






Watercrassula is een uitheems, invasief vetplantje dat dichte ma en vormt en natuurbeheerders zorgen
baart. Tot dusver werd aangenomen dat de soort zich in Europa enkel vegeta ef vermeerderde via
kleine, achtergebleven stengelfragmenten en zich zo ook verder verspreidde. Eerder onderzoek van het
INBO had al aan het licht gebracht dat zaden van watercrassula in de klimaatkamer konden kiemen. De
vraag stelde zich of dit ook bij popula es buiten Vlaanderen en onder veldomstandigheden het geval
was.

We verzamelden zaaddoosjes van watercrassula in Engeland, Frankrijk, Nederland, Duitsland en België.
Uit de meer dan 7000 zaaddoosjes die in de klimaatkamer in bakjes waren uitgestrooid, kiemden 222
zaailingen  Deze waren a oms g uit alle onderzochte landen. Om na te gaan of er ook in het veld
kieming optrad, stopten we aan het begin van de winter diaraampjes met lokaal geoogste zaden in de
grond in het duinreservaat d’Heye (Koksijde). In de late lente van het daaropvolgende jaar groeven we ze
opnieuw uit. De zaden bleken de winter  probleemloos te hebben doorstaan. Eén zaadje was ook
gekiemd. Hoewel de meeste bloempjes geen volgroeide zaden produceren, kan een dichte mat
watercrassula toch voor zeer veel zaden zorgen. Zelfs bij een laag  kiemingspercentage van minder dan
25%, is dit zorgwekkend nieuws voor het beheer. Indien de soort een lee are voorraad zaden in de
bodem hee , zijn alle beheermethodes die enkel de bovengrondse vegeta e aanpakken immers
onvoldoende. Zelfs bij plaggen wordt het voorkomen van hergroei of verdere verspreiding door de erg
kleine zaden en al even minieme kiemplantjes een zware opdracht. Verder onderzoek zou moeten leren
hoe lang het zaad overlee  en tot hoe diep kiemkrach ge zaden in de bodem kunnen voorkomen.

Het onderzoek naar de kieming van watercrassulazaden werd uitgevoerd met cofinanciering van de
Interreg IVA‐projecten RINSE (Reducing the Impact of Non‐Na ve Species in Europe, 2012‐14)
en SEFINS (Safeguarding the Environment From Invasive Non‐Na ve Species, 2014‐15).

Bram D’hondt, Tim Adriaens, Luc Denys

Meer lezen? D’hondt B, Denys L, Jambon W, De Wilde R, Adriaens T, Packet J, van Valkenburg J (2016)
Reproduc on of Crassula helmsii by seed in western Europe. Aqua c Invasions in press.

Heel wat amfibiesoorten hebben het moeilijk in Vlaanderen. Dat is ook het geval voor de rugstreeppad.
Het is niet eenvoudig om met tradi onele methodes de staat van rugstreeppadpopula es te beoordelen.
Daarom onderzochten we op vraag van het Agentschap voor Natuur en Bos de gene sche toestand van
rugstreeppadden uit 18 loca es. Met behulp van 11 microsatellietmerkers probeerden we om de
metapopula estructuur te definiëren en om recente migra e tussen deelpopula es op te sporen. We
bepaalden ook het niveau van de gene sche diversiteit en de effec eve popula egroo e, een maat voor
de weerbaarheid tegen dri  en inteelt.
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Uit onze resultaten blijkt de meerderheid van de popula es in een minder goede toestand te verkeren.
Zo is de gene sche varia e binnen de popula e van het Klein Schietveld (Antwerpen) opmerkelijk laag,
ondanks de groo e van het leefgebied. In Landen vormen het kleine leefgebied en de geïsoleerde ligging
een knelpunt voor het voortbestaan van de popula e. De toestand van andere popula es is minder
kri ek, maar ook niet op maal. Ook daar stelden we een beperkte gene sche varia e, een kleine
effec eve popula egroo e, een beperkte genenuitwisseling of een combina e van deze factoren vast.
Een drietal popula es doen het ogenschijnlijk wel goed, maar vertonen tekenen van sterke dri , een
daling in popula egroo e of een daling in immigra e uit andere popula es.

Op basis van dit onderzoek formuleerden we aanbevelingen voor het beheer van de onderzochte
popula es. We konden ook de meest geschikte bronpopula es aanduiden voor de herintroduc e van
rugstreeppad in de Zwinstreek..

Karen Cox

Meer lezen?

Toestand van Vlaamse rugstreeppadpopula es op basis van gene sche data

Gene sche beoordeling van poten ële bronpopula es rugstreeppad voor herintroduc e in Zwinstreek
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Het INBO voert jaarlijks een bosvitaliteitsinventaris uit. Hieruit blijkt dat in 2015 21,5% van de bosbomen in

Vlaanderen  beschadigd was.  Beschadigd wil zeggen dat de boom meer dan 25% bladverlies vertoont. Het

bladverlies kan vrij plots gebeuren (bv. door bladvraat) of het gevolg zijn van jarenlange a akeling

(kroonster e). De oorzaken van vitaliteitsverlies zijn bio sch (schimmels, insecten…) of abio sch

(luchtverontreiniging, weersomstandigheden, standplaatsfactoren…). Ook het terreinbeheer kan schade

veroorzaken.

Het aandeel beschadigde bomen is hoger dan gemiddeld bij zomereik, Corsicaanse den en de categorie
‘overige loo oomsoorten’, waarvan o.a. zwarte els, es en ruwe berk deel uitmaken.
Het percentage beschadigde bomen neemt licht toe in vergelijking met de voorgaande jaren (20,8% in
2013 en 21,1% in 2014).

Heidi Demolder , Geert Sioen
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Meer info:

Natuurindicator

Project

De bomen van de toegangsdreef van de Norber jnenabdij in Tongerlo zijn Hollandse linden (Tilia x
europaea) die werden aangeplant in 1676 of 1677. Het is de allerlaatste 17e‐eeuwse Hollandse
lindendreef van de Lage Landen. De meeste bomen zijn nog in heel goede condi e, maar zoals vaak bij
veteraanbomen van deze lee ijd, zijn sommige stammen en takken hol geworden door houtrot. Alle
oude bomen worden zo lang mogelijk behouden door o.a. snoeiwerken, maar op termijn moet ook aan
restaura e gedacht worden.

Het INBO onderzocht in opdracht van het agentschap Onroerend Erfgoed de gene sche aspecten.
Daaruit bleek dat om het oorspronkelijk karakter van de dreef te behouden, een eventuele restaura e
best gebeurt met vegeta ef opgekweekt plantsoen van de originele bomen in plaats van met
handelsplantsoen.

Het INBO onderzocht de gene sche iden teit van de bomen en vergeleek deze met andere 17e‐ en
18e‐eeuwse linden, linden uit arboreta en recent handelsplantsoen. De oude bomen uit de lindendreef
behoren grotendeels tot eenzelfde klonale groep. Ook enkele andere 17e‐ en 18e‐eeuwse Hollandse
linden uit Vlaanderen en Nederland behoren tot deze klonale groep.
Ze verschillen echter duidelijk van recent handelsplantsoen van Hollandse linde dat heel erg beperkt is in
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gene sche diversiteit en hoofdzakelijk één kloon bevat, namelijk ‘Pallida’ (syn. ‘Koningslinde’).

An Vanden Broeck
Koen Smets  (agentschap Onroerend Erfgoed)

Meer lezen: Vanden Broeck A., Cox K., Mergeay J. (2016). Gene sche karakterisa e van de 17e‐eeuwse
lindendreef bij de abdij van Tongerlo (Westerlo). Rapporten van het Ins tuut voor Natuur‐ en
Bosonderzoek 2016 (INBO.R.2016.11365151).Ins tuut voor Natuur‐ en Bosonderzoek, Brussel.

 

Door hun lange levensduur zullen bomen die vandaag geplant worden de klimaatwijziging aan den lijve
ondervinden. Hoe zullen zij reageren in een warmer klimaat met drogere zomers  en na ere winters?
Biedt het gebruik van zuidelijke herkomsten een oplossing?  Een manier om dit in beeld te brengen is
onderzoek naar plas citeit van bomen. Dit is de mate waarin een individu in staat is zijn
verschijningsvorm aan te passen in een veranderende omgeving.

Om dit te onderzoeken plan en we op een proefveld een Italiaanse, Vlaamse en Zweedse herkomst van
spork aan. De Italiaanse herkomst liep vroeger uit dan de Vlaamse, wat er duidelijk op wijst dat deze
aangepast is aan het langere groeiseizoen in het zuiden van Europa. De Zweedse herkomst liep echter
ook vroeger uit dan de Vlaamse, hoewel deze aangepast zou moeten zijn aan een korter groeiseizoen in
het noorden en in zijn herkomstregio dus op een latere datum zou moeten uitlopen. Een mogelijke
verklaring is dat deze noordelijke herkomst heel plas sch kan reageren op temperatuurveranderingen.
Hoe warmer het wordt, hoe sneller de herkomst uitloopt. 

In een tweede proef brachten we stekken van deze drie herkomsten in een warme en een koude serre.In
de warme serre was de  jdsduur van het uitlopen, dat is de  jdsspanne tussen het begin van het
uitlopen en het eind ervan, korter bij de Zweedse herkomst dan bij de Vlaamse. In de koude serre bleek
de  jdsduur van de Italiaanse herkomst juist langer te zijn dan de Vlaamse. Hoe warmer, hoe sneller de
noordelijke herkomst uitliep. Dit beves gde onze hypothese dat de noordelijke herkomst plas scher
reageert op temperatuurverhogingen. Hoe kouder, hoe trager de zuidelijke herkomst uitliep. Dit zou er
kunnen op wijzen dat deze zuidelijke herkomst trager uitloopt onder (voor deze herkomst) sub‐op male
temperatuurcondi es.

Het verschil in  reac e van de noordelijke en zuidelijke herkomsten op temperatuurwijzigingen betekent
dat het verplaatsen van herkomsten van boom‐ en struiksoorten over langere afstanden in het kader van
klimaatadapta e best doordacht en na onderzoek van de fenologische plas citeit gebeurt.

Kris ne Vander Mijnsbrugge

Meer lezen: Vander Mijnsbrugge K, Turcsan A, Michiels B (in press) Popula on differen a on and
phenotypic plas city in temperature response of bud burst in Frangula alnus provenances of different
la tude. Plant Systema cs and Evolu on doi: 10.1007/s00606‐015‐1258‐2
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Ongeveer 50 jaar nadat de laatste schapen verdwenen uit de Zwinschorren, verschenen er opnieuw
grote grazers in het bekende natuurgebied in Knokke. Sinds 2013 vertoeven veer g Limousinrunderen
van 1 juli tot 31 december in een afgerasterd blok van 75 ha groot. Het Agentschap voor Natuur en Bos
wil met behulp van de grazers de typische schorrenvegeta e herstellen. Deze is lokaal verarmd door de
dominante aanwezigheid van strandkweek. De eerste resultaten zijn veelbelovend.

Via een gps‐halsband die elk kwar er de posi e van een van de runderen doorgaf, konden we het
ruimtegebruik van de kudde volgen. Door die informa e te combineren met gedetailleerde
vegeta ekaarten, kregen we een goed beeld van het habitatgebruik van de dieren. De runderen hebben
een duidelijke voorkeur voor dijken en voor vegeta etypes waar grassen domineren, zoals duingrasland,
maar ook voor schorren waarin strandkweek oprukt of dominant is. De dagelijks of heel frequent
overstroomde vegeta es worden meestal vermeden als foerageerplek. In de zoute schorren blijkt de
aanwezigheid van zoet drinkwater essen eel: de loca e ervan stuurt in sterke mate het habitatgebruik.
Verder oefent ook het raster zelf een grote aantrekkingskracht uit. Het wordt gebruikt als
oriënta estructuur om van de ene voedsel‐ of rustplek naar de andere te gaan.

Op twee jaar  jd slaagden de runderen erin om door strandkweek gedomineerde vegeta evlekken sterk
te beïnvloeden: de bedekking met strandkweek nam er gemiddeld met 40% af. Voorlopig konden,
behalve klein schorrenkruid, nog maar weinig typische soorten daarvan profiteren om zich opnieuw te
ves gen. Toch lijkt de herintroduc e van grote grazers een veelbelovende maatregel voor
vegeta eherstel. Een verdere opvolging van het beheer en de effecten ervan op de
nutriëntenherverdeling in het terrein, op het broedsucces van typische vogels en op de microhabitats
van ongewervelden, staat op stapel. 

Jan Van Uytvanck

Meer lezen: Effects of grazing and habitat use of ca le in the restora on management of the Zwin salt
marsh (Belgium)

De grauwe abeel, een kruising tussen de trilpopulier en de wi e abeel, is een wat minder bekende
boomsoort. Toch is ze al zeer lang in onze bossen en cultuurlandschappen aanwezig. Het INBO beschikt
over een collec e klonen van grauwe abeel verzameld in Vlaanderen. In dit advies onderzoeken we de
ecologische waarde van grauwe abeel als hoofdboomsoort en als bosrandsoort in bossen in Vlaanderen.
We gaan ook na wat de waarde is bij eerste bebossingen en in Speciale Beschermingszones. Tot slot
geven we aan wanneer bosplantsoen a oms g uit de INBO collec e op de markt verwacht kan worden.

>>Lees het integrale advies
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