Natuurnieuws uit Velpe-Mene
Groenblauwe dooradering landschap:
geslaagd voorbeeld in Zijpveld te Kumtich
Om de biodiversiteit te herstellen is er naast vlakvormige natuur
ook nood aan meer natuur in het akkerlandschap. We spreken
dan van een groenblauwe dooradering van het agrarisch gebied.
Het Zijpveld te Kumtich (Tienen) is daar een goed voorbeeld van.
Er is een lange strook natuurbraak van 6 m breed langs de beide
zijden van de greppel (waterlichaam) met ruig gras en met stukken
struweel van sleedoorn, roos en andere laagblijvende soorten,
afgewisseld met bloemenrijke ruigte en eilanden van braam. Deze
strook doorkruist het landschap over heel de lengte van de greppel.
Landschappelijk zeer mooi. Maar ze is ook rijk aan biodiversiteit
met broedgelegenheid voor geelgors, grasmus en roodborsttapuit.
Door deze brede strook is er ook geen afvloei naar de greppel.
Deze strook is in beheer bij Natuurpunt Velpe-Mene en is een
voorbeeld van de gewenste groenblauwe dooradering van
het agrarisch landschap. Ze komt voort uit de verplichte één
meterstrook die niet bewerkt mag worden langs waterlichamen.
Dergelijke groenblauwe dooradering zou op grote schaal moeten
gebeuren in het agrarisch gebied, zowel voor de versterking van
de landschappelijke kwaliteit, het behoud van de akkervogels en
de -natuur, als om erosie en afspoeling naar en sedimentafzetting
in de waterlichamen te vermijden. Degelijke akkerpalen moeten
verhinderen dat deze stroken ingeploegd worden.

Natuurpunt Velpe-Mene helpt knautiabij

-- Strook natuurbraak in het Zijpvelp (Tienen): voorbeeld van
groenblauwe dooradering in het akkerland. Leefgebied van
roodborsttapuit en geelgors. Foto NP Velpe-Mene

Moshommel: met uitsterven bedreigde soort
aangetroffen in Rosdel (Hoegaarden)
Natuurbeheer loont. In juli 2019 werd in Rosdel, een natuurgebied
in Vlaams-Brabant, waar op grotere schaal gewerkt wordt aan
het herstel van bloemrijke graslanden op kalkrijke bodem, een
uiterst zeldzame moshommel gevonden. De soort kwam vroeger
zowat in heel ons land voor maar is momenteel in België met

Op zondag 4 oktober werd speciaal voor de knautiabij een
maaiweekend met de zeis georganiseerd. Om de beemdkroon
volledig te laten uitbloeien ten behoeve van de knautiabij wordt
een deel van de vegetatie met beemdkroon niet gemaaid in de

-- Moshommel. Foto Pieter Vanormelingen
uitsterven bedreigd door het verdwijnen van open landschappen
met veel vlinderbloemigen. De vondst van een mannetje van deze
landschapssoort op bloeiende beemdkroon is een pluim op de
hoed van de natuurontwikkeling in de regio.

Ringslang doet het goed in Menevallei: na
Meldertbos ook talrijk in Hoksem
In de maand september kregen we drie keer de melding dat
mensen in Hoksem een ringslang zagen in hun tuin of op een
wandeling. Soms ging het over
jonge exemplaren maar ook
om volwassen dieren. Een hele
belevenis. We wijzen erop dat
ringslangen volkomen ongevaarlijk
zijn en daarenboven een
beschermde diersoort.

-- Knautiabij op beemdkroon. Foto Pieter Vanormelingen
zomer. Dat is wel nodig om het leefgebied voor de beemdkroon
te behouden. Het wordt een jaarlijkse traditie dat de werkgroep
Aculea, Natuurpunt Velpe-Mene en het Zeisteam de handen uit de
mouwen steken om dit werk te klaren in het Rosdel omgeving van
het Huttenveld.
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Dus niet alleen in Meldert maar
ook in Hoksem en de vallei
daartussen komt de ringslang talrijk
voor. Dat is het voordeel van de
robuuste natuurstructuur die je nu
kan vinden in de Menevallei.

-- Ringslang in Hoksem.
Foto Bert Bollens

VM
Biodiversiteit in de Paddepoel, Glabbeek
Goed natuur.beheer loont. Uitbouw van natuur.gebieden blijkt
een hefboom te zijn voor biodiversiteit. Paddepoel-Velpevallei
en Rosdel zijn realisaties van Natuurpunt in ruilverkaveling resp.
Hoegaarden en Vissenaken. Nu moeten we hetzelfde waarmaken
in ruilverkaveling Willebringen met de natuurcomplexen: MeneJordaan-Pertseveld, Zegelberg-Wijtbroek-Menevallei, AardgatTerrassen Kumtich, Snoekengracht-Kop Koutemveld en HazenbergVelpevallei-Molensteen.

Percelen Vroente in Mene Jordaan: nieuwe
vegetatiekartering

-- Blauwe knoop: vegetatiedekkend in percelen Oude Paddepoel.
Resultaat van goed beheer. Foto NP Velpe-Mene

Robin Guelinckx karteert dit jaar de beheerde percelen in de
Vroente te Hoksem opnieuw om een kaart van de begroeiing en de
voorkomende planten te maken. Dit gebied maakte voorwerp uit
van een partiële vernatting de laatste jaren. En Robin constateerde
dat het goed was: uitbreiding met vele vlekken van paddenrus,
een soort die voorkomt op kalkhoudende kwel (uittredend
grondwater), en platte rus werden tijdens deze kartering ontdekt.
Op andere plaatsen in de vallei trof hij zeer zeldzame soorten zoals
moeraszoutgras aan, en ook watergras.

-- Robin krijgt bij deze kartering zeer enthousiaste hulp van een
jonge generatie natuurliefhebbers: Louis en Ebe.
Foto NP Velpe-Mene
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