sleedoorn (Prunus spinosa) en Meidoorn
(Crataegus sp.) aanwezig in de Wolvenberg.
De ecologie van de aangetroffen soorten wordt beknopt weergegeven in Tabel 5. Van de 74 soorten
nestelen er 18 strikt bovengronds en 39 strikt ondergronds. De overige 17 soorten uit deze studie
kunnen zowel boven- als ondergronds een nest maken.

26

Tabel 5: Totale soortenlijst van de wilde bijen in Wolvenberg/Brilschansen hun aantallen (#) . Omdat er nog
veldwerk wordt gepland in het voorjaar van 2021, verwachten we er nog soorten aan de lijst te kunnen toevoegen.
Voor elke soort wordt hun nestecologie (B= Bovengronds; O= Ondergronds), waardplant (P = Polylectisch) en
socialiteit (P = Broedparasiet; S = Solitair; C= Communaal; E= Eusociaal) gegeven. Verder vermelden we ook de
Rode Lijst status van elke soort (VU = Vulnerable/Kwetsbaar, NT = Near threatened/Gevoelig, LC = Least
concern/Niet bedreigd, DD = Data deficient/Onvoldoende data).

Nederlandse naam

Wet. naam

#

Socialiteit

Nestecologie

Bloembezoek

RL

Witbaardzandbij

A. barbilabris

1

S

O

P

LC

Tweekleurige zandbij

A. bicolor

4

S

O

P

LC

Goudpootzandbij

A. chrysosceles

1

S

O

P

LC

Wimperflankzandbij

A. dorsata

2

S

O

P

LC

Grasbij

A. flavipes

17

S

O

P

LC

Vosje

A. fulva

1

S

O

P

LC

Roodgatje

A. haemorrhoa

5

S

O

P

LC

Gewone dwergzandbij

A. minutula

3

S

O

P

LC

Viltvlekzandbij

A. nitida

4

S

O

P

LC

Meidoornzandbij

A. scotica

2

S

O

P

LC

Grijze rimpelrug

A. tibialis

1

S

O

P

LC

Grijze zandbij

A. vaga

5

S

O

Wilgen

LC

Gewone sachembij

A. plumipes

13

S

O

P

LC

Honingbij

A. mellifera

200

E

B

P

DD

Tuinhommel

B. hortorum

7

E

O, B

P

NT

Boomhommel

B. hypnorum

8

E

B

P

LC

Steenhommel

B. lapidarius

45

E

O, B

P

LC

Veldhommel

B. lucorum

1

E

O

P

NT

Akkerhommel

B. pascuorum

101

E

O, B

P

LC

Weidehommel
Vierkleurige
koekoekshommel
Aardhommel

B. pratorum

17

E

O, B

P

LC

B. sylvestris

2

P

O, B

-

LC

B. terrestris

1

E

O, B

P

LC

Aardhommel – gr.

B. terrestris- gr.

54

E

O, B

P

LC

Grote koekoekshommel

B. vestalis

3

P

O, B

-

NT

Blauwe ertsbij

C. cyanea

6

S

B

P

LC

Gewone viltbij

E. variegatus

2

P

O

-

LC

Rood-zwarte dubbeltand

N. fabriciana

1

P

O

-

LC

Gewone wespbij

N. flava

2

P

O

-

LC

Gewone kleine wespbij

N. flavoguttata

6

P

O

-

LC

Kortsprietwespbij

N. fucata

2

P

O

-

LC

Roodsprietwespbij

N. fulvicornis

2

P

O

-

LC

Smalbandwespbij

N. goodeniana

4

P

O

-

LC

Variabele wespbij

N. zonata

2

P

O

-

LC

Wormkruidbij

C. daviesanus

36

S

O

Gele composieten

LC

Zuidelijke zijdebij

C. similis

2

S

O

Gele composieten

LC

Kortsprietmaskerbij

H. brevicornis

1

S

B

P

DD

Andrenidae (12 soorten)

Apidae (20 soorten)

Colletidae (10 soorten)
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Nederlandse naam

Wet. naam

#

Socialiteit

Nestecologie

Bloembezoek

RL

Gewone maskerbij

H. communis

11

S

O, B

P

LC

Poldermaskerbij

H. confusus

1

S

B

P

LC

Brilmaskerbij

H. dilatatus

8

S

B

P

DD

Zompmaskerbij

H. gredleri

7

S

B

P

DD

Tuinmaskerbij

H. hyalinatus

14

S

O, B

P

LC

Kleine tuinmaskerbij

H. pictipes

1

S

O, B

P

LC

Resedamaskerbij

H. signatus

1

S

B

P

LC

Breedbandgroefbij

H. scabiosae

20

E

O

P

LC

Parkbronsgroefbij

H. tumulorum

1

E

O

P

LC

Gewone geurgroefbij

L. calceatum

1

S, C, E

O

P

LC

Slanke groefbij

L. fulvicorne

1

S

O

P

LC

Breedkaakgroefbij

L. laticeps

4

S, C

O, B

P

LC

Gewone smaragdgroefbij

L. leucopus

1

S, C

O

P

NT

Matte bandgroefbij

L. leucozonium

2

S

O

P

LC

Langkopsmaragdgroefbij

L. morio

3

E

O, B

P

LC

Kleigroefbij

L. pauxillum

1

E

O

P

LC

Fijngestippelde groefbij

L. punctatissimum

1

S

O

P

LC

Biggenkruidgroefbij

L. villosulum

2

S

O

P

LC

Grote bloedbij

S. albilabris

2

P

O

-

LC

Brede dwergbloedbij

S. crassus

2

P

O

-

LC

Roestbruine bloedbij

S. ferruginatus

2

P

O, B

-

LC

Glanzende dwergbloedbij

S. geoffrellus

1

P

O

-

LC

Gewone dwergbloedbij

S. miniatus

3

P

O

-

LC

Dikkopbloedbij

S. monilicornis

4

P

O

-

LC

Kleine klokjesbij

C. campanularum

5

S

B

Klokjes

LC

Grote klokjesbij

C. rapunculi

3

S

B

Klokjes

LC

Gewone kegelbij

C. inermis

5

P

B

-

LC

Tronkenbij
Geelgespoorde
houtmetselbij
Zwartgespoorde
houtmetselbij
Tuinbladsnijder

H. truncorum

20

S

B

Gele composieten

LC

H. claviventris

2

S

B

P

VU

H. leucomelana

11

S

B

P

LC

M. centuncularis

14

S

O, B

P

LC

Lathyrusbij

M. ericetorum

7

S

B

Vlinderbloemigen

LC

Distelbehangersbij

M. ligniseca

1

S

B

P

LC

Luzernebehangersbij

M. rotundata

16

S

B

P

LC

Grote bladsnijder

M. willughbiella

14

S, C

O, B

P

LC

Rosse metselbij

O. bicornis

1

S

B

P

LC

Blauwe metselbij

O. caerulescens

1

S

O, B

P

LC

Gehoornde metselbij

O. cornuta

8

S

O, B

P

LC

M. fulvipes

2

S

O

Wederik

LC

Halictidae (17 soorten)

Megachilidae (14 soorten)

Melittidae (1 soort)
Bruine slobkousbij
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De aanwezigheid van braam (Rubus sp.) en dood hout heeft een positief effect op de aanwezigheid en
abundantie van bovengronds nestelende bijensoorten. Er werd immers een ongewoon hoog aantal
bijen waargenomen van de familie Megachilidae in dit gebied.
De meest bijzondere soorten die waargenomen werden in dit gebied, zijn Roestbruine bloedbij
(Sphecodes ferruginatus), Glanzende dwergbloedbij (S. geoffrellus), Gewone smaragdgroefbij
(Lasioglossum leucopus), Geelgespoorde houtmetselbij (H. claviventris) en Gewone kegelbij (C.
inermis).
Bijzondere soorten wilde bijen
Kleine tuinmaskerbij (H. pictipes)
De Kleine tuinmaskerbij is een zeldzame soort die gevonden werd in de bosrand langs de drukke Singel.
Er groeien tal van voedselplanten, waaronder ook verschillende soorten schermbloemigen (Apiaceae),
de geliefde voedselplanten voor maskerbijen. Het mannetje Kleine tuinmaskerbij werd hier gevonden
op Wilde peen (Daucus carota).
Roestbruine bloedbij (S. ferruginatus) en Glanzende dwergbloedbij (S. geoffrellus)
Deze twee soorten bloedbijen worden slechts zelden waargenomen. Ze worden meestal gevonden
dichtbij de nestplaatsen van groefbijen. Hun belangrijkste gastheren zijn Slanke groefbij (L. fulvicorne),
Breedkaakgroefbij (L. laticeps) en Kleigroefbij (L. pauxillum) voor de Roestbruine bloedbij en Gewone
smaragdgroefbij (L. leucopus), Langkopsmaragdgroefbij (L. morio) en Borstelgroefbij (L. nitidiusculum)
voor de Glanzende dwergbloedbij. Deze gastheren werden allemaal gevonden in het gebied,
uitgezonderd de Borstelgroefbij.
Gewone kegelbij (C. inermis)
Deze zeldzame soort doet het in dit gebied erg goed. Vrouwtjes parasiteren op verschillende soorten
behangersbijen (Megachile sp.), waarvan de Tuinbladsnijder (M. centuncularis) hier waarschijnlijk de
belangrijkste gastheer is gezien deze soort vaak waargenomen werd. Zowel de Tuinbladsnijder, als de
Gewone kegelbij werden gevonden op Heelblaadjes. Dit is voor heel wat soorten bijen een belangrijke
voedselplant, die op verschillende plaatsen in het gebied bloeide.
Geelgespoorde houtmetselbij (H. claviventris)
De Geelgespoorde houtmetselbij is een zeldzame soort die nestelt in merghoudende dode stengels.
Ze kiezen daarbij vaak voor dode braamtakken. Vrouwtjes knagen het merg uit de takken, leggen hun
eitjes erin en voorzien het nageslacht van nectar en stuifmeel afkomstig van Gewone rolklaver (L.
corniculatus) of andere planten. Ook de meer algemene Zwartgespoorde houtmetselbij (H.
leucomelana), die een gelijkaardige levenswijze heeft, werd in dit gebied verschillende keren
waargenomen. Bovengronds nestelende bijen zoals de Geelgespoorde houtmetselbij gaan op veel
plaatsen in België achteruit omdat tuinen en parken er steeds ‘opgeruimd’ moeten uitzien, waardoor
dode bomen en takken te vaak weg gehaald worden. Deze soort staat dan ook op ‘Kwetsbaar’
genoteerd op de Belgische Rode Lijst voor wilde bijen. Gelukkig zien natuurbeheerders het belang van
dood hout in en is er een ommekeer naar minder opgeruimde parken en natuurgebieden zoals in
Wolvenberg.
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Aanbevelingen voor beheer
Het gebied wordt gekenmerkt door mooie mantel-zoomvegetaties. Dit is erg bevorderend voor tal
van plant- en diergroepen. De braam in deze struwelen is bovendien een erg goede voedselplant voor
bijen en vlinders. Daarnaast zijn er verschillende soorten gevonden die graag nestelen in de holle
stengels van dode of afgesneden braamtakken.
De meest algemene braamsoort in dit gebied is echter Dijkviltbraam (R. armeniacus), een snel
groeiende soort die als invasieve exoot aanzien wordt vanwege het gemakkelijk verwilderen. Zo kan
de soort heel snel dichte ondoordringbare populaties vormen die de overige vegetatie
wegconcurreert. Ook verbossing en verruiging vormen sterke bedreigingen voor dit biotoop. Om
verruiging tegen te gaan stellen we voor om:
• de braam jaarlijks bij ruigtes of tweejaarlijks bij graslanden terug te zetten en zo te
voorkomen dat bepaalde interessante voedselplanten overwoekerd worden
• elk jaar een andere stuk uit de mantel kort maaien om bramen wat in toom te houden en te
verjongen.
• tussenliggende zoomvegetaties jaarlijks voor de helft of ¾ maaien om te voorkomen dat
planten zoals brandnetels (Urtica sp.) teveel plaats beginnen in te nemen (Figuur 12).

Figuur 12: Zoomvegetaties tussen mantel en graslanden dienen jaarlijks voor de helft tot 3/4 gemaaid te worden
om te voorkomen dat brandnetels teveel plaats beginnen in te nemen.

Volgende locaties moeten zeker vrij gehouden worden ter bevordering van wilde bijen:
• Op de taluds langs de spoorweg groeien typische plantensoorten voor door de mens
verstoorde droge terreinen zoals Grijskruid (Berteroa incana) en toorts-soorten (Verbascum
sp.). Grijskruid is een belangrijke voedselplant voor maskerbijen en tal van andere
bijensoorten. De holle stengels van afgestorven Toorts-planten kunnen belangrijke
nestplaatsen zijn voor bepaalde bijensoorten (Figuur 13).
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Figuur 13: Op de taluds langs de spoorweg groeien Toorts-soorten. De holle stengels van afgestorven planten
kunnen belangrijk zijn als nestplaats voor bijen. Daarnaast staan er interessante voedselplanten zoals Grijskruid.
Belangrijk is hier om te voorkomen dat deze planten overwoekerd worden door Braam.

• Langs het fietspad in het Brilschanspark liggen enkele grasveldjes waar heel wat
voedselplanten groeien die interessant kunnen zijn voor wilde bijen. Zo groeien er onder
andere Rapunzelklokjes (Campanula rapunculus), Knoopkruid (Centaurea jacea) en distels
(Cirsium en Carduus sp.). Deze graslandjes zijn van groot belang omdat er verder weinig
plaatsen zijn in het gebied waar graslandsoorten voorkomen.
• In de bosrand langs de Singel groeien heel wat verschillende planten. De grote aantallen distels
zijn belangrijk voor hommels en soorten zoals Breedbandgroefbij (Halictus scabiosae). Verder
groeien er Schermbloemigen (Apiaceae sp.) zoals Wilde peen (Daucus carota) en Gewone
berenklauw (Heracleum sphondylium). Deze zijn belangrijke voedselplanten voor maskerbijen
(Hylaeus sp.).
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Figuur 14: De graslandjes langs het fietspad in het Brilschanspark zijn van groot belang voor bijen. Er groeien tal
van interessante voedselplanten zoals Knoopkruid en Rapunzelklokjes. Om te voorkomen dat de graslanden
verruigen dient jaarlijks gemaaid te worden, in de verruigde delen zijn twee maaibeurten met afvoer zelfs op zijn
plaats.

Verder stellen we nog volgende maatregelen voor:
• Er is niet zoveel plaats voor bloemrijke graslanden in het gebied. Bijen zijn echte zonnekloppers
en houden van open, zonbeschenen graslanden. Het is dan ook erg belangrijk de bestaande
graslanden te behouden en ze indien mogelijk te laten uitbreiden. Ook de kort gemaaide
gazons in deelgebied Brilschans kunnen hiervoor gebruikt worden (Figuur 15). Door delen van
deze gazons extensief te beheren, zal er snel een variatie aan bloemen in groeien. De
bestaande graslanden dienen steeds gefaseerd gemaaid te worden en zones met waarden/of nectarplanten kunnen tijdelijk gespaard blijven.
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Figuur 15: De kort gemaaide gazons kunnen deels omgevormd worden tot bloemrijke hooilanden door meer
extensief te beheren, namelijk slechts 1 of 2 keer per jaar te maaien.

• Er zijn heel wat jonge bomen aangeplant in het gebied. Een groot deel van die bomen hebben
de droogte van 2020 niet overleefd. Wanneer er geopteerd wordt om nieuwe bomen aan te
planten, stellen wij voor om te kiezen voor streekeigen bomen en struiken die kunnen
fungeren als waardplant of voedselplant voor bijen, vlinders en vogels (bv wilgen, Sporkehout,
meidoorn en Sleedoorn). Daarnaast is het belangrijk om te beseffen dat graslanden
belangrijker zijn voor wilde bijen dan bossen. Bijen zijn immers echte zonnekloppers.
• Wilde bijen nestelen graag in zonbeschenen steilwanden. De zuidgerichte hellingen van de
wachtbekkens en de heuvel in de westhoek van het gebied dienen zich hier ideaal toe (Figuur
16) . Hiervoor is het echter belangrijk dat zonbeschenen stukken (deels) vrij gehouden
worden van planten zodat bijen makkelijk aan de bodem kunnen.
• De groeiplaatsen van inheemse planten worden op diverse plaatsen in het gebied bedreigd
door de uitbreiding van de invasieve exoot Japanse duizenknoop (Fallopia japonica). Deze
planten moeten dan ook zo intensief mogelijk bestreden worden.
• Overbetreding vormt een sterke bedreiging voor de bloemrijke ruigtes en graslandvegetaties
en onrechtstreeks dus ook voor bijen. Betreding op deze plaatsen moet dus zoveel mogelijk
tegengegaan worden.
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Figuur 16: Zonbeschenen steilwanden zijn van groot belang voor grondnestelende bijen. Het is wel belangrijk om
deze deels vrij te houden van beplanting om ervoor te zorgen dat bijen er een goede nestplaats blijven hebben in
de toekomst.

De resultaten van dit veldwerk tonen aan dat de Wolvenberg heel wat te bieden heeft voor wilde bijen.
Bovengronds nestelende bijen zoals de Geelgespoorde houtmetselbij en maskerbijen hebben het hier
helemaal naar hun zin dankzij het grote aanbod aan dood hout en bramen.
Dankzij de grote variatie aan structuur met graslanden, bossen en struwelen kunnen een uitzonderlijk
hoog aantal bijensoorten in dit relatief kleine gebied gevonden worden. In de toekomst zal het echter
van groot belang zijn om te verhinderen dat de aanwezige graslanden verder verruigen. Deze zijn
immers van erg groot belang voor bijen. De aanwezige bloemen en kruiden dienen zoveel mogelijk
bevorderd worden door een aangepast (natuur)beheer.
Verder onderzoek in het voorjaar van 2021 kan ons helpen om te onderzoeken hoe de zandbijen,
wespbijen en andere voorjaarssoorten het doen in dit gebied. Omwille van de aanwezigheid van vroeg
bloeiende bomen en struiken zoals wilgen, Sporkehout, Sleedoorn en Meidoorn verwachten we alvast
nog heel wat soorten toe te kunnen voegen aan de soortenlijst van het gebied.
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Om dagvlinders te inventariseren werden meerdere terreinbezoeken uitgevoerd, waarbij dagvlinders
systematisch genoteerd werden. De waarnemingen werden ingevoerd via de app Obsmapp en zijn
raadpleegbaar op www.waarnemingen.be.

In 2020 werden in het projectgebied 16 dagvlindersoorten waargenomen, verspreid over 135
individuen. Grote weerschijnvlinder wordt op de Rode lijst uit 2012 als ‘bedreigd’ genoteerd en
Citroenvlinder als ‘bijna in gevaar’ (Maes, et al., 2012).
Kaasjeskruiddikkopje is een zeldzame soort, maar gezien de soort sterk vooruit gaat in aantal en
verspreidingsgebied in Vlaanderen, wordt ze niet beschouwd als soort die in gevaar voor uitsterven is.
In de periode 2000-2019 werden reeds 21 soorten gezien. Soorten die niet werden teruggezien in 2020
zijn: Groot dikkopje, Koninginnenpage, Oranje luzernevlinder, Distelvlinder, Kleine vos en Hooibeestje.
Koninginnenpage, Oranje luzernevlinder en Distelvlinder zijn trekvlinders die zowat overal kunnen
opduiken. Kleine vos is een soort die de laatste jaren opnieuw zware klappen kreeg, (onder meer) door
de droogte (www.waarnemingen.be). Deze drie natuurberichten illustreren dat treffend:
• https://www.natuurpunt.be/nieuws/hete-zomers-schudden-vlaams-tuinvlinderbestanddoor-elkaar-20190729
• https://www.natuurpunt.be/nieuws/nemen-vlinders-een-vliegende-start-20200420
• https://www.natuurpunt.be/nieuws/29-jaar-dagvlindermonitoring-vlaanderen-meerbosvlinders-minder-graslandvlinders-20200722

Tabel 6: Waargenomen dagvlinders in 2020. (Zeer) zeldzame soorten zijn in het (vet) rood aangegeven. Rode lijst
status op basis van (Maes, et al., 2012). LC: ‘Momenteel niet in gevaar’, NT: ‘Bijna in gevaar’, EN: ‘Bedreigd’.

Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

Atalanta
Oranjetipje
Grote weerschijnvlinder
Bruin blauwtje
Kaasjeskruiddikkopje
Boomblauwtje
Eikenpage
Citroenvlinder
Kleine vuurvlinder
Bont zandoogje
Groot koolwitje
Klein geaderd witje
Klein koolwitje
Gehakkelde aurelia
Icarusblauwtje

Aglais io
Anthocharis cardamines
Apatura iris
Aricia agestis
Carcharodus alceae
Celastrina argiolus
Favonius quercus
Gonepteryx rhamni
Lycaena phlaeas
Pararge aegeria
Pieris brassicae
Pieris napi
Pieris rapae
Polygonia c-album
Polyommatus icarus

Aantal waargenomen Rode-lijst
individuen
status
2
LC
5
LC
1
EN
2
LC
2
LC
6
LC
3
LC
3
NT
9
LC
5
LC
31
LC
17
LC
25
LC
6
LC
1
LC
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Van Hooibeestje is maar één waarneming in het gebied bekend, uit 2015. Ook deze soort gaat sterk
achteruit, maar is nog in grote aantallen te vinden in de buurt in het Antwerpse Havengebied. Groot
dikkopje is een zeer algemene soort waarvan de rupsen overwinteren in overstaande pollen grote
grassen zoals Kropaar en Duinriet die op zonnige plaatsen staan. Mogelijk is voor deze soort de
oprukkende verbossing in het gebied te sterk geworden.
Grote weerschijnvlinder is een echte bossoort, ze prefereert vochtige loofbossen. Specifieker is de
soort vaak aan te treffen op open plekken in bossen, waar de waardplant Boswilg groeit. Na de eiafzet
eten de rupsen van de bladeren, ze overwinteren als rups en het volgende voorjaar eten ze van de
verse bladeren. De imago’s bezoeken vrijwel nooit bloemen, maar drinken van honingdauw,
uitgescheiden door bladluizen. Ze drinken ook vaak op vochtige bospaden, van uitwerpselen en
rottend fruit. Mannetjes voeren baltsvluchten uit rond opvallende hoge punten zoals grote bomen.
In 2012, toen de Rode lijst werd opgemaakt, was de soort nog beperkt tot 5 gebieden in Vlaanderen,
op één populatie in noordoost-Limburg na allemaal gelegen in de heuvels in het zuiden van
Vlaanderen. Sindsdien is Grote weerschijnvlinder terug een algemenere verschijning geworden. Ze zijn
nu in de meeste Vlaamse vochtige boscomplexen te vinden.
In het studiegebied werd de soort bij de westelijke punt van de wandellus op de Wolvenberg gezien.
Voor het behoud van de soort is het belangrijk dat het gebied voldoende vochtig blijft.
Citroenvlinder is een algemene soort, die echter afnam in de jaren voor de laatste Rode lijst. Sindsdien
lijkt de soort het weer wat beter te doen. De mechanismen hierachter zijn niet helemaal duidelijk.
Citroenvlinders leven in bossen of struwelen, met name aan bosranden of ijle bossen met Sporkehout,
de waardplant. Typisch voor deze soort is dat ze al heel vroeg op het jaar vliegt. Vanaf de eerste zonnige
dagen in het voorjaar wordt de soort waargenomen. Dan zetten Citroenvlinders hun eitjes af op de
jonge blaadjes van Sporkehout. De nakomelingen vliegen dan opnieuw vanaf eind juni. Deze individuen
overwinteren vervolgens tot het volgende voorjaar.
Het Kaasjeskruiddikkopje is één van de soorten die profiteert van het opwarmende klimaat. Voor 2009
plantte de soort zich vermoedelijk niet voort in Vlaanderen. Sindsdien rukt ze stelselmatig op naar het
noorden. De regio rond Antwerpen werd pas in 2018 gekoloniseerd. De soort is voornamelijk te vinden
in droge graslanden en ruigten, vaak ook in bermen. Als waardplant gebruiken ze verschillende
kaasjeskruidsoorten en Heemst.
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Figuur 17: Waarnemingen van zeldzame en bedreigde dagvlinders in het projectgebied in 2020

De Iepenpage kon, ondanks gerichte zoekacties door de soortexpert Ilf Jacobs, niet worden
aangetroffen in het gebied. Maar de recente sterke uitbreiding van de soort en het feit dat in de
omgeving waarnemingen zijn, doet vermoeden dat de soort het gebied binnenkort zal koloniseren (zie
figuur 18).
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Figuur 18: Overzicht waarnemingen Iepenpage in de provincie Antwerpen. Merk de vele gebieden met recente waarnemingen op, waar voorheen geen waarnemingen waren.
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Om sprinkhanen te inventariseren werden meerdere terreinbezoeken uitgevoerd, waarbij
sprinkhanen systematisch genoteerd werden. De waarnemingen werden ingevoerd via de app
Obsmapp en zijn raadpleegbaar op www.waarnemingen.be.

In 2020 werden 9 soorten sprinkhanen waargenomen in het projectgebied, verdeeld over 31
individuen. Geen enkele soort is zeldzaam of staat als ‘bedreigd’ op de Rode lijst.
In de periode 2000-2019 werden reeds 5 soorten gezien, waarvan enkel Zeggedoorntje niet
teruggezien werd in 2020. Zeggedoorntje is een soort van pioniersvegetatie op vochtige plaatsen, zoals
oevers van poelen.
Naast enkele graslandsoorten (Ratelaar, Bruine sprinkhaan, Krasser), vinden we enkele soorten terug
van bosranden en ruigtes zoals Grote groene sabelsprinkhaan, Zuidelijk spitskopje, Sikkelsprinkhaan
en Struiksprinkhaan.
Struiksprinkhaan is een soort die beperkt is tot beter ontwikkelde struwelen en bosranden en
Sikkelsprinkhaan vinden we vooral in bloemrijke ruigtes.
Zuidelijke boomsprinkhaan is dan weer een recente nieuwkomer in Vlaanderen. Deze vleugelloze soort
vestigde zich eerst in de grote steden, maar heeft intussen vrijwel heel Vlaanderen gekoloniseerd. Ze
leeft in bomen en is aangetrokken tot licht.

Tabel 7: Waargenomen sprinkhanen en krekels in 2020. (Zeer) zeldzame soorten zijn in het (vet) rood
aangegeven. Rode lijst status op basis van (De Knijf, 2006). LC: ‘Momenteel niet in gevaar’, DD: ‘Onvoldoende
gegevens’.

Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

Ratelaar
Bruine sprinkhaan
Zuidelijk spitskopje
Struiksprinkhaan
Zuidelijke
boomsprinkhaan
Boomsprinkhaan
Sikkelsprinkhaan
Krasser

Chorthippus biguttulus
Chorthippus brunneus
Conocephalus fuscus
Leptophyes punctatissima
Meconema meridionale

Grote groene
sabelsprinkhaan

Meconema thalassina
Phaneroptera falcata
Pseudochorthippus
parallelus
Tettigonia viridissima

Aantal waargenomen Rode-lijst
individuen
status
9
LC
6
LC
5
LC
2
LC
1
LC
2
1
3

LC
LC
LC

5

LC
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Figuur 19: Waarnemingen sprinkhanen en krekels in het studiegebied in 2020
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Om libellen te inventariseren werden meerdere terreinbezoeken uitgevoerd, waarbij de waargenomen
libellen systematisch genoteerd werden. De waarnemingen werden ingevoerd via de app Obsmapp en
zijn raadpleegbaar op www.waarnemingen.be.

In totaal werden 14 soorten libellen waargenomen in 2020, verspreid over 66 individuen. Geen enkele
soort staat is ‘in gevaar’ volgens de Rode lijst van De Knijf (2006). Het overgrote deel van de soorten is
algemeen tot zeer algemeen te noemen, enkel Gaffelwaterjuffer, Smaragdlibel en Bruine winterjuffer
zijn minder algemeen in Vlaanderen.
In de periode 2000-2019 werden 13 soorten waargenomen, waarvan Platbuik, Watersnuffel en
Paardenbijter niet werden teruggezien in 2020. Dit zijn alle drie zeer algemene soorten die wellicht
nog in het gebied aanwezig zijn. Dit brengt het totaal op 17 libellensoorten voor het gebied.
Wellicht is de grote plas in deelgebied Wolvenberg het voornaamste voortplantingsbiotoop voor
libellen in het studiegebied. De andere poelen in het gebied vallen immers droog tijdens recente jaren,
een situatie waarbij de meeste libellenlarven het loodje leggen. Enkele soorten, zoals Kleine en Grote
roodoogjuffer en Smaragdlibel komen het meest voor bij plassen met een goed ontwikkelde
watervegetatie. Een biotoop dat nog amper te vinden is in de Wolvenberg. Bedreigingen voor deze
biotopen zijn verdroging, overbetreding van oevers, beschaduwing en bladval.
Tabel 8: Waargenomen libellen in 2020. (Zeer) zeldzame soorten zijn in het (vet) rood aangegeven. Rode lijst
status op basis van (De Knijf, 2006). LC: ‘Momenteel niet in gevaar’, DD: ‘Onvoldoende gegevens’.

Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

Grote keizerlibel
Houtpantserjuffer
Azuurwaterjuffer
Gaffelwaterjuffer
Smaragdlibel
Grote Roodoogjuffer
Kleine Roodoogjuffer
Lantaarntje
Viervlek
Gewone Oeverlibel
Vuurjuffer
Bruine Winterjuffer
Bloedrode Heidelibel
Bruinrode Heidelibel

Anax imperator
Chalcolestes viridis
Coenagrion puella
Coenagrion scitulum
Cordulia aenea
Erythromma najas
Erythromma viridulum
Ischnura elegans
Libellula quadrimaculata
Orthetrum cancellatum
Pyrrhosoma nymphula
Sympecma fusca
Sympetrum sanguineum
Sympetrum striolatum

Aantal waargenomen Rode-lijst
individuen
status
13
LC
3
LC
5
LC
1
DD
3
LC
1
LC
14
LC
4
LC
1
LC
6
LC
2
LC
1
LC
4
LC
8
LC
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Figuur 20: Waarnemingen van minder algemene soorten libellen en waterjuffers in 2020 in het studiegebied.
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Nachtvlinders vormen een soortenrijke groep, met meer dan 2400 soorten in ons land. Traditioneel
wordt deze soortgroep opgesplitst in micro- en macro-nachtvlinders. Dit is een artificiële indeling
waarbij de families met vooral grotere nachtvlindersoorten tot de macro-nachtvlinders gerekend
worden (bijv. uiltjes of pijlstaarten), en families met vooral kleinere soorten tot de micro-nachtvlinders
(bijv. bladrollers of vedermotten).
Het merendeel van de soorten kan op het zicht herkend worden, maar vooral bij de micronachtvlinders zijn er enkele lastig te determineren families waarvoor genitaalonderzoek aangewezen
is.
Het veldwerk werd uitgevoerd door Wim Veraghtert, bijgestaan door vrijwilligers: Seppe Strybos, Jonas
Pottier, Rens Henderickx, Elie Coremans en Wout De Rouck.
Genitaalonderzoek van micro-nachtvlinders werd uitgevoerd door Jonas Pottier.
Het onderzoek naar nachtvlinders spitste zich toe op het deelgebied Wolvenberg. Er werd gewerkt met
twee klassieke methodes: lichtvangsten en smeer.
Nachtvlinders lokken met licht
Dat nachtvlinders worden aangetrokken door kunstlicht, is al lang bekend. Over het achterliggende
mechanisme bestaat nog steeds discussie. Onderzoekers kunnen van die kennis gebruik maken door
kunstlicht in te zetten bij nachtvlinderinventarisaties. Omdat herhaaldelijk is aangetoond dat
nachtvlinders sterker worden aangetrokken door UV-licht, wordt er gewerkt met kwikdamplampen.
Bovendien is geweten dat nachtvlinders doorgaans vanop korte afstand tot een lamp worden
aangetrokken. Daarom werd tijdens dit onderzoek gewerkt met een simultaanvangst van 3
kwikdamplampen gemonteerd op een skinnerval, geplaatst op ca. 50m van elkaar.
De lampen lokken de vlinders en de vlinders vliegen in de val of zetten zich neer rondom de lamp. Na
afloop van de inventarisaties werden de vlinders weer vrijgelaten. Deze opstelling werd herhaald
tijdens drie inventarisatie-avonden: op 2 juni, op 17 juli en op 8 september 2020. Daarbij waren de
lampen vanaf de schemering gedurende ca. 3 uur actief. Gezien het publieke karakter en de ligging van
het gebied was het niet mogelijk hier volledige nachten te inventariseren.
Nachtvlinders lokken met smeer
Op 17 juli en op 8 september 2020 werd er ook smeer aangebracht op een twintigtal bomen in het
gebied Wolvenberg. Smeer is een mengsel van rode wijn en witte suiker (verhouding 1:1).
Dit mengsel wordt aangebracht op boomstammen; vanaf de schemering komen vlinders drinken van
de vloeistof. Niet alle vlinders worden even sterk door licht aangetrokken: de smeer-methode is dus
complementair.
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Figuur 21: Locaties van de nachtvlindervallen tijdens het veldwerk in 2020.

In 2020 werden 134 soorten nachtvlinders aangetroffen in het gebied. Inclusief de waarnemingen van
voorgaande jaren telt de soortenlijst van dit gebied nu 245 soorten (met de oudste waarneming uit
1993).
Lichtvangsten waren in dit gebied enkel sporadisch gebeurd in de jaren 2003-2004. Op het volledige
grondgebied van Berchem werden in de eenentwintigste eeuw 587 soorten waargenomen.

Aantal waargenomen soorten
700
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0
Wolvenberg 2020

Wolvenberg 2000-2020

Macro-nachtvlinders

Micro-nachtvlinders

Berchem 2000-2020
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Figuur 22: Waargenomen soortenaantallen nachtvlinders in Wolvenberg en in de deelgemeente Berchem.

Van de 134 in 2020 waargenomen soorten behoorden 46 soorten tot de macro-nachtvlinders; 88 tot
de micro-nachtvlinders. Er moet gezegd worden dat dit erg lage soortenaantallen zijn. Tijdens de drie
inventarisatienachten lag de temperatuur steevast hoog. De vliegomstandigheden voor vlinders waren
gunstig. Toch resulteerde dat niet in ‘normale’ aantallen vlinders.
Het is niet evident om deze lage aantallen te verklaren. Met een dergelijke inventarisatie-inspanning
was -ten minste voor macro-nachtvlinders- minstens het dubbele soortenaantal te verwachten.
In sterk verstedelijkte omgeving liggen de aantallen nachtvlinders sowieso lager en voor veel algemene
soorten was 2020 geen topjaar.
Bovendien is er in de onmiddellijke omgeving van de vangstlocaties veel lichtvervuiling. Ondanks die
negatieve factoren blijven de aantallen waargenomen nachtvlinders toch wel bijzonder laag.

Figuur 23: Nachtvlinderval in het deelgebied Wolvenberg. Let op de roodachtige tint van de lucht door
lichtvervuiling (city glow).

Naast de inventarisatie-avonden zijn er ook een aantal losse waarnemingen van nachtvlinders door
andere waarnemers verricht. Deze zijn mee opgenomen in onderstaande tabel.
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Tabel 9: Waargenomen nachtvlinders in 2020. M! = exemplaar gedetermineerd via genitaalonderzoek

Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

3/06/ 17/07/ 8/09
2020 2020
2020

Klaverwespvlinder

Bembecia
ichneumoniformis

Gele eenstaart
Kleine zomervlinder
Gestippelde oogspanner
Vlekstipspanner
Grijze stipspanner
Paardenbloemspanner
Gestreepte goudspanner
Kleine wintervlinder

Watsonalla binaria
Hemithea aestivaria
Cyclophora punctaria
Idaea dimidiata
Idaea aversata
Idaea seriata
Camptogramma bilineata
Operophtera brumata

Wilgendwergspanner
Sleedoorndwergspanner
Groene dwergspanner
Sint-janskruidblokspanner
Aangebrande spanner
Drievlekspanner
Taxusspikkelspanner
Appeltak
Brandvlerkvlinder
Eikenprocessierups

Eupithecia tenuiata
Pasiphila chloerata
Pasiphila rectangulata
Aplocera efformata
Ligdia adustata
Stegania trimaculata
Peribatodes rhomboidaria
Campaea margaritaria
Pheosia tremula
Thaumetopoea
processionea

X
X
X

Meriansborstel
Spaanse vlag

Calliteara pudibunda
Euplagia quadripunctaria

X

Sint-jacobsvlinder

Tyria jacobaeae

Rood weeskind
Karmozijnrood weeskind
Bruine snuituil
Gepluimde snuituil
Kleine groenuil
Variabele eikenuil
Gewone worteluil
Volgeling
Breedbandhuismoeder
Huismoeder
Zwarte-c-uil
Vierkantvlekuil
Schedeldrager
Donkergroene korstmosuil
Schijnpiramidevlinder

Catocala nupta
Catocala sponsa
Hypena proboscidalis
Pechipogo plumigeralis
Earias clorana
Nycteola revayana
Agrotis exclamationis
Noctua comes
Noctjua fimbriata
Noctua pronuba
Xestia c-nigrum
Xestia xanthographa
Craniophora ligustri
Cryphia algae
Amhipyra berbera

Opmerkingen
Losse
waarneming
op 27/05

X
X
X
X
X
X
X

X
Losse
waarneming
op 27/04

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
Losse
waarneming
op 4/06

X
X

X

Losse
waarneming
op 7/07
Losse
waarneming
op 25/06
Op smeer
Op smeer

X
X
X
X
X

X
X

X

X
X
X
X

X
X
X

X
X

Op smeer
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Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

Piramidevlinder
Zwart weeskind
Wilgenschorsvlinder
Hyena
Zuidelijke stofuil
Gewone stofuil
Koperuil
Brandnetelkapje
Donker brandnetelkapje
Akenmineermot

Amphipyra pyramidea
Mormo maura
Apterogenum ypsillon
Cosmia trapezina
Hoplodrina ambigua
Hoplodrina octogenaria
Diachrysia chrysitis
Abrostola tripartita
Abrostola triplasia
Stigmella aceris

Geelbandlangsprietmot
Gewone eikenvlekmot
Elfenbankjesmot
Gewoon kroeskopje
Meidoornooglapmot
Eikenooglapmot
Hopsteltmot
Bonte esdoornsteltmot
Wilgensteltmot
Hertshooisteltmot
Meidoornzebramot
Hazelaarblaasmot

Nemophora degeerella
Tischeria ekebladella
Morophaga choragella
Nemapogon cloacella
Bucculatrix bechsteinella
Bucculatrix ulmella
Caloptilia fidella
Caloptilia hemidactylella
Caloptilia stigmatella
Euspilapteryx auroguttella
Parornix anglicella
Phyllonorycter coryli

Haagbeukblaasmijnmot

Phyllonorycter esperella

Bonte eikenvouwmot
Meidoornduifmot

Phyllonorycter roboris
Paraswammerdamia
nebulella
Scythropia crataegella
Prays fraxinella
Argyresthia spinosella
Ypsolopha alpella
Batia lunaris
Crassa unitella
Metalampra italica
Carcina quercana
Coleophora caespititiella
Coleophora flavipennella
Coleophora serratella
Coleophora versurella

Doornspinnertje
Essenmot
Bloesempedaalmot
Eikenspitskopmot
Kleine mosboorder
Zwamboorder
Italiaanse kaneelsikkelmot
Vuurmot
Bieskokermot
Donkere eikenkokermot
Bruingrijze kokermot
Bleekgestreepte
meldekokermot
Wegedoorntwijgmot
Grauwe spaandermot
Esdoornscheutboorder
Donkere mospalpmot
Klispalpmot
Gordelpalpmot

Sorhagenia janiszewskae
Blastobasis phycidella
Anarsia innoxiella
Bryotropha senectella
Metzneria lapella
Recurvaria leucatella

3/06/ 17/07/ 8/09
2020 2020
2020
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Opmerkingen

Op smeer

Bladmijn op
Spaanse aak

M!
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

Bladmijn op
hazelaar
Bladmijn op
haagbeuk

X
X

M!

X
X
X
X
X
X

X
X
X

X

X

X

X
X
X
X

X
X

M!
M!
M!
M!

X
X

M!

X
X
X

M!
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Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

Gammapalpmot
Groene eikenbladroller
Zonnesproetbladroller
Diamantborsteltje
Kleine boogbladroller
Zomerbladroller
Meidoornbladroller
Grote appelbladroller
Gevlamde bladroller
Kersenbladroller
Leverkleurige bladroller
Tuinbladroller
Donker c-smalsnuitje
Distelbladroller
Dwarsstreephaakbladroller
Brandnetelbladroller
Paardenbloembladroller
Oranje eikenbladroller
Gewone spiegelmot
Oranje oogbladroller
Variabele oogbladroller
V-oogbladroller
Bonte fruitbladroller
Populierenbladroller
Loofboombladroller
Witsnuitpopulierenbladroller
Gewone witvlakbladroller
Hertshooibladroller
Breedgehaakte
hermelijnbladroller
Bramenbladroller
Topspinnertje
Bonte lariksbladroller
Rode knopbladroller
Windevedermot
Sneeuwwitte vedermot

Teleiodes vulgella
Tortrix viridana
Aleimma loeflingiana
Acleris cristana
Acleris forsskaleana
Ditula angustoriana
Archips crataegana
Archips podana
Archips xylosteana
Pandemis cerasana
Pandemis heparana
Clepsis consimilana
Aethes rubigana
Agapeta hamana
Ancylis achatana
Celypha lacunana
Celypha striana
Cydia amplana
Cydia splendana
Epinotia abbreviana
Epinotia nisella
Epinotia tenerana
Eudemis profundana
Gypsonoma aceriana
Gypsonoma dealbana
Gypsonoma sociana

3/06/ 17/07/ 8/09
2020 2020
2020
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Hedya nubiferana
Lathronympha strigana
Notocelia trimaculana

X
X
X

Notocelia uddmanniana
Rhobopota naevana
Spilonota laricana
Spilonota ocellana
Emmelina monodactyla
Pterophorus pentadactyla

X

Mutsjeslichtmot
Rode eikenlichtmot
Oranje eikenlichtmot
Eikenlichtmot
Strooiselmot
Tweelijnmot
Zwartvlekgranietmot
Lichte granietmot
Gewone grasmot

Acrobasis advenella
Conobathra tumidana
Conobathra repandana
Phycita roborella
Endotricha flammealis
Hypsopygia glaucinalis
Eudonia delunella
Eudonia lacustrata
Chrysoteuchia culmella

Opmerkingen

X
X
X
X
Losse
waarneming
op 15/6
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X
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Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

Vroege grasmot
Zilverstreepgrasmot
Gepijlde grasmot
Zwartbruine vlakjesmot
Duikermot
Kroosvlindertje
Gewone coronamot
Bonte brandnetelmot
Parelmoermot
Buxusmot

Crambus lathoniellus
Crambus pascuella
Agriphila geniculea
Catoptria verellus
Acentria ephemerella
Cataclysta lemnata
Anania coronata
Anania hortulata
Pleuroptya ruralis
Cydalima perspectalis

3/06/ 17/07/ 8/09
2020 2020
2020
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Opmerkingen

Voor de volledigheid vermelden we dat in het deelgebied Brilschans tot nog toe 14 soorten
nachtvlinders, waarvan 5 macro’s, werden waargenomen. Daaronder bevinden zich geen bijzondere
soorten.
Hoewel de waargenomen soortendiversiteit in het gebied Wolvenberg niet erg groot is, maakt de lijst
wel duidelijk dat het een vrij gevarieerd gebied is. Bij nachtvlinders kennen veel soorten een
gespecialiseerde leefwijze. Tal van soorten zijn gebonden aan specifieke planten, en dan vooral bomen
of struiken. In het kleine gebied Wolvenberg zijn verschillende boomsoorten goed vertegenwoordigd:
Zomereik, Boswilg, Gewone esdoorn, meidoorn, Sleedoorn, Spaanse aak, …
Hieronder bespreken we enkele soorten uit de lijst van 2020. Al bij al werden, op Klaverwespvlinder
na, geen onverwachte verrassingen gedaan. Enkele micro-nachtvlinders uit de lijst hebben de status
(zeer) zeldzaam op waarnemingen.be, maar dat gaat steevast om soorten die moeilijk te herkennen
zijn - soms niet zonder genitaalonderzoek -, waardoor hun verspreiding in Vlaanderen slecht gekend is
(bijv. kokermotten – genus Coleophora).
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Enkele soorten toegelicht
2.2.5.2.1.1

Klaverwespvlinder (Bembecia ichneumoniformis)

Wespvlinders zijn dagactieve vlinders met deels doorschijnende vleugels. De Klaverwespvlinder heeft
een opvallend uiterlijk met duidelijke gele banden op het achterlijf en oranje tinten nabij de vleugeltop
en de dwarsverbinding centraal op de voorvleugel. Opmerkelijk is dat er in een populatie opvallende
grootteverschillen kunnen zijn tussen individuen. De spanwijdte bedraagt 15 tot 21mm.

Figuur 24. Klaverwespvlinder (© Bart Hanssens)

De Klaverwespvlinder leeft vooral in droge graslanden, soms ook antropogene biotopen zoals dijken.
De rupsen van de Klaverwespvlinder leven in de wortels van klaversoorten, voornamelijk rolklaver. Ze
verkiezen warmere omstandigheden, zoals groeiplaatsen van de waardplant op zonbeschenen taluds.
Wellicht vervult Gewone rolklaver daarom een belangrijkere functie dan Moerasrolklaver, die vaak op
vochtigere plekken groeit. Volwassen vlinders hebben geen ontwikkelde roltong. De vliegtijd loopt van
eind mei tot in augustus.
Tot voor kort werd de Klaverwespvlinder als een zeer zeldzame soort in Vlaanderen beschouwd. De
soort is de voorbije jaren echter duidelijk toegenomen. Toch blijft de waarneming in een klein en
geïsoleerd gebied als de Wolvenberg enigszins verrassend omdat de soort in de provincie Antwerpen
nog allesbehalve algemeen is. Op 27 mei 2020 werd een eileggend vrouwtje waargenomen.
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2.2.5.2.1.2

Drievlekspanner (Stegania trimaculata)

Deze vlinder is een typische soort uit urbane milieus. De naam verwijst naar donkere vlekken tegen de
voorrand van de voorvleugel. De waardplant is populier, met een voorkeur voor Italiaanse populier.
De Drievlekspanner wordt dan ook meer in tuinen dan in natuurgebieden waargenomen.
Pas halverwege de jaren 1980 dook de Drievlekspanner in ons land op. Aanvankelijk beperkte de
verspreiding zich tot enkele grootstedelijke gebieden, maar de voorbije tien jaar kende de
Drievlekspanner een gestage opmars in Vlaanderen. Vooral de laatste jaren nam deze soort sterk toe.
Het is intussen een algemene soort in het Antwerpse.
2.2.5.2.1.3

Spaanse vlag (Euplagia quadripunctaria)

De Spaanse vlag is een opvallend getekende soort, met zwart-witte voorvleugels en oranjerode
achtervleugels. Omwille van zijn grootte en dagactieve gedrag is het bovendien een opvallende soort,
die zich gemakkelijk laat opmerken. De Spaanse vlag verdient bijzondere aandacht omdat het één van
de weinige nachtvlinders is die beschermd is door de Habitatrichtlijn.
De Spaanse vlag leeft vooral aan bosranden en in bloemrijke ruigten. Bij deze soort heeft de rups
duidelijk andere behoeften dan de volwassen vlinder. De rups verkiest vochtige boszomen, terwijl de
vlinder ook drogere habitats opzoekt. De Spaanse vlag wordt als een warmteminnende soort
beschouwd (die in Vlaanderen aan de noordgrens van haar areaal zit). De rupsen leven van allerlei
planten, maar hebben wellicht een voorkeur voor ruwbladigen (bijv. smeerwortel, vergeet-menietjes).
De voorbije tien jaar is de Spaanse vlag sterk toegenomen in Vlaanderen. Waar de bolwerken van deze
soort aanvankelijk in de provincie Vlaams-Brabant lagen, is de soort nu ook verspreid over de zuidelijke
helft van de provincie Antwerpen vrij algemeen. Intussen worden steeds vaker rupsen waargenomen,
wat erop wijst dat het niet enkel om zwervers gaat. De Spaanse vlag plant zich ook voort in verstedelijkt
gebied: de Wolvenberg kan in de toekomst mogelijk een populatie herbergen. Voorlopig blijft het bij
één losse waarneming op 7 juli 2020.
2.2.5.2.1.4

Zwart weeskind (Mormo maura)

Het Zwart weeskind is een forse nachtvlinder die behoort tot de familie van de spinneruilen. Van het
Zwart weeskind vermeldt de literatuur dat de rupsen niet kieskeurig zijn op vlak van waardplantkeuze,
maar dat ze wel vooral nabij (stromend) water worden aangetroffen. Het ziet er naar uit dat het Zwart
weeskind gedurende het voorbije decennium die ecologische niche heeft losgelaten. Rupsen van de
soort worden ook courant aangetroffen in tuinen, zonder de nabijheid van water. De soort heeft een
enorme opmars gemaakt en is op 15 jaar geëvolueerd van zeer zeldzaam naar vrij algemeen.

*Behoud van variatie aan inheemse bomen en struiken
In het gebied vinden we momenteel een grote variatie aan inheemse bomen en struiken, zoals
meidoorn, zomereik, boswilg, spaanse aak etc. Een groot aandeel van de Vlaamse nachtvlinderfauna
is precies aan bomen en struiken gebonden. Ook in het natuurbehoud minder populaire soorten zoals
Gewone esdoorn en Canada-populier herbergen typische soorten. Het behoud van die grote variatie
(op een relatief kleine oppervlakte) mag een aandachtspunt zijn.
*Open plekken en grazige stukken
De open plekken en kleine graslandjes die het gebied Wolvenberg rijk is zijn sterk verruigd en deels
dichtgegroeid met soortenarme vegetaties (met dominantie van bramen en lokaal Grote brandnetel).
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Waar mogelijk een intensiever beheer voeren om deze open plekken bloemrijker en gevarieerder te
maken, gaat voor insecten (in het algemeen) positief uitdraaien.
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Lieveheersbeestjes werden opgespoord met behulp van klop- en sleepnetten. Daarnaast gebeurden
ook zichtwaarnemingen en werden ook de lieveheersbeestjes die op licht afkwamen genoteerd. Alle
waarnemingen werden ingevoerd via Obsmapp en zijn raadpleegbaar op waarnemingen.be.

In 2020 werden in het studiegebied in totaal 8 soorten lieveheersbeestjes waargenomen, verdeeld
over 22 individuen. Geen enkele soort is bedreigd of zeldzaam in Vlaanderen. We vinden veel soorten
van bossen en bosranden, maar ook enkele van droge, ruderale terreinen en ruigtes, zoals het
Ruigtelieveheersbeestje.
In de periode 2000-2019 werden in het studiegebied reeds 7 soorten lieveheersbeestjes
waargenomen. Tweestippelig lieveheersbeestje en Citroenlieveheersbeestje werden in 2020 niet meer
teruggevonden.
Tweestippelig lieveheersbeestje is een soort die als ‘kwetsbaar’ op de Rode Lijst staat. Het was een
zeer wijdverspreide en algemene soort, maar lijkt Tweestippelig lieveheersbeestje de soort die het
hardst getroffen wordt door de introductie van Veelkleurig Aziatisch lieveheersbeestje. De laatste
waarneming van deze soort in het gebied dateert uit 2017.

Tabel 10: Waargenomen lieveheersbeestjes in 2020. (Zeer) zeldzame soorten zijn in het (vet) rood aangegeven.
Rode lijst status op basis van Adriaens et al. (2014). LC: ‘Momenteel niet in gevaar’, DD: ‘Onvoldoende
gegevens’, het Veelkleurig Aziatisch lieveheersbeestje is niet opgenomen in de rode lijst omdat het een exotische
soort betreft.

Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

Meeldauwlieveheersbeestje
Roomvleklieveheersbeestje
Ruigtelieveheersbeestje
Tienstippelig
lieveheersbeestje
Veelkleurig Aziatisch
lieveheersbeestje
Veertienstippelig
lieveheersbeestje
Viervleklieveheersbeestje
Zevenstippelig
lieveheersbeestje

Halyzia sedecimguttata
Calvia quatuordecimguttata
Hippodamia variegata
Adalia decempunctata

Aantal
Rode-lijst
waargenomen status
individuen
4
LC
2
LC
1
LC
3
LC

Harmonia axyridis

2

n.v.t.

Propylea quatuordecimpunctata

1

LC

Exochomus quadripustulatus
Coccinella septempunctata

1
8

LC
LC
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Figuur 25: Lieveheersbeestjes in het studiegebied in 2020

54

Op 21 mei 2020 werd een terreinbezoek uitgevoerd door twee ervaren arachnologen (Johan & Koen
Van Keer) en werden in de vier reservaatdelen (zie figuur 26) spinnen bemonsterd aan de hand van
verschillende methodes, waarvan de belangrijkste klop-, sleep- en handvangsten zijn.
Op deze manier werd onder meer bemonsterd:
- loof van heesters en bomen: klopvangsten (zie figuur 27)
- grassen en kruiden: sleepvangsten (zie figuur 28)
- diversen (achter loszittende schors, op bodem, onder voorwerpen,...): handvangsten

Figuur 26: De vier deelgebieden van het onderzoeksgebied waar naar spinnen gezocht werd.

Telkens werden de beschreven vangstmethodes beoefend tot er op basis van expert judgement
werd geoordeeld dat een representatief staal van de aanwezige arachnofauna was verzameld.
Determinatie gebeurde aan de hand van genitaalstudie onder stereomicroscoop door Johan Van
Keer.
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Figuur 27: Klopvangst door Koen Van Keer in reservaatdeel 2. Foto Koen Van Keer.

Figuur 28: Sleepvangst door Johan Van Keer in deelgebied 3. Foto Koen Van Keer.
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Tijdens dit onderzoek werden 55 soorten spinnen, behorend tot 15 families, waargenomen. De
volledige lijst is opgenomen in Bijlage 1. Bij de aangetroffen spinnen bevinden zich een aantal
interessante soorten.
Rode lijstsoorten
Volgende soorten zijn opgenomen in de Rode lijst van Maelfait et al. (1998):
Bedreigd
- Zwart kaardertje - Brigittea latens
- Gemarmerde galgspin - Dipoena melanogaster
Kwetsbaar
- Gewone sprietspin - Tibellus oblongus
- Gestreepte springspin - Phlegra fasciata
Zeldzaam
- Geelarmpje - Pardosa hortensis
- Vierspitsspinneneter - Ero aphana
- Buxusrenspin - Philodromus buxi
- Bonte renspin - Philodromus rufus
Interessante vondsten
Er zijn drie soorten waarvan de vondst in de Antwerpse context noemenswaardig is, omdat ze niet
werden aangetroffen in het Antwerps SpinnenOnderzoeksProject ASOP. Dit is een vier jaar durend
intensief inventarisatieproject van het volledige gebied binnen de Singel (zie Van Keer & Van Keer
2005; Van Keer et al. 2010). Deze drie soorten zijn:
- Herfststrooiselspin - Cicurina cicur
- Geelarmpje - Pardosa hortensis
- Grasbodemkrabspin - Ozyptila trux
De aanwezigheid van deze soorten wijst erop dat dit type leefgebied (vochtige open boszone) of
een voldoende vergelijkbare habitat, elders in Antwerpen binnen de Singel niet aanwezig is.

Centrale vochtige zone
Een belangrijk aandachtspunt binnen Wolvenberg, is de hydrologie. Interessant is dat in de vochtige
centrale zone van deelgebied 1 twee vochtminnende soorten (C. cicur en O. trux) zijn aangetroffen
die bovendien nergens elders binnen de Singel werden gevonden. De vrees bestaat echter dat het
hier om een relictpopulatie gaat in het verder verdrogende gebied.
We weten dat er wordt nagedacht over het 'vernatten' van deze centrale zone (occasionele aanvoer
water vanuit het belendende Wolvenberg Natuurpark), in combinatie met evt. een lokale
verdieping van de ondertussen verlande of verlandende poelen. Dit lijkt ons een goed idee in
functie van het behouden van het vochtige habitat in dit centrale deel.
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Zuidgerichte spoorwegberm en mantelzoomvegetatie
De zuidgerichte spoorwegberm en mantelzoomvegetatie bovenop het talud, zowel in reservaatdeel
1 als 2, bevat een rijke arachnofauna, die nog nader moet onderzocht worden. Met name ivm de
zuidgerichte spoorwegberm zijn de verwachtingen hoog gespannen, bv. op het vlak van thermofiele
en xerofiele zeldzame springspinnen (Salticidae). Voor dit onderzoek (bij voorkeur via bodemvallen)
was binnen dit bestek geen ruimte.
Grasland van reservaatdeel Brilschans (3)
Het grasland binnen het reservaatdeel 3 extramuros is reeds lang onderwerp van een maaibeheer.
Tijdens de bemonstering binnen dit onderzoek werden er meerdere interessante soorten
aangetroffen, waarvan Rode lijstsoorten Gewone sprietspin (Tibellus oblongus), Zwart kaardertje
(Brigittea latens), Gewone kameleonspin (Misumena vatia) en Gestreepte springspin (Phlegra
fasciata) en in de heesterrand Gemarmerde galgspin (Dipoena melanogaster) en Bonte renspin
(Philodromus rufus) zeker vermeldenswaard zijn.
De aanwezigheid van Rood visgraatje (Theridion pictum), Kleine dikkaak (Pachygnatha degeeri),
Griendzakspin (Clubiona lutescens) en Zompzakspin (C. reclusa), enkel in deze van de onderzochte
zones, is een geruststellende indicator voor de aanwezigheid van voldoende vochtigheid. Niet
onbelangrijk in een context waarin wordt nagedacht over de klimaatmitigerende
ecosysteemdiensten van de ringzone voor de stad Antwerpen.
Verdere inspanningen om verbraming tegen te gaan, blijven hier noodzakelijk.

Hoewel soortgroepen als vliegen, kevers etc. niet specifiek voorwerp van dit onderzoek waren, zijn
losse waarnemingen toch genoteerd (en raadpleegbaar in waarnemingen.be).
Dat leverde voor het deelgebied Wolvenberg bijv. 32 soorten vliegen en muggen op, 17 soorten
kevers (naast de vermelde lieveheersbeestjes), 18 soorten wantsen en cicaden, 6 soorten
kokerjuffers, …
Daaronder vinden we geen grote zeldzaamheden, maar wel enkele soorten die het vermelden waard
zijn. De kniptor Stenagostus rhombeus is een in Vlaanderen vrij zeldzame soort die vooral in stronken
van loofbomen leeft. Ook werd een vrouwtje Neushoornkever waargenomen.
Van de zweefvliegen werden Knobbelbollenzweefvlieg (Eumerus funeralis) en Melkelfje (Melangyna
umbellatarum) als minder algemene soorten genoteerd.
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3 Paddenstoelen
3.1 Methodiek macrofungi

Om praktische redenen (seizoens- en weersgevoelige fenologie van vruchtlichamen) spreidden we de
inventarisaties over het seizoen (oktober-november). Afhankelijk van de weersomstandigheden werd
op 2 dagen in het najaar geïnventariseerd: 23 oktober en 5 november 2020.
De gebieden Wolvenberg en Brilschans werden doorlopen en via Obsmapp werden de puntlocaties
van de waargenomen soorten ingevoerd.
De eerste dag werd het hele domein doorlopen om te zien waar de potenties zitten. De tweede dag
werden enkel de meest interessante stukken opnieuw bekeken. Er werden zoveel mogelijk foto’s
gemaakt van de paddenstoelen op het terrein.
Soorten die in het veld niet op naam konden gebracht worden, zijn ingezameld en thuis met behulp
van de microscoop geïdentificeerd. Van een enkele zeldzaamheid, zoals de Cystidesatijnzwam, wordt
herbariummateriaal bewaard.
Omdat paddenstoelen vaak moeilijk te detecteren zijn, wordt steeds de periode 2011-2020 besproken.
De paddenstoelen werden altijd op basis van de vruchtlichamen gedetermineerd. Dit, in combinatie
met het onregelmatige verschijnen van vruchtlichamen over de jaren, zorgt ervoor dat het niet
mogelijk is om op basis van één jaar een omvattend beeld te schetsen van de aanwezige fungi.

Fungi kunnen gecategoriseerd worden volgens de ecologische groep waartoe zij behoren (Arnolds et
al., 1995). In elk gebied of uurhok wordt elke categorie door een aantal soorten vertegenwoordigd.
Het percentage van het totaal aantal soorten in een gebied, vormt de PFG van desbetreffende
categorie in dat gebied. De PFG van elke groep (parasieten, saprofyten en symbionten) kan van belang
zijn, maar voor bosgebieden gaat bijzondere aandacht naar de PFG van de ectomycorrhizavormers
(symbionten).
Indien het beheer in een gebied onveranderd blijft, zou de PFG op korte termijn stabiel moeten zijn.
De PFG is een betrouwbare indicator die vrij ongevoelig is voor jaarlijkse verschillen in
weersomstandigheden.
Op langere termijn wordt de PFG beïnvloed door de effecten van natuurlijke successie, deze is sterk
afhankelijk van de ouderdom van bosgebieden.
Achteruitgang van symbionten is momenteel een algemene trend die indicatief is voor de
achteruitgang van de kwaliteit van het milieu. Vele symbionten hebben zwaar te lijden onder
vermesting, verdroging en verzurende factoren. De algemene toename van de strooisellaag in
bosgebieden die hier het gevolg van is, benadeelt de symbionten en bevoordeelt de saprofyten.
Successie van het bos zonder ingrijpen van de mens zal tot verarming van de mycorrhizaflora leiden in
onze, door atmosferische verontreinigingen belaste, voedselarme ecosystemen. Dit doordat de
meeste mycorrhizasoorten gevoelig zijn voor ophoping van strooisel, vooral als dat stikstof- en
ligninerijk is (Kuyper, 1994; Keizer, 2003).
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Tabel 111 geeft de verschillende ecologische groepen weer waarin fungi kunnen onderverdeeld
worden.
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Tabel 11 Overzicht van de gebruikte afkortingen voor de ecologische groepen van fungi en hun verklaring.
Em
Mycorrhizavormer, ectomycorrhizasymbiont
S
Saprotroof
Sh
Houtsaprofyt
Sk
Saprotroof op kruidachtige delen van planten
St
Terrestrische (bodembewonende) saprotroof
P
Parasiet
Am
Associatie met mossen
Fh
Fagotroof (voedingswijze van Slijmzwammen en algen, waarbij
voedselpartikels rechtstreeks door de cel worden opgenomen en verteerd in
voedingsvacuoles) op hout

Indicatiewaarden van fungi voor natuurwaarden zijn specifieke indicatoren die strikt soortgebonden
zijn en directe informatie leveren over de plaats waar de soort gevonden werd. Het gaat om soorten
waarvan de ecologische preferenties redelijk goed gekend zijn. Op basis van hun aanwezigheid kan
men uitspraken formuleren inzake beheer of de toestand van het milieu.
Voor het gebruik van deze indicatorsoorten baseren we ons op het werk van Ozinga et al. (2013).

Het aantal Rode-Lijstsoorten dat in een gebied wordt waargenomen vertelt iets over de natuurwaarde
van dat gebied. Omdat de Vlaamse Rode Lijst (Walleyn & Verbeken, 1999) dateert van 1999 en slechts
enkele groepen behandelt, gebruiken we de Nederlandse Rode Lijst (Arnolds & Veerkamp, 2008). In
Tabel 12 worden de gebruikte Rode-Lijstcategorieën weergegeven met hun verklaring.
Tabel 12 Overzicht van de afkortingen die worden gebruikt in de Nederlandse Rode Lijst (Arnolds & Veerkamp,
2008) en hun verklaringen

V
EB
BE
KW
GE

Verdwenen
Ernstig bedreigd
Bedreigd
Kwetsbaar
Gevoelig
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3.2 Resultaten macrofungi
Hieronder bespreken we de soorten die werden waargenomen in de beide deelgebieden (Wolvenberg
en Brilschans), bepalen we de waarde van het gebied aan de hand van de waargenomen soorten en
geven we beheeradvies op maat voor fungi.

Van 2011 tot 2019 werden er 111 paddenstoelsoorten genoteerd in natuurgebied de Wolvenberg. In
2020 werden op twee momenten (23/10 en 5/11) paddenstoelinventarisaties uitgevoerd in de
Wolvenberg. Dit zorgde voor 55 bijkomende soorten, waardoor het soortenaantal nu op 166 staat voor
dit gebied. Bijlage 5.2 geeft een overzicht van de soorten met hun ecologie, Rode-Lijststatus en
indicatorwaarde.

De percentages van de Functionele Ecologische groepen (PFG) worden weergegeven in Fout!
Verwijzingsbron niet gevonden.9. In de Wolvenberg is het aantal symbionten vrij laag (13%) terwijl
het aandeel saprotrofe paddenstoelen vrij hoog is (73%). Dit is wellicht te verklaren door het feit dat
op veel plaatsen in het gebied de bodem teveel is aangerijkt voor symbionten. Anderzijds is het gebied
ook zeer rijk aan saprofyten en voornamelijk aan houtsaprofyten (bijna 2/3 van de saprofyten, Figuur
29) door de grote hoeveelheden dood hout die in het gebied blijven liggen.

Figuur 29 Taartdiagram van de Functionele Ecologische groepen (PFG) van de Wolvenberg. Voor de legende: zie
tabel 11.
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Figuur 30 Taartdiagram met de percentages die de verschillende types saprofyten vertegenwoordigen in de
Wolvenberg. Voor de legende: zie tabel 11.

Figuur 31 Overzicht van de indicatorsoorten die werden waargenomen in de Wolvenberg in 2020
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Hieronder wordt dieper ingegaan op de 16 soorten met een indicatorwaarde die werden
waargenomen in de Wolvenberg.
Beekbegeleidende bossen
De Wolvenberg werd van oorsprong aangelegd op een moerassig gebied en het is dus positief dat
bepaalde beekbegeleidende soorten zoals Dunsteelsatijnzwam (terrestrische soort) en
Geelsteelhertenzwam (soort van dood hout) hier gevonden werden.
In Tabel 13 wordt meer info gegeven over de ecologie van beide soorten. Geelsteelhertenzwam werd
hier waargenomen op populier. Dunsteelsatijnzwam werd waargenomen op verschillende plaatsen op
de bodem, tussen iepen, berken, eiken en beuken.

Tabel 13 Overzicht van de beekbegeleidende indicatorsoorten in de Wolvenberg met informatie over hun
ecologie.

Nederlandse naam
Geelsteelhertenzwam
Dunsteelsatijnzwam

Ecologie
Saprotroof op hout van loofbomen, vaak gemeld van populier,
els, Beuk en linde. het meest in bossen op kalkhoudende en/of
voedselrijke, veelal vochtige bodems.
Saprotroof, in humus van gemengde loofbossen met eik, Es en
iep op matig vochtige tot vrij natte, zand-, leem- of kleibodem.

Figuur 32 Dunsteelsatijnzwam tussen mos op de bodem.

Figuur 33 Geelsteelhertenzwam op stronk van populier

Brandplekken
Op een (clandestiene) brandplek werd in 2013 het Oranjerood houtskoolbekertje waargenomen. Deze
soort is zeldzaam en staat zelfs op de Rode Lijst als “Ernstig Bedreigd” omdat het maken van
brandplekken in natuurgebieden bijna nergens meer is toegestaan. Dit is dus geen doelsoort voor de
Wolvenberg, aangezien branden hier ten strengste verboden is.
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Groot dood hout
Gesteelde lakzwam is een necrotrofe parasiet die vaak aan de voet van stammen, stronken of stobben
van loofbomen groei, meestal van eik of Beuk. Hier in de Wolvenberg lijkt het een stobbe van een eik
te zijn. Deze soort is een indicator van groot dood hout. In de Wolvenberg ligt er zeer veel dood hout
waaronder ook een paar grote dode stronken en stobben.

Figuur 34 Gesteelde lakzwam op bijna volledig vergane stronk

Indicator voor vrij jonge tot middeloude (10-40jr.) schrale graslanden
Sneeuwzwammetje is een indicatorsoort van schrale graslanden. De soort gaat achteruitgaat door
verzuring en vermesting. De soort werd door Erik Molenaar waargenomen in 2014, maar werd daarna
niet meer terug gezien. Een aantal voormalig waardevolle glanshaverhooilanden zijn thans sterk
verruigd. Daardoor is de soort wellicht verdwenen.
Waardevolle meidoornstruwelen
Meidoornstruwelen zijn in de Wolvenberg goed vertegenwoordigd.
Harde voorjaarssatijnzwam werd in mei 2016 in grote aantallen waargenomen. Mogelijk is er de
overige jaren niet in het voorjaar gezocht naar paddenstoelen in de Wolvenberg en is de
Meidoornsatijnzwam er nog steeds present.
Het Meidoorndonsvoetje was in oktober en november 2020 goed vertegenwoordigd onder Meidoorn
in de Wolvenberg.
Tabel 14 Overzicht van de indicators voor meidoornstruwelen met meer uitleg over de ecologie

Nederlandse naam
Harde voorjaarssatijnzwam

Ecologie
Ectomycorrhizasymbiont (of biotrofe parasiet?)
met
Rosaceae
(Meidoorn,
Sleedoorn,
vruchtbomen), in bossen, parken, heggen en
struwelen, op allerlei typen bodem.
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Meidoorndonsvoetje

Saprotroof (?) in struwelen, aan bosranden en in
loofbossen op kalkhoudend, humeus zand;
vrijwel steeds onder Meidoorn.

Waardevol Sparrenbos
De Cystidesatijnzwam is een saprofyt (mogelijk ectomycorrhiza vormend), die volgens de Nederlandse
literatuur (Arnolds & Veerkamp 2008) in humus van sparrenbos op matig voedselrijke zandige bodem
groeit. Deze soort behoort tot het complex van de Grauwe bossatijnzwam en de Groezelige
satijnzwam, waarbinnen deze soort zich onderscheidt door het voorkomen van cheilocystiden. Daar
ze enkel op basis van microscopische kenmerken op naam kan gebracht worden en pas in 1995
beschreven werd, wordt ze wellicht vaak over het hoofd gezien. Mogelijk is de kennis over de ecologie
daarom ook zo beperkt. De cystidesatijnzwam werd hier op verschillende plaatsen, verspreid over het
gebied waargenomen. Ze groeit er op humeuze plekken, evenwel onder loofbomen.

Figuur 35 Cystidesatijnzwam, een soort die enkel op basis van microscopische kenmerken op naam kan gebracht
worden.

Verdroging
Er werden drie indicatorsoorten voor verdroging waargenomen. Twee van deze soorten werden niet
meer in 2020 gezien, omdat de grazige stukken in het gebied aan het verbossen en verruigen zijn.
De Weidekringzwam werd in 2013 waargenomen en de Bruine satijnzwam werd in 2017
waargenomen. Beide werden gevonden op een open stuk grasland dat nu is dichtgegroeid met bramen
en struiken.
Bruinsnedemycena werd waargenomen in de berm die grenst aan de Mechelsebrug. Deze soort is niet
veeleisend, maar werd toch nergens anders in de meer verstoorde gazons terug gevonden.
Tabel 15 Overzicht van de indicatorsoorten voor verdroging met extra informatie over de ecologie

Nederlandse naam
Bruine satijnzwam

Ecologie
Saprotroof, in niet tot matig bemeste graslanden
op allerlei typen bodem.
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Weidekringzwam

Bruinsnedemycena

Saprotroof op gras(wortels) en humus, in
voedselarme tot voedselrijke graslanden op
allerlei bodemtypen
Saprotroof op dode grashalmen en strooisel,
vooral in graslanden en wegbermen op
voedselarme tot voedselrijke, al of niet bemeste
bodems.

Bemesting
Gordelchampignon (2013) en Gewone beurszwam (2013, 2014) werden niet waargenomen in 2020.
Stinkparasolzwam werd in 2020 op drie verschillende plaatsen waargenomen.
Reuzenbovist werd op een aangerijkte plek in grote aantallen tussen de brandnetels aangetroffen.
Tabel 16 Overzicht van de indicatorsoorten voor bemesting met extra uitleg over de ecologie

Nederlandse naam
Gordelchampignon
Reuzenbovist
Stinkparasolzwam

Gewone beurszwam

Ecologie
Terrestrische saprotroof op zwaardere bodems.
Saprotroof op voedselrijke bodems, vaak op
recent verstoorde grond.
Saprotroof op humeuze, vaak voedselrijke
bodems, in loof- en naaldbos, rommelbosjes,
stadsparken, lanen, soms in grasveldjes, op
verschillende bodemtypes.
Saprotroof op humeuze grond, compost en
houtsnippers in parken, tuinen en op ruigtes,
ook in akkers, loofbossen en graslanden, steeds
op stikstofrijke, vaak verstoorde bodems.

Wilgenvloedbos
De Bruinzwarte vuurzwam is een saprofyt of necrotrofe parasiet op stammen van dode of levende
loofbomen, het meest wilg of populier. De soort is vooral te zien in vloedbossen op kalkhoudende
bodem. Vroeger was de soort zeldzamer, maar deze is zich aan het uitbreiden. In de Wolvenberg werd
deze soort waargenomen op een dode stronk van populier.

Figuur 36 Bruinzwarte vuurzwam op omgevallen populier
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Er werden zes Rode-Lijstsoorten waargenomen in de Wolvenberg, waarvan er slechts één in 2020 nog
werd gezien. Hieronder bespreken we de Rode-Lijstsoorten per categorie.
Ernstig bedreigd
Oranjerood houtskoolbekertje is de enige soort uit deze categorie die in de Wolvenberg werd
waargenomen. Deze soort werd reeds eerder besproken, bij de Brandpleksoorten.
Kwetsbaar
Drie soorten uit de Wolvenberg zitten in deze categorie. Grijsplaatvezelkop werd in 2014 in de
Wolvenberg op naam gebracht. Holsteelkluifzwam werd enkel in 2017 in de Wolvenberg gezien.
Gewone morielje werd in 2011 en 2015 waargenomen in de Wolvenberg, deze soort is er wellicht elk
voorjaar te vinden indien ernaar gezocht wordt.
Tabel 17 Overzicht van de Rode-Lijstsoorten uit de categorie "Kwetsbaar" in de Wolvenberg.

Nederlandse naam
Grijsplaatvezelkop
Holsteelkluifzwam
Gewone morielje

Ecologie
Mycorhizzasymbiont van loofbomen in lanen en bossen.
Op de Rode Lijst vanwege de zeldzaamheid.
Terrestrische saprofyt in loofbos, op humeus zand of
leem.
Terrestrische saprofyt op kalkrijk zand.

Gevoelig
Van de twee soorten die in deze categorie zitten werd enkel de Schubbige oesterzwam in 2020
waargenomen in de Wolvenberg. Deze soort groeit saprotroof of zwak parasiet, meestal op levende
stammen (vaak wondplekken), ook op dode stammen en stronken van loofbomen, het meest op Beuk,
populier en eik, maar op veel andere soorten; in diverse typen gemengde en loofbossen, opvallend
vaak in parken en op laanbomen.
Sneeuwzwammetje is een soort van voedselarme graslanden en werd reeds besproken als indicator
voor middeloude tot oude graslanden. Helaas is deze soort in de Wolvenberg verdwenen.

Van 2014 tot 2019 werden er 10 paddenstoelsoorten genoteerd in parkgebied Brilschans. In 2020
werden op twee momenten (23/10 en 5/11) paddenstoelinventarisaties uitgevoerd. Dit zorgde voor
75 bijkomende soorten, waardoor het soortenaantal nu op 85 staat voor dit gebied. Bijlage 5.3 geeft
een overzicht van de soorten met hun ecologie, Rode-Lijststatus en indicatorwaarde.

De percentages van de Functionele Ecologische groepen (PFG’s) worden weergegeven in Fout!
Verwijzingsbron niet gevonden.. In park Brilschans is het aantal symbionten vrij laag (17%) terwijl het
aandeel saprotrofe paddenstoelen vrij hoog is (72%). Dit is wellicht te verklaren door het feit dat op
veel plaatsen in het gebied de bodem teveel is aangerijkt voor symbionten. Anderzijds is het gebied
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ook zeer rijk aan saprofyten en voornamelijk aan houtsaprofyten en terrestrische saprofyten.(Figuur
38). Op de humeuze, aangerijkte bodem groeien veel saprofyten. De houtsaprofyten in Brilschans zijn
eerder soorten van klein dood hout.

Figuur 37 Taartdiagram met functionele ecologische groepen (PFG's) van park Brilschans. Voor legende: zie tabel
11.

Figuur 38 Overzicht van de percentages van de verschillende types saprofyten in park
Brilschans. Voor de legende: zie tabel 11.
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Hieronder wordt dieper ingegaan op de 12 soorten met een indicatorwaarde die werden
waargenomen in park Brilschans.

Figuur 39 Overzicht van de indicatorsoorten die in het gebied Brilschans werden waargenomen in 2020.

Beekbegeleidende bossen
Het gebied Brilschans heeft met de omwalling en restanten van de lunetgracht enkele nattere zones.
Dunsteelsatijnzwam is een saprofyt, in humus van gemengde loofbossen met eik, Es en iep op matig
vochtige tot vrij natte, zand-, leem- of kleibodem.
Sparren
De Cystidesatijnzwam, die talrijk aanwezig is in de Wolvenberg, werd ook op één plaats waargenomen
in park Brilschans. Het is een saprofyt (mogelijk ectomycorrhiza vormend) in humus van sparrenbos op
matig voedselrijke zandige bodem. Daar ze enkel op basis van microscopische kenmerken op naam kan
gebracht worden en pas in 1995 beschreven werd, is ze wellicht vaak over het hoofd gezien. Mogelijk
is de kennis over de ecologie daarom ook zo beperkt. Want ook hier is er geen spar te bekennen.
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Meidoornstruweel
Hoewel meidoorn in park Brilschans slechts beperkt aanwezig is, werd het Meidoorndonsvoetje daar
toch gevonden. Deze soort is een saprofyt in struwelen, aan bosranden en in loofbossen op
kalkhoudend, humeus zand; vrijwel steeds onder Meidoorn.
Droge bossen
Gewoon eekhoorntjesbrood is een mycorrhizasymbiont van loofbomen (o.a. Eik, Beuk en Berk),
minder vaak met naaldbomen (Grove den en Fijnspar). Het is een vrij algemene soort, die voornamelijk
voorkomt in lanen op relatief droge zandgronden. Na een aanvankelijke achteruitgang onder invloed
van verzuring en vermesting, lijkt de soort zich nu weer te herstellen. Hier werd de soort gevonden op
de schralere taluds van de omwalling, waar zowel Zomereik, beuk als linde groeien. De meeste
symbionten werden hier op deze steile omwalling waargenomen. Het is hier te steil om voor recreatie,
zodat deze omwalling hiervan gespaard blijft en dus waardevol is voor symbionten van iets armere,
ongestoorde bodems.

Figuur 40 Gewoon eekhoorntjesbrood op de steile omwalling van de lunetgracht.

Beginnende verschraling
Een aantal soorten die gevonden werden in park Brilschans wijzen op beginnende verschraling, dus
verlaging van de voedselrijkdom van de bodem. Twee van deze soorten werden waargenomen in de
korte gazons. Grote parasolzwam groeide op de steile omwalling tussen de bomen.
Tabel 18 Overzicht van de indicatorsoorten voor beginnende verschraling in Brilschans.

Nederlandse naam
Grote parasolzwam

Ecologie
Saprotroof in nauwelijks tot niet bemeste
graslanden en bermen en in loof- en gemengde
bossen, voornamelijk op droge, voedselarme
zand- of leemgrond.
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Grijsbruine grasmycena
Groot mosklokje

Saprotoof op de grond in schrale tot matig
bemeste graslanden op allerlei bodemtypen.
Saprotroof op de grond of tussen mossen in
(matig) schrale graslanden, heidevegetaties,
duinvalleien, jeneverbesstruwelen, loof- en
naaldbossen op zure tot basische, natte tot
vochtige bodems.

Figuur 41 Grijsbruine grasmycena. Deze soort verschijnt hier in gazons die veel gebruikt worden voor recreatie.

Schrale graslanden met aanzienlijke natuurwaarde
De Melige stuifzwam werd waargenomen op de steile omwalling, de schraalste plek van het park
Brilschans. De soort is saprotroof op meestal droge, humusarme tot matig humusrijke, zwak zure tot
basische, zandige bodems, vooral in duingraslanden. Buiten de duinen wordt de soort vooral in droge,
schrale graslanden en wegbermen waargenomen. De Melige stuifzwam werd op een schuin, grazig
talud langs het wandelpad waargenomen, ten zuiden van de lunetgracht.
Vermesting
Door de ligging van park Brilschans tussen een aantal drukke verkeersassen is stikstofdepositie een
belangrijke factor in het aanrijken van het park. De vele bomen zorgen via bladafval voor aanrijking
van de gazons. Sommige delen van de gazons werden pas recent opnieuw ingezaaid en werden wellicht
bemest ‘om een goede start te nemen’ en bestand te zijn tegen de hoge recreatiedruk.
De Geelsnedemycena werd op de steile omwalling waargenomen. Gewone beurszwam is genoteerd
waar de gazons in het voorjaar opnieuw werden aangelegd en Vaalpaarse schijnridderzwam werd op
het grazig talud langs het wandelpad ten zuiden van de lunetgracht waargenomen.
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Tabel 19 Overzicht van de indicatorsoorten voor vermesting in Brilschans.

Nederlandse naam
Geelsnedemycena

Gewone beurszwam

Vaalpaarse schijnridderzwam

Ecologie
Saprotroof op humeuze grond, vooral in
loofbossen en gemengde naald- en loofbossen
en in graslanden, op (matig) voedselrijke,
kalkhoudende bodems.
Saprotroof op humeuze grond, compost en
houtsnippers, het meest in parken, tuinen en op
ruigtes, ook in akkers, loofbossen en graslanden,
steeds op stikstofrijke, vaak verstoorde bodems.
Saprotroof, vaak in groepen in humus in bossen,
parken, plantsoenen en in graslanden, vaak op
voedselrijke plaatsen, ook op oude mest en
compost.

Verzuring
Het Behaard barnsteenmosklokje groeit vaak tussen mossen en zou indicatief zijn voor verzuring.
De soort werd terug gevonden in een bemoste zone langs het ringfietspad waar de vegetatie iets ruiger
is dan in het park.

Er werden één Rode-Lijstsoort waargenomen in park Brilschans uit de categorie “Gevoelig”.
Gezellig taaisteeltje is een saprofyt op begraven loofhout, op zwaardere bodems. De soort staat op de
Rode-Lijst vanwege de zeldzaamheid.

3.3 Conclusies en beheeradvies

Het aandeel saprofyten van dood hout is zeer groot in de Wolvenberg. Er blijft zeer veel dood hout
liggen in het gebied, waaronder ook grote stammen. Dit vertaalt zich in de aanwezigheid van
bijzondere zwammen zoals de Gesteelde lakzwam, Geschubde oesterzwam en Geelsteelhertenzwam.
Door verruiging en stikstofdepositie door de drukke wegen zijn de bijzondere graslanden verruigd en
verbraamd. De indicatorsoorten voor schrale graslanden zijn niet meer terug gevonden in 2020.
Daar de bodem van de Wolvenberg kalkrijk is, zijn er wel een paar bijzondere indicatorsoorten
waargenomen die verwijzen naar deze kalkrijke bodem: Gewone morielje, Meidoorndonsvoetje en
Bruinzwarte vuurzwam.
Ook een aantal indicatorsoorten voor waardevolle vloedbossen en meidoornstruwelen voelen zich hier
thuis.
Het beheer zit op dit moment, ondanks de recreatieve functie, vrij goed voor fungi.
Aanbevelingen:
- Verbraming proberen terugdringen
- Paddenstoelvriendelijk gazonbeheer in het parkgedeelte
https://www.natuurpunt.be/pagina/paddenstoelvriendelijk-gazonbeheer

73

Het aandeel saprofyten van dood hout is ook in Brilschans vrij groot. Het percentage is iets lager dan
in de Wolvenberg en soorten voor groot dood hout ontbreken hier. Brilschans wordt nog meer dan de
Wolvenberg gebruikt voor recreatie. De steile omwalling wordt gespaard van recreatie omdat ze echt
te steil is en recht naar de vijver afloopt. Deze plaats is ideaal voor symbionten, 13 soorten waren hier
met grote aantallen vertegenwoordigd. Wellicht kunnen hier nog veel meer interessante symbionten
gevonden worden, indien hier gedurende het seizoen regelmatig gezocht wordt. De rest van het park
is minder interessant voor paddenstoelen, temeer omdat de gazons intensief gebruikt worden voor
recreatie.
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5 Bijlagen
5.1 Bijlage 1 Spinnen van de Wolvenberg en Brilschans
Blad1
Spinnen van de Wolvenberg

A

B

ANYPHAENIDAE (1)
Anyphaena accentuata

1m,3v

1v

ARANEIDAE (6)
Araneus sturmi
Araniella opisthographa
Gibbaranea gibbosa
Mangora acalypha
Nuctenea umbratica
Zilla diodia

2m,2v
2m,1v
2v
1v
1v
1v

1v

CLUBIONIDAE (4)
Clubiona brevipes
Clubiona corticalis
Clubiona lutescens
Clubiona reclusa
DICTYNIDAE (5)
Brigittea latens
Cicurina cicur
Dictyna uncinata
Lathys humilis
Nigma flavescens
LINYPHIIDAE (4)
Erigone atra
Linyphia hortensis
Maso sundevalli
Tenuiphantes tenuis
LYCOSIDAE (3)
Pardosa hortensis
Piratula hygrophila
Piratula latitans

C

2m
2v

2m,1v
1m,3v

1m
1v
2v

1v
2m,3v
5v
4m,6v

3m,1v

2m

2m,3v

1m,1v

3m,3v

9m,7v

1v

4v

1v
2v
2v
1v

1v

1m,3v
2v
1m,2v

MIMETIDAE (1)
Ero aphana
PHILODROMIDAE (6)
Philodromus aureolus
Philodromus buxi
Philodromus cespitum
Philodromus dispar
Philodromus rufus
Tibellus oblongus

D

1v

2m,1v

2v
2m,3v

1m
1v
1m
2v

PISAURIDAE (1)
Pisaura mirabilis

1v

1m,1v
1v

1v
1v

1v

PHRUROLITHIDAE (1)
Phrurolithus festivus

1m,1v
Pagina 1
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Blad1
SALTICIDAE (5)
Ballus chalybeius
Heliophanus cupreus
Heliophanus flavipes
Phlegra fasciata
Synageles venator

1m,1v
2v

1v

TETRAGNATHIDAE (2)
Pachygnatha degeeri
Tetragnatha montana

4v

THOMISIDAE (5)
Diaea dorsata
Misumena vatia
Ozyptila trux
Xysticus lanio
Xysticus ulmi

2m,6v
2m,1v
1 juveniel

1m,1v
1v

1v

SEGESTRIIDAE (1)
Segestria bavarica

THERIDIIDAE (10)
Anelosimus vittatus
Dipoena melanogaster
Neottiura bimaculata
Paidiscura pallens
Parasteatoda lunata
Phylloneta sisyphia
Platnickina tincta
Theridion pictum
Theridion pinastri
Theridion varians

2v
1v
1m

1m,1v

2m,7v
1m,4v

4v
1m,1v

2m,8v
1v

3v

1m,3v

1m,4v

2m
1v
1m,1v
1v

2v
3v

3v
1v
1m,1v
3m,2v

1m,1v

1m
2m,1v
1v
1m,1v

1v

1m,2v

2v

1m

1v

1v

15 Families
55 Soorten
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5.2 Bijlage 2 Paddenstoelen in de Wolvenberg
Overzicht van de paddenstoelen die werden waargenomen in de Wolvenberg van 2011 tot 2020 met ecologie,
Rode-Lijststatus en indicatorwaarde
Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

Ecologie

Toefige labyrintzwam
Straatchampignon
Schubbige boschampignon
Slanke anijschampignon
Gordelchampignon
Leverkleurige leemhoed
Groene knolamaniet
Vergroeide kogelzwam
Oranjerood houtskoolbekertje
Echte honingzwam
Sombere honingzwam
Gerimpeld mosoortje
Kroontjesknotszwam
Viltig judasoor
Geel schijfzwammetje
Grijze buisjeszwam
Rookzwam
Papierzwammetje
Voorjaarspronkridder
Gewoon ijsvingertje
Paarse wasporia
Zwarte viltzwam
Paarse korstzwam
Witte koraalzwam
Nevelzwam
Zwerminktzwam
Grote viltinktzwam
Kleine viltinktzwam
Hazenpootje
Geschubde inktzwam
Gewone glimmerinktzwam

Abortiporus biennis
Agaricus bitorquis
Agaricus silvaticus
Agaricus silvicola
Agaricus subperonatus
Agrocybe erebia
Amanita phalloides
Annulohypoxylon multiforme
Anthracobia macrocystis
Armillaria mellea
Armillaria ostoyae
Arrhenia retiruga
Artomyces pyxidatus
Auricularia mesenterica
Bisporella citrina
Bjerkandera adusta
Bjerkandera fumosa
Byssomerulius corium
Calocybe gambosa
Ceratiomyxa fruticulosa
Ceriporia purpurea
Chaetosphaerella phaeostroma
Chondrostereum purpureum
Clavulina coralloides
Clitocybe nebularis
Coprinellus disseminatus
Coprinellus domesticus
Coprinellus xanthothrix
Coprinopsis lagopus
Coprinus comatus
Coprinellus micaceus

Sh
St
St
St
St
Sh
Em
Sh
Sh
P
P
Am
Sh
Sh
Sh
Sh
Sh
Sh
St
F
Sh
Sh
Sh
St
St
Sh
Sh
Sh
Sh
St
Sh

Rode Lijst

Indicatorwaarde

Voedselrijk

EB

brandplekken
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Laatste
waarneming
5/11/2020
23/10/2020
23/10/2020
23/10/2020
16/10/2013
16/10/2013
6/10/2019
23/10/2020
20/10/2013
5/11/2020
5/11/2020
16/10/2013
24/09/2014
8/11/2020
5/11/2020
5/11/2020
5/11/2020
5/11/2020
14/04/2019
3/10/2010
22/11/2019
5/11/2020
6/01/2015
16/10/2013
20/10/2013
5/11/2020
5/11/2020
17/04/2013
22/11/2015
17/10/2020
23/10/2020

Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

Bleke borstelkurkzwam
Bleke geelvezelgordijnzwam
Creosphaeria sassafras
Gelig oorzwammetje
Week oorzwammetje
Wit oorzwammetje
Bleek nestzwammetje
Donzige korstzwam
Oranje druppelzwam
Roodporiehoutzwam
Leerkaalkopje
Berkenschorsschijfje
Eikenschorsschijfje
Harde voorjaarssatijnzwam
Dunsteelsatijnzwam
Cystidesatijnzwam
Grauwe bossatijnzwam
Bruine satijnzwam
Koolmeeldauw
Klontjestrilzwam
Gewoon fluweelpootje
Echte tonderzwam
Bundelmosklokje
Platte tonderzwam
Gesteelde lakzwam
Gekraagde aardster
Gewone melkkorstzwam
Kale roodsteelcollybia
Tweekleurige vaalhoed
Bokaalkluifzwam
Witte kluifzwam
Holsteelkluifzwam
Wollige bundelzwam
Echt judasoor
Sneeuwzwammetje
Vals essenvlieskelkje
Witte vlierschorszwam

Coriolopsis trogii
Cortinarius saniosus
Crepidotus luteolus
Crepidotus mollis
Crepidotus variabilis
Cyathus olla
Cylindrobasidium laeve
Dacrymyces stillatus
Daedaleopsis confragosa
Deconica horizontalis
Diatrypella favacea
Diatrypella quercina
Entoloma clypeatum
Entoloma hebes
Entoloma inusitatum
Entoloma rhodopolium
Entoloma sericeum
Erysiphe cruciferarum
Exidia nucleata
Flammulina velutipes
Fomes fomentarius
Galerina marginata
Ganoderma lipsiense
Ganoderma lucidum
Geastrum triplex
Gloiothele lactescens
Gymnopus erythropus
Hebeloma mesophaeum
Helvella acetabulum
Helvella crispa
Helvella elastica
Hemipholiota populnea
Auricularia auricula-judae
Hygrocybe virginea
Hymenoscyphus pseudoalbidus *
Hyphodontia sambuci

Ecologie
Sh
Em
Sh
Sh
Sh
Sh
Sh
Sh
Sh
Sh
Sh
Sh
Sh
P
St
St
St
St
P
Sh
Sh
P
Sh
P
P
St
Sh
St
Em
St
St
St
Sh
Sh
St
P
Sh

Rode Lijst

Indicatorwaarde

meidoorn
Beekbegeleidende bossen
sparrenbos
verdroging

Groot dood hout

KW

GE

Indicator voor vrij jonge tot
middeloude (10-40jr.) schrale
graslanden.
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Laatste
waarneming
23/10/2020
23/10/2020
24/09/2014
23/10/2020
5/11/2020
5/11/2020
23/10/2020
23/10/2020
23/10/2020
5/11/2020
5/11/2020
5/11/2020
5/11/2020
11/05/2016
5/11/2020
5/11/2020
9/11/2014
7/10/2017
11/05/2020
5/11/2020
19/12/2019
5/11/2020
16/10/2013
5/11/2020
23/10/2020
27/01/2019
16/10/2013
16/10/2013
7/10/2017
11/05/2012
25/11/2018
6/11/2017
17/10/2020
5/11/2020
9/11/2014
24/07/2014
5/11/2020

Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

Gewone zwavelkop
Violetbruine vezelkop
Gewone viltkop
Witte satijnvezelkop
Grijsplaatvezelkop
Gevlekte vezelkop
Gele knolvezelkop
Gele pelargoniumvezelkop
Geelbruine spleetvezelkop
Aarddrager
Populiervezelkop
Stobbenzwammetje
Gewone fopzwam
Tranende franjehoed
Populiermelkzwam
Donzige melkzwam
Zwavelzwam
Reuzenbovist
Tijgertaaiplaat
Stinkparasolzwam
Vaalroze parasolzwam
Paarse schijnridderzwam
Gewone boomwrat
Bruine bundelridderzwam
Draadknotszwam
Weidekringzwam
Tengere beukentaailing
Koninginnenkruidmollisia
Gewone morielje
Suikermycena
Bundelmycena
Draadsteelmycena
Helmmycena
Grote bloedsteelmycena
Stronkmycena
Bruinsnedemycena
Blauwgrijze schorsmycena

Hypholoma fasciculare
Inocybe cincinnata
Inocybe dulcamara
Inocybe geophylla
Inocybe langei
Inocybe maculata
Inocybe mixtilis
Inocybe pelargonium
Inocybe rimosa
Inocybe splendens
Inocybe squamata
Kuehneromyces mutabilis
Laccaria laccata
Lacrymaria lacrymabunda
Lactarius controversus
Lactarius pubescens
Laetiporus sulphureus
Calvatia gigantea
Lentinus tigrinus
Lepiota cristata
Lepiota subincarnata
Lepista nuda
Lycogala epidendrum
Lyophyllum decastes
Macrotyphula juncea
Marasmius oreades
Marasmius setosus
Mollisia coerulans
Morchella esculenta
Mycena adscendens
Mycena arcangeliana
Mycena filopes
Mycena galericulata
Mycena haematopus
Mycena hiemalis
Mycena olivaceomarginata
Mycena pseudocorticola

Ecologie
Sh
Em
Em
Em
Em
Em
Em
Em
Em
Em
Em
Sh
Em
St
Em
Em
Sh
St
Sh
St
St
St
F
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St
St
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Sh
Sh
St
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Sh
Sh
St
Sh

Rode Lijst

Indicatorwaarde

KW

voedselrijk
voedselrijk

verdroging

KW

verdroging
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Laatste
waarneming
23/10/2020
5/11/2020
23/10/2020
16/10/2013
24/07/2014
16/10/2013
23/10/2020
16/10/2013
5/11/2020
16/10/2013
16/10/2013
23/10/2020
22/11/2019
20/10/2013
7/09/2014
5/11/2020
5/11/2020
23/10/2020
21/06/2019
23/10/2020
16/10/2013
20/10/2013
22/11/2019
22/10/2020
23/10/2020
16/10/2013
23/10/2020
24/07/2014
25/04/2015
5/11/2020
21/10/2020
23/10/2020
5/11/2020
5/11/2020
3/11/2016
23/10/2020
4/10/2020

Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

Kleine breedplaatmycena
Papilmycena
Gele stekelkorstzwam
Gewoon meniezwammetje
Scherpe schelpzwam
Geelbruin plooirokje
Gewone krulzoom
Berijpte schorszwam
Paarse eikenschorszwam
Vroege bekerzwam
Bruinzwarte vuurzwam
Echte vuurzwam
Oranje aderzwam
Spekzwoerdzwam
Beukenkorrelkopje
Bleekgele bundelzwam
Schubbige bundelzwam
Berkenzwam
Schubbige oesterzwam
Gewone oesterzwam
Gewone hertenzwam
Geelsteelhertenzwam
Grauwgroene hertenzwam
Peksteel
Zadelzwam
Bittere kaaszwam
Bleke franjehoed
Langsteelfranjehoed
Bundelfranjehoed
Dwergfranjehoed
Vroege franjehoed
Conische franjehoed
Winderoest
Hondsdrafroest
Vermiljoenhoutzwam
Zilveren boomkussen
Waaiertje

Mycena speirea
Mycena vitilis
Mycoacia uda
Nectria cinnabarina
Panellus stipticus
Parasola leiocephala
Paxillus involutus
Peniophora lycii
Peniophora quercina
Peziza vesiculosa
Phellinus conchatus
Phellinus igniarius
Phlebia radiata
Phlebia tremellosa
Phleogena faginea
Pholiota gummosa
Pholiota squarrosa
Piptoporus betulinus
Pleurotus dryinus
Pleurotus ostreatus
Pluteus cervinus
Pluteus romellii
Pluteus salicinus
Polyporus badius
Polyporus squamosus
Postia stiptica
Psathyrella candolleana
Psathyrella conopilus
Psathyrella multipedata
Psathyrella pygmaea
Psathyrella spadiceogrisea
Psathyrella tephrophylla
Puccinia convolvuli
Puccinia glechomatis
Pycnoporus cinnabarinus
Reticularia lycoperdon
Schizophyllum commune

Ecologie
Sh
St
Sh
P
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St
Em
Sh
Sh
Sk
P
P
Sh
Sh
Sh
St
Sh
P
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Sh
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Sh
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St
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St
Sh
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P
P
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F
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Rode Lijst

Indicatorwaarde

Wilgenvloedbos

GE

Beekbegeleidende bossen
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Laatste
waarneming
16/10/2013
23/10/2020
24/07/2014
23/10/2020
18/03/2012
23/10/2020
16/10/2013
23/10/2020
5/11/2020
22/11/2015
5/11/2020
23/10/2020
22/12/2013
30/11/2018
4/10/2020
23/10/2020
16/10/2013
5/11/2020
13/10/2020
18/12/2016
5/11/2020
5/11/2020
5/11/2020
14/09/2014
23/08/2020
23/10/2020
5/11/2020
5/11/2020
23/10/2020
24/07/2014
21/04/2002
5/11/2020
24/07/2013
6/11/2017
22/11/2019
24/03/2019
23/10/2020

Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

Splijtende tandzwam
Kleine aardappelbovist
Gele aardappelbovist
Roze raspzwam
Gele korstzwam
Waaierkorstzwam
Narrentasje
Roestgeel rouwkorstje
Witte bultzwam
Gezoneerd elfenbankje
Anijskurkzwam
Gewoon elfenbankje
Gele trilzwam
Zilveren ridderzwam
Geringde ridderzwam
Zilvergrijze ridderzwam
Zemelig donsvoetje
Meidoorndonsvoetje
Gewoon donsvoetje
Sneeuwwitte kaaszwam
Gewone beurszwam
Geweizwam
Esdoornhoutknotszwam
Houtknotszwam

Schizopora radula
Scleroderma areolatum
Scleroderma citrinum
Steccherinum ochraceum
Stereum hirsutum
Stereum subtomentosum
Taphrina pruni
Tomentella bryophila
Trametes gibbosa
Trametes ochracea
Trametes suaveolens
Trametes versicolor
Tremella mesenterica
Tricholoma argyraceum
Tricholoma cingulatum
Tricholoma scalpturatum
Tubaria conspersa
Tubaria dispersa
Tubaria furfuracea
Tyromyces chioneus
Volvariella gloiocephala
Xylaria hypoxylon
Xylaria longipes
Xylaria polymorpha

Ecologie
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Em
Em
Sh
Sh
Sh
P
Sh
P
Sh
P
Sh
P
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Em
Em
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St
Sh
St
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Sh
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Rode Lijst

Indicatorwaarde

Meidoornstruweel

Voedselrijk

83

Laatste
waarneming
23/10/2020
16/10/2013
7/10/2017
23/10/2020
23/10/2020
5/11/2020
30/05/2018
16/10/2013
16/10/2013
19/12/2019
31/10/2020
5/11/2020
1/02/2020
23/10/2020
16/10/2013
16/10/2013
5/11/2020
5/11/2020
5/11/2020
5/11/2020
9/11/2014
21/11/2020
18/10/2015
23/10/2020

5.3 Bijlage 3 Paddenstoelen in de Brilschans
Bijlage x Overzicht van de paddenstoelen die werden waargenomen in Brilschans van 2014 tot 2020 met ecologie, Rode-Lijststatus en
indicatorwaarde
Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

Dunsteelsatijnzwam
Groot mosklokje
Grote parasolzwam
Gewoon eekhoorntjesbrood
Grijsbruine grasmycena
Meidoorndonsvoetje
Melige stuifzwam
Cystidesatijnzwam
Geelsnedemycena
Behaard barnsteenmosklokje
Gewone beurszwam
Vaalpaarse schijnridderzwam
Vliegenzwam
Groene knolamaniet
Parelamaniet
Grijze slanke amaniet
Witschubbige gordijnzwam
Lila satijnvezelkop
Gevlekte vezelkop
Geelbruine spleetvezelkop
Gewone fopzwam
Grijsgroene melkzwam
Scherpe kamrussula
Gele aardappelbovist
Zilveren ridderzwam
Witdekselkalkbekertje
Echte honingzwam
Sombere honingzwam
Echte tonderzwam
Platte tonderzwam
Gewoon meniezwammetje

Entoloma hebes
Galerina clavata
Macrolepiota procera
Boletus edulis
Mycena aetites
Tubaria dispersa
Lycoperdon lividum
Entoloma inusitatum
Mycena flavescens
Galerina atkinsoniana
Volvariella gloiocephala
Lepista sordida
Amanita muscaria
Amanita phalloides
Amanita rubescens
Amanita vaginata
Cortinarius hemitrichus
Inocybe lilacina
Inocybe maculata
Inocybe rimosa
Laccaria laccata
Lactarius blennius
Russula amoenolens
Scleroderma citrinum
Tricholoma argyraceum
Craterium minutum
Armillaria mellea
Armillaria ostoyae
Fomes fomentarius
Ganoderma lipsiense
Nectria cinnabarina

Ecologie
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Em
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St
St
St
St
Am
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St
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Em
Em
Em
Em
Em
Em
Em
Em
Em
Em
Em
Em
F
P
P
P
P
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Rode Lijst

Indicator

Laatste
waarneming

Beekbegeleidende bossen
Beginnende verschraling
Beginnende verschraling
droge bossen
Matig bemeste, permanente graslanden
grgraslanden
Meidoornstruweel
Schrale graslanden met natuurwaarden
Sparren
Vermesting
Verzuring
Vermesting
Vermesting
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5/11/2020
5/11/2020
5/11/2020
5/11/2020
5/11/2020
5/11/2020
23/10/2020
23/10/2020
5/11/2020
5/11/2020
5/11/2020
5/11/2020
23/10/2020
5/11/2020
5/11/2020
5/11/2020
5/11/2020
5/11/2020
5/11/2020
5/11/2020
5/11/2020
5/11/2020
5/11/2020
11/10/2015
5/11/2020
5/11/2020
5/11/2020
5/11/2020
16/02/2014
23/10/2020
5/11/2020

Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

Esdoornvlekkenzwam
Gele trilzwam
Vergroeide kogelzwam
Knolhoningzwam
Geel schijfzwammetje
Grijze buisjeszwam
Rookzwam
Paarse korstzwam
Zwerminktzwam
Gewone glimmerinktzwam
Week oorzwammetje
Houtknoopje
Roodporiehoutzwam
Hoekig schorsschijfje
Korstvormig schorsschijfje
Eikenschorsschijfje
Gewoon fluweelpootje
Gewone korstvuurzwam
Echt judasoor
Gewone zwavelkop
Stobbenzwammetje
Peervormige stuifzwam
Helmmycena
Grote bloedsteelmycena
Paarse eikenschorszwam
Oranje aderzwam
Glazige buisjeszwam
Gewone hertenzwam
Getande boomkorst
Witte vlierschorszwam
Waaiertje
Splijtende tandzwam
Twijgkorstzwam
Gewoon elfenbankje
Geweizwam
Klein oorzwammetje
Schubbige boschampignon

Rhytisma acerinum
Tremella mesenterica
Annulohypoxylon multiforme
Armillaria lutea
Bisporella citrina
Bjerkandera adusta
Bjerkandera fumosa
Chondrostereum purpureum
Coprinellus disseminatus
Coprinellus micaceus
Crepidotus mollis
Cudoniella acicularis
Daedaleopsis confragosa
Diatrype disciformis
Diatrype stigma
Diatrypella quercina
Flammulina velutipes
Fuscoporia ferruginosa
Auricularia auricula-judae
Hypholoma fasciculare
Kuehneromyces mutabilis
Lycoperdon pyriforme
Mycena galericulata
Mycena haematopus
Peniophora quercina
Phlebia radiata
Physisporinus vitreus
Pluteus cervinus
Radulomyces molaris
Hyphodontia sambuci
Schizophyllum commune
Schizopora radula
Stereum ochraceoflavum
Trametes versicolor
Xylaria hypoxylon
Crepidotus epibryus
Agaricus silvaticus

Ecologie

Rode Lijst

Indicator

Laatste
waarneming

P
P
Sh
Sh
Sh
Sh
Sh
Sh
Sh
Sh
Sh
Sh
Sh
Sh
Sh
Sh
Sh
Sh
Sh
Sh
Sh
Sh
Sh
Sh
Sh
Sh
Sh
Sh
Sh
Sh
Sh
Sh
Sh
Sh
Sh
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5/11/2020
9/01/2016
18/11/2020
5/11/2020
5/11/2020
5/11/2020
23/10/2020
5/11/2020
7/11/2020
5/11/2020
5/11/2020
7/11/2020
5/11/2020
23/10/2020
5/11/2020
5/11/2020
24/01/2014
5/11/2020
19/02/2016
5/11/2020
23/10/2020
23/10/2020
23/10/2020
23/10/2020
5/11/2020
5/11/2020
5/11/2020
5/11/2020
23/10/2020
23/10/2020
5/11/2020
5/11/2020
5/11/2020
5/11/2020
7/11/2020
5/11/2020
23/10/2020
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Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

Plooivoetstuifzwam
Geschubde inktzwam
Witte kluifzwam
Kastanjeparasolzwam
Stinkparasolzwam
Vaalroze parasolzwam
Paarse schijnridderzwam
Oranje dwergmycena
Draadsteelmycena
Melksteelmycena
Papilmycena
Gezellig taaisteeltje
Geelbruin plooirokje
Gewoon plooirokje
Langsteelfranjehoed
Conische franjehoed
Gewoon donsvoetje

Calvatia excipuliformis
Coprinus comatus
Helvella crispa
Lepiota castanea
Lepiota cristata
Lepiota subincarnata
Lepista nuda
Mycena acicula
Mycena filopes
Mycena galopus
Mycena vitilis
Mycenella trachyspora
Parasola leiocephala
Parasola plicatilis
Psathyrella conopilus
Psathyrella tephrophylla
Tubaria furfuracea

Ecologie
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St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
Sh
St
St
St
St
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Rode Lijst

Indicator

Laatste
waarneming
5/11/2020
5/11/2020
31/10/2020
5/11/2020
5/11/2020
5/11/2020
5/11/2020
5/11/2020
5/11/2020
7/11/2020
5/11/2020
5/11/2020
23/10/2020
5/11/2020
5/11/2020
5/11/2020
23/10/2020

GE

86

Natuurpunt is de grootste natuurvereniging in
Vlaanderen. Duizenden vrijwilligers en 400 professionele
medewerkers werken voor de bescherming van belangrijke
leefgebieden, soorten en landschappen. Om dit doel te
bereiken beschermt de vereniging de resterende natuur
in Vlaanderen door gebieden aan te kopen en beheren,
door soorten en leefgebieden te bestuderen en
monitoren, door mensen kennis te laten maken met de
natuur en door beleidsbeïnvloeding op lokaal, regio-naal
en Europees niveau. Natuurpunt beheert meer dan
22.800 ha natuur verspreid over 500 natuurgebieden.
110.000 families zijn lid van Natuurpunt.

