
Inventarisatie 2017 ongewervelden gebieden OPLEEUW en HELSHOVEN. 

 

Het verlies aan biodiversiteit wordt erkend als een van de belangrijkste bedreigingen van onze 

planeet. Een van de belangrijkste uitdagingen is dan ook om dit verlies een halt toe te roepen. Met 

hun actie ‘Countdown 2010’ brengen de Verenigde Naties op mondiaal vlak de problematiek in de 

belangstelling. Maar ook op Europees, Vlaams en provinciaal niveau wordt het onder de aandacht 

gebracht. In het verleden gepubliceerde Natuurrapport van 2007  werd  bijvoorbeeld aan dat het 

slecht tot zeer slecht gaat met meer dan 30% van de in Vlaanderen voorkomende soorten (Dumortier 

et al. 2007). Tien jaar later kan men stellen dat het verlies aan soorten dramatisch aan het worden is 

en dat de meesten soorten met uitsterven worden bedreigd .Het verlies aan soorten heeft 

voornamelijk te maken met een verlies aan leefgebied – verlies in oppervlakte maar ook in 

kwalitatieve zin. Veel soorten stellen namelijk hoge eisen aan hun leefgebied. De belangrijkste 

oorzaken van het verlies aan leefgebied zijn te vinden in de versnippering van het leefgebied door 

uitbreiding en intensivering van landbouw, bebouwing, …... De negatieve effecten van processen als 

vermesting, verdroging, vervuiling en verstoring zijn al langer bekend.  

 

Door middel van een gerichte inventarisatie wilden we meer te weten komen over de diversiteit van 

loopkevers, spinnen, mieren, nachtvlinders en zweefvliegen er zich nog in beide gebieden bevinden. 

2017 werden door de werkgroep Ongewervelden Borgloon isw met Likona  met grond en 

bodemvallen geplaatst  alsook een aantal lichtvallen werd ingezet om de nachtelijke soorten te 

determineren. 

Er werden in totaal 164 soorten kevers , 12 soorten mieren en 130 

spinnensoorten aangetroffen. 

Aantal soorten zijn zeldzaam en meestal met uitsterven bedreigd. 

 Groothandsigaar                   Groene zandloopkever    

Zwartsprietfluweelloper      Klein vliegend hert  
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                                                Boomslankmier    
 
 
 

Schorscelspin                       Vierspitsspinneneter   
 

 
 

Wolfspin                                 Bonte renspin     

 

Gewone kameleonspin           stompe krabspin       
 

Blinkende krabspin                    Harige springspin      
 

 

 
 

 
2018 zullen de inventarisaties verder gezet in onze Loonse gebieden waar heel wat helpende handen 
voor nodig zijn.  
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