Zaterdag 3 MEI 2009 van 13.30 u tot 15.30 u
GEBIED: DE KEYFHEIDE TE MEERHOUT UURHOK

LOCATIE: C6 - 41 - 43

AANWEZIGEN: Alain Phillips, Rita Dehouwer, Johan Rottiers, Jos Mertens, Roger Buyl, Martin Geboers, Jan Dirkx, Jo Dox, Luc
Vandenbergh, Eric Cools, André Vanhoof, Paul Wouters en Marianne Horemans.
WEER:

bewolkt, af en toe opklaringen en droog, temperatuur tussen 12°C en 16°C

COÖDINATEN VIA GPS

ECOLOGISCHE WERKGROEP MEANDERLAND

Hoogtekaart: Luc Vandenbergh
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MONITORINGTYPE: stuifduin met droge heide omrand door bos
Binnen de droge heide kunnen als gevolg van allerhande verstoringen (overbegrazing, brand, overbetreding) regelmatig onbegroeide
zandverstuivingen voorkomen. De begroeiing ontwikkelt langzaam langs diverse successiestadia. Van zodra er initiële bodemvorming onder
invloed van laagblijvende cryptogamen- en/of grazige vegetatie optreedt, kunnen er zich dwergstruiken (heide) vestigen. De structuur van de
kruid- en dwergstruiklaag is zeer open. Wanneer verder een regelmatige verstoring uitblijft, treedt er op termijn een ontwikkeling naar droge
heide op, gedomineerd door Struikhei. (bron: Systematiek van natuurtypen voor Vlaanderen Heide en landduinen)
ABIOTIEK: het betreft hier een zandige bodem die gemakkelijk vocht doorlaat. Met het wegsijpelen van het water verdwijnen voedingsstoffen
en mineralen uit de bovenste laag naar de diepte, dit proces noemt men podzolering.
BEHEER:
Het gemeenschappelijke gebruik van gronden heeft bijgedragen tot het ontstaan en het eeuwenlange behoud van heidebiotopen. De
dorpsbewoners pasten op de gemene heide een beheerstechniek toe, die een verschraling van de bodem en de verjonging van heidebegroeiing
teweegbracht. Spontane verbossing kreeg daardoor geen kans. Het heidebeheer bestond in het verleden uit een amalgaan van gebruiksrechten.
Begrazen, maaien en plaggen beïnvloedden de vegetatie in sterke mate, terwijl de truf-, klei, leem- en zandwinning de bodemrijkdommen
prijsgaven. (bron Natuurfocus 4(2) juni 2005) De heide was een essentieel onderdeel in de tradionele landbouw tot 1900.
Wat hier op de Keyfheide nog rest aan heide is een klein relict van het vroegere heidelandschap omringd door landbouwvelden. Daarom dient
een beheer te worden toegepast om zoveel mogelijk het heidebiotoop in stand te houden. Verschillende typische korstmossen zoals fijn kraakloof
hebben open plekken in het zand nodig. Daarom dienen er regelmatig open plekken vrijgemaakt worden. Door de verhoogde stikstofdepositie uit
de lucht verloopt de zandfixatie vlugger en groeien meer duin en stuifzandvlekken dicht met struisgrassen. Daarnaast leggen ook grijs
kronkelsteeltje en haarmossen grote delen zand vast. Het open maken van stuifzand en het ontbossen van het landschap volgens de dominante
windrichting, zijn de aangewezen maatregelen die zouden moeten genomen worden om een sterkere windwerking toe te laten. Ook is plaggen
een effectieve maatregel om mineralen af te voeren maar geeft geen garantie dat de heide achteraf succesvol herstelt en dat d e bedreigde
plantensoorten zich terug vestigen. (info uit artikel van Geert De Blust Natuurfocus 4(2))
Een groot gedeelte van het terrein is verbost met zomereik, berk en grove den, enkel het centrale deel van de stuifduin is nog heide met open
zandweggetjes.
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Foto Jan Mangelschots: 22 november 2008

Foto: heideherstel op de Keyfheide 03.05.2009

Beheerswerken door de vrijwillergsploeg. Op het terrein
worden regelmatig kleinschalige beheerswerken toegepast,
zoals plaggen, verwijderen humuslaag, bestrijding Amerikaanse
vogelkers etc.

Tijdens de jaarlijkse werkdag van Natuurpunt in november 2007
werd veel Amerikaanse vogelkers verwijderd. Oude struikhei sterft
af en op enkele plaatsen werden er proefvlakken geplagd om de
strooisellaag te verwijderen. Op deze manier hopen we de struikhei
te verjongen. Hier en daar verschijnen reeds de eerste nieuwe
kiemplantjes van struikhei.

DOELSTELLINGEN: verbossing van de heide tegengaan en zorgen voor voldoende dynamiek zodat er open plekken met zand blijven voor de
pioniervegetaties en insecten die aan dit soort biotoop gebonden zijn.
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ABUNDANTIE VOLGENS TANSLY SCHOOL:
- d = dominant, overheersend. Men kan de dominerende soorten in verschillende vegetatielagen vinden
- a = abundant veel tot uitbundig aanwezig
- f = frekwent regelmatig te vinden
- o = occasioneel hier en daar ; 21-30 exx in de opname
- z = zeldzaam 3 -20 exx in de opname of r: van het Eng.: rare.
- s = sporadisch, zeer zeldzaam, (1-2 exx in de opname)
nota: i) Wanneer 2-3 soorten samen domineren komt c (co-) voor de letter d.
ii) Wanneer plaatselijk dominante of abundante of frekwente soorten zijn vastgesteld gaat de letter l (=lokaal) vooraf, ld, la .....
iii) Naargelang het verspreidingspatroon kan worden gecodeerd:
- frekwent tot abundant (f/a)
- okkasioneel tot frekwent (o/f) enz.
AANGETROFFEN SOORTEN: perceel 1 droge heide en voorste bosrand
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Planten
Foto: Veelbloemige veldbies (Luzula multiflora)
Veelbloemige veldbies groeit in dichte pollen vooral in vochtige, schrale hooilanden, onder meer in
blauwgraslanden. Het is een voorzomerbloeier. Bij bemesting verdwijnt deze soort. Ook kan men haar
veelvuldig aantreffen op lichte open plekken in bossen op zure, arme en dikwijls niet erg vochtige
grond, bijvoorbeeld langs bospaden, op kapvlakten en op de wortelkluit van omgewaaide bomen.
Veelbloemige veldbies is in heideachtige omgeving aan te treffen, op spaarzaam begroeide plekken op
sterk humeuze tot venige, dikwijls min of meer verdroogde grond.

Foto (Jan Mangelschots) : Buntgras (Corynéphorus canéscens)
Buntgras leidt de vegetatieontwikkeling in op kaal geworden plaatsen waar een bos-, heide- of
grasbegroeiing haar greep op de bodem verloren heeft. Afgezien van enkele bodemwieren is
buntgras de eerste bedwinger van zandverstuivingen. Het weet zich te handhaven in een biotoop
gekenmerkt door een onsamenhangend en beweeglijk substraat en grote voedselarmoede,
waterschaarste en temperatuurwisselingen, anderzijds door een overvloed aan zonlicht. Vaak groeit
buntgras op zuidhellingen, waar de temperatuur aan het oppervlak bij zonnig weer overdag tot 60°C
kan oplopen. Buntgras gedijt het best in uitgesproken open vegetaties.

Foto: Heidespurrie (Spergula morisonii)
Heidespurrie is een plant uit de Anjerfamilie en is vooral een plant van stuifzandgebieden. Als
enige eenjarige plant weet zij zich te handhaven in zandverstuivingen, waar verder alleen
korstmossen en enkele grassoorten zich thuisvoelen. Zij staat hier niet in het stuivende zand, maar
overwegend op iets humeuze plekjes, bijvoorbeeld in de buurt van vliegdennen (grove den).
Heidespurrie overzomert als zaad.
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WETENSCHAPPELIJKE
NAAM

NEDERLANDSE NAAM

Calluna vulgaris
Carex arenaria
Cerastium semidecandrum
Corynephorus canescens
Dryopteris carthusiana
Festuca filiformis
Holcus lanatus
Hypochaeris radicata
Luzula campestris
Luzula multiflora
Molinia caerulea
Nardus stricta
Plantago lanceolata
Plantago major
Poa annua
Rumex acetosella
Rumex obtusifolius
Silene dioica
Spergula morisonii
Stellaria media
Taraxacum
Veronica agrestis

Struikhei
Zandzegge
Zandhoornbloem
Buntgras
Smalle stekelvaren
Fijn schapengras
Gestreepte witbol
Gewoon biggenkruid
Gewone veldbies
Veelbloemige veldbies
Pijpenstrootje
Borstelgras
Smalle weegbree
Grote weegbree
Straatgras
Schapenzuring
Ridderzuring
Dagkoekoeksbloem
Heidespurrie
Vogelmuur
Paardenbloem
Akkerereprijs
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ABUNDANTIE
TANSLEY
SCHAAL
A/LD
O
O
LO
S
F
LZ
LF
LF
F
LO
F
S
S
Z
LF
S
LO
F
O
O
S

OPMERKINGEN

Doelsoort RL status achteruitgaand

Doelsoort RL status achteruitgaand

Doelsoort RL status achteruitgaand

Nog niet in bloei
Doelsoort RL status momenteel niet bedreigd
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Plantenvegetatie ten Westen tussen punt 3 en 4

De kleine bosgordel ten Westen van het centrale deel van de
Keyfheide heeft een invloed van stikstofdepositie door het storten
van tuinafval aan de rand met de weg. De Amerikaanse vogelkers
is hier nog niet helemaal uit het stuk verwijderd. De hier
aangetroffen soorten zijn dan ook gemengd met tuinplanten.

WETENSCHAPPELIJKE
NAAM

NEDERLANDSE NAAM

Achillea millefolium
Aegopodium podagraria
Alliaria petiolata
Anthriscus cerefolium
Anthriscus sylvestris
Carex pilulifera
Cerastium fontanum
Cerastium glomeratum
Chaerophyllum temulum
Chelidonium majus
Cirsium arvense

Duizendblad
Zevenblad
Look-zonder-Look
Echte kervel
Fluitenkruid
Pilzegge
Gewone hoornbloem
Kluwenhoornbloem
Dolle kervel
Stinkende gouwe
Akkerdistel
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ABUNDANTIE
TANSLEY
SCHAAL
LO
LF
LF
LO
LO
LF
S
S
LF
LF
LZ

OPMERKINGEN

keukenkruid, verwilderd
RL status momenteel niet bedreigd
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Convallaria majalis
Danthonia decumbens
Dryopteris filix-mas
Epilobium angustifolium
Epipactis helleborine
Galeopsis tetrahit
Galium aparine
Geranium molle
Hedera helix
Hypericum perforatum
Lamium album
Lamium maculatum
Lamium purpureum
Linaria vulgaris
Lunaria annua
Poa pratensis
Polygonum aviculare
Prunella vulgaris
Ranunculus acris
Ranunculus ficaria
Ranunculus repens
Rumex crispus
Sedum rupestre
Sedum telephium
Solanum dulcamara
Stellaria holostea
Stellaria media
Trifolium repens
Urtica dioica
Veronica hederifolia

Lelietje-van-dalen
Tandjesgras
Mannetjesvaren
Wilgenroosje
Brede wespenorchis
Gewone hennepnetel
Kleefkruid
Zachte ooievaarsbek
Klimop
Sint-Janskruid
Witte dovenetel
Gevlekte gele dovenetel
Paarse dovenetel
Vlasbekje
Tuinjudaspenning
Veldbeemdgras
Varkensgras
Gewone brunel
Scherpe boterbloem
Speenkruid
Kruipende boterbloem
Krulzuring
Tripmadam
Sedum (hemelsleutel)
Bitterzoet
Grote muur
Vogelmuur
Witte klaver
Grote brandnetel
Klimopereprijs
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LZ
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LO
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LF
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LA
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RL status achteruitgaand

tuinplant

+kiemplantjes

tuinplant
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Mossen

Foto: Gewoon Thujamos (Thuidium tamariscinum)
Gewoon Thujamos is een slaapmos en wordt ook wel boomvarentje genoemd vanwege het varenachtige
uiterlijk. Dit mos houdt van een bosgrond met een strooisellaag. Bladmossen vallen uiteen in 3 groepen:
topkapselmossen, slaapmossen en veenmossen. Slaapmossen hebben sterk vertakte, liggende stengels en
sporenkapsels die zijdelings op de stengels ingeplant staan. Bij topkapselmossen ontspringt het
sporenkapsel aan de stengeltop. De stengel staat rechtop en is doorgaans weinig of niet vertakt.
Veenmossen wijken af door het feit dat de takken in dichte bundels groeien en capabel zijn om enorme
hoeveelheden water op te nemen. De sporenkapsels ontspruiten aan de stengeltop en zitten meestal met
meerdere bijeen. (bron: Inleiding tot lichenen en mossen Natuurpunt Hans Vermeulen)

WETENSCHAPPELIJKE
NAAM

NEDERLANDSE NAAM

Atrichum undulatum
Aulacomnium androgynum
Brachythecium rutabulum
Campylopus introflexus
Dicranum scoparium
Eurhynchium praelongum
Hypnum cupressiforme
Hypnum jutlandicum
Orthotrichum affine
Orthotrichum diaphanum
Pleurozium schreberi
Polytrichum piliferum
Pseudoscleropodium purum
Rhytidiadelphus squarrosus
Rhytidiadelphus triquetrus
Thuidium tamariscinum
Ulota bruchii

Groot rimpelmos
Gewoon knopjesmos
Gewoon dikkopmos
Grijs kronkelsteeltje
Gewoon gaffeltandmos
Fijn laddermos
Gesnaveld klauwtjesmos
Heideklauwtjesmos
Gewone haarmuts
Grijze haarmuts
Bronsmos
Ruig haarmos
Groot laddermos
Gewoon haakmos
Pluimstaartmos
Gewoon thujamos
Knotskroesmos
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ABUNDANTIE
TANSLEY
SCHAAL
LF
LO
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Z
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S
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S
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LZ
LS
F

OPMERKINGEN

rand
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Korstmossen
De naam korstmos is eigenlijk een verkeerde naam. Ze zijn in het geheel niet verwant aan mossen. Korstmossen bestaan uit een alg en/of
blauwwier en een schimmel die zeer nauw samenleven. Het verschil tussen een mos en een korstmos (ook licheen genoemd) is gemakkelijk te
zien. Mossen vormen miniatuurplantjes en hebben meestal blaadjes en stengeltjes. Alleen de zogenoemde thalleuze levermossen wijken daarvan
af. Korstmossen hebben hoogstens schubjes, zijn plat of gelobd tot vertakt en kunnen allerlei kleuren hebben. Vermits lichenen geen wortelstelsel
ontwikkelen halen ze hun voeding uit de lucht en uit de ondergrond waar ze zich op bevinden. Hierdoor zijn zij gevoelig voor
luchtverontreiniging, vooral om vervuiling met zwaveldioxyde (S0²) en ammoniak (NH3). De gevoeligheid verschilt sterk tussen de soorten
onderling. Sommige soorten verdwijnen door vervuiling terwijl andere soorten positief reageren op vervuiling. Hierdoor kan de soortensamenstelling gebruikt worden als graadmeter van de intensiteit van vervuiling. Gebieden met een rijke ammoniakuitstoot bezitten veel meer
gele korstmossen. Korstmossen zijn ook zeer gevoelig voor klimaatwijzigingen. In heidegebieden komen vooral zuurminnende soorten voor.

Foto: Rood bekermos

Foto: Gewoon kraakloof

WETENSCHAPPELIJKE
NAAM

NEDERLANDSE NAAM

Cetraria aculeata
Cladina portentosa
Cladonia coccifera
Cladonia fimbriata
Cladonia floerkeana
Cladonia furcata

Gewoon kraakloof
Open rendiermos
Rood bekermos
Kopjes bekermos
Rode heidelucifer
Gevorkt heidestaartje

ECOLOGISCHE WERKGROEP MEANDERLAND

Foto: Open rendiermos
ABUNDANTIE
TANSLEY
SCHAAL
LS
LZ
Z
LO
Z
LO

OPMERKINGEN

Doelsoort
Doelsoort
Doelsoort
Doelsoort
Doelsoort
Doelsoort
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Bomen en struiken
De grove den (Pinus sylvestris) is een naaldboom die vooral op de zandgronden wijdverbreid aangeplant werd en hier op de heide als vliegden
voorkomt. De grove den heeft zeer diepe wortels en kan daardoor droge en warme zomers goed doorstaan. In de zomer kan de grove den zijn
sapstromen bijna geheel stil leggen, daardoor wordt de grove den wel heel kwetsbaar voor brand.
Zomereiken (Quercus robur) kunnen een zeer hoge leeftijd bereiken. De zomereik heeft een grote natuurwaarde als zeer belangrijke waardplant
voor vlinders en verschillende andere soorten insecten. Het is de boom bij uitstek voor gallen afkomstig van de galwesp, galmijt en galmug.

Foto: Brem Cytisus scoparius)
Deze struik uit de vlinderbloemenfamilie komt voor in warme gebieden op kalkarme, zanderige of
stenige bodem, zoals langs wegbermen, licht beweide terreinen en heidegebieden. De groene
plantdelen zijn zeer gevoelig voor vorst. De struik heeft ruitvormige, vijfkantige groene stengels. De
takjes werden vroeger gebruikt voor het maken van bezems. De struiken werden vaak aangeplant
voor het vasthouden van zand en voor bodemverbetering. Brem geeft zeker een meerwaarde in dit
heidebiotoop.

WETENSCHAPPELIJKE
NAAM

NEDERLANDSE NAAM

Acer pseudoplatanus
Betula pendula
Castanea sativa
Corylus avellana
Cytisus scoparius
Frangula alnus
Ilex aquifolium
Lonicera periclymenum
Malus sylvestris
Pinus pinaster
Pinus sylvestris

Gewone esdoorn
Ruwe berk
Tamme kastanje
Hazelaar
Brem
Sporkehout
Hulst
Wilde kamperfoelie
Wilde appel
Zeeden
Grove den
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TANSLEY
SCHAAL
S
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OPMERKINGEN

zaailing
zaailingen

+ verschillende kiemplantjes
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Populus tremula
Prunus avium
Prunus serotina
Quercus robur
Quercus rubra
Robinia pseudoacacia
Rubus fruticosus groep
Salix caprea
Salix multinervis
Sambucus nigra
Sorbus aucuparia
Tilia spec.

Ratelpopulier
Zoete kers
Amerikaanse vogelkers
Zomereik
Amerikaanse eik
Robinia
Braam
Boswilg
Bastaardwilg
gewone vlier en peterselievlier
Wilde lijsterbes
Linde

S
S
LA
F
LO
LF
O
S
S
S
O
S

wordt bestreden, weinig natuurwaarde, niet inheems

duidt op een plaatselijk voedselrijke grond
kruising Salix aurita x cinerea (Heukels flora)
peterselievlier, dezelfde soort met andere bladvorm
zaailing

Vlinders
Op de heide komen niet zoveel dag- en nachtvlinders voor.
Foto: Gewone heispanner (Ematurga atomaria)
Deze dagactieve nachtvlinder vliegt bij warm weer en komt voor in heidegebieden, schrale
graslanden en veengebieden. Is in vrijwel alle heideterreinen in België en Nederland aan te
treffen. Als waardplant heeft hij struikhei, gewone rolklaver, knoopkruid, verfbrem, gagel en
andere kruidachtige planten en struiken.
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Foto: rups van de Kromzitter (Asteroscopus sphinx)
Deze nachtactieve nachtvlinder komt voor in bossen en bosachtige streken. Als waardplant heeft de
rups een grote verscheidenheid aan bomen en struiken, waaronder boswilg, hazelaar, zomereik,
sleedoorn, Spaanse aak en gewone es. De rupsen zijn zowel overdag als 's nachts actief en rusten
meestal aan de onderkant van takjes met het voorste deel van het lichaam omhoog gekromd
(vandaar de naam kromzitter).

Foto: rups van de Donsvlinder (Euproctis similis)
De 's nachts actieve vlinders vliegen jaarlijks in één generatie. De rups heeft als waardplant
verschillende loofbomen en struiken, zoals boswilg, sleedoorn, zomereik, appel en sporkehout. De
Donsvlinder komt vrij algemeen voor in iets vochtige, open bossen. De Keyfheide is een centraal stuk
droge heide omringd door gemengd loofbos en grove den. De rups op de foto zit op zomereik.

WETENSCHAPPELIJKE
NAAM
Acrocercops brongniardella

NEDERLANDSE NAAM

AANTAL EXEMPLAREN

OPMERKINGEN

Zilvermijnmot

enkele larven van deze bladmineerder

Anthocharis cardamines
Asteroscopus sphinx
Ematurga atomaria
Euproctis similis
Gonepteryx rhamni
Pararge aegeria
Pieris napi

Oranjetipje
Kromzitter
Gewone heispanner
Donsvlinder
Citroenvlinder
Bont zandoogje
Klein Geaderd witje

1
1 rups
meerder exemplaren
1 rups
1
2
1

larve in zilverkleurige blaasmijn op
eik
westelijk deel
nachtvlinder
dagactieve nachtvlinder
nachtvlinder
op centrale heide
op centrale heide
westelijk deel
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Spinnen
Heidevelden zijn niet al te rijk aan ongewervelde dieren, maar sommige groepen zijn er goed vertegenwoordigd. Opvallend zijn de relatief
talrijke roofzuchtige ongewervelden, gaande van de grote libellen tot spinnen, mieren en solitaire wespen. Sommige heidegebieden zijn voor
Rode Lijst-soorten (afgekort RL) hotspots voor spinnen. Zandgrond warmt snel op in de zon. Je vindt op de heide daarom vaak
"warmteminnende spinnensoorten".
Foto: Driestreepspin (Mangora acalypha)
Deze kleine wielwebspin (3-3,5 mm mannetje en 5-6 mm vrouwtje) bouwt haar wielweb dicht boven
de bodem. Deze spin komt algemeen voor in warme, zonnige plaatsen met lage vegetatie, vooral op
schraalgraslanden en heidegebieden.

Foto: eicocon lantaarnspin (Agroeca specimen)
Dit is een eicocon van een Lantaarnspin. Er bestaan meerdere soorten lantaarspinnen die dit soort
eicocons maken. Het wordt ook wel Feeënlampje genoemd. Het vrouwtje maakt deze eicocons vast
aan bijvoorbeeld pijpenstrootje of een heidestruik. Ze werkt twee dagen aan haar eicocon.
Aanvankelijk ziet de eicocon nog spierwit en heeft het een mooie lampvormige vorm (vandaar de
naam feeënlampje), de tweede dag bedekt de spin haar eicocon met aarde en plantendeeltjes om het
geheel te camoufleren. De spin is nachtactief.
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Foto: eicocon Tijgerspin of Wespspin (Argiope bruennichi)
De Tijgerspin wordt ook wel wespspin genoemd vanwege haar opvallende geel-(wit)-zwarte
strepenpatroon. Door deze kleuren schrikt de spin haar belagers af. Oorspronkelijk was de
Tijgerspin een Zuid-Europese soort. Sinds zo'n twintig, dertig jaar geleden is de spin echter steeds
noordelijker gaan opduiken. Een mogelijke verklaring hiervoor is de opwarming van het klimaat.
Deze spin wordt gevonden op heide, maar ook in wegbermen, grasland en de laatste jaren ook in
tuinen. Tegen het einde van de zomer spint het vrouwtje van de Tijgerspin verschillende grote
papierachtige, bruine eicocons. Die hebben vaak de vorm van een kruik en bevatten soms tot wel
vierhonderd eitjes.
WETENSCHAPPELIJKE
NAAM
Agroeca specimen
Argiope bruennichi
Euophrys frontalis
Mangora acalypha
Pardosa specimen
Pisaura mirabilis
Zora specimen

NEDERLANDSE NAAM
Lantaarnspin spec.
Tijgerspin of Wespspin
Gewone zwartkop
Driestreepspin
Wolfspin specimen
Kraamwebspin
Stekelpootspin specimen

AANTAL EXEMPLAREN

1
1

OPMERKINGEN
eicocon
eicocon

1

vrouwtje met eicocon

1

vrouwtje met eicocon

Wantsen en Kevers
Foto (Luc Vandenbergh): Bastaardzandloopkever (Cicindela hybrida)
Zandloopkevers zijn krachtig vliegende rovers, met grote ogen en grote krachtige kaken. Ze zijn alleen actief
als de zon schijnt en jagen op alle mogelijke insecten. De prooi wordt in stukjes geknipt en opgezogen nadat er
verteringssappen werden toegevoegd. Met hun lange poten kunnen ze snel lopen en ze vliegen ook zeer snel.
De larve leeft in een gang in de grond en grijpt passerende prooien vanuit haar tunneltje. Na anderhalf jaar
verpopt de larve en pas in de lente van het volgende jaar komt de kever tevoorschijn.
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Foto: Driehoornmestkever (Typhoeus typhoeus) (foto genomen op de Keyfheide op 14.03.2009)
De driehoornmestkever heeft een opvallende rol. Mestkevers zorgen voor permanente microhabitats van
open zand in de heide, die nodig zijn voor de typische ongewervelden van open zandige terreinen (bijv.
loopkevers zoals de groene en de bastaardzandloopkever). Mestkevers spelen een belangrijke rol bij de
afbraak van dierlijke mest. Mest- en aaskevers zijn de opruimers van de natuur. Zij verwerken organisch
materiaal dat anders slechts langzaam zou afgebroken worden. De kever is te herkennen aan de drie uitstekende "horens", twee aan weerszijden van het halsschild en een in het midden die wat kleiner blijft. Bij
de vrouwtjes zijn slechts sporen van de tanden te zien, bij de mannetjes zijn de horens aanzienlijk langer.

WETENSCHAPPELIJKE
NAAM
Cantharis obscura
Cicindela hybrida
Phosphuga atrata
Typhoeus typhoeus
Poecilus lepidus

NEDERLANDSE NAAM

AANTAL EXEMPLAREN

OPMERKINGEN

Zwart soldaatje
Bastaardzandloopkever
Slakkenaaskever
Driehoornmestkever

1
enkele exemplaren
2
1
1

volledig zwart,uitgez.rand halsschild
doelsoort RL status achteruitgaand
dieet, voornamelijk huisjesslakken
dagactieve soort van heidevegetatie

Amfibieën en reptielen
WETENSCHAPPELIJKE
NAAM
Rana temporaria
Lacerta vivipara

NEDERLANDSE NAAM

AANTAL EXEMPLAREN

OPMERKING

Bruine kikker
Levendbarende hagedis

1
2

doelsoort RL status zeldzaam

NEDERLANDSE NAAM

AANTAL EXEMPLAREN

OPMERKING

Konijn

1

Zoogdieren
WETENSCHAPPELIJKE
NAAM
Oryctogalus cuniculus
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Sprinkhanen
Droge gevarieerde heidevelden zijn belangrijke sprinkhaanbiotopen. De meeste soorten zijn droogteminnend.
Foto: Gewoon doorntje (Tetrix undulata)
Deze doornsprinkhaan komt algemeen voor op de binnenlandse zandgronden en plaatselijk in de
kuststreek. Als biotoop verkiest hij allerlei vochtige plekken op zandig substraat (bijvoorbeeld
langs venoevers en op lichte bospaden). Het is een vlekkerige, bruine doornsprinkhaan met een
dakvormig halsschild dat ongeveer tot aan de achterknie reikt. De achtervleugels reiken bijna tot
aan het uiteinde van het halsschild. De soort is normaal kortdoornig, maar incidenteel komen ook
langdoornige enkelingen voor. Hij kan verward worden met het kalkdoorntje en het bosdoorntje.

WETENSCHAPPELIJKE
NAAM
Tetrix undulata
Bijen, wespen en mieren

NEDERLANDSE NAAM

AANTAL EXEMPLAREN

OPMERKING

Gewoon doorntje

1

aan bospad

Foto: Kale bosmier (Formica polyctena)
Mieren voelen zich bijzonder thuis op de zandige bodemgrond van heidevelden, vooral waar
grassen groeien. Men kan op de heide soorten aantreffen van de geslachten Myrmica
(steekmieren) en Lasius (schubmieren), maar ook van Formica (rode bosmier) en
Tetramorium (zaadmieren). Heidebewonende mieren bouwen hun nest soms diep onder de
grond om geen last te hebben van de droge wind en eventuele heidebranden.
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Foto: Solitaire bij specimen
Deze bijen leven solitair. Solitaire bijen en hommels vormen een ecologisch zeer waardevolle
groep. Ze zijn belangrijk voor tal van natuurlijke processen, maar er is nog maar weinig onderzoek
naar verricht. Van alle plantensoorten is 67% voor de bestuiving afhankelijk van insecten. Er zijn
meer dan 330 wilde bijensoorten die in België voorkomen. In het voorjaar komen de solitaire bijen
uit hun nest gekropen. 70% van de soorten nestelen in gegraven gangetjes in de grond, in
stijlwanden of in lemen muren. De andere soorten nestelen in bestaande holtes zoals braamstengels,
kevergangen in oud hout en afgebroken rietstengels. (bron Natuurfocus 3(4))

Foto: Bloedbij specimen
Bloedbijen zijn koekoeksbijen die parasiteren op zand- en zijdebijen. Het vrouwtje van de
bloedbij eet het eitje van de zand of zijdebij op, vervolgens legt ze haar eigen eitje bij de al
aanwezige voedselvoorraad van stuifmeel en nectar van de zand- of zijdebij.

WETENSCHAPPELIJKE
NAAM
Apis mellifera
Formica polyctena
Sphecodes

NEDERLANDSE NAAM

AANTAL EXEMPLAREN

Solitaire bij specimen
Honingbij
Kale bosmier
Bloedbij specimen

10 tal
1
3 tal nesten
10 tal
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Vogels
WETENSCHAPPELIJKE
NAAM
Corvus corone
Cuculus canorus
Erithacus rubecula
Fringilla coelebs
Phylloscopus collybita
Turdus merula
Turdus philomelos

NEDERLANDSE NAAM

AANTAL EXEMPLAREN

OPMERKING

Zwarte kraai
Koekoek
Roodborst
Vink
Tjif-tjaf
Merel
Zanglijster

3
1
1
1
1
1
1

overvliegend
zangpost
steeds in de buurt
gezien
zangpost
zangpost
zangpost

Insecten
Foto: valkuil larve mierenleeuw (Myrmeleontidae)
De mierenleeuw is een insect uit de familie van de mierenleeuwen. De valkuil van de larve
is een trechtervormig kuiltje en wordt door de larve gegraven door spiraalsgewijs achteruit
te lopen. Deze valkuil dient om mieren en andere kleine geleedpotigen zoals spinnetjes in
de val te laten lopen. Als een diertje eenmaal op de helling loopt, kan het niet meer terug en
glijdt het omlaag, waar de kaken van de larve snel toeslaan en de prooi leegzuigen. Omdat
regen, graasdieren, wind etc. de valkuil vernielen, worden afgeschermde locaties gekozen,
zoals onder een boom of een overhangende steen. De larve leeft twee tot drie jaar en
verpopt daarna om na ongeveer drie weken als imago tevoorschijn te komen.

WETENSCHAPPELIJKE
NAAM

Biorhiza pallida
Cynips longiventris
Cynips quercusfolii

NEDERLANDSE NAAM

AANTAL EXEMPLAREN

OPMERKING

Bladwesp specimen
Rouwvlieg specimen
Aardappelgal
Stuitergal
Galappel

1
1
1 op zomereik
meerdere op zomereik
meerdere op zomereik

larve
dood exemplaar
gal van een soort galwesp
gal van een soort galwesp
gal van een soort galwesp
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Elateridae
Forficula auricularia
Isopoda
Myrmeleontidae
Syrphus vitripennis

Kniptor spec.
Gewone oorworm
Pissebed specimen
Mierenleeuw specimen
Kleine bandzwever

1 vrouw
10-tal kuiltjes
1

Geraadpleegde bronnen:
Nederlandse oecologische flora KNNV, Heukels flora Wolters-Noordhoff, Slakken in beeld KNNV, Vijver Sloot en Plas Tirion, Insectengids
Tirion, Veldgids Sprinkhanen en Krekels KNNV, De Loopkevers van Nederland & Vlaanderen JBU 2002, Insecten ANWB, Insecten Deltas,
Vlinders, Rupsen en Waardplanten Tirion, Veldgids Mossen KNNV, Beknopte Mosflora van Nederland en België KNNV, Vogelgids ANWB.
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