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EKSKURSIEVERSLAGEN
COMPTE RENDU D'EXCURSIONS

Verslag van de excursie naar Den Diel en het
Buitengoor (Mol) op 19 augustus 2001
Résumé
Comptc-rendu de I'cxcursion à Den Dicl et du BuitengOOI' (Mol) du 19 août
2001. Les condilions météorologiques n'étaient pas très favorables à I'observation

cles libellules. mais 21 espèces ont quand-même été trouvées SUl' les deux sites
visités. Rappelons que la liste des odonates de "Den Diei" ne comporte pas moins
cic 48 espèees.
Zeldzame fotogenieke soorten als Band- en Kempense heidelibel zijn
altijd goede publiekstrekkers. Dit mocht blijken uit de grote (tevens internationale) belangstelling voor deze tocht. Niet minder dan zestien op animo
beluste mannen uit alle landsgedeelten stonden die morgen onder een flets
waterzonnetje vergaderd aan de abdij te Postel. Een hartelijk weerzien voor
sommigen, een eerste kennismaking voor anderen. De grootste gemene deler
van ons allen: de ongebrijdelde interesse voor één van de oudste insectenordines van de wereld.
Met achtenveertig waargenomen soorten moet Den Diel tot het kruim van
de Belgische libellengebiedjes gerekend worden. Eigendom van de gemeente
Mol en in beheer van Natuurreservaten, wordt dit pareltje in hoofdzaak
gevormd door een matig voedselarm ven ontstaan door turfwinning. Eikenberkenbos, flinters wilgenbroekbos met gagelpartijtjes, kale plekjes stuifzand
met bulten Pijpestrootje (Mollnia caerulea), lapjes korstmos met
Heidelucifer (Cladonia cocclfera) en Rendiermos (c. ji,rcata) en woestijntjes van Bochtige smele (Deschal11psia flexllosa) en Zandstruisgras (AgrOSlis
vinea/is) dragen bij tot de gevarieerde indruk die Den Diel nalaat.
Belangrijke hydrologische actoren uit de omgeving zijn het kalkrijke water
van het kanaal Dessel-Kwaadmechelen en de grote mesotrofe vijver die het
gebied flankeren. Het moerasje rond de spriet put was goed voor enkele botanische hoogstandjes: Rhynchosporetum-achtige dingen met Witte snavel bies
(Rhynchospora alba) en Kleine zonnedauw (Drosera intermedia), Ronde
zonnedauw (D. rouwdifolia), Canade e rus (Jllnc/ts canadensis),
Koningsvaren (OslllLtnda rega/is), Gagel (Myrica gate), veenmossen
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(Sphagl/um spp.) en enkele fraaie paddestoeltjes waarvan de namen in het
on!!ewi se werden gelaten.
Ondank de lage temperaturen aan hct libellen front kon hier al een reek
soorten be tudeerd worden: Weidebeekjuffer (Ca/oprel)'x splel/dens), Gewone
pant erjuffer (LeS/es spOl/sa). Houtpant erjuffer (L. \·iridis). Lantaarntje
(lschl/ura e/egal/S). Watersnuffel (EI/allagl/w cyar/iigerllll/). Breedscheenjuffer
(P/ar)'Cl/emis pel/I/ipes). Paardenbijter (Aeshl/a lIIixra). Grote keizerlibel (AI/ax
imperaTOr). Gewonc oeverlibel (Orrhem/Ill cancel/arulll). Zwarte heidelibel
(Symperl1/m danoe), Bloedrode heidelibel (50 sal/guil/eum). Bruinrode heidelibel (5. srrio/arlllll) en Steenrode heidelibel (50 \'I//garl/lII). AI rode lij tsoorten
werden Koraaljuffer (Ceriagriol/ renel/ulII). Grote roodoogjuffer (Ei)'rhroml11a
I/ajas), Beekoeverlibel (Orlherrum coertl/escens), Bandheidelibel (Symperl1ll11
pedemol/tal/I/m) en Kempen e heidelibel (50 depressil/scu/l/lIl) opgetekend.
Enig zuidlimburgs gekir was hierbij niet uit de lucht.
De algemene veelzijdigheid van Gomphu -cxcur ies liet zich gevoelen op
de waarnemingslijstjes: Moerassprinkhaan (Srerophyma grossl/m).
Knopsprietje (Myrme/eorellix mael//arl/s). Gewoon doorntje (Tell'ix ul/du/ara) Bruine sprinkhaan (Chorrippus brul/I/eus). Ratelaar (Chorrippus bigurlt//I/s), de loopkever (Agolll/I/l seXpW1CTaILlIII). Kraamweb pin (Pisal/ra mirobilis), de immer uit het zuiden oprukkcndc Wespspin (Argiope bruel/Ilichi)
en verder Gcwone pad (Bufo bufo). Rugstreeppad (B. ea/alllira). Dodaars
(Taehybaprus nifieollis), Wespendief (Pernis api1'Ortls). IJsvogel (A/eedo
allhis), Ree (Capreo/us capreo/us) .. ,

Met de nodigc diplomatieke charme konden dc boterhammen dan toch vanonder de tafels worden gehaald en een paar abdijbiertjes later werd koers gezet
naar het complex Buitengoor-Meergoor- luismeer. Het landschap hier is
opnicuw een erg afwisselend mozïek van denncnbo '. elzenbroekbos. berkenbroekbo met Gagel, gagelstruwelen, alkalisch laagveenmoeras met Gali!!aan
en zeldzame zeggesoonen. natte en droge heide. ~ennen en open water.-Het
Buitengoor necmt een uitzonderlijke ecologische kernpositie in binnen ecn
snoer van waardevolle natuurgebieden ten noordoosten \'an 1101. Ook internati.onaal staat het Buitengoor botani eh erg hoog aangeschre\'en. De complexe
hydrologie van het Buitengoor was reed het ondcrwcrp van heel wat wctenschappelijk onderzoek en is dan ook bijzonder goed gckend. Zo i- dc in\'lo i
van kalkrijke kwel afkomstig van het kanaal asp;ctbe;alend voor de vegetatie
In het gebied, faal' ook de odonatofuunu mag er zijn. Het gebied herbergt populaties Tengere grasjuffer (lschl/I/ro p/lllli/iv), Gevlekte glanslibel
(Somaroch/ora f/a,'onweu/arCl) en Bandheidelibcl (5. pedelllol/fCiI//I/I/).
Glassnijder (Brochyrrol/ prorel/se) en Beckrombout (COlllp/lllS l'u/garissim/ls)
taan er regelmatig op de waarncmingslijst. Rccent laaide de belangstelling
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van odonatologen voor hel Buitengoor nog op door waarnemIngen van
Gevlekte witsnuitlibel (Leucorrhillia peclOmlis).
De opmerkzame botanici onder ons rondden met succes hun zoektocht
naar de zeer zeldzame Stekende wolfsklauw (Lycopodiu/ll. aIlIlOliJ1ul1I) af.
Verder konden o.a. Klokjesgentiaan (Celllialla plleU/7I.Ollalllhe),
Moeraswolfsklauw (Lycupodiella illllndara). Hoge cyperzegge (Carex pseudocypelïls). Geelgroene zegge (c. deulissa). Canadese rus (1. cauadellsis),
Armbloemige bies (E/eoeharis quiuqlleflom), Veelstengelige waterbies (E.
l1Iu/rieall/is). Beenbreek (NarrheciulJl ossifrag II 111), Kleine veenbes
(Oxycoccos
palusrris),
Negertje
(Ol1loeestus
rufipes)
en
Heidesabelsprinkhaan (Metrioptera bmchyptera) bewonderd worden.
Als nieuwe dagsoorten werden Bruine glazenmaker (Aeshna grandis),
Blauwe glazenmaker (A. cyanea) en Viervlek (Libellu/a qlwdrilllacu/ala)
aan de libellenlijst toegevoeg I. Op een stukje laagveen vlakbij hel buitengoormoeras vloog veel Beekoeverlibel (0. coerllleseens). Aan een bosven
vlakbij het Sluismeer vlogen dan weer massaal Koraaljuffers (Ceriagrion
tenellu/ll.) rond. Het ven. dat middenin een dennenbos is gelegen, staat
bekend om zijn schitterende lapis-lazuli kleur, volgens kenners veroorzaakt
door blauwwieren.
Al bij al met 21 libellensool·ten niet slecht geboerd op deze zondag in
augustus.
Tim Adriaens

Verslag van de excursie naar de vallei van de Zijpbeek
en de Mechelse heide op zaterdag 30 juni 2001
Résumé
Comple-relldu de I'exeursioll vers la vallée de Zijpbeek et Ie Mechelse heide du
samedi 30 juill 2001. Au LOIai. 21 espèccs de libellulcs ont élé observées et parmi
clles. huit sonl reprises dans la Liste Rouge de la Région llamande. Dans Ie premier
site. soit Ie "Ven onder de Berg" à Maasmechelen, nous avons observé huit espèces,
notamment Corc/ulia aellea et Ceriagrioll felle//ulIl. Au Mechelse Heide. huit espèces ont été notées, parmi lesquelles Lesfes cl/Jas et Leuconhillia dubia sont les plus
importantes. Les vallées du Kikbeek et la lande contiguë nous on livré 13 espèce .
les plus nolables étant Iscll//IIrCI pl/l/lilio, Cordu/egasler bO/lOllii et Orrhefl"lll/l eoerulescells. Huil espèces ont encore été répertoriécs dans la vallée du Zijpbeek.
magré I'heure tardivc, comprenanl les espèces "Liste Rouge" uivantes:

