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In zooS werd het Westelijk Vijvergebied meerdere

ben een voorkeu r voor biotopen in vochtige of natte gebieden. Vijf van

de B waargenomen soorten hebben een speciale status op de Rode Lijst
malen door de Werkgroepen van LIKONA bezocht.
van
de Landslakken (Backetjau, zoo4).
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Paddenstoelen
Omdat hetWestetijkVijvergebied netzoals de restvan Bokrijkeen interessant en regelmatig bezocht gebied voor paddenstoelen is, zijn er
reeds lijsten uit de jaren r97o beschikbaar. Vermoedelijk werden toen
voornamelijk de dijken langsheen de vijvers bezocht. In totaalwerden
er tot nu toe 318 soorten in het gebied geteld, waaronder een twintigtal soorten Russu[a's. Opvaltende verschijningen ziin zeker de Grote
sponszwam (Sparassiscrispa) en de Eikhaas (GriJoLafrondosa). Ats zeld-

Dat de Dikke korfstak is waargenome n mag zeer bijzonder genoemd

worden. Deze landslak heeft een zeer klein kastanjebruin huisje
(hoogte maximaal z,z mm) met 5 omgangen met zeer fijne verticale
streepjes (groeitijnen). Hoewel de Dikke korfslak in Nederland nog a[gemeen voorkomt, is ze in ons land in de voorbije vijftig jaar zeer sterk
achteruitgegaan: terwijI ze tussen de jaren 19oo en r95o nog op 30
ptaatsen in Betgië voorkwam, werd ze na r95o nog van 6 plaatsen ge-

zame vondsten noteerden we onder andere de Etzenboteet (Gyrodonlividus), de FluweIige stekelzw am (Hy dnelLum spongiosipes), de Sch u bbige

metd (De Witde et al, 1985).

oesterzwam (Pleurotus dryinus) en de Oranjerode hertenzwam (P\uteus
aurantiorugosus). Verschillende soorten staan op de Vlaamse Rode
Lijst ats bedreigd en kwetsbaar.

Waterwantsen
In de jaren r98o werden de meeste Limburgse wateren bemonsterd op

waterwantsen (Mercken,rg8g). Hierbij werden in Bokrijk enkel stalen
genomen in Het Wik, waar de soortenrijkdom beperkt was. In september zoo8 werden de vijvers en vooralde vegetatierijke waterkanten in

Mossen
In totaal zijn 76 mossoorten vastgesteld. De meeste soorten zijn typisch voor berkenbroekbos en wilgenstruwee[, Haarmutsen (Orthotrichum),Kroesmossen (Uloia) en Veenmossen (Spaghnum). Opvallend is

het veelvutdig voorkomen van Kussentjesmos (Leucobrum glaucum)'
Deze soort gaat er sterk op achteruit in Vlaanderen, mogelijk door het
gebruik in de bloemsierkunst. We treffen in het gebied lo soorten aan
die in Nederland op de Rode Lijst zijn opgenomen (van Vlaanderen is
er geen Rode tijst). De volgende soorten hebben er a[[e de status'vrrj
zeLdzaam' : Boompjesmos (CLimacium dendroides); Broed haarm uts (Or-

het Westetijk Vijvergebied bemonsterd met een schepnet. In totaal
werden 4 stalen genomen waarbij tz soorten waterwantsen werden
aangetroffen. Het zijn allemaal soorten die op de Rode Lijst van Vlaanderen (Bonte ei al, 1999) de status 'momenteel niet bedreigd' hebben'
De meeste soorten zijn kenmerkend voor grote, diepe visvijvers met
stilstaand water. De fauna komt goed overeen met die van Het Wik uit
de jaren r98o.

Kevers

rthotri chum p ulcheLlum);

In de beperkte beschikbare tijd verkoos men om te focussen op de wa-

Gtadde haarmuts (Orthofichum striatum); E[zenmos (P allavicinia lye\ii);
Stom p boogsterrenmos (Plagíomnium ellipticum); Gewoon vi lsterrenmos (Rhizomnium punctdtum); Geplooid sikke[mos (Sanionia uncinata);
S [i e rt m os (Str ami ner go n str ami neum); e n Tro m petkroes m os (Ulota

terpartijen en de broekbossen. In totaal werden 85 soorten geno-

crispa).

topen:

Landslakken

Waterpartijen

Omdat landslakken katk nodig hebben om hun huisje te bouwen, heb-

ben ze een grote voorkeur voor kalkrijke gebieden zoals Zuid-Limburg. Het vijvergebied ligt in de kalkarme Kempen, wat betekent dat
de diversiteit van slakken er lager [igt.

In juni en september werden de kleinere vijvers bemonsterd met een
schepnet- De grote vijvers werden in hetvoorjaarvan zooB bemonsterd
met enkele keverfuiken waarin men visresten gebruikte als lokaas. Met
deze techniek werd enkelde Geelgerande waterkever (Dytiscus margi-

Bij gerichte inventarisaties zijn 4 locaties bemonsterd door op wi[[ekeu-

nalis) aangetroffen.

thot ri chum lyelii);

Ge

kroesde h aarm uts

(O

rige plaatsen vegetatie en strooisel te verzamelen. Na het drogen
werd dit plantmateriaalgezeefd en de slakkenhuisjes gescheiden van
de vegetatie. Vervolgens gebeurde de determinatie. In totaal zijn 8 versch itlende soorten huisjesstakken geïnventariseerd. A[[e soorten heb-

teerd, wat maar een fractie van de werkelijke keverdiversiteit van het
Westetijk Vijvergebied is, die geschat wordt op m instens 3oo soorten.
We kunnen de soorten groeperen volgens de twee onderstaande bio-

Interessanter waren de kleine vijvers die vroeger gebruikt werden ats
kweekvijvers. Zijzijn rljk aan (exotische) waterplanten die voor meer
waterleven zorgen. Zeker te vermetden is Rhanius exsoLetus, een soort
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die de status bedreigd heeft op de Rode Lijst en Hydaticus seminiger, die

in Limburg recent alleen gevonden was in het Hageven en De ïeut

Daarbuiten werden de houtkevers aangelokt met een alcohotvat (de
geur van alcohoI en ether komt overeen met die van jong gekapt hout).

(Cauberghs, zoo8).

In het gebied werden twee va[[en opgehangen van apriI tot augustus
2ooB.

Bij een nachtvangst werd een mannetje van de Grote spinnende wa-

tertor (HydrophiLus piceus) aangetrokken door het [icht. Met een lengte
van 34 tot 48 mm is dat onze grootste waterkever. De dieren overwinteren als imago in de diepere plassen waar de kans op bevriezen kleiner is en kennen een bijzondere broedzorg, het vrouwtje maakt met de

achterste spinklieren een cocon waarin 5o tot 7o eitjes worden afgezet. Deze cocon drijft aan het wateroppervlak en is voorzien van een
langwerpig deeI dat boven het water u itsteekt (schoorsteen of mast).
In Het Wik werd in het voorjaar vah zoo8 zo een cocon aangetroffen.
De larven zijn u itslu itend carnivoor. De volwassen kevers kun nen 3 jaar
worden, wat een hoge teeftijd is voor insecten. Tijdens de nachtvlindervangst van z3 mei zooS werd aan het visserijpaviljoen een exemplaar
aangetrokken door het Iicht.
Daarbuiten werden ook in Lanaken en Kinrooiwaarnemingen gedaan
in zoo8. In Nederlands Limburg is vermoedelijk sprake van een toename sinds zooo (Lenders, zooT).

Elzen en wilgenbroeken
De kevers werden geïnventariseerd door hand- en klopvangsten. Op de

aanwezige bloeíende struiken (voornametijkWilgen en Lijsterbes) en
kruiden werd gezocht naar nectarzoekende kevers (Boktorren). In de
natte stukken zijn afgestorven stammen vanZwarte els, Wilg en Berk
afgeklopt.

-HyLis foveicollis In een alcoho[va[ (periode r9 mei tot r ju[i zoo8) werden twee exemplaren van deze kever aangetroffen. Voorlopig werd de

soort in Vlaanderen enkeI aangetroffen in Groenendaa[, Tongeren Ko[mont (zoo8) en Heusden-Zo[der (zoo5). De eerste waarneming in Nederland dateert van zoo3 (Moraal et al, zoo3).
De larven van deze op een kleine kniptor lijkende soort leven vermoedelijk van houtschimme[s. Ze knagen geen gangen in het dode hout
maar wringen zich in het vochtige hout tussen de jaarringen door. Na
de doortocht van de larven s[uiten de gangen zich weer zodat ze geen

sporen achterlaten. De soort schijnt niet zo kieskeurig te zijn en zowel

loof- en naaldhout tijken geschikt, als er maar wit- en bruinrotschimme[s in groeien en de dode stammen en takken niet te sne[ uitdrogen.
-AbderaJLexuosa

In een alcoholval (periode 4 apriItot zG apriI zoo8) werd een exemplaar
van Abderaflexaosa gevonden. De larven van deze kevers leven in
houtzwammen op Wilgen of Zwarte e[s. Het gaat hier om de eerste
melding in Vlaanderen. Voordien was de kever enkelwaargenomen in
Dahlem (zooo, provincie Luik), noty (rSSS, provincie Namen) en Dourbes (1992, provincie Namen).

Sigara striata. (Foto Hans Hendrickx)
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Vissen
Decennia lang werden in Bokrijk vijvers uitgebaat voor de kweek van
pootvis voor de hengelsport. De vistee[t spitste zich in de jaren r95o196o uitsluitend toe op karperachtigen (Karper, Blankvoorn en Zeelt)
en roofvissen (Snoek, Snoekbaars en Baars) (Huet en Timmermans,
r966). In de jaren zooo verschoof het accent naar de teelt van ecologisch waardevolle soorten zoals Rietvoorn,Zeelt, Kroeskarper en Bittervoorn. Ook RiviergrondeIwerd geoogst. Het vijvercomplex werd en
wordt nog altijd gekenmerkt door hoge densiteiten uitheemse vis zoals Zonnebaars, Amerikaanse hondsvis, Bruine Amerikaanse dwergmeervalen in mindere mate Giebel. In de jaren rg8o werd bij het teeg-

laten van de vijvers af en toe een Grote modderkruiper aangetroffen,
Deze merkwaardige vis zou mogelijk nog in Het Wikvoorkomen. De piscicultuur werd stopgezet eind 2ool en a[[e aanwezige vis werd afgevist.
Een basisinventarisatie (september zoo8) van de oeverzones van en-

r98o en staat op de Vlaamse Rode Lijst ats 'bedreigd'. Volgens de recente Zoogdierenatlas is de soort er sterk op achteruitgegaan, maar
deze vaststelling is gebaseerd op vrij weinig gegevens. De vermoedelijke achteruitgang hangt waarschijnlijk samen met de afgenomen
waterkwaliteit en met het gevoerde waterbeleid, waarbij de afvoercapaciteit van beken verhoogd werd door het versterken van de oevers
en het rechttrekken van de waterlopen. Hierdoor verdwenen de zacht
glooiende oevers en kleine overstromingsgebiedjes die voor de waterspitsmuis zo betangrijk zijn. Ook de algemene dalingvan het grondwaterpeiI zal zeker een roI gespee[d hebben in de achteruitgang van de
Waterspitsmuis.
Daarbuiten werden in het gebied nog andere algemene soorten zoogre n aan getroff e n zoals Egel (E ri naceus eur o p aeus), Ko n tin (O ry ctolagus cuniculus), Eu raziatische Rode eekhoorn (Sciurus vuLgaris), Ree (Capreolus capreolas), Vos (Vulpes vuLpes), Bunzing (lvlustela erminea) en
d ie

kele in onbruik geraakte vijvers aan de westelijke rand van het gebied
leert ons dat de exoten de visstand domineren. Een screening van de

Stee

vroegere verzamelbassins aan het Paviljoentje bracht aan het licht dat

Besluit

waaronder Riviergronde[, Rietvoorn en
er nog wat vis overgebleven
stekelbaars werden genoTÍendoornige
Bittervoorn. Ook Vetjes en
werd door LÏKONA en het
Zusterkloosterbeek
teerd. De visstand op de
genomen
is
op
Pa[ing na identiek met
loep
en
INBO in zoo3 onder de
ontbreken. Op
(Thuyne
zoo3).
Typische
beekvissoorten
et aL.
de vijvers

Ondanks de beperkte staalname werden in hetWestetijkVijvergebied
van Bokrijk verschillende bijzondere soorten aangetroffen. De waterkwatiteit van de vijvers is matig en ze zijn visrijk, wat verklaart dat er
zich enkelalgemenere soorten amfibieën en waterwantsen in bevinden. Waar weinig of geen vissen zwemmen, werden weI interessante
waterkevers gevonden. De zachthoutbossen met voldoende dood
hout, voor de meeste toeristen een slordig onopgeruimd bos, zijn in-

is,

het einde van de negentiende eeuw werd dit beekje door Bamps en Ge-

raerts (1897) geprezen voor de talrijke beekprikken.

n

m arte r (lvlartes foi

na),

teressant voor paddenstoe[enr mossen en houtkevers.
Er kan geconcludeerd worden dat zoweI de Zusterkloosterbeek als
het vijvercomplex vandaag de dag een marginale visstand herbergen,

Dank

Amfibieën

vele werkgroepen van LIKONA en van enkele vrijwittigers die de inven-

Dit artikel had niet geschreven kunnen worden zonder de hulp van de
Van het studiegebied zijn geen oude gegevens beschikbaar, maar

tij- tarisaties uitschreven: Gut Titkin (paddenstoelen), Josse Gielen &

dens een terreinbezoek zijn toch enke[e soorten waargenomen, waaronder algemene soorten zoals de Poelkikker (Pelophylax escutentus),
B
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e ki k ke r

fïana temp o r aric), B astaard
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Koen Vankerkerhove (mossen), Thomas Lemmens (stakken), Eric Stoffe[en (waterwantsen), Luc Crèvecoeur (kevers), Thierry Gaethofs (vis-

sen) en Peter Engeten (amfibieën).

G ewo n e ad
garis). Normaa[ mogen in dit gebied meer soorten worden verwacht zoals Heikikker of Vinpootsalamander. De vijvers hebben echter een
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lage pH (+-s), wat de ontwikkeling van deze soorten afremt.
Het gebied is in ieder geva[ momenteeI geen geschikte biotoop voor
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zeldzame amfibieën, ook a[ gaat het om een vijvergebied. De vijvers

herbergen veeI invasieve visexoten en zijn vegetatiearm met veelal
steile oeverranden die de waterpartijen ongeschikt maken voor vele
amfibieën.
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