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Ondanks het feit dat er slecht weer was
voorspeld, kwamen toch een tiental mensen
opdagen voor de voorjaarsexcursie in het
Zonienwoud (Hoeilaart, UTM: FS0024) op 2 mei
2010. Ook twee plaatselijke boswachters kwamen
Jangs en waren zo vriendelijk om geschikte
plaatsen aan te duiden waar we naar
macroinvertebraten (waterbeestjes) konden zoeken.
De eerste vijver die we onderzochten, was de
Ganzepootvijver. Deze vijver was vorig jaar nog
geruimd en er werden dan ook weinig taxa
waargenomen (Tabel 1). Dit resulteerde in een
Belgische Biotische Index (BBI) van 5, wat
overeenstemt met een matige waterkwaliteit (DE
PAUW & V ANNEYEL, 1991 ). De drie vijvers
stroomafwaarts van de Ganzepootvijver (de
Lindevijver, de Putselvijver en de Keizer
Karelvijver) scoorden beter en hadden alle een
goede waterkwaliteit (Tabel 1).
Degenen die nog niet helemaal uitgeregend
waren, trokken in de namiddag naar de bronnen
van de Ij se. Ondanks het feit dat er niet veel taxa
werden waargenomen, scoorde de waterkwaliteit
toch goed (BBI=8) doordat er twee genera
steenvliegen werden aangetroffen . Steenvliegen
zijn dan ook indicatoren van een goede
waterkwaliteit (LOCK & GOETHALS, 2008).
Naast macroinvertebraten werd er natuurlijk ook
naar andere ongewervelden gekeken, vooral kevers
kregen hierbij heel wat aandacht (Tabel 2).
Van de gevonden loopkevers is er volgens de
recente Vlaamse Rode Lij st (DESENDER et al.,
2008) een soort bedreigd: Bembidion semipunctatum (een soort van oevers van stilstaand
water); twee soorten zeldzaam (Abax parallelus en
Bembidion deletum: twee soorten van bossen) en
een soort kwetsbaar (Bembidion bruxellense: een
soort van oevers van stilstaand oligotroof water).

Fig. I: Inventariseren van waterbeestjes aan de
Lindevijver (foto Kevin Gielen)

Fig. 2: Regen op de Putselvijver (foto Kevin Gielen).

Van de 20 aangetroffen soorten hebben er 8 een
voorkeur voor b ossen, 6 een voorkeur voor
vochtige biotopen, twee soorten zijn typisch voor
oevers van stilstaand oligotroof water, 3 soorten
voor oevers van stilstaand eutroof water en een
soort voor droge biotopen .
Dankwoord

Voor de toelating om deze excursie te organiseren in
het Zonienwoud danken we regiobeheerder Patrick
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Fig. 3: Bronzone van de Ijse (foto Kevin Gielen).

Fig. 4: Zoeken naar loopkevers in het bos (foto Kevin
Gielen).

H UVENNE en boswachter Dirk RAES (Agentschap voor
Natuur en Bos).
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Tabel I. Overzicht van de waargenomen macro invertebraten en de Belgische biotische index voor de vijf staalnameplaatsen.
Groep
Taxon
Bron Ganzcpoot- Linde- PutsclKcizcr
ljse
vijver
vijver
vijver Karelvijver
Plathelminthes Dugesia
•
•
Oligochaeta
•
Tubificidae
•
•
•
•
Hirudinea
Erpobdella
•
Hirudinea
Piscicola
•
Mollusca
Bathyomphalus comortus
•
Mollusca
Bithynia tentaculata
*
*
Mollusca
Lymnaea peregra
*
*
Mollusca
Valva/a piscinalis
*
Acari
Hydracarina
•
•
*
*
Crustacea
Asellr1s aquaticus
•
•
•
Crustacea
Gammarus pule.x
•
•
*
*
*
Diptera
Chironomidae non thummi-plumosus
•
•
*
*
*
Diptera
Culicidae
•
•
Megaloptera
Sia lis lrllaria
Hemiptera
•
Aquarius paludrmr
Hemiptera
Corixa prmctata
Hemiptera
•
Gerris /acusrris
•
Hemiptera
Hydrom etra stagnorum
•
Hemiptera
Notonecta glauca
•
•
Odonata
Erythromma najas
•
Coleoptera
Hygrotus versicolor
•
Coleoptera
Rlrantus pulverosus
•
Coleoptera
Laccobius minutus
•
•
•
Coleoptera
Scirtidae
Ephemeroptera Caenis robusta
•
Ephemeroptera Cloeon dipterrmr
•
•
•
•
Trichoptera
Leptocerus tineiformis
*
Trichoptera
Limnephilus flavicomis
*
Trichoptera
Limnephilus lunatus
*
Trichoptera
Myswcides long icomis
Trichoptera
Triaenodes bicolor
*
Plecoptera
Nemoura cinerea
*
Plecoptera
Nemurella pictetii
*
Belgisc hc
8
5
7
7
8
Biotischc Index
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Tabel 2. Overzicht van de waargenomen soorten terrestrische i!!Verh:·:Jraten.
ISOPODA (PISSEBEDDEN)
Oniscus asellus
Porcellio scaber
Trichoniscus pusillus
OPILIONES (BOOIWAGENS)
Rilaena triangularis
CHILOPODA (DUIZENDPOTEN)
Lithobius foificatus
DIPLOPODA (MILJOENPOTEN)
Glomeris marginata
PLECOPTERA (STEENVLIEGEN)
Nemoura cinerea
Nemurella picteti
ORTHOPTERA (SPRINKHANEN)
Pholidoptera griseoaptera
Tetrix subulata
Tettix undulata
MEGALOPTERA (ELZENVLIEGEN)
Sialis lutaria
HYMENOPTERA (VLIESVLEUGELIGEN)
Formicidae (Mieren)
Leptothorax nylanderi
Myrmica ruginodis

Bembidio."Z ser.::"punctatum
Elaphru.r;,· cupr. 'US
Elaphros ripar: :ts
Leistus j1. /vib(,, his

Agonum assi:.·tile
Nebria hrev;;:ol/is
Notiophilus ~~iguttatus
Pterostichus niger
Pterostichus nigrita

Stenolophus mixtus
Chrysomelidae (Baantjes)
Phaedon armoraciae ( op Beekpunge)
Prasocuris junci (op Beekpunge)
Cryptophagidae (Barige schimmelkevers)
Telmatophilus typhae (in stengels lisdodde)
Erotylidae (Prachtzwamkevers)
Tritoma bipustulata (harde boompaddestoelen)
Helodidae (Moerasweekschilden)
Cyphon phragmiteticola
Heteroceridae (Oevergraafkevers)
Heterocerus fenestratus
Hydrophilidae (Spinnende waterkevers)
Anacaena limbata
Scarabaeidae (Biadsprietkevers)
Valgus hemipterus
Silvanidae (Graankevers)
Uleiota planata
Staphylinidae (Kortschildkevers)
Gabrius pennatus
Lesteva longelytrata

Paederus fuscipes
COLEOPTERA (KEVERS)
Cantharidae (Weekscbildkevers)
Cantharis pellucida
Carabidae (Loopkevers)

Abax ater
Abax para/le/us
Acupalpus jlavicollis
Agonum fuliginosum
Agonum marginatum
Anisodactylus binotatus
Asaphidion curtum
Bembidion articulatum

Philonthus quisquiliarius
Sepedophilus bipustulatus (harde boompaddestoelen)

Stenus bifoveo/atus
Stenus bimaculatus
Stenus cicindeloides
Stenus flavipes (harde boompaddestoelen)
Stenus rogeri
Stenus tarsalis
Trogophloeus rivularis
Tenebrionidae (Zwartlijven)
Bo/itophagus reticulatus (harde boompaddestoelen)
Diaperis boleti

Bembidion bruxellense
Bembidion deletum
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