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In deze tweede 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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Pico Bonito Expeditie Honduras
- mei 2012
Pico Bonito National Park ligt aan de noordkust
van Honduras en is het tweede grootste park van
het land met een oppervlakte van 1073 vierkante
kilometer. Deze enorme oppervlakte, dikwijls
moeilijk toegankelijk door de steile berghellingen,
maakt het park tot een zeer interessant onderwerp
voor een biodiversiteitstudie.
Bergwouden wereldwijd en vooral CentraalAmerikaanse
nevelwouden
zijn
lange
tijd
onaangeroerd geweest door de moeilijke
toegankelijkheid.
De
almaar
toenemende
bevolking vergt zijn tol en ook deze habitatten
ondergaan nu ook meer en meer hetzelfde lot als
de laaglandwouden. Ontbossing en overbejaging
zijn de grootste bedreiging voor deze ecosystemen
die momenteel als een van de meest bedreigde
habitatten ter wereld gerangschikt staan (Aldrich et
al . 1997; Bruijnzeel and Hamilton 2000).
Nationale parken in Honduras bestaan op papier
doch ze genieten zo goed als geen praktische
bescherming en er is uitermate weinig geweten over
de diversiteit in deze gebieden. Om bij te dragen
aan de effectieve bescherming van deze gebieden
werd een BINCO Express Survey (BES) georganiseerd
naar Montaña de Corozal, een van de moeilijker te
bereiken gebieden in het zuidelijk deel van Pico
Bonito National Park (Jocque en Argueta 2012).
Na een lange rit in een 4x4 en drie dagen een weg
banend door onaangetaste hooglandwouden naar
de bergtoppen bereikte het internationaal team
van wetenschappers samen met een lokale gids en
enkele dragers het tijdelijke basiskamp.
Biodiversiteit inventarisaties focusten op grote
zoogdieren (d.m.v. cameravallen), amfibieën,
reptielen, vogels, libellen en selecte groepen kevers:
Chrysina sp. (juweel scarabeeën), Cerambycidae
(boktorren) en Spingidae (pijlstaarten). Voor het
eerst in Honduras werd een Bairds tapir (Tapirus
bairdii) gefilmd (foto’s bestonden al), er werden
nieuwe vindplaatsen van enkele zeer zeldzame
kikkers gevonden (foto rechts) welke tot voordien
enkel van hun typelokaliteit 1 bekend waren. Verder
werden er verschillende ongewervelden ontdekt die
nieuw zijn voor de wetenschap.

Begin van de expeditie aan de voet van de berg (foto Niall
McCann)

Ophangen van cameravallen voor het bestuderen van grote
zoogdieren (foto Ryan Gardiner)

Hyla insolita (foto Merlijn Joque)

1 De plaats waar de soort voor het eerst werd waargenomen.
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Kort verslag tweede BINCO quiz februari 2013
Op 9 februari 2013 vond de tweede “Beestige BINCO
Quiz” plaats in de Elizabethrefter van het Heilig Hart
Instituut Heverlee.

In het kamp uitpluizen van de onzekere determinaties (foto
Niall McCann)

De volledige lijst van observaties is beschikbaar in
het rapport van deze expedities en te bekijken op
onze website. Dit rapport werd ook overgemaakt aan
de Hondurese overheidsinsteling verantwoordelijk
voor de beschermde parken en bossen (Instituto
de Conservación Forestal, Áreas Protegidas y Vida
Silvestre). Twee lokale biologen waren mee op deze
expeditie en ook zij waren onder de indruk van de
pristine omgeving en de biodiversiteit in dit nevelwoud.
Hopelijk beseft de regering dit snel genoeg zodat
effectieve beheersmaatregelen kunnen genomen
worden die toelaten om een duurzaam samenleven
tussen de lokale bevolking en de overblijvende
nevelwouden op te bouwen. Sfeerbeelden van deze
expeditie zijn te vinden op onze website.

Deze algemene quiz kende een perfect huwelijk tussen
actualiteitsvragen en algemene kennis met een geestige
verwijzing naar natuur en biodiversiteit. De spanning om
de eindoverwinning bleef bestaan tot in de laatste ronde
en werd pas beslist in de Google Maps ronde. ‘Morte e
Venezia’ behaalde de overwinning voor de ‘Humungous
Fungus’ en ‘e vat e vat e vat’. Op menig quizforum werd
onze quiz geprezen voor originaliteit en varieteit aan
vragen: enkele quotes “Na de mindere commentaar op
de eerste editie toch maar het risico genomen om naar
deze quiz te trekken. En, het moet gezegd, we hebben
het ons geen seconde beklaagd. Bijzonder vermakelijke
quiz, met elke ronde wel een paar serieuze kuitenbijters.
Ook de Google Maps-ronde was leuk om te spelen. De
Bincoquiz is een heel sympathieke quiz die volgend jaar
misschien een sterker bezet deelnemersveld verdient... “
De foto’s van de kwis kunnen bekeken worden op onze
Facebook pagina. Volgend jaar in februari zal de derde
editite van de quiz plaatsvinden, meer info volgt later.

In mei 2013 kwam er een vervolg van deze succesvolle
expeditie. Meer hierover in een volgend bericht.
Literatuur:
Aldrich, M. et al. 1997. Tropical montane cloud forests: An urgent
priority for conservation. WCMC Biodiversity Bulletin no. 2, World
Conservation Monitoring Centre, Cambridge, U.K.
Bruijnzeel, L.A. & Hamilton, L.S. 2000. Decision time for cloud
forests. IHP Humid Tropics Programme Series No. 13. Paris, De goed gevulde Elizabethrefter in Het Heilig Hart instituut
UNESCO.
tijdens de BINCO Quiz.
Jocque M.J. and Argueta I . (2012). Express Biodiversity Survey
in Pico Bonito, Honduras. BINCO Express Report 2. Biodiversity
Inventory for Conservation. Haacht, Belgium.
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Mosseninventarisatie
broek - juni 2012

Haachts

In juni 2012 organiseerden we een mossenwandeling
in het Haachts Broek om de lokale mossen’flora’ te
inventariseren, maar vooral om op zoek te gaan naar
mogelijks zeldzame mossen die typerend zijn voor
vochtige broekbossen in Vlaanderen. De excursie
vond plaats onder deskundige leiding van Dirk De Beer
van de Mossenwerkgroep en Raf Leysen. Ondanks de
overvloedige regen die tijdens deze mossenwandeling
van de partij was werden meer dan 25 verschillende
mossensoorten gevonden waaronder het voor
Vlaanderen zeer zeldzame mos ‘stompe haarmuts’
(Orthotrichum obtusifolium, foto onder). Daarnaast
werden ondanks het seizoen toch nog een tiental
zwammen gevonden. Soortenlijst verschijnt later in
het rapport Haachts broek.

en pijlstaarten. De insecten waren verzameld in het
Hondurese Cusuco National Park, als “bijvangst” van
een grotere inventarisatie van ongewervelden door
Operation Wallacea, een Engelse organisatie voor
natuurconservatie die steunt op een samenwerking
tussen (student-)vrijwilligers en onderzoekers.
Tijdens ons onderzoeksverblijf gingen we na welke
informatie er in deze stalen verholen zat met
betrekking tot insectendiversiteit en -behoud in
Cusuco National Park.

De letterlijk schitterende kevers van het geslacht Chrysina.

De zeer zeldzame stompe haarmuts (Orthotrichum
obtusifolium)

BINCO
blitz2
aan
Oxford
University Museum of Natural
History levert publicaties op maart 2013
Van 31 oktober tot 4 november 2011 verbleven
BINCO-medewerkers Jeroen, Merlijn en Maarten
aan het natuurhistorisch museum van de universiteit
van Oxford (Verenigd Koninkrijk), waar we
gastvrij ontvangen werden door assistant curator
Darren J. Mann en z’n team. In de befaamde Hope
Entomological Collections legden we ons toe op
twee nog niet onderzochte collecties: juweelkevers

Juweelkevers
(Coleoptera,
Scarabaeidae,
Rutelinae) hebben hun naam niet gestolen: de
felgekleurde dekschilden (foto boven) maken de
kevertjes aantrekkelijk voor verzamelaars, en
hebben zelfs interesse gewekt in meer toegepaste
onderzoeksdomeinen zoals optica.
Vertegenwoordigers van het geslacht Chrysina zijn
typisch voor Midden-Amerikaanse nevelwouden.
Helaas is er weinig geweten over hun diversiteit
en verspreiding. We stelden een geïllustreerde en
eenvoudige determinatiesleutel voor de soorten
van Cusuco National Park op. We merkten ook
dat Chrysina-soorten tot de weinige diergroepen
behoren die meer soortenrijk worden bij toenemende
hoogteligging – wat eens te meer aantoont
hoeveel verborgen juweeltjes (pun intended) deze
bergwouden herbergen! Het artikel het je dowloaden
en nalezen via onderstaande link:
http://www.insectscience.org/13.21/
Pijlstaarten
(Lepidoptera,
Sphingidae)
zijn
nachtvlinders van groot ecologisch belang als
bestuivers. Van dergelijke grote en vaak mooi

2 Een BINCO blitz is een kort maar intensief werkbezoek van een team wetenschappers aan een bestaande
collectie organismen met de bedoeling om deze gegevens beschikbaar te maken.
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getekende nachtvlinders zou men misschien
verwachten dat er niet veel nieuws meer over te
ontdekken valt – laat staan in een goed onderzocht
gebied als Cusuco National Park, waar op geregelde
basis geïnventariseerd wordt. Sterker nog, enkele jaren
geleden verscheen een wetenschappelijke checklist
van de Hondurese pijlstaartfauna – is het onderste
dan nog niet uit de kan gehaald? Kennelijk niet.
Nauwkeurig bestuderen van onze bescheiden collectie
(42 exemplaren, foto onder) leverde drie soorten op die
nog nooit in Honduras waargenomen waren, naast vier
andere soorten die wel al bekend waren van Honduras,
maar nog niet van de regio in kwestie!
Voor beide studies werkten we samen met internationale
partners die vanuit het Verenigd Koninkrijk of LatijnsAmerika actief zijn in biodiversiteit en natuurbehoud in
Cusuco National Park. Wat pijlstaarten betreft, kregen
we cruciale input van Thierry Vaglia, verbonden aan
het Insectarium van Montréal (Canada).

tot het behoud van deze dieren en hun biotopen. De
publicatie van onze resultaten garandeert dat onze
bevindingen aan een kwaliteitscontrole onderworpen
werden, en dat ze zichtbaar zijn in de wetenschappelijke
wereld.
Contacteer ons gerust voor een elektronische versie
van de originele artikels:
Jocque M., Vanhove M.P.M., Creedy T.J., Burdekin O., Nuñez-Miño
J.M. & Casteels J. (2013) Jewel scarabs (Chrysina sp.) in Honduras:
Key species for cloud forest conservation monitoring? Journal of
Insect Science 13: 21
Vanhove M.P.M., Jocque M., Mann D.J., Waters S., Creedy T.J.,
Nuñez-Miño J.M., Samayoa A.C., Vaglia T. & Casteels J. (2012)
Small sample, substantial contribution: additions to the Honduran
hawkmoth (Lepidoptera: Sphingidae) fauna based on collections
from a mountainous protected area (Cusuco National Park).
Journal of Insect Conservation 16(4): 629-633

BINCO-weekend in Mouzaive mei 2013
Op 4 en 5 mei 2013 trok een enthousiaste groep BINCO
leden op weekend naar het dorpje Mouzaive nabij
Bouillon aan de oevers van de Semois. Deze mooie
omgeving was de perfecte setting om toekomstige
binnen -en buitenlandse BINCO-projecten uit te denken
en voor te bereiden. Ter gelegenheid kon ook niet
nagelaten worden om de plaatselijke fauna en flora
onder de loep te nemen. Enkele vermeldenswaardige
soorten die we opmerkten waren een vuursalamander
(foto volgende pagina), een slakkenloopkever en een
eikentandvlinder.
Een deel van de collectie pijlstaarten die bestudeerd werden.

Beide studies wijzen op het belang van (zelfs kleine)
museumcollecties, zeker als de specimens vergezeld
zijn van degelijke informatie over vangstlocaliteit
en omgeving. Daarnaast onderlijnen we het belang
van juiste identificatie en gestandaardiseerde
inventarisatie (in beide artikels doen we meer specifieke
aanbevelingen). Talrijke groepen ongewervelden
hebben een enorme rol in ecosystemen, en een groot
potentieel als biodiversiteitsindicatoren. Gezien hun
enorme diversiteit is het logisch dat er bijzonder veel
vaardigheid en inspanning nodig is voor doorgedreven
onderzoek, zeker wanneer het gaat om kleine of weinig
bestudeerde dieren. Ons werk te Oxford toont aan
dat ook grote en aantrekkelijke insectengroepen nog
schrikbarend weinig begrepen zijn. We hopen hier met
ons onderzoek de aandacht op te vestigen, en tegelijk
bij te dragen tot meer toegankelijke kennis, en ultiem

De keuze voor het mooie Mouzaive hebben we niet
beklaagd en we waren zelfs getuige van de eerste
zonnestralen die langer duurden dan een paar uur.

De gelukkige aanwezigen
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vuursalamander (Salamandra salamandra)

Artikel in Natuur.Focus - juni 2013
Tot voor kort werd aangenomen dat zogenaamde
oerkreeftjes of grote branchiopoden definitief
verdwenen waren uit het Belgische landschap als
gevolg van vernietiging en degradatie van tijdelijke
wateren door de intensivering van de landbouw en
de massale ontwatering van het land. Twee BINCO
leden die verbonden zijn aan het Labo voor Aquatische
Ecologie, Evolutie en Biodiversiteitsbehoud van de KU
Leuven ontdekten verschillende nieuwe populaties van
deze dieren. Dit toont aan dat deze unieke, primitieve
kreeftachtigen nog steeds aanwezig zijn. Alleen rijst
nu de vraag of er voor deze bijzondere diergroep nog
wel een toekomst is in de lage landen.

In 1998 werd, net buiten onze landsgrenzen, een
geïsoleerde populatie C. diaphanus ontdekt in
Nederlands Limburg. Daarna verscheen in 2006 voor
het eerst in meer dan honder jaar een populatie van het
kopschildkreeftje T. cancriformis in het Antwerpse. Dit
sterkte de vermoedens van Bram Vanschoenwinkel en
Aline Waterkeyn dat er mogelijk nog meer niet ontdekte
relictpopulaties van deze organismen zouden kunnen
zijn in België. Daarom werd een nationale zoekactie
gelanceerd, hetgeen resulteerde in de recente
ontdekking van het rugzwemkreeftje B. schaefferi
(foto onder), een relatief wijdverbreide Europese
soort die evenwel vrijwel overal achteruitgaat, in
de provincie Henegouwen. Na een onbevestigde
waarneming van een ‘vreemde garnaal’ in de regio in
2002 vond Pascal Dupriéz in de zomer van 2012 grote
aantallen kreeftachtigen in een groep karrensporen
ten noorden van Binche tijdens een zoektocht naar
broedplaatsen van de Rugstreeppad (Bufo calamita).
Hij nam contact op met onderzoekers van het
Laboratorium voor Aquatische Ecologie, Evolutie en
Biodiversiteitsbehoud aan de KU Leuven die de diertjes
ter plaatse identificeerden als B. schaefferi. Vervolgens
werden over een periode van drie dagen nog een
dertigtal soortgelijke habitats in de regio opgespoord
en bemonsterd. Dit leidde tot de ontdekking van in
totaal 19 populaties. Hiervan bevonden er zich 18 in
karrensporen en één enkele in een tijdelijke poel in de
hoek van een bietenveld.

Karrensporen in de buurt van Binche (foto: Bram Vanschoenwinkel) huisvesten de enige momenteel gekende populaties
van het rugzwemkreeftje Branchipus schaefferi in België (foto: Aline Waterkeyn).

Voor meer informatie over deze ontdekking kan je altijd contact opnemen via info@binco.eu of rechtstreeks
met Aline.Waterkeyn@bio.kuleuven.be of Bram.Vanschoenwinkel@bio.kuleuven.be.
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Ledenwandeling - 31 Augustus
2013
Aan het einde van deze maand (31 augustus)
zouden we alle leden graag willen uitnodigen voor
een natuurwandeling in het Zwartebos. Dit is een
minder bekend stukje natuur ten zuidoosten van
Leuven (Bierbeek). Het is een valleigebied met een
aaneenschakeling van akkerranden, bossen (alluviaal
elzenbroekbos, …), blauwgraslanden, ruigtes en
grote zeggenvegetaties, hooilanden en structuurrijke
graslanden (blauwgrasland!). Voor elk wat wils dus.
Naast aandacht voor de verschillende biotopen zal er
ook worden toegespitst op de typische soorten van het
gebied.
Concreet: wandeling op zaterdag 31 augustus, start om
10.00u aan het kruispunt van de Bevekomsestraat met
de Nieuwe geldenaaksebaan (Mollendaal). Verwachte
terugkomst rond 13u.

Word BINCO lid en realiseer met
onze steun zelf 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 rekeningnummer: 979-5788264-85
met vermelding ‘lidmaatschap’ en je (e-mail) adres
waarop we je kunnen bereiken. Alvast bedankt!

