
In deze derde nieuwsbrief worden de projecten en activiteiten van het afgelopen jaar 
van een korte uitleg voorzien.

Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je bent ingeschreven via onze website 
www.binco.eu of omwille van je lidmaatschap. Indien je deze niet meer wenst te 

ontvangen stuur dan een mailtje naar info@binco.eu.
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Cameravalproject	Meerdaalwoud	-	maart-mei	2014	

In	 het	 voorjaar	 van	 2014	 lanceerde	 BINCO	 een	
project	 rond	de	 inventarisatie	 van	middelgrote	
zoogdieren	 m.b.v.	 cameravallen	 in	 het	
Meerdaalwoud	ten	zuiden	van	Leuven.
Hiervoor werden negen cameravallen gedurende 
gemiddeld 35 nachten opgehangen op 
verschillende locaties in het zuidelijk deel van 
het Meerdaalwoud. We wilden nagaan welke 
zoogdieren waar voorkomen in het woud en of 
er recente migratie gebeurd was vanuit Wallonië. 
Zo zijn de das (Meles meles), wilde kat (Felis 
silvestris) en boommarter (Martes martes) aan 
een noordelijke opmars bezig in België. Hoewel 
deze soorten niet werden gefilmd, konden 
we toch een mooie diversiteit aan zoogdieren 
vastleggen. In totaal werden 11 verschillende 
zoogdiersoorten waargenomen. Daarnaast 
blijkt ook dat de meeste zoogdieren verspreid 
voorkomen en dat ze verschillende habitats 
binnen het bos gebruiken. Zoals verwacht werd 
de ree (Capreolus capreolus) het meest op camera 
vastgelegd. Dit was zo in 87.5% van de beelden 
met een kans van 29.6% per dag. 

Het konijn (Oryctolagus cuniculus), niet meteen 
een bossoort, werd het minst waargenomen: 
slechts één cameraval wist één opname te 
maken van deze soort. Verder werden enkele 
leuke waarnemingen gedaan van Everzwijn (Sus 
scrofa), Bunzing (Mustela putorius) en Bosuil 
(Strix aluco). Ook noemenswaardig: ondanks 
dat we alle cameravallen op ruime afstand van 
wandelpaden positioneerden, werden op 5 
van de 9 cameravallen ook mensen gefilmd, 
tekenend hoe moeilijk het is voor de mens om 
in natuurgebieden op de paden te blijven. Een 
verslag, soortenlijst inclusief, werd op onze 
website geplaatst (Link) en een filmpje met de 
leukste waarnemingen is op onze youtube-pagina 
terug te vinden. Een vervolg op dit onderzoek 
waarin we het aantal camera’s zullen opdrijven, 
wordt verwacht in dezelfde periode van dit jaar.

http://binco.eu/wp-content/uploads/2011/01/RAPPORT-Trailcam-MdW-2014.pdf
http://youtu.be/TDyAPjsF-KE
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Inventarisatie	Belete-Gera,	Ethiopië	-	augustus-oktober	2014	

Matthias,	 Jan	 en	 Merlijn	 trokken	 vorige	
zomer	 naar	 Zuid-West	 Ethiopië	 om	 er	 de	
diversiteit	 van	 grote	 zoogdieren,	 amfibieën	
en	 bodembewonende	 ongewervelden	 in	 één	
van	 de	 laatste	 stukken	 natuurlijk	 afromontaan	
regenwoud	te	bestuderen.		
Het Belete-Gera bosgebied ligt in het zuidwesten 
van Ethiopië en is één van de grootste 
aaneengesloten stukken natuurlijk bos van 
Ethiopië met een oppervlakte van ongeveer 
1000 km². Het is een afromontaan regenwoud 
met soms steile hellingen, variërend in hoogte 
tussen 1500 en 3000 meter. Dit gebied is het 
oorsprongsgebied van wilde Arabica koffie. 
Lokale gemeenschappen in deze regio hebben 
een traditie ontwikkeld waar ze het bos op 
duurzame wijze beheren met koffieproductie 
als één van de nutsfuncties. Echter, door de 
sterke bevolkingsgroei en de grote vraag 
naar land, koffie en hout is dit bosrijke gebied 
bedreigd door houtkap. Nochtans ligt het gebied 
binnen de “UNESCO Eastern afromontane 
biodiversity hotspot” dankzij een zeer diverse 
fauna en flora. Ook kent het gebied redelijk wat 
endemische soorten doordat het deel uitmaakt 
van de Ethiopische hoogvlakte. BINCO trok er 
in augustus 2014 naartoe om de waarde van 
dit gebied voor zoogdieren en amfibieën in 
kaart te brengen. Ook werden verschillende 
stalen genomen van gemeenschappen van 
ongewervelden. De staalname begon tijdens het 
regenseizoen (begin juli – eind oktober) en liep 
door tot midden november 2014. 
De studie omvatte een project met cameravallen 
voor grote zoogdieren, gerichte handvangsten 
voor amfibieën en bodemvallen voor 
ongewervelden. We werkten hiervoor samen 
met lokale gidsen en wetenschappers van Jimma 
University. Met deze studie trachtten we niet 
alleen een beeld te krijgen van de aanwezige 
fauna in het gebied, maar ook een vergelijking 
te maken tussen koffiebos, waar koffie beheerd 
wordt onder een rijke boomlaag en natuurlijk 
bos, waar koffie nog als wilde plant voorkomt. 
Dit laat toe om het effect van koffieteelt te 
kwantificeren.

Daarnaast willen we een lokaal initiatief 
opstarten, BINCO-local genaamd, om een basis 
te leggen voor ecotoerisme. Onze reisgids voor 
Zuidwest Ethiopië, met een sterke focus op 
de boeiende en bloeiende natuur rond Jimma 
stad, is te vinden op onze website (Link). Als je 
interesse hebt om ooit naar Ethiopië te reizen is 
deze minder bekende hoek van het land zeker de 
moeite waard!

Boven:	research	team	in	het	basecamp	
Onder:	Hyperolius viridiflavus,	een	algemenere	kikkersoort

Foto’s: Lore Geeraert (boven), Jan Mertens (onder)	

Met dank aan de Rufford foundation voor een financiële 
ondersteuning van dit project.

http://binco.eu/publicaties/reisgids-in-en-rond-jimma-zuid-west-ethiopie/
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“Boeiende	Beestenrubriek”	

In	 deze	 rubriek	 zetten	we	 enkele	 van	 onze	 interessante	 faunawaarnemingen,	 beschrijvingen	 en	
identificaties	van	het	laatste	jaar	op	een	rijtje.	Dit	jaar	hebben	we	er	drie:	de	glanzende	gastmier,	
het	Abyssinische	luipaard	en	een	nieuw	beschreven	soort	waterjuffer.

De	glanzende	gastmier

De voorbije zomer vond Jeroen een zeldzame 
gast in Zoersel, België, bij het verplaatsen van 
een nest rode bosmieren: de glanzende gastmier 
(Formicoxenus nitidulus). Deze rode lijstsoort is 
tot nu toe slechts drie maal (deze waarneming 
inclusief) in Vlaanderen gedocumenteerd. 
Vermoedelijk is dit laag aantal waarnemingen 
deels te verklaren door zijn verborgen 
levenswijze. Het diertje is dan ook onopvallend 
(2-3 mm) en leeft altijd nauw samen met zijn 
gastheer, de rode bosmier. Bovendien zijn de 
vier soorten rode bosmieren die in Vlaanderen 
voorkomen stuk voor stuk beschermd en 
eveneens redelijk weinig voorkomend. Als je 
denkt een glanzende gastmier gezien te hebben, 
er is een typisch, doch microscopisch kenmerk 
dat de determinatie kan vergemakkelijken; er 
bevindt zich namelijk een naar voren gerichte 
stekel op de tweede knoop (ook wel de 
postpetiolus genoemd) net voor het achterlijf.  

Meer info over deze soort?
www.nlmieren.nl/
www.formicidae.be/

Cameravalbeeld	luipaard

Het team in Ethiopië deed een leuke vondst 
op cameraval #12 toen ze deze in september 
gingen verhangen naar een nieuw stuk woud. 
Twee jonge Ethiopische luipaarden (Panthera 
pardus adusta, een ondersoort die alleen in het 
Ethiopische afromontaan regenwoud voorkomt) 
komen mooi in beeld en wandelen recht op 
de camera af. Het filmpje kan je hier bekijken. 
Gedurende het 6-maanden-durende project zijn 
er meermaals luipaarden op de cameravallen 
verschenen, telkens in het natuurlijke bos. Dit 
is goed nieuws en een extra stimulans om het 
Belete-Gera woud beter te beschermen.

De	locatie	van	de	stekel	bij	de	glanzende	gastmier
Foto:  Jeroen Casteels

Cameraval	in	het	natuurlijke	bos	in	Zuid-West	Ethiopië
Foto: Jan Mertens

http://www.nlmieren.nl/websitepages/FORMICOXENUSNITIDULUS.html
http://formicidae.be/forxniti.htm
http://youtu.be/y-48QIT4ObE
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Nieuwe	soorten	uit	Pico	Bonito

Tijdens de zomer van 2013 organiseerde BINCO 
een vervolgexpeditie naar Pico Bonito National 
Park in Honduras. Dit park is vooral gekenmerkt 
door zijn voorlopig nog onaangeroerd 
nevelwoud, een van de meest bedreigde 
habitatten in Centraal America. Grote delen van 
de laagland bossen in Honduras zijn verdwenen 
en de groeiende bevolking zorgt nu voor een 
almaar groter wordende druk op de voorlopig 
nog grotendeels onaangetaste montane bossen. 
De moeilijke toegang zorgt er ook voor dat er 
uitermate weinig geweten is van deze gebieden 
die vaak een enorme rijkdom aan specifieke 
fauna en flora herbergen. Wetend wat er in 
deze bossen leeft is een belangrijke eerste stap 
om beschermingsmaateregelen te nemen. In 
samenwerking met het lokale equivalent van 
het agentschap voor natuur en bos (Instituto 
Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal) 
organiseerde BINCO een expeditie diep in een 
stukje pristien nevelwoud om te zien welke 
soorten daar nog aanwezig zijn. 
Daar waar er in de zomer van 2012 meer 
dan 100 diersoorten werden waargenomen 
(rapport)  werden er vorig jaar ook verscheidene 
nieuwe soorten aangetroffen. Eén daarvan 
is een spectaculaire waterjuffer die intussen 
beschreven is: Amphipteryx jaroli. 

Deze soort werd vernoemd naar onze lokale 
gids Jarol Estrada, die het eerste exemplaar 
ving. In dezelfde expeditie werd ook een nieuwe 
soort salamander (Bolitoglossa sp.) en kikker 
(Craugastor sp.) ontdekt. 
Indien je hierover meer wil weten: je kan het 
artikel met de beschrijving van Amphipteryx 
jaroli hier raadplegen en een printscreen van het 
originele artikel in De Standaard vind je via deze 
link.

LITERATUUR
Jocque M., Argueta I. (2014) A new species in the genus Am-
phipteryx Selys, 1853 (Odonata, Amphipterygidae)
from Pico Bonito National Park, Honduras. ZooKeys 408: 
71–80.

Welke	soort	is	dit?	-	augustus	2013

Het voorbije jaar kende de lancering van 
onze fotodienst “Welke soort is dit?”. Als 
je foto’s en informatie van een onbekend 
organisme (of onderdeel ervan zoals een ei, 
blad, vervellingshuidje) doorstuurde naar 
welkesoortisdit@binco.eu probeerden wij zo 
accuraat mogelijk de soort te beschrijven, samen 
met relevante artikels en extra informatie 
indien mogelijk. Zo zijn er o.a. enkele boeiende 
insecten en de drijvende eimassa van de grote 
inktvissoort Thysanoteuthis rhombus naar ons 
toe gestuurd. Deze dienst blijft bestaan en wij 
determineren dan ook met veel plezier jullie 
onbekende planten, dieren, schimmels, etc.

Amphipteryx jaroli
Foto: Merlijn Jocque 

Tekening: Jan De Beck

http://binco.eu/wp-content/uploads/2013/05/BES_Pico-Bonito-2012-2.pdf
http://binco.eu/wp-content/uploads/2014/06/Jocque-and-Argueta-2014-A-new-species-in-the-genus-Amphipteryx-1.pdf
http://binco.eu/wp-content/uploads/2014/06/artikel-standaard.png
http://binco.eu/wp-content/uploads/2014/06/artikel-standaard.png
mailto:welkesoortisdit%40binco.eu?subject=
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Educatief	project:	Vrienden	van	Jambiani	-	2012-2015

Voor een efficiënt behoud van de biodiversiteit is 
een goede relatie mens – natuur een noodzaak. 
Bij Binco vinden wij dat onderwijs een cruciale rol 
speelt in het ontwikkelen van kennis, bewustzijn 
en betrokkenheid omtrent milieuproblematiek. 
Aan het concretiseren van deze visie wil onze 
organisatie zijn steentje bijdragen.

Onze vereniging ondersteunt daarom, onder het 
initiatief van de vzw Vrienden van Jambiani, een 
secundaire school in Jambiani en het teacher 
centre in Kitogeni, beiden in Zanzibar. Daarnaast 
worden in de toekomst ook andere secundaire 
scholen in het Zuid-District gesteund.

Hoe gebeurt de ondersteuning van de secundaire 
school in Jambiani en het teacher center in 
Kitogeni concreet?

• Logistieke ondersteuning van het biologielo-
kaal.

• Bekostigen infrastructuur biologielokaal: 
didactisch materiaal, microscopen, practicum 
nutsvoorzieningen.

• Organiseren van vormingssessies met biolo-
gieleerkrachten.

• Voorzien van info, lesteksten en practica-
handleidingen.

Pol Ameye met enkele leerlingen
Foto’s: Samuël Fouret 

De school in Jambiani  

Merlijn, Mhabadi en Samuël in het Kitogani teacher center
Foto: Pol Ameye 

Jullie	kunnen	helpen

Graag doen wij vanuit Binco een oproep naar allen 
die een materiële bijdrage kunnen leveren om zo 
onze missie te verwezenlijken. Heb jij didactisch 
materiaal, microscopen, lesmateriaal, posters, 
modellen van mens, plant of dier,... dat naar 
Zanzibar mag worden opgestuurd? Laat ons weten 
hoe jij kan helpen via info@binco.eu.

Bedankt!

mailto:info%40binco.eu?subject=


BINCO nieuwsbrief • nr. 3• februari 2015 • p. 7

4de	Beestige	Binco	Quiz	
	7	maart	2015

Onze 3de BINCO quiz op 22 maart 2014 was 
een groot succes. Jullie daagden massaal op en 
iedereen overleefde het tot het bittere eind, 
ondanks de soms iets te pittige vragen. De 
volgende editie is gepland op zaterdag	7	maart	
2014 en we doen onze uiterste best de vragen 
iets beter uit te balanceren deze keer. Hopelijk 
hebben we jullie vorig jaar niet te hard afgeschrikt 
en kan het opnieuw een gezellige quizavond 
worden. De	inschrijvingen	zijn	alvast	geopend!

Word	Binco	lid	en	realiseer	
met	onze	steun	een	project

Ben je zelf ook geïnteresseerd in natuuronderzoek 
en wil je graag je steentje bijdragen in de strijd 
tegen het verlies van onze biodiversiteit? BINCO 
kan je steun goed gebruiken.

Door lid te worden van BINCO kun je de werking 
van onze organisatie steunen. Leden die actief 
wensen mee te werken worden op de hoogte 
gehouden van al onze activiteiten en kunnen 
binnen BINCO ook eigen projecten opstarten en 
uitbouwen. Ook als je niet actief wenst te zijn, 
maar je hebt wel een goed idee voor een project 
dat ons doel dient, kan je ons altijd contacteren 
en misschien werken we het wel uit...

Lid worden kan je eenvoudig door 5 euro over te 
schrijven op ons rekeningnr. 979-5788264-85 met 
vermelding ‘lidmaatschap’ en je (e-mail) adres 
waarop we je kunnen bereiken.
Alvast bedankt!


