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“ Verzamel informatie over het voorkomen van
invasieve uitheemse waterplanten en draag bij tot een
wetenschappelijke dataset voor onderzoek naar
biologische controle.”

Ontdek de wondere wereld van fauna en flora.
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Interactief veldwerk!
Deze interactieve introductie omvat zowel het protocol voor de verzameling van data als
achtergrondinformatie over invasieve exotische waterplanten & biologische controle.
Ga het veld in en gebruik de apps1 ObsIdentify & ObsMapp (of iObs), geef data in en scan QR-codes
voor extra informatie.
Probeer het eens! Installeer de apps op je eigen smartphone & scan de onderstaande OQ-codes!

LOGO

NAAM
ObsIdentify

BESCHRIJVING
Identificeer soorten met behulp van een foto en
registreer de waarneming.
Installeer deze app ook op je smartphone!

ObsMapp
(Android)

Voer je waarnemingen direct in het veld in, die
gekoppeld aan de huidige tijd en de GPS-locatie
op www.waarnemingen.be worden geüpload.
Dit is mogelijk in het veld door gebruik te
maken van de internetverbinding van je
apparaat, maar ook van uw WiFi-thuisnetwerk
De leerkracht logt in met zijn/haar account
(aangemaakt op www.waarnemingen.be).

iObs (iOS)

IObs is de iOS-versie van ObsMapp

Hoe gebruik je de apps?
Onder 3.2.1. en 3.2.2. vind je meer informatie over hoe je de apps moet gebruiken!

1

Deze apps moeten geïnstalleerd worden door de deelnemers. Het volstaat dat slechts 1 van de deelnemers,
de leerkracht of de natuurvrijwilliger die het pakket uitleende de apps download. Let op, voor ObsMapp moet
wel ingelogd worden..

© LERARENOPLEIDING VUB (MILO)

3

QR CODES

NAAM
Bugs 2 the Rescue

BESCHRIJVING
Projectwebsite

Bugs 2 the Resue

Projectpagina op
www.waarnemingen.be

CABI

Extra
informatie
over
biologische controle specifiek
per plant.

BioBestrijding

Verzameling
van
diverse
schadebeelden en de mogelijke
veroorzakers van de schade.

EPPO

Lijst van invasieve exoten (en
datum sinds wanneer invasief)

Natuur en bos

Informatie over invasieve
exoten + voorbeelden + wat
kan je zelf doen + veel gestelde
vragen + wetgeving etc.

Unielijst

Europese verordening met lijst
van planten en diersoorten
waarvoor de lidstaten actie
moeten ondernemen

Uitheemse invasieve planten Informatie over de
op Ecopedia
verschillende plantensoorten
op de Unielijst
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1. Oriëntatie
1.1. Projectinformatie
Er komen in onze streken meer en meer invasieve uitheemse soorten voor. Dat zijn soorten die door
menselijk handelen bewust of accidenteel buiten hun natuurlijk verspreidingsgebied zijn
geïntroduceerd en daarbij schade veroorzaken aan de inheemse biodiversiteit.
De Europese verordening nr. 1143/2014, in werking sinds 1 januari 2015, ook wel bekend als de
‘Unielijst’ is een actie van de Europese Unie om de negatieve impact van invasieve, uitheemse soorten
binnen Europa zo veel mogelijk te beperken. De Unielijst omvat dus een internationale wetgeving die
noodzakelijk is voor een effectieve en uniforme aanpak van invasieve uitheemse soorten en hanteert
een drietrapsaanpak: 1) preventie onder het motto “voorkomen is beter dan genezen” 2) snel
opsporen & ingrijpen en 3) beheren en terugdringen.
Soorten die zich op de Unielijst bevinden mogen niet worden gehouden, gekweekt, vervoerd, gebruikt,
uitgewisseld, of worden toegestaan om zich voort te planten. Uiteraard is het niet toegelaten om de
soorten vrij te laten in het milieu. Deze regelgeving moet beletten dat de soorten in de Unielijst zich
nog zouden kunnen verspreiden daar uitheemse soorten veelal onbedoeld meereizen met personen
of goederen, of ontsnappen uit kweek of gevangenschap.
Op dit moment zijn er 400 watergebonden planten in de handel in Europa. België is het vierde meest
geïnvadeerde land met 26 exotische waterplanten. In het Bugs 2 the rescue-project gaan jongeren en
natuurvrijwilligers samenwerken met wetenschappers om een halt toe te roepen aan de verspreiding
van specifieke invasieve exotische waterplanten.
Momenteel telt de Unielijst 66 soorten, waaronder 13 invasieve uitheemse waterplanten waarvoor
België actie moet ondernemen. Naast de soorten die reeds in de Unielijst werden opgenomen zijn er
ook al enkele andere invasieve uitheemse waterplanten aanwezig in België die eveneens een negatieve
impact hebben op biodiversiteit, economie of volksgezondheid.
We gaan samen met jongeren en natuurvrijwilligers op zoek naar deze invasieve uitheemse
waterplanten om data te verzamelen over hun bedekkingsgraad, morfologische kenmerken te meten,
de mogelijke schade die op de doelsoorten terug te vinden is en de ongewervelden die op de
doelsoorten voorkomen op te speuren. Verder willen we burgers en beleidsmakers bewust maken van
de methode van biologische controle, waar nog een grote onwetendheid rond bestaat.
Dit projectvoorstel kwam tot stand door samenwerking van VUB – departement Lerarenopleiding en Biologie, in samenwerking
met VUB - Wetenschapscommunicatie en 4 beleidspartners: Natuurpunt, VMM en de diensten Integraal Waterbeleid van de
provincies Oost-Vlaanderen en Limburg

1.2. Doel
Dit project heeft als doel basis ecologische data te verzamelen van 20 invasieve uitheemse
waterplanten. Elk succesvol biologisch programma wordt afgetoetst tegen basis ecologische data.
Dankzij de ‘Beestige Vijanden’-koffer kunnen natuurvrijwilligers 1) informatie over aanwezigheid,
abundantie en morfologische kenmerken van de verschillende invasieve waterplanten verzamelen en
2) een inventaris van schade/ongewervelden die aanwezig is/zijn op de verschillende invasieve
waterplanten opmaken. Naast het sensibiliseren over de methode van biologische controle, wordt met
dit project ook een extra doel behaald, namelijk het creëren van bewustzijn omtrent de
exotenproblematiek, wat een belangrijke randvoorwaarde is voor een succesvolle preventie.
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1.3. Maatschappelijke impact
Het thema van invasieve exoten is op dit moment brandend actueel. Via het project komen
natuurvrijwilligers in contact met wetenschappelijk onderzoek en de rol die het kan spelen in
natuurbeheer. Natuurvrijwilligers worden gestimuleerd om het probleem van exoten in de natuur te
zien. Het project is ook meer dan alleen een inventarisatie van exoten. Door om te leren gaan met een
determinatietabel, monitoringmateriaal en door metingen uit te voeren op het terrein wordt een
onderzoekende houding gestimuleerd.

2. Voorbereiding
2.1. Het studiegebied bepalen
De ideale periode voor het veldonderzoek valt tussen eind mei en september, dit is de bloeiperiode
van de exoten. Ga opzoek naar een gebied met een waterlichaam (vijver, gracht, beek, sloot, meer, …)
dat geïnvadeerd is. Maak hiervoor gebruik van www.waarnemingen.be. Via de zoekfunctie op deze
website kunnen waarnemingen van de invasieve uitheemse waterplanten waar hierop gefocust wordt
opgezocht worden. Zoek uit welke invasieve uitheemse waterplanten waargenomen zijn in de
natuurgebieden in de buurt. Zie ‘5.1. waarnemingen.be’ voor meer uitleg over het kiezen of aanmaken
van een locatie.
Let op dat voor jullie onderzoek:
-

de oevers zo natuurlijk mogelijk zijn
de locatie voldoende groot is zodat er verschillende plots mogelijk zijn (minimum 3 of
maximum 5)
het water en de oevers op een veilige manier bereikbaar zijn

Enkele tips die het vinden van een geschikte locatie gemakkelijker maken.
-

-

Zoek eerst eens je stad of gemeente op door deze in de zoekfunctie in te geven. Je krijgt dan
een pagina te zien waar je naast soort, taxonomie of provincie ook de verschillende locaties
te zien die al bekend zijn binnen het systeem van waarnemingen.
Zoek daarna enkele van de 20 soorten op via dezelfde zoekfunctie
o Op de soortpagina kan je doorklikken naar
▪ het tabblad ‘waarnemingen’ waar je verder kan specifiëren op provincie en
zo dus misschien een locatie tegenkomt in de lijst die bij jouw in de buurt ligt
(zie eerder zoekopdracht)
▪ het tabblad ‘kaarten’ waar visueel zichtbaar gemaakt wordt of de soort bij
jouw in de buurt voorkomt
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2.2. Doelsoorten identificeren
Ga aan de slag en neem de 20 invasieve uitheemse planten onder de loep. Identificeer
ze met behulp van de informatiefiches2 die in het pakket terug te vinden zijn. Deze
kunnen ook teruggevonden worden op www.bugs2therescue.be .
De informatiefiches bevatten info over elke plant, zowel
met Nederlandse als Latijnse naam.. Je kan de plant
herkennen dankzij de foto en de waarneembare
kenmerken. Hierbij richten we ons op kenmerken met
betrekking tot de stengel, de bladeren en de bloemen.
Let op: het is niet zeker dat de bloemen altijd aanwezig
zullen zijn tijdens het identificeren (kijk hiervoor naar de
bloeiperiode).
Op de informatiefiche kan je ook de verspreiding van de
plant in België terugvinden en de abiotische
omstandigheden waarin de plant voorkomt. Abiotische omstandigheden zijn externe
omgevingsfactoren die geen biologische oorsprong hebben. Denk maar aan de factoren zoals
temperatuur, samenstelling van het water, licht, bodem, ... Deze factoren kunnen samen bepalen of
de plant al dan niet op deze plaats zal voorkomen.
Naast het leren herkennen gaan jullie de planten ook leren bestuderen. Hiervoor gaan er verschillende
parameters worden gemeten. Zo kan er een beeld opgemaakt worden van de situatie waarin de
planten verkeren, hoeveel biomassa er bijvoorbeeld is of de invasieve soort schade vertoont..
Maak gebruik van de eerde vermelde sites en apps om het identificeren te vergemakkelijken.
ObsIdentify en www.ecopedia.be zijn zeker aan te raden!

2

In het pakket zitten reeds exemplaren van de informatiefiches.
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3. Uitvoering - Protocol
3.1. Benodigdheden
Elke koffer bevat volgende materialen. Gebruik ze verantwoordelijk.
AANTAL
1
3
3
1
1
3
4
2

MATERIAAL
Vouwmeter van 2m
PVC-buizen met hoek (48
cm)
PVC-buizen (48 cm)
Schuifpasser
Keukenzeef
Ongewervelden zuiger
Pincet
Dissectiebak

10
2
2
1

Plastic potje
Bekerloep
Loep
Koffer

TOEPASSING
Meten van kenmerken
Uitzetten van plots
Uitzetten van plots
Meten van kenmerken
Vangen van ongewervelden, scheppen van ramets
Vangen van ongewervelden
Vangen van ongewervelden, meten van kenmerken
Waterplanten, ongewervelden ... opvangen, metingen
vergemakkelijken
Vangen en bekijken van ongewervelden
Bekijken van ongewervelden
Bekijken van schade, ongewervelden …
Samenhouden van het materiaal

3.2. Protocol
3.2.1. Aankomst op de onderzoek locatie
Ga aan de slag met ObsIdentify!
Verken het waterlichaam, maak waarnemingen en upload foto’s via de app. Leer de
locatie kennen en help zo ook Natuurpunt met hun verspreidingsonderzoek door
het verzamelen van losse waarnemingen.

3.2.2. Identificeer de invasieve plantensoort en zoek naar schade
Log met het www.waarnemingen.be-account van de leerkracht in op ObsMapp of open iObs (waar
inloggen niet nodig is) en maak:
-

Een waarneming van de invasieve plantensoort.
o Neem een foto en noteer in de opmerkingen het abundantie (%)
(= de bedekkingsgraad) van de invasieve plantensoort. Kijk naar
het gebied en bepaal welk percentage het beste de aanwezigheid
van de soort beschrijft.
o Vind je bijvoorbeeld dat de abundantie overeenkomt met de
DAFOR schaal ‘Abundant (A) 51-75%’ en je eerder 65% schat noteer dan in de
opmerkingen:
▪ A; 65%
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-

Een waarneming van elk type schade dat jullie terugvinden op de
invasieve plantensoort.
o Neem een foto en noteer in de opmerkingen het type schade (1
tot 12 en de schaal (in %).
o Vind je bijvoorbeeld een ‘medium schade’ van ‘schade 2’ en vind
je dat deze schade eerder 30% is noteer dan in de opmerkingen:
▪ schade 2; 30%
▪ Bekijk de bladeren van de plant eens goed. Wat voor schade is er aangericht
aan de plant? Gebruik de instructiekaarten over de verschillende soorten
schade die teruggevonden kan worden op de plant.
HOE MAAK JE EEN WAARNEMING MET…?
Maak foto’s met de app of laad gemaakte foto’s op.
Crop of zoom in als het nodig is en druk op de knop ‘ObsIdentify’.
Dan worden er een aantal soorten voorgesteld die herkent zijn op de foto.

OBSIDENTIFY
Log na het downloaden in met je account op waarnemingen.be
Tijdens de setup van de app download je alle “species groups’

Maak een waarneming door op het
verrekijker icoontje (bovenaan in
het midden) te drukken.

Kies de ‘species group’ door op het
icoontje rechtsboven te drukken
en selecteer de groep ‘Plants
Belgium’

Klik hier op en selecteer de locatie
door op de kaart de pin te plaatsen

Klik dan op de blauwe balk ‘Select
species’ en geef de naam in van de
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invasieve uitheemse waterplant
die je onderzoekt.
Geef aan of je zeker bent dat dit de
soort is die je gevonden hebt.

Negeer de velden ‘Number,
Activity, Plumage, Method, Count
method en Relation with’. Deze
velden moet niet ingevuld worden
omdat ze niet van toepassing zijn.

Vul in het veld ‘Remarks’ de
opmerkingen zoals ze hierboven
beschreven staan.
Voor de waarneming over de
abundantie noteer je de DAFOR
letter en het % dat je schat.
Voor de waarneming over schade
noteer je de schaal en het type
schade.
Selecteer of maak een foto

Bewaar de waarneming.
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Open na het downloaden de app.
Het is niet nodig om je in te loggen zoals wel het geval is bij ObsMapp.
Belangrijk is wel om locatie bepaling toe te staan.
iObs laat toe lijsten afzonderlijk te downloaden.

IOBS
Klik op ‘Voeg toe’

Download nieuwe lijst
Kies de lijst ‘Planten’ en download
deze
Kies een soort en geef de naam in
van de invasieve uitheemse
waterplant die je onderzoekt.

Negeer de velden ‘Aantal,
Geslacht, Kleed, Activiteit, Zeker,
Escape, Telling, Methode’. Deze
velden moet niet ingevuld worden
omdat ze niet van toepassing zijn.

Vul in het veld ‘Opmerkingen’ aan
zoals hierboven beschreven:
Voor de waarneming over de
abundantie noteer je de DAFOR
letter en het % dat je schat.
Voor de waarneming over schade
noteer je de schaal en het type
schade.
Selecteer of maak een foto
Bewaar
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3.2.3. Verzamel data
Maak gebruik van de materialen in de Beestige Vijanden-koffer en noteer de verzamelde data over
jullie onderzoek locatie, de morfologische kenmerken en de teruggevonden ongewervelden op de
werkbladen.

3.2.3.1. Data op niveau van locatie
Met het doel van dit onderzoek in het achterhoofd is het belangrijk om een juist beeld te vormen van
de omstandigheden waarin metingen plaatsvinden. Dus wordt er naast de mate van zichtbaarheid, de
clustering en de abundantie van de teruggevonden invasieve uitheemse waterplant ook enkele
abiotische en meteorologische data verzameld omdat deze variabelen het voorkomen van bepaalde
ongewervelden en/of schade beïnvloed. Om de meting toegankelijk te houden werd de meeting van
abiotische en meteorologische data beperkt tot het beschrijven van het waterlichaam als stromend of
stilstaand, het beschrijven van de helderheid en het aangeven van het neerslag type tijdens de
metingen.
Abiotische data:
•

Stromend of stilstaand water?
stromend
stilstaand

•

Helderheid?
helder
troebel

Meteorologische data:
•

Neerslag:
droog
buien
hagel
sneeuw
mist
motregen
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Verdere data op niveau van locatie
•
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Welke invasieve uitheemse waterplant is er teruggevonden?
Alligatorkruid
Grote Waternavel
Moerasaronskelk
Ongelijkbladig vederkruid
Parelvederkruid
Smalle waterpest
Verspreidbladige waterpest
Waterhyacint
Waterteunisbloem
Waterwaaier
Smalle theeplant
Grote vlotvaren

Watercrassula
Grote kroosvaren
Brede waterpest
Dwergkroos
Kaapse waterlelie
Watersla
•

Althernanthera philoxeroides
Hydrocotyle ranunculoides
Lysichiton americanus
Myriophyllum heterophyllum
Myriophyllum aquaticum
Elodea nutalii
Lagarosiphon major
Eichhornia crassipes
Ludwigia spp.
Cabomba caroliniana
Gymnocoronis spilanthoides
Salvinia molesta
Egeria densa
Hydrilla verticillata
Crassula helmsii
Azolla filiculoides
Elodea canadensis
Lemna minuta
Aponogeton distachyos
Pistia stratiotes

Wat is de abundantie of bedekkingsgraad van de plant?

Maak hiervoor gebruik van de DAFOR-schaal. Kies hier dus de meest geschikte categorie/term voor
het % dat eerder bij de waarneming in ObsMapp of iObs werd genoteerd bij de opmerkingen.
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•

Hoe zichtbaar is de soort?

Geef de zichtbaarheid aan met 1 van de volgende opties:
heel moeilijk
moeilijk
matig
makkelijk
heel makkelijk
•

Hoe is de populatie geclusterd, waar in het gebied komt de soort voor?

Geef aan met 1 van de volgende opties:
wijdverspreid in het gebied
verschillende clusters binnen het gebied
1 cluster binnen het gebied

•

Welk type waarnemer ben je, ga je samen met je leerkracht op zoek (jeugd) of als
natuurvrijwilliger?

Geef aan met 1 van de volgende opties:
Jeugd
Natuurvrijwilliger

3.2.3.2. Uitzetten van de plots
Na het invoeren van de waarnemingen via ObsMapp of iObs en het verzamelen van data op niveau
van locatie moeten er minimum 3 tot maximum 5 plots uitgezet worden op maximale afstand van
elkaar (afhankelijk van de beschikbare ruimte). Elk plot heeft een oppervlakte van ¼ m² en wordt
uitgezet door minimum 2 leerlingen met behulp van de PVC buizen. Op de buizen is een groef terug te
vinden die het 20*20 cm plot aangeeft, dat voor enkele soorten gebruikt wordt.
•
•

•

Kies 3 tot 5 verschillende plekken om een plot uit te zetten.
Zet de PVC-‘hoeken’ in elkaar om de eerste 3 plots te vormen. Elke ‘hoek’ bestaat uit een PVCbuis met een 90° bocht en een losse PVC-buis.
o Let op dat de markering voor het 20*20 cm plot in de rechter beneden hoek zit.
De PVC ‘hoek’ geeft de onder- en rechterkant van het plot aan.
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•
•

Alle plots worden parallel aan de oever uitgelegd waarbij er zoveel mogelijk van de invasieve
uitheemse waterplant binnen het plot valt.
Herhaal dit 3 tot 5 keer per locatie

3.2.3.3. Data op plotniveau
Op plotniveau meten we de morfologische kenmerken van de invasieve uitheemse plant en de
ongewervelden die op de planten teruggevonden worden. De morfologische kenmerken dienen om
een beeld te kunnen vormen van de biomassa van invasieve uitheemse plant.
Alle metingen gebeuren op niveau van het grote plot van 50*50 cm. Enkel voor Salvinia molesta,
Crassula helmsii, Azolla filiculoides & Lemna minuta worden de metingen gedaan op het kleine 20*20
cm plot dat aangegeven wordt door de markeringen in de rechter benedenhoek van de PVC-hoeken.

3.2.3.3.1.

Morfologische kenmerken planten

In onderstaande tabel vind je de kenmerken terug die gemeten moeten worden. Zoek de invasieve
exotische soort die jullie onderzoeken op en kom te weten welke kenmerken je meten moet.
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Weet je welke kenmerken je gaat meten? Ok, hier volgt een korte opsomming van alle kenmerken en
hoe je ze moet moeten.
•
•
•
•
•

•

•

•
•

#Bloemen: Tel het aantal bloemen dat je in het plot terugvindt.
#Zaaddozen: Tel het aantal zaaddozen dat je het plot terugvindt.
#Bladeren: Tel het aantal bladeren per stengel waarvan je de stengellengte gaat meten.
#Stengels: Tel het aantal stengels dat je in het plot terugvindt.
Bloem
o L: Meet de lengte van 4 bloemen uit het plot. Hou de bloem voor je en meet van de
stengel tot de bovenkant van de bloem.
o B: Meet de breedte van de 4 bloemen. Hoe de bloemschijf voor je en meet de
diameter.
Zaaddoos
o L: Meet de lengte van 4 zaaddozen uit het plot.
o B: Meet de dikte van de 4 zaaddozen.
Blad
o L: Meet de lengte van het grootste blad uit het plot.
o B: Meet de breedte van het grootste blad uit het plot.
Stengellengte: Meet de lengte van 4 stengels waarvan je elk het aantal bladeren telde.
#Ramets: Schep met de zeef de ramets uit het 20*20 cm plot en tel het aantal ramets

Voor de soorten waarvan het #stengels en de stengellengte gemeten moet worden beschouwen we
per stengel de gehele stengel als de te meten stengel. Dus ook zowel wat zich boven en onder het
wateroppervlakte bevind. Trek elke stengel die je gaat meten zo diep mogelijk uit, zodat je op elke
gemeten stengel ook het #bladeren kunt tellen. De stengel op zich is het centrale langwerpige stuk van
de plant dat niet de blaadjes of bladeren zijn en waar de blaadjes of bladeren op ingeplant staan. Meet
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voor het kenmerk ‘stengellengte’ enkel de langste stengellengte die je op een eventueel vertakte
stengel kunt meten.
Onderstaande tabellen sommen op wat voor elke soort als bloem, zaaddoos en blad genomen moet
worden voor de tellingen van het # en de metingen van de lengte en breedte (of dikte voor de
zaaddoos), alsook wat ‘ramets’ zijn.

SOORT
1

BLOEIWIJZE
Hoofdjesachtig en bolvormig,
op een duidelijke
bloeiwijzesteel, de bloeiwijze
bevat witte, vijftallige
bloempjes

BLOEM
Tel het aantal
bloeiwijzen en
niet het aantal
afzonderlijke
bloemen

ZAADDOOS
/

2

Schermvormige bloeiwijze met
witte bloemen

/

/

Bloeikolf met kleine groene
bloemetjes omgeven door geel
schutblad

Tel het aantal
bloeikolven

Meet de bloeikolf

IJle, aarvormige bloeiwijze met
grote schutbladeren op
generatieve stengels boven
water

/

/

3
4

5
6
7
8

9

Kleine witte bloempjes zittend
/
in de bladoksels
Kleine witte bloempjes op
Tel het aantal
/
stengel uit bladoksel
bloemen
In Europa zijn alleen vrouwelijke planten aanwezig waardoor de plant
zich enkel kan verspreiden via fragmentatie. Tel het aantal bloemen.
Eindstandige lilablauwe
Komt in ons klimaat zelden tot bloei.
bloemen in aren
Tel het aantal bloemen en meet de
zaaddoos
Vijftallige gele bloem op
Tel het aantal
Meet de zaaddoos
uiteinde van opgerichte
bloemen
stengels
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10

Kleine witte bloempjes op
uiteinde van opgerichte
stengels

Tel het aantal
bloemen

/

11

Tot 4 mm lang, witte tot roze
bloemen gerangschikt in een
bloemhoofdje

Tel het aantal
bloemhoofdjes

Meet een
afzonderlijke
zaaddoos

12
13

14

15

16

Mannelijke bloemen staan 2-4
bijeen, vrouwelijke bloemen
worden in Europa niet
waargenomen; de soort plant
zich voort door afbrekende
stengelfragmenten.
Kleine witte vrouwelijke
bloemen bloeien boven het
wateroppervlak op lange smalle
stengels. De kleine, groene,
drijvende omgekeerde
klokvormige bloemen zijn
mannelijk.
Zeer kleine bloemen, vaak
afwezig, 4 kroonbladen,
witgroen tot roodachtig.

/
Tel het aantal
bloemen

/

Tel het aantal
bloemen

/

Tel het aantal
bloemen

/

/
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17

18
19

20

Veeltelig, klein (3 mm), en
gesteeld of zittend in de
bladoksels.
Typische witte in tweeën
vertakte, lang gesteelde (tot 80
cm) bloeiwijze. De bloemen
bestaan uit 1 kroonblad (1 tot 3
cm lang) en zitten geclusterd
aan de binnenzijde van de tot 6
cm lange vertakking. De vele
helmknoppen (8-16 per bloem)
zijn zwart
De mannelijke en één
vrouwelijke bloem zitten
tezamen in een puntzakvormig,
in het midden ingesnoerd
schutblad en zijn heel klein

SOORT
Drijvend

/

/

/
Tel het aantal
bloeiwijzen

/

BLADEREN
Onder water (submers)

Meet een
afzonderlijke
zaaddoos

/

Boven water (emers)

Bladeren tegenoverstaand, langwerpig tot omgekeerd-eivormig met
korte bladsteel (zowel drijvend, onder als boven water).

1
2

Onbehaarde quasi ronde bladeren met bladsteel in het midden van het
blad, onregelmatig 5-lobbig en aan de voet tot het midden ingesneden
(zowel drijvend, onder als boven water)

Grote, leerachtige groene bladeren van 0.4-1 m lengte. De bladeren
hebben dikke nerven en omvatten elkaar aan de voet van de plant.
Onvolwassen bladeren krullen op aan de randen. Het schutblad is
heldergeel en ovaalvormig. Als blad wordt hier het groene blad bedoeld.

3
4

/

Fijn verdeelde
veernervige blaadjes in
kransen op

Schutbladeren voor
aarvormige bloeiwijzen op
generatieve stengels
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ondergedoken
vegetatieve stengels.
Neem zo’n blaadje als
“blad”, meet en tel.

5

/

Bovenwaterbladeren zijn
2-5 cm lang en hebben 618 slippen per blad.
Meet hier een
bovenwaterblad als blad.

Onderwaterbladeren zijn
1,5 – 3,5 cm lang en
hebben 20 – 30 slippen
per blad

6

Obligaat permanent ondergedoken met bladeren in kransen van 2 tot 4
die smaller zijn dan 2 mm.

7

Ondergedoken waterplant met lijnvormige bladeren die verspreid,
spiraalvormig ingeplant staan op de steel

8

Glimmend,
/
rond, met lucht
gevuld blad

9

Drijvende stengels met verspreid staande lepelvormige bladeren in het
top deel

/
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10

11
13

Obligaat permanent ondergedoken met fijn verdeelde waaiervormige
blaadjes. De vlakke bladschijf gewoonlijk bestaand uit vijf verdeelde
blaadjes die telkens tot vijfmaal toe gevorkt zijn

Obligaat permanent ondergedoken met lijnvormig bladen. Middelste en
bovenste bladen in kransen van (3 of) 4-6.

14

Obligaat permanent ondergedoken met lijnvormige bladeren staan in
kransen van 4 tot 8 (meestal 5) rond de stengel en die duidelijke stekels
langs de rand en een puntig uiteinde hebben.

15

Bladen in tegenoverstaande paren met bladvoet die aan de basis tot
een kraag vergroeid is die rond de stengel zit.

17

Obligaat permanent ondergedoken met bladeren in kransen van 3 tot 4
staan. De bladeren zijn kleiner dan 17 mm en 2 tot 4 mm breed en het
blad heeft een stompe punt en kleine tandjes op de rand
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De bladeren (1-8 x 5-40 cm) zijn vrijwel allemaal drijvend, ovaallangwerpig, licht gepunt, donkergroen en lang gesteeld. De bladsteel
kan wel een meter lang worden. De middennerf van het blad is verdikt
en lichter van kleur dan de rest van het blad.

19
20

Los drijvende bladrozetten, uitgespreid of opgericht, tot 25 cm breed,
met uitlopers en vele, fijn veervormig vertakte wortels. Zittende
bladeren zacht behaard en dof bleekgroen. Ze hebben drie tot twaalf
evenwijdige, verdiept liggende nerven. De 2–15 cm grote bladeren zijn
breed wigvormig met een afgeronde top.

SALVINIA, AZOLLA & LEMNA HEBBEN GEEN ‘BLADEREN’ MAAR ‘RAMETS’,
1 RAMET = EEN ONAFHANKELIJK DEEL VAN EEN KLOON
12

2 verschillende ‘ramets’ van Salvinia molesta
16

2 verschillende ‘ramets’ van Azolla filiculoides
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18

3 verschillende ‘ramets’ van Lemna minuta

3.2.3.3.2.

Aanwezige ongewervelden per plot

Om na te gaan welke ongewervelden aanwezig zijn op de invasieve uitheemse
waterplanten, maken we gebruik van een determinatiesleutel tot op algemene groep.
In het pakket vind men verschillende potjes en een keukenzeef terug om
ongewervelden te vangen. Naast normale potjes zitten er ook enkele aspirators in het
pakket. Door 1 uiteinde bij het insect te houden en aan het andere uiteinde te zuigen,
wordt ongewervelde het potje ingezogen.
Let op! Het groene buisje van de insectenzuigers in de koffer komt overeen met het
rode pijltje op de figuur!
In het pakket zitten ook twee determinatiesleutels, opgemaakt voor jongeren en geïnteresseerden
met weinig voorkennis over het determineren van soorten. Deze zoekkaartten met achtereenvolgende
ja-neen-vragen, met slechts één mogelijk antwoord, leidt naar de algemene groep waartoe de
gevonden ongewervelde behoort. De 2 zoekkaarten verschillen van elkaar zodat via zoekkaart 2 ook
larven en nimfen te determineren zijn. Hier kan zeker ook gebruik gemaakt worden van andere
determinatiesleutels, zoals hieronder in de tabel enkele voorbeeldsleutels staan:
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QR CODE

INTERESSANTE DETERMINATIESLEUTELS
Waterkwaliteit bepalen steunend op de macro-invertebraten.
Determineersleutel voor hoofdgroepen van macro-invertebraten in zoet
water.
Determinatietabel voor bodemorganismen

Determinatietabel om geleedpotigen op groep te brengen

Hulpdocument voor online determineren. Dit document omvat een lijst
van online sleutels en foto-overzichten.
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4. Biologische controle
Welke (inheemse of exotische) natuurlijke vijanden en vormen van schade op de invasieve
uitheemse soorten voorkomen is niet bekend. Dit onderzoek zal deze ontbrekende data verzamelen
want het zou zo maar mogelijk kunnen zijn dat sommige van de teruggevonden ongewervelden de
waterplanten kunnen beschadigen, dat ze een natuurlijke vijand zijn voor de plant (de exoten dienen
bijvoorbeeld als voedsel of gastheer voor die ongewervelden).
Dit type onderzoek waaraan je nu meewerkt is een eerste screening van mogelijke natuurlijke vijanden
in het geïntroduceerde gebied van de invasieve uitheemse waterplanten. Zou uit dit onderzoek blijken
dat er enkele potentiële natuurlijke vijanden aangetroffen zijn, dan gaat een heel stappenplan van
start om te bepalen of één van de teruggevonden natuurlijke vijanden als biologische bestrijder ingezet
zal kunnen worden.

Biologische controle doelt erop om door middel van top-down-regulering van de exoot het ecologisch
evenwicht te herstellen (introduceren van ‘1’ de biologische controle agent). Eenmaal gevestigd (‘2’),
wordt verwacht dat dit zelfonderhoudend evenwicht de abundantie van de exoot onder een
economische of ecologische impactdrempel brengt (‘3’). Deze methode heeft het potentieel om een
duurzame en milieuvriendelijke oplossing aan te bieden die nieuw is voor België en Europa.
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5. Uitvoeren - Data ingeven
5.1. Waarnemingen.be
Zoals eerder aangehaald onder puntje ‘2.2. Het studiegebied bepalen’ werkt het project samen met
het platform www.waarnemingen.be, het op burgerwetenschap gebaseerde initiatief van Natuurpunt.
Op dit platform werd een projectpagina aangemaakt voor ‘Bugs 2 the Rescue’ om de door jullie
verzamelde data over jullie onderzoek locatie, de morfologische kenmerken en de teruggevonden
ongewervelden te verzamelen. Maak gebruik van de ingevulde werkbladeren.

Via de projectpagina kunnen locaties gekozen worden.
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Om een bezoek, en dus de verschillende data die op de verschillende plots op een locatie genomen
zijn, in te geven ga je op de projectpagina naar ‘+bezoek’.

Eerst moet een locatie gekozen/gezocht worden. De projectsite maakt gebruik van de
watervlakkenlaag waar vrijwel alle stilstaande wateren al in staan. Selecteer ‘Locatie’ om een reeds
bestaande locatie te kiezen of kies ‘Or create your own project location’ om een nieuwe locatie in te
voeren. Geef de naam in van de nieuwe locatie en klik op de kaart waar deze ligt.
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Eens een locatie gekozen of aangemaakt is kun je een nieuwe telling ingeven. Op deze pagina kan de
data op locatieniveau ingegeven worden. Belangrijk, vermeld zeker of je samen met je leerkracht op
zoek ging (jeugd) of als natuurvrijwilliger?

Klik dan op de kaart (kijk goed waar de verschillende plots genomen zijn) om data op plot en subplot
niveau in te geven. Er verschijnt een venster ‘staal voor Plot 1’. Hier kan alle data die voor plot 1
verzameld is worden ingegeven.
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6. Safety First! Bioveiligheid!
Opgepast! Wist je dat je door onvoorzichtigheden tijdens je zoektocht naar invasieve exotische
waterplanten ook ongewild ongewenste neveneffecten kan veroorzaken? Het kleinste restje van een
plant dat aan jouw schoenzool blijft plakken, kan bijvoorbeeld genoeg zijn om de plantensoort verder
te verspreiden. En net dát willen we tegengaan. Vandaar het belang van ‘bioveiligheid’: pas enkele
eenvoudige controlemiddelen toe en werk in alle veiligheid! De infographic hieronder toont hoe je
dat precies doet.
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