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Meetnetten in het Waasland 

Terugblik en vooruitzichten na 2 jaar tellen 



Natura 2000 en Vlaams prioritair? 



Meetnetten 
Wat & waarom? 

Bepalen	  van	  Vlaamse	  toestand	  en	  trends	  
• 78	  Europees	  beschermde	  &	  Vlaams	  prioritaire	  soorten	  

•  25 Plantensoorten 
•  Alle vogelsoorten 
•  53 andere diersoorten 

(amfibieën, dagvlinders, libellen, spinnen, sprinkhanen, 
zoogdieren, vleermuizen, kevers, slakken) 

• Verzamelen	  van	  harde	  cijfers	  
•  Lange termijn dataset 
•  Aanvulling op waarnemingen.be 
•  Ondersteuning Natuurbeleid 
•  Soortbeschermingsmaatregelen 



Hoe? 



Wie geeft zijn waarnemingen in op 
waarnemingen.be? 



Hoe? 



In het Waasland tellen we… 

3	  (6)	  planten	  

2	  dagvlinders	   2	  libellen	   1	  zoogdier	  

2	  Amfibiën	  

2	  mollusken	  

2	  Kevers	   Alle	  vogels	  



• Gefaseerde	  opstart	  
• Bestaande	  meetneIen	  verdergezet	  

• Samenwerking	  

Soortenmeetnetten 

En	  tal	  van	  lokale	  werkgroepen	  en	  vrijwilligers	  …	  



Waar? 



Terugblik op 2016 
Hoeveel	  meetneIers	  
telden	  in	  2016?	  
Meer	  dan	  330	  meetneIers	  
+	  alle	  trouwe	  vogeltellers	  

Hoeveel	  tellingen	  deden	  
jullie	  samen?	  

Wat	  brengt	  dat	  op?	  

Samen	  telden	  we	  in	  Vlaanderen	  
7674	  volwassen	  dieren	  
>8000	  nesten/	  eitjes/	  larven	  
>50	  nieuwe	  vindplaatsen	  

758	  tellingen	  op	  347	  locaVes	  
+	  >550	  ABV	  tellingen	  
+	  >300	  Dassenburchten	  
+	  71	  inhaalslag	  bezoeken	  



Amfibieën 



Rugstreeppad: Ecologie 

• Vrij	  uitgesproken	  pioniersoort	  

• Van	  oorsprong	  van	  (zeer)	  dynamische	  milieus	  
(duinpannen,	  grindrivieren,..),	  maar	  ook	  in	  groeves,	  
heidegebieden	  en	  ruderale	  terreinen	  

• Luide	  roep,	  vaak	  op	  warme	  avonden,	  maar	  vaak	  na	  regen	  

• Larven	  gelijken	  sterk	  op	  gewone	  pad.	  Juvenielen	  wel	  al	  
rugstreep!	  



Rugstreeppad: Telmethode 

-‐ 47	  gebieden	  met	  een	  driejaarlijkse	  cyclus	  
2017	  als	  testjaar	  

-‐ 3	  roepkoren	  bezoeken	  ‘s	  avonds	  
-‐  1	  mei	  –	  half	  juni	  
-‐ Aantal	  roepende	  mannetjes	  
-‐  Luisten	  op	  zelf	  gekozen	  vaste	  telpunten	  

-‐ 1	  bezoek	  voor	  voortplanVng:	  	  
larven	  scheppen	  
-‐  Juni	  –	  half	  juli	  
-‐ Aantal	  larven	  en	  aantal	  scheppen	  
-‐ Habitatkwaliteit	  

Tellers	  gezocht	  



Kamsalamander: Een kijk onder water 



Kamsalamander: Ecologie 

• Grootste	  watersalamander	  

• Even	  bloeddorsVge	  draak.	  	  
Past	  het	  in	  de	  bek,	  	  
dan	  wordt	  het	  opgeschrokt…	  

• Zet	  enkele	  100’den	  eieren	  af	  (vouwt	  blad	  eromheen)	  	  
=>	  risicospreiding	  

• Niet	  bestand	  tegen	  vis	  (en	  eutrofiëring)	  



Kamsalamander: Telmethode 

-‐ Steekproef	  van	  60	  locaVes	  	  
jaarlijks	  20	  te	  tellen	  

-‐ 2	  fuikvangsten	  
-‐ Vooravond	  fuiken	  uitzeIen	  
-‐ Minimum	  2	  fuiken	  per	  poel	  
-‐ Alle	  salamanders	  per	  fuik	  noteren	  

-‐ 1	  bezoek	  voor	  voortplanVng:	  larven	  scheppen	  
-‐  Begin	  juli	  
-‐ Aantal	  larven	  en	  aantal	  scheppen	  
-‐ Habitatkwaliteit	  



Kamsalamander: Herkenning 

• Handleiding	  met	  methodieken	  
• LarvendeterminaVe:	  
	   Kleine	  watersalamander	  
	   Vinpootsalamander	  
	   Alpenwatersalamander	  
	   Kamsalamander	  



Kamsalamander: Waar? 

Materialen	  beschikbaar!	  

Tellers	  gezocht	  



Dagvlinders 

Oranje	  zandoogje	  
•  TransecIellingen	  
•  3	  bezoeken	  
•  15	  juli	  –	  15	  augustus	  

Argusvlinder	  
•  TransecIellingen	  
•  6	  bezoeken:	  
	   3	  in	  mei	  
	   3	  tussen	  20	  juli	  –	  20	  augustus	  



Dagvlinders: Telmethode 

TransecIellingen	  
•  max	  1000m	  /	  transect	  
•  aantallen	  tellen	  per	  secVe	  (50m)	  
•  3	  keer	  tellen	  per	  vliegseizoen	  
•  Tussen	  10u	  en	  17u	  
•  Alleen	  bij	  goed	  vlinderweer:	  

zon:	  ≥	  17°C	   bewolkt:	  :	  ≥	  20°C	  	  
geen	  regen	   wind:	  ≤	  4	  bo	  



Argusvlinder 

30	  locaVes	  geselecteerd	  
jaarlijks	  10	  te	  tellen	  



• Is	  dit	  een	  klimaatverhaal?	  

Argusvlinder: resultaten 



Oranje zandoogje 

• 3	  tellingen	  tussen	  
15	  juli	  –	  15	  augustus	  

• 60	  locaVes	  geselecteerd	  
Jaarlijks	  20	  te	  tellen	  



Libellen 

In	  2017	  telden	  we:	  
-‐Variabele	  waterjuffer	  
-‐Vroege	  glazenmaker	  

•  2-‐3	  transecIellingen	  
•  mei-‐juni	  

•  Om	  de	  drie	  jaar	  



Libellen 30	  locaVes	  geselecteerd	  
jaarlijks	  10	  te	  tellen	  

Teller	  
gezocht	  

Libellenwerkgroep	  
Waasland	  



Libellen: Telmethode 

TransecIelling	  
•  Vaste	  route	  langs	  de	  oever	  

•  100m	  (max	  500m)	  per	  route	  

•  2-‐3	  tellingen	  per	  gebied	  

•  Telling	  tussen	  11u	  en	  16u30u	  

•  Bij	  goed	  libellenweer	  



• Foto’s	  tellingen	  



Inhaalslagen 



Ontdek	  jij	  een	  nieuwe	  populaVe	  
in	  het	  Waasland?	  



Inhaalslagen: Telmethode 

-‐ PotenVële	  leefgebieden	  
-‐habitats	  
-‐historische	  waarnemingen	  



Inhaalslagen: Kevers 

-‐ Vliegend	  hert	  
-‐  Zaklamp	  bij	  schemering	  
-‐  Juni	  -‐	  juli	  

-‐ Roestbruine	  kniptor	  
-‐  Feromoonvallen	  
-‐  Juni	  -‐	  augustus	  



Inhaalslagen: Mollusken 

-‐ Zeggekorfslak	  &	  PlaIe	  schijtoren	  
-‐  Slakkenwerkgroep	  Arianta	  



Inhaalslagen: Otter 



Inhaalslagen: Otter 



Inhaalslagen: Otter 



Inhaalslagen: Otter 

-‐ Start	  in	  2018	  

-‐ Zoeken	  naar	  sporen:	  
Spraints	  



Planten 



•  Populatietrend opvolgen 

•  Alle gekende vindplaatsen worden opgevolgd in een driejarige cyclus 

•  Geschikt biotoop afzoeken 

•  Track opnemen 

•  Gebruik van Floron-schaal 

Planten: Telmethode 



• Verderzeung	  ABV,	  BBV	  en	  watervogeltellingen	  
•  Nieuwe dynamiek 
•  Extra ondersteuning 
•  BBV: Avimap, 

ook losse waarnemingen nuttig met juiste broedcode 
•  ABV hokken adopteren? 

Vogels 

Bijkomende	  inventariseerders	  
zeer	  welkom	  !	  



Vogels: ABV 

-‐ Afdeling	  Wal	  
-‐  RECO	  gezocht!	  

-‐ Durmevallei	  

-‐ Stekene-‐	  	  
St.Gillis-‐Waas	  

-‐ Gent	  Bovenschelde	  

-‐ Noord-‐Oost-‐	  
Vlaanderen	  



Gestandaardiseerde	  meetneIen:	  
• Via	  MeetneIen.be	  

•  Speciaal ontworpen 

•  Bekijk locaties  
in uw buurt 

•  Reserveer locatie 

Invoer van data 



Vrijwilligers	  in	  heel	  Vlaanderen!	  

Waarom ook jij mee wil tellen?! 



Waarom ook jij mee wil tellen?! 

•  Intrinsieke	  moVvaVe	  
•  Gegevens worden gebruikt 

• Feedback	  

• Ondersteuning	  

• Opleidingen	  

• Materialen	  

• Het	  is	  leuk!	  



Bedankt voor jullie aandacht 

hannes.ledegen@natuurpunt.be	  
www.meetneIen.be	  

Met speciale dank aan alle vrijwilligers! 

Fotografen:	  	  
Jos	  Van	  de	  Ven,	  Wim	  Verschraegen,	  Hugo	  Willocx,	  Johan	  Steupaert,	  Luc	  Simons,	  
Robert	  Pieters,	  Annika	  Vermaat,	  Lex	  Peeters,	  Wim	  Veraghtert,	  Peter	  van	  der	  
Schoot,	  Tobias	  Ceulemans,	  Anna	  Schneider,	  Marc	  Herremans,	  Hannes	  Ledegen,	  
Francois	  van	  Bouwel,	  Peter	  Gabriels,	  Leo	  Vaes,	  Maarten	  Jacobs,	  Benoit	  Huc,	  
Thomas	  Gyselinck,	  Jo	  Packet,	  Diane	  Appels,	  Robert	  Pieters,	  Marc	  Detollenare,	  
Didier	  Plu,	  Jonas	  Dillen	   	  

	   	   	  

Meer info aan de stand 


