Geteld in het Maskobos
ken hadden te veel bladeren om ze goed te
kunnen zien. Niettemin kwamen we toch op
een 20-tal verschillende vogelsoorten uit.
De rest van de zondag stond meer in het
teken van ontspanning en creativiteit, maar
dat nam niet weg dat Hugo en Heidi gedreven verder gingen met het noteren van planten, paddenstoelen en mossen. Ook Patrick
was weer van de partij, maar de gevangen
spinnetjes waren nog te onvolwassen om al
te determineren. Hij bleef dus wat op zijn
honger zitten.
Ondertussen schoot de teller voorbij de 500
soorten, want Hans was ook gestart met het
ingeven van alle door hem gevonden kriebelbeestjes.
Marc Vandamme

Het zal je maar overkomen: we deden een schuchtere poging om enkele specialisten
warm te maken om het eerste weekend van juli soorten te komen tellen in het Maskobos
en iedereen was direct laaiend enthousiast. Zo liepen er op zaterdag 2 juli een 15-tal
verschillende specialisten rond elk op zoek naar zo veel mogelijk soorten.
Het begon al op vrijdagavond met een vleermuizenwandeling, geleid door Jan Talloen.
Het weer zat niet echt mee en de vleermuizen bleven wat achterwege. Toch slaagde
Jan er in om vol vuur het opgekomen publiek warm te maken voor deze mysterieuze
nachtdieren.
Ondertussen was een ganse ploeg nachtvlinderspecialisten neergestreken, die her
en der lichtvallen neerzette in het bos om
nachtvlinders te lokken. Na enkele uurtjes
slaap begon het determineren van de micro’s en de macro’s. Tegen de tijd dat de koffie klaar was, zaten ze al aan meer dan 100
verschillende soorten. Nadat alle motjes op
naam waren gebracht, werden ze terug vrij
gelaten en namen wij afscheid van de jeugdige bende die alweer vertrok naar een volgende missie in Luik.
Inmiddels kwamen nog meer specialisten
de grassen, planten, insecten, paddenstoelen, mossen, varens, libellen, amfibieën,
vlinders, vogels, bijen.. - kortom alles wat
groeit, bloeit, kruipt, loopt, zwemt, vliegt of
zoemt - inventariseren. De biodiversiteitsteller op onze telpagina bij waarnemingen.
be ging gestaag omhoog. Zo ook de temperatuur buiten en het enthousiasme van de
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tellers. Tegen 18u kon iedereen tevreden
naar huis maar toen moest Miguel nog aan
zijn ronde beginnen. Eerst werden de cameravallen, die al van de dinsdagavond werden
opgehangen, gecontroleerd. Zoals verwacht
hadden we nu ook beelden van “de vos van
het Maskobos” of kortweg: de Maskovos. De
egeltunnels leverden geen egelsporen op,
maar wel vele kleine, fijne muizenpootjes.
Dat beloofde dus veel goeds om de muizenvalletjes te controleren. Een eerste controleronde rond 22u leverde al direct heel wat
rosse woelmuizen op en ook enkele bosmuizen en zelfs één huisspitsmuis. Een tweede
controleronde rond middernacht leverde
dan weer meer bosmuizen op. Die gingen
blijkbaar liever later op pad. Van pad gesproken: een gewone pad vonden we ook op
onze nachtelijke ronde. Voor wie bedenkingen zou hebben bij het vangen van muizen:
bij de gebruikte valletjes blijven de muizen
ongedeerd en worden ze ter plaatse terug
vrij gelaten. Langer dan 2u duurt hun verblijf
in “vol pension” dus niet.
Zondagmorgen startte al vroeg met een vogelwandeling, maar daar was het duidelijk
niet de juiste tijd van het jaar voor. De vogels
waren stil, want ze hadden geen territorium
meer te verdedigen en de bomen en strui-

We sloten het weekend af op 571 verschillende soorten, wetende dat er nog vele
zouden bij komen. Sommige meegenomen
exemplaren moesten nog verder microscopisch onderzocht worden.
Conclusie: waar we 5 jaar geleden met een
beperkte groep zo’n 518 soorten vonden gespreid over een gans jaar, vonden we er nu
meer in één weekend. Al deze soorten zijn
terug te vinden op waarnemingen.be via de
link op onze website: www.natuurpuntjabbeke.be. Bij het “ter perse” gaan van deze
Spille stond de teller al op 616 soorten. Een
dikke merci aan alle tellers. Boudewijn heeft
weer inspiratie genoeg voor zijn rubriek:
“Gezien in het Maskobos”!
Marianne Vanlanduyt

