
IBW ze oompje
overdee~

De eik: één van onze meest bekende
boomsoorten en symbool van robuustheid
en kracht. Het ziet er echter naar uit dat er
ook hier geen zekerheden meer zijn, want
met de gezondheidstoestand van onze
eiken is het al een tijdje niet zo goed
gestekt. IJle kronen, slijmuitvloel, droge
takken en afstervende bomen werden in
de voorbije jaren in heel wat Vlaamse
bossen waargenomen en de zomereik
behoort volgens de jaarlijkse bosgezond
heidsinventarisaties tot onze meest
beschadigde boomsoorten.
Op 11 augustus 11. was er in nieuwsuit
zending van de VRT-TV1 aandacht voor
de eikensterfte in de bossen van Raveis.
Ondergetekende en houtvester Patrick
Engels van de Afdeling Bos en Groen
gaven toelichting bij de verontrustende
sterfte, die vooral bij zomereik wordt waar
genomen .Hoewel er ook 1n de bestanden
problemen worden vastgesteld, is het
fenomeen vooral bij de eiken in de
loofhoutsingels langs de boswegen zeer
opvallend. Plaatselijk zou tot 80 % van de
bomen afgestorven zijn. Het betreft
voomamelijk oudere exemplaren, jonge
aanplantingen blijven grotendeels ge
spaard. Alhoewel ze er niet volledig aan
ontsnappen, zijn de problemen bij de
Amerikaanse eik duidelijk minder emstig.
Het vroegtijdig afsterven van bomen is
zelden aan één enkele factor maar
meestal aan een combinatie van factoren
te wijten. Waarschijnlijk is dit ook in
Ravels het geval: de sterfte wordt
toegeschreven aan de jarenlange
herhaalde kaalvraat door rupsen
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'q/oba/ Change' en onze bossen
Ten gevolge van het broeikaseffect worden mln of meer Ingrijpende klimaatswIjzIg ngen V81WlICht.
zogenaamde 'Global Change' zal ongetwijfeld ook een Invloed hebben op onze bosecosystemen.
Het IBW is partner in een door de DWTC (Diensten van de Eerste MInister - Wetenschappelijke, Tedmlscb8
Culturele Aangelegenheden) gefinancierd project 'BIogeochemIsche cycli van bosecosysternen In I'8lat1e tol'G
Change' en duurzame ontwikkeling', met als acroniem BELFOR (BELglan FORest ecosystems). In het BElfO
project, dat van start ging begin 1997, werken negen wetenschappelijke teams uit Belglê samen: de UnMlnlII~

laboratoria van Gent (2), Antwerpen, Gernbloux, Louvain, Uège, het IBW en de VITO. Zij onderzoeken • CJdI
van COz' voedingsstoffen en water In het bos. De dynamiek waarmede deze elementen In het bos èlIrcu1lf811
(fluksen) en vastgelegd worden (pools), bepaalt de gezondheid en de groei van het bos en wordt onder~
gestuurd door het klimaat. Dit onderzoek wil de Invloed van de verwachte klimaatveranderingen op deze _
bestuderen. Aldus zal getracht worden het effect van de 'Global Change' op het bos te voorspellen en rtchtIIJnen
op te stellen voor het toekomstige beheer van bosecosystemen In het licht van een duurzame ontwikkeling. Hel
onderzoek wordt uitgevoerd in zes van de meest voorkomende bosgemeenschappen van Belglê: twee~
loofbossen, een fijnsparrenbos, een gemengd bos, een popuII8I'8nbos en een Grove-dennenbos. Het 18
onderzoekt meer specifiek de watercyclus in het populierenbos (Balegem) en het dennenbestand (Brasschaat)
Alle bovenvermelde teams werken l'8eds verscheidene jaren In dit vakgebied en In de vermelde bossen
onderzoek richtte zich tot nu toe evenwel meestal tot een specItIek element, binnen een beperkte oppervfaId.e
over een korte periode. Deze studie beoogt echter meer een totaaIbenaderlng, waarin de bIogiacheniAcJl'l
processen beschouwd worden als een Interactief systeem van koolstof, nutrlênten en water binnen hel bae.
De eerste fase van het project Is dan ook een Inventaris van de bestaande en ontbl'8kende gegeyene
opmaken van een gegevensbestand. Dit moet bijdragen tot de verduldenjklng van de baslsmechanl8men
koolstof-, water- en nutriêntencyclus sturen In belangrijke Belgische bosecosystemen.
De tweede fase is het modelleren van deze cycli onder de actuele k1lmaatsomstandgheden. Ook zal
worden om, uitgaande van de kennis van afzonderlijke bossen, te b81'8kenen wat dit betekenI
boscornplexen en voor hele regio's.
De derde fase heeft als doelstelling een voorspelling te maken van de veranderingen Inde~~;;i
als gevolg van 'Global Change'. Verschillende scenario's van klimaatveranderingen (zoals
toename, stijging van de temperatuur, verandering In de neerslag, toegenomen bewoI
worden. Dergelijke scenario's zullen door modellering de veranderingen In het midden van de
koolstof-, water· en nutriêntencyclus Inschatten.
In de vierde fase zullen r1chdijnen opgesteld worden voor het beheer van bosecosystemei1ln
het licht van een Duurzame OntwIkkeling. Dit betekent een beheer en gebruik van bossen.
zodat hun biodiversiteit, productiviteit, regeneratlevermogen, vitaliteit en hun potentie om
voldoen aan I'8levante ecologische, sociale en economische functies kunnen behouden
blijven. ~. LhtIMI*-.." (054)48 7118.HIlII: 1JndL~.""LvIIIndIrIII.a.
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