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Zoogdieren
In de Schobbejakshoogte werden 18 soor-
ten zoogdieren aangetroffen. Ondanks de 
schrale bodem en het geringe aantal re-
genwormen is mol er algemeen verspreid. 
Hetzelfde geldt voor egel. Konijn is met wis-
selende aantallen het meest waargenomen 
zoogdier in de Schobbejakshoogte. Haas 
kan er eerder zeldzaam worden waargeno-
men. De meeste zoogdiersoorten werden 
gedetermineerd tijdens een JNM-kamp in 
1993. Toen werden er voornamelijk muizen 
en spitsmuizen gevangen met life-traps (en 
daarna weer losgelaten). Het meest bijzon-
dere dier was toen veldspitsmuis, een Rode 
lijst-soort, categorie ‘zeldzaam’. Verder 
werden toen ook gewone bosspitsmuis en 
dwergspitsmuis gevangen, naast dwerg-
muis, gewone bosmuis, rosse woelmuis en 
veldmuis. Met de batdetector werden bo-
ven de Schobbejakshoogte gewone dwerg-
vleermuis en laatvlieger waargenomen. De 
laatste komt er vaak jagen op driehoorn-
mestkevers. 

Van de kleine marterachtigen werden zo-
wel wezel, hermelijn als bunzing al waarge-
nomen, de laatste helaas vaak gevangen en 
gedood door jagers. Rode eekhoorn is een 
relatieve nieuwkomer in Ryckevelde. In de 
Schobbejakshoogte zelf wordt het dier re-
gelmatig gezien vanaf 2008. In 2011 wist 
een ree over de schapendraad te raken, 
maar vervolgens niet meer weg te raken. 
Het dier was gewond aan een voorpoot 
en het hoofd en werd dan maar door een 
opengezet hek weer bevrijd. Vos is al en-
kele decennia prominent aanwezig in Ryc-
kevelde en had al een paar keer een burcht 
in het reservaat zelf. Als de lammetjes van 
onze schapen geboren worden, is het altijd 
opletten voor de eerste nacht. De vos ging 
al een keertje met een lammetje aan de 
haal. Vanaf de tweede dag zijn de lamme-
tjes voldoende zelfredzaam. 

Vogels
In of boven de Schobbejakshoogte wer-
den zo’n 63 soorten vogels waargenomen. 
Als broedgebied is het reservaatje wat 
klein en is er relatief weinig beschutting. 

De Schobbejakshoogte: fauna (deel 1)

Dit overzicht is het derde deel in een reeks over de Schobbejakshoogte in Sint-Kruis, naar aanleiding van 25 jaar beheer van het mi-
litair domeingedeelte. Voor deze overzichtsartikelen is ook het Agentschap voor Natuur en Bos-gedeelte van de Schobbejakshoogte 
(’t Wit Zand) mee behandeld. In dit derde deel komen zoogdieren, vogels, reptielen en amfibieën, dagvlinders, nachtvlinders, ke-
vers, bijen, wespen en mieren aan bod. In het vierde en laatste deel volgen dan nog libellen, sprinkhanen, vliegen en muggen, 
wantsen, spinnen en overige ongewervelden.

In mei 2011 raakte een ree in het reservaat binnen, 
maar niet meer buiten. Het dier verwondde zich 

aan hoofd en voorpoot en moest 
uiteindelijk geholpen worden om weer

 te ontsnappen uit de pas geplaatste afsluiting. 
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Hazelworm had zwaar te lijden onder de bebouwing 
van de Rijkeveldestraat en een grote populatie voor 

de jacht uitgezette fazanten.  Rijkevelde herbergt 
misschien nog een kleine restpopulatie. 

Rechtsboven: In de Schobbejakshoogte komt nog 
een kleine populatie levendbarende hagedis voor. 

De populatie is echter te klein om goed te zijn.
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De schapenbegrazing laat immers weinig 
struweel ongemoeid. De oudere bomen  
bieden wél kansen aan holenbroeders. In 
het verleden werden verschillende broed-
vogelinventarisaties uitgevoerd, door Leo 
Declercq en Wim Jans. In de loop van de 
voorbije decennia  werden boomleeuwerik, 
boompieper, ekster, fitis, gaai, gekraagde 
roodstaart, grasmus, groene specht, grote 
bonte specht, heggenmus, houtduif, koe-
koek, koolmees, merel, pimpelmees, nach-
tegaal, roodborst, staartmees, tjiftjaf, tuin-
fluiter, vink, winterkoning, zanglijster en 
zwartkop als broedvogels vastgesteld. Als 
opmerkelijke niet broedende vogels moe-
ten we gewag maken van zwarte specht die 
al geruime tijd in Ryckevelde zijn vaste stek 
gevonden heeft. IJsvogel komt graag op be-
zoek bij het vennetje in het ANB-gedeelte 
van de Schobbejakshoogte. Enkele Corsi-
caanse dennen fungeren vaak als roest-
plaats voor ransuil. Boomvalk en buizerd 
zijn de meest geziene roofvogels die boven 
het reservaat komen foerageren. 

In de winter vliegen geregeld kolganzen 
vanuit het nabije Damme over het reser-
vaat. Houtsnippen en bokje maken graag 

gebruik van de bramen om te schuilen. 
Waarnemingen van hop, grauwe en bonte 
vliegenvanger behoren tot het verdere ver-
leden. In de jaren ’70 van de vorige eeuw 
werden ze nog in de Schobbejakshoogte 
gezien met een zekere regelmaat. Tegen-
woordig is het geen uitzondering  meer om 
een ooievaar boven het reservaat te zien 
foerageren of overvliegen. De volledige 
soortenlijst van de waargenomen vogels is 
online te vinden. Zie www.natuurpuntbrugs-
ommeland.be/schobbejakshoogte.

Reptielen en amfibieën
In het reservaat werden drie reptielensoor-
ten en vijf amfibieënsoorten waargeno-
men. Er komt nog altijd een kleine popula-
tie levendbarende hagedis voor. Lastiger is 
het om een hazelworm waar te nemen. Dat 
dier kwam tot in de jaren ’70 van de vorige 
eeuw nog ruim verspreid in en rond het 
reservaat voor. De meeste voortplantings-
plaatsen zijn inmiddels echter bebouwd 
met villa’s. Ook de jarenlange aanwezigheid 
van uitgezette fazanten voor de jacht be-
moeilijkte het voortbestaan van deze poot-
loze hagedis. De eenmalige waarneming 
van een aspisadder in 1994 berustte op 

een uitgezet exemplaar, waarschijnlijk van 
een terrariumhouder die het dier beu was. 
Na enkele weken werd het dier opgehaald 
door een andere slangenliefhebber. In het 
reservaat komen twee plasjes voor. Vooral 
het in 2009 gegraven plasje is een geschikte 
voortplantingsplaats voor bruine en groene 
kikker, gewone pad, kleine watersalaman-
der en alpenwatersalamander.

Ongewervelden
Op faunistisch vlak is de Schobbejakshoog-
te toch het meest bekend omwille van het 
grote aantal ongewervelde dieren. Dag-
vlinders, nachtvlinders, sprinkhanen, loop-
kevers, spinnen, bijen, mieren, lieveheers-
beestjes, … komen er met veel soorten en 
vooral ook een aantal bijzondere soorten 
voor.

• Dagvlinders
Maar liefst 27 dagvlindersoorten werden 
al in het reservaat gezien. Het allereer-
ste artikel dat over de Schobbejakshoogte 
verscheen, dateert van 1975. Daarin werd 
het voorkomen van heivlinder in de jaren 
’60 van de vorige eeuw gemeld. Die soort 
is inmiddels in West-Vlaanderen helemaal 

Bruine eikenpage was de trots van de dagvlinders in het reservaat. Helaas verdween met  de populatie in 
de Schobbejakshoogte de soort ook uit West-Vlaanderen. 

Eikenpage houdt gelukkig wél nog goed stand in de 
Schobbejakshoogte. In 2017 werden 

nog 25 exemplaren geteld op één eik. 

Bruin blauwtje is voor het leggen van eitjes aange-
wezen op de ooievaarsbek en reigersbek 

langs de Oude Spoorweg. Binnen het reservaat 
komt de soort op bloembezoek. 



tot de kustduinen teruggedrongen. Ook 
voor argusvlinder, bruine eikenpage en 
hooibeestje spreken we inmiddels over het 
verleden. Die soorten komen tegenwoor-
dig niet meer voor. De achteruitgang is niet 
in de eerste plaats een fenomeen van de 
Schobbejakshoogte zelf, maar een veel rui-
mer gegeven op schaal Vlaanderen of nog 
grotere schaal. Bruin blauwtje is een soort 
die het ook lastig heeft. De kleine popula-
tie in de Schobbejakshoogte is afhankelijk 
van de reigersbekken en ooievaarsbekken 
langs de Oude spoorwegbedding voor de 
ei-afzetting. In het reservaat zelf zijn deze 
waardplanten voor de rupsjes maar heel 
schaars aanwezig. De Oude spoorwegbed-
ding raakt echter meer en meer bescha-
duwd en wat verruigd in de kruidlaag. Toch 
werd bruin blauwtje in 2017 nog opnieuw 
waargenomen. 

Gelukkig doen eikenpage en koevinkje het 
wél nog zeer goed. Van eikenpage konden 
bijvoorbeeld in juli 2017 nog 25 exempla-
ren op één enkele eik waargenomen wor-
den. Koevinkje is er op het geschikte mo-
ment in het voorjaar met vele tientallen 
exemplaren waar te nemen. Andere waar-
genomen dagvlinders zijn atalanta, boom-
blauwtje, bont zandoogje, bruin zandoogje, 
citroenvlinder, dagpauwoog, distelvlinder, 
gehakkelde aurelia, groot dikkopje, groot 
koolwitje, icarusblauwtje, klein geaderd 

witje, klein koolwitje, kleine vos, kleine 
vuurvlinder, landkaartje, oranje luzerne-
vlinder, oranjetipje, oranje zandoogje en 
zwartsprietdikkopje.

• Nachtvlinders
Met een lichtval én dagwaarnemingen wer-
den tot nog toe 247 soorten nachtvlinders 
waargenomen. Marc Opstaele startte al 
een nachtvlinderonderzoek tussen 2000 en 
2002. Arnout Zwaenepoel voerde de recen-
tere vangsten uit. In de Schobbejakshoogte 
komen twee zeer zeldzame soorten voor: 
de groene weide-uil en de witte hermelijn-
vlinder. Groene weide-uil heeft pijpenstroo-
tje als waardplant, witte hermelijnvlinder 
ratelpopulier en wilg. Daarnaast komen er 
nog verschillende zeldzame soorten voor. 
De herfstbremspanner (waardplant brem), 
de brede w-uil (waardplanten brem, zuring, 
braam), haagbeukmot (waardplant haag-
beuk, berk en kastanje), roodbruine vlek-uil 
(waardplanten walstro, wilg, …), geelbruine 
vlekuil (waardplanten pijpenstrootje en an-
dere grassen) en gelijnde grasuil (waardplant 
borstelgras). Ook gevlekte eikenvouwmot, 
zesstreepuil en gele spitskopmot zijn niet 
zo’n algemene soorten. Een opvallend dag-
actief nachtvlindertje is het boterbloempje 
dat valse salie als waardplant heeft. De vol-
ledige soortenlijst van de nachtvlinders vind 
je op www.natuurpuntbrugsommeland.be/
schobbejakshoogte. 

• Loopkevers
Konjev Desender voerde in 1993 een bo-
demvalonderzoek uit om loopkevers te 
bemonsteren. Daarbij werden verschil-
lende biotopen bemonsterd: droge heide, 
stuifzand, een weitje, bos en een venoe-
ver. Er werden 57 loopkeversoorten gede-
termineerd. Negen loopkevers stonden als 
‘zeldzaam’ op de Rode lijst aangegeven: 
bruine bontloper (Acupalpus brumnipes), 
kleine roodpootglimmer (Amara antho-
bia), bruingele glimmer (Amara bifrons), 
oeverbontloper (Anthracus consputus), 
grote maanvlekpriemkever (Bembidion lu-
natum), mostandklauw (Calathus cinctus), 
variabele kruiper (Harpalus anxius), sobere 
kustkruiper (Harpalus attenuatus) en twee-
vleksmalkop (Panagaeus bipustulatus). Dit 
zijn karakteristieke dieren van droge zan-
dige bodems, heiden en droge graslanden. 
Opvallend is ook weer dat er verschillende 
typische duinsoorten aanwezig zijn, een 
fenomeen dat ook bij andere ongewervel-
dengroepen opvalt. Variabele kruiper en 
sobere kustkruiper zijn dergelijke kustbees-
ten. Van de zeldzame loopkevers is de grote 
maanvlekpriemkever het enige vochtmin-
nende dier. Het is een soort stilstaand eu-
troof water. De groene zandloopkever staat 
als ‘achteruitgaand’ op de Rode lijst.

De groene weide-uil is een zeer zeldzame nacht-
vlinder, die in de Schobbejakshoogte 

zijn eitjes legt op pijpenstrootje. 

De geelbruine en de roodbruine vlekuil zijn twee lastig te onderscheiden, zeldzame soorten. 
Eén van beide komt minstens voor in het reservaat. 

De witte hermelijnvlinder is een zeer zeldzame 
nachtvlinder die in 2017 voor het eerst 

werd waargenomen in het reservaat. 
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De basterdzandloopkever is nieuw verschenen na de werken van 2010 in het oostelijk deel van het reservaat.

De groene zandloopkever komt al sinds jaar en 
dag voor in de Schobbejakshoogte. De populatie is 
echter sterk uitgebreid na de herinrichting van het 

meest oostelijke deel van het reservaat vanaf 2010. 

De driehoornmestkever weert de bemesting uit 
het reservaat door zorgvuldig alle schapenmest te 

begraven in een holletje voor zijn nageslacht. 

In april 2017, 24 jaar na de eerste bemon-
stering, startten Wouter Dekonink, Marc 
Van Kerckvoorde en Lut Vannieuwenhuyse  
een nieuw bodemvalonderzoek. De eerste 
bemonsteringen leverden alvast verras-
sende resultaten. Er werden al meer Rode 
lijst-soorten aangetroffen dan bij de vorige 
bemonstering. Herfstkruiper (Harpalus au-
tumnalis) is het meest bijzondere aange-
troffen dier. Het staat als ‘kwetsbaar’ op de 
Rode lijst aangegeven en in West-Vlaande-
ren zijn er slechts enkele waarnemingen van 
dit dier bekend. Dit is een typisch dier voor 
droge, schrale graslanden. Verder werden 
opnieuw 9 zeldzame soorten aangetroffen, 
maar opvallend, slechts 4 daarvan stem-
men overeen met de lijst van 1993: bruine 
bontloper, oeverbontloper, variabele kruiper 
en sobere kustkruiper. De overige zeldzaam-
heden, rechte glimmer (Amara convexior), 
borstelglimmer (Amara equestris), zwart-
sprietfluweelloper (Chlaenius nigricornis), 
zandgravertje (Dyschirius thoracicus) en ko-
gelloper (Omophron limbatum) zijn nieuwe 
soorten voor het reservaat. Twee ervan zijn 
ook karakteristiek voor droge graslanden. 
Drie van de zeldzame soorten zijn kenmer-
kend voor de oevers van stilstaand (oligo-
troof) water. Niet toevallig zijn het soorten 
die gevonden werden aan het in 2009 ge-
graven ven. Daarnaast werd naast groene 
zandloopkever nu ook de ‘achteruitgaande 

soort’ basterdzandloopkever (Cicindela 
hybrida) aangetroffen.  Ook deze soort is 
nieuw ten opzichte van 1993 en dit is waar-
schijnlijk het gevolg van het graven van het 
ven in 2009, waarbij met het uitgegraven 
zand een kunstmatige stuifzandheuvel 
werd aangelegd. De basterdzandloopkever 
werd voor het eerst gezien in 2014. Het 
totale aantal loopkevers in de Schobbe-
jakshoogte is inmiddels gestegen tot 73 en 
met de verdere bemonsteringen van 2017-
2018 mogen er zonder twijfel nog een reeks 
soorten verwacht worden.

• Andere kevers
Daarnaast werden in het reservaat nog ruim 
20 andere keversoorten waargenomen. De 
meest bijzondere dieren daarvan zijn twee 
lieveheersbeestjes, die allebei als ‘kwets-
baar’ op de Rode Lijst aangeduid zijn. In 1984 
werd het behaard lieveheersbeestje (Platy-
naspis luteorubra) gezien. Het diertje voedt 
zich met bladluizen op brem. Actueel zou 
die soort enkel nog in de Antwerpse en Lim-
burgse Kempen voorkomen. In 2002 werd 
het schitterend of bosmierlieveheersbeestje 
(Coccinella magnifica) waargenomen. Dit 
diertje onderhoudt een merkwaardige as-
sociatie met rode bosmieren, waarbij beide 
dieren geïnteresseerd zijn in bladluizen, zij 
het om verschillende redenen. 

Ook het voorkomen van glimworm is het 
vermelden waard, al komt dit diertje niet 
permanent in het reservaat voor. Wie zeker 
ook niet onvermeld kan blijven, is de drie-
hoornmestkever, die met het begraven van 
de schapenmest en het creëren van kleine 
zandhoopjes, geschikt voor allerlei eenja-
rige plantjes,  een onvervangbare rol speelt 
in het reservaat. De volledige soortenlijst 
van de kevers in het reservaat is online te 
vinden. Zie www.natuurpuntbrugsomme-
land.be/schobbejakshoogte.

• Vliesvleugeligen
De droge zandbodem is ook een paradijs 
voor vliesvleugeligen. Er werden tot nog 
toe 63 soorten waargenomen, waaronder 
37 bijen, 15 wespen en 11 mieren. 

• Bijen
De meest bijzondere dieren zijn vier bijen-
soorten: de bonte viltbij, de zilveren zand-
bij, de roestbruine bloedbij en de kleine 
spitstandbloedbij. De bonte viltbij is een 
koekoeksbij die parasiteert op slobkousbij-
en. De slobkousbij zelf is nog niet gevonden, 
maar goed afspeuren van de grote wederik 
op de rand met de oude spoorwegbedding 
is de boodschap. De roestbruine bloed-
bij parasiteert voornamelijk op groefbijen 
van het geslacht Lasioglossum. De zilveren 
zandbij is een solitair bijtje dat voorname-
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lijk in de duinen voorkomt en zelden ook in 
landduinen, zoals hier. Het bijtje vliegt voor-
al op wilgen, muizenoor, struikhei en big-
genkruid. De kleine spitstandbloedbij is ook 
weer een koekoeksbijtje dat parasiteert op 
verschillende soorten groefbijen. De meest 
opvallende bijen in de Schobbejakshoogte 
zijn verschillende soorten zandbijen. Vooral 
de grijze zandbij en de zwartrosse zandbij 
kunnen in sommige jaren massaal voorko-
men. Het zijn pure wilgenspecialisten. Dat 
is meteen een delicaat punt, want ze zijn 
daarvoor volledig aangewezen op de wilgen 
langs de Oude Spoorweg en in de aangren-
zende Doolhof. Als die wilgen allemaal 
tegelijk geknot worden, ontstaat er een 

probleem… De heidezandbij werd pas ont-
dekt in augustus 2017. Hij vliegt vooral op 
struihei, maar ook wel op zandblauwtje. 
Deze bij is nog tamelijk algemeen verspreid, 
maar gaat wel sterk achteruit, waardoor hij 
op de Nederlandse Rode lijst als ‘kwets-
baar’ wordt aangeduid. Een Rode lijst voor 
de bijen in Vlaanderen ontbreekt voorlopig. 
Op de Europese Rode lijst staat bij dit bijtje 
vermeld dat er onvoldoende gegevens be-
kend zijn om de status te kunnen beoorde-
len. Overigens heeft ongeveer elke zandbij 
weer zijn eigen koekoeksbij. Er komen dus 
ook een hele reeks wespbijen voor. 

Rechtsboven: De heidezandbij is een in 2017 nieuw 
ontdekte soort voor het reservaat. 

De soort vliegt karakteristiek op struikhei. 

De grijze zandbij is de meest algemene zandbij in 
de Schobbejakshoogte. Sommige jaren komen er 

honderden exemplaren voor. 

De grote bloedbij is een koekoeksbij die
parasiteert op de grote zijdebij, die ook 

talrijk in het reservaat voorkomt.

     Marktverkoop:  
 woe en za: Knokke
 vrij: Biomarkt Gent
 zon: Veemarkt Brugge
     Thuisverkoop: 
 woe en za: 14u-18u
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• Wespen
Bij de wespen vallen vooral een groot aan-
tal bladwespsoorten op. Het wekt geen 
verbazing dat eik en berk verantwoordelijk 
tekenen voor nogal wat soorten, want dat 
zijn ook de algemeenste bomen in het re-
servaat. De meeste van die wespen worden 
trouwens eerder door hun gallen waarge-
nomen dan als volwassen dier. Denk maar 
aan de ananasgalwesp en de knikkergal-
wesp op zomereik. Hoornaar kan dan wel 
weer gemakkelijk  worden waargenomen, 
vooral wanneer het dier komt drinken aan 
één van beide vennetjes. Daarnaast zijn er 
nogal wat belagers van andere ongewervel-
den, zoals de gewone borstelspinnendoder, 
de grijze spinnendoder, de groefbijendoder, 
de gewone goudwesp en de gewone mier-
wesp.   

• Mieren
De mieren in het reservaat werden al vroeg 
door Roland Vannieuwenhuyse onder-
zocht. Recenter was het Wouter Dekoninck 
die de mieren nogmaals inventariseerde. Er 
zijn momenteel elf soorten bekend. De ko-
kersteekmier is daarvan de zeldzaamste en 
is op de Rode lijst van 2003 als ‘kwetsbaar’ 
aangeduid. Er zijn slechts twee vindplaat-
sen in West-Vlaanderen. Deze mier is een 
typische heidebewoner. Ook de kale en de 
behaarde bosmier zijn als kwetsbaar aan-
geduid op de rode lijst. Er is nog altijd wat 
discussie of dit nu twee aparte soorten zijn 
dan wél één soort. Daarom worden beide 
samen ook vaak onder de verzamelnaam 
rode bosmier benoemd. Ook in het reser-
vaat vertonen deze mieren intermediaire 
kenmerken tussen kaal en behaard. Zoals 
op heel veel plaatsen in Vlaanderen zijn de 

grote koepelnesten ook in de Schobbejaks-
hoogte een zeldzaamheid geworden. Toch 
komen er nog altijd verschillende kleinere 
nestkoepels van deze rode bosmier voor. 
Behalve deze drie kwetsbare mierensoor-
ten komen er nog 8 momenteel niet be-
dreigde soorten voor: de bruine renmier, de 
grauwzwarte renmier, de gele weidemier, 
de zwarte wegmier, de gewone steekmier, 
de bossteekmier, de zandsteekmier en de 
moerassteekmier.

Ook de volledige soortenlijst van de vlies-
vleugeligen in het reservaat is online te vin-
den. Zie www.natuurpuntbrugsommeland.
be/schobbejakshoogte.

Tekst en foto’s: Arnout Zwaenepoel


