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Voorwoord

Voor u, beste lezer, ligt het activiteitenverslag van de eerste twee werkjaren van
het nieuwe Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer. .

Deze Vlaamse Wetenschappelijke Instelling werd bij Besluit van de Vlaamse
Executieve van 13 maart 1991 opgericht (B.S. 6 juni 1991). Zij kreeg toen ook
haar taak toegewezen; U vindt ze op de achterflap van dit verslag.

Door deze oprichting kon de kennis, verworven aan de nationale Rijksstations
voor Populierenteelt te Geraardsbergen en voor Bos- en Hydrobiologisch
Onderzoek te Groenendaal, veilig worden gesteld. Ook de overdracht van het
aanwezige nederlandstalige personeel zorgde ervoor dat de opgedane ervarin
gen niet verloren gingen.
Het beknopte historische overzicht dat U in dit verslag vindt, beklemtoont het
belang ervan voor het toegepast bosbouw- en hydrobiologisch onderzoek.

Wat het onderzoek zelf betreft, was het voor de hand liggend de wetenschappe
lijke activiteiten van beide nationale instellingen te behouden en te versterken.
En terecht, beide centra hebben immers in de loop der jaren in Vlaanderen,
maar ook erbuiten een stevige faam opgebouwd: het werk inzake veredeling op
populier en naaldhout, de zoetwatervisteelt, het bosecologisch onderzoek wordt
internationaal sterk gewaardeerd. De laatste jaren werden er ook belangrijke
stappen gezet in het toegepast wetenschappelijk onderzoek omtrent fytopatho
logie, standplaats, bosvitaliteit en visstandsbeheer.
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De verdere uitbouw van het Instituut en de wijze waarbij het zijn meegekregen
opdracht vervult, zal in belangrijke mate afhangen van de invulling van het
voorziene personeelskader. Toch kon door het inzetten van extra middelen en
personeel, via het Eigen Vermogen, !.E.A. (International Energy Agency) en
E.E.G., de werkgroep van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, de Pro
vinciale Visserijcommissies en het Centraal Comité van het Visserijfonds reeds
een aanvang genomen worden met de uitbreiding van het onderzoeksterrein.

Het doel van dit activiteitenverslag is U, als geïnteresseerde lezer, op een over
zichtelijke wijze op de hoogte te brengen van de diverse onderzoeksactiviteiten
en resultaten. Bovendien is bij elk thema een volledige lijst van publicaties van
de voorbije twee jaar opgenomen. Wie dit wenst, kan steeds een specifieke
publikatie aanvragen en zich derhalve gedetailleerd informeren.

Tenslotte past het hier te vermelden dat de in het verslag vermelde ondenoeks
activiteiten plaatsvonden onder leiding van de Heer ir. V. Steenackers. Hij werd
op rust gesteld op 31 januari 1993. Dit activiteitenverslag weze dan ook ecn blijk
van waardering voor zijn wetenschappelijk werk.

IR. J. VAN SLYCI:~N,

waaml!mend dirl!etl!ur.
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Historiek

Op 13.3-l991 werd het huidige Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer opgericht
bij besluit van de Vlaamse Executieve.
Hiermee werden het vroegere Rijksstation voor Populierenteelt en het
Rijksstation voor Bos- en Hydrobiologisch Onderzoek samengevoegd tot een
instelling die als opdracht kreeg wetenschappelijk onderzoek te verrichten in
verband met de bossen, het wildbeheer, het visstandbeheer en de visteelt.

Binnen het instituut is er een afdeling bosbouw en een afdeling wildbeheer.
Het instituut heeft twee vestigingsplaatsen.
De vestiging Groenendaal heeft de bestaande infrastrukturen van het
Rijksstation voor Bos- en Hydrobiologisch onderzoek overgenomen, inclusief
de experimentele boomkwekerij, het arboretum en het centrum voor visteelt te
Linkebeek, alsmede een deel van het genetisch patrimonium van het naaldhout
en van de zeer uitgebreide en oude bibliotheek.
De vestiging Geraardsbergen heeft de infrastrukturen overgenomen van het
Instituut voor Populierenteelt, vroeger Rijksstation voor Populierenteelt, inclu
sief de 30 ha grote proefkwekerij te Grimminge.

De vestiging Geraardsbergen kan bogen op een langdurige ervaring in het selec
tie- en veredelingsonderzoek.
Het Instituut voor Populierenteelt was immers oorspronkelijk (1948-1976) een
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private onderzoekseenheid binnen de firma Union Allumettière, met de zeer
praktische opdracht de bevoorrading van populierenhout veilig te stellen door
middel van de ontwikkeling van ziekteresistente en snelgroeiende cultivars.
Dit onderzoek genoot de jarenlange steun van het toenmalige I.W.O.N.L.

Ondanks de zeer goede resultaten wenste de firma de onderzoekseenheid niet
langer te behouden, waarna zij in 1976 overgedragen werd aan het Ministerie
van Landbouw, samen met het belangrijke genetische patrimonium dat in de
loop der tijden was opgebouwd.
Vervolgens werden de activiteiten uitgebreid met het kloori-standplaats onder
zoek.
De uitbouw van selectie- en veredelingsprogramma's voor boskers, els, wilg en
eik werd mogelijk door de steun die vanaf 1980 werd verleend door de Vlaamse
Gemeenschap via achtereenvolgens de werkgroepen 'bosboomveredeling' en
'sociaal-economische betekenis van het bos'.
Vanaft983 kon door middel van kredieten afkomstig van "E.A. (International
Energy Agency) en E.E.G. projekten, ook het pathologisch onderzoek, dat steeds
een belangrijke pijler voor het selectie- en veredelingsonderzoek is geweest, ver
der worden uitgebouwd.

Het voormalige Rijksstation voor Bos- en Hydrobiologisch Onderzoek te
Groenendaal vond zijn oorsprong in de oprichting in 1896 van de "Service spé
cial de recherches et de consultations en matière forestière".
Niettegenstaande de veelvuldige naamveranderingen bleef deze instelling vanaf
haar ontstaan tot in 1983 verbonden aan het Bestuur van Waters en Bossen. Als
gevolg van de regionalisatie werd het Rijksstation nadien afhankelijk van het
Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek, Ministerie van Landbouw.
Aangaande de opdracht van het vroegere Rijksstation werd, naast het weten
schappelijk onderzoek, van oudsher een voorname plaats ingenomen door de
adviesverlening.
Binnen de afdeling Bosbouw lieten de wetenschappelijke activiteiten zich opde
len volgens een aantal thema's:

- bosbiologie
- bosbouw
- bosbescherming
- bosbouwgenetika
- bospedologie en fytosociologie

Naar analogie hiermee werd bij de uitgave van de publicaties van het
Rijksstation eenzelfde opsplitsing gehandhaafd, waardoor 5 reeksen ontston
den: "Werken" - Reeksen A tlm F. Reeks D werd voorbehouden aan de afdeling
hydrobiologie.
Tenslotte dient vermeld dat vrij recent een bijkomende dimensie werd verleend
aan de navorsingen binnen de domeinen bosbouw en bosboomgenetika.
De aktiviteiten bosbouw S.st. beperkten zich lange tijd tot onderzoek inzake:
- het produktievermogen van diverse, in hoofdzaak niet autochtone boom-

soorten (produktiepercelen + regelmatige inventarisatie van de arboreta
beheerd door Waters en Bossen)

- bosbehandeling (dunnings-, omvormings- en bemestingstechnieken)
- bosaanleg
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Pas in de jaren tachtig werd meer en meer aansluiting gezocht bij de reeds
geruime tijd waarneembare tendens binnen het bosbouwkundig denken,
gekenmerkt door toenemend belang dat wordt gehecht aan een grondiger
inzicht in de drijvende krachten binnen het bos als complex ecosysteem. Zo
werden de eerste stappen gezet in het onderzoek inzake de struktuur en dyna
miek van het bosecosysteem met een bijzondere aandacht voor de problematiek
van de bosreservaten.
Betreffende de selektie en veredeling van bosboomsoorten werd een belangrijke
verruiming van de wetenschappelijke activiteiten opgetekend toen in het laatste
decennium het zwaartepunt werd verschoven naar de 'edele'loofboomsoorten
(eik, es, kers, notelaar), een tendens die heden binnen het IBW wordt bevestigd
en nog versterkt.
Voordien ging nagenoeg alle aandacht immers uit naar de naaldboomsoorten,
hetgeen resulteerde in de aanleg van 7 zaadboomgaarden te Halle en te
Groenendaal.

De activiteiten van de afdeling Hydrobiologie van het vroegere Rijksstation
voor Bos- en Hydrobiologisch Onderzoek waren vooral geconcentreerd rond
het biologisch onderzoek van het zoet water en rond visteelt. De afdeling heeft
internationale faam verworven met het hydrobiologisch onderzoek rond de
biotypering van waterlopen (zonaties in rivierstelsels volgens de aanwezige vis
populaties en in functie van de abiotische structuurkenmerken van de water
loop). Het Centrum voor Visteelt te Linkebeek was de draaispil van het onder
zoek in en rond de visteelt. De teelt van verschillende vissoorten (o.a. Tilapia)
werd er op punt gesteld en het pionierswerk van Prof. M. Huet verwierf
wereldfaam. Vanuit dit centrum werden talrijke experts gevormd voor visteelt
projecten in de tropen.
Sinds 1991 concentreren de onderzoeksprioriteiten van qe afdeling Wildbeheer
zich op de volgende aspecten : het toegepast visteeltonderzoek, de studie van de
biologie van vis, analyses van visbestanden en sanering van het aquatisch bio
toop in functie van de visstand (planmatig visstandbeheer).
Dit wordt mede mogelijk dankzij de steun van het Centraal Comité van het
Visserijfonds en van de Provinciale Visserijcommissies.
Sedert de regionalisatie van het Rijksstation voor Bos- en Hydrobiologisch
Onderzoek kunnen de opdrachten van onderzoek rond wildbeheer en jacht
wegens personeelstekort niet meer uitgevoerd worden.
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Personeelsbestand

A = vestigingsplaats Groenendaal
B = vestigingsplaats Geraardsbergen

Wetenschappelijk personeel:

In vast dienstverband:

V. Steenaekers (AH) diensthoofd
C. Belpaire (A) visstandsbeheer en visteelt

B. De Cuyper (A) bosontwikkeling
veredeling naaldhout
zaadhandelskantoor

P. Roskarns (A) bosbeseherming
J. Van Slyeken (B) standplaatsonderzoek
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In tijdelijk dienstverband:

D. De Charleroy (A) visstandsbeheer en visteelt
visserijcommissie, vanaf 01.07.1991

B. Denayer (A) visstandsbeheer en visteelt
visserijcommissie, vanaf 16.09.1991

B. Michiels (s) veredeling van eik, els en boskers
werkgroep SBB (RUGent)

P. Smets (s) gebruik van populierenklonen voor
biomassaproduktie
project Cellulose des Ardennes

M. Steenackers (s) pathologie in functie van selectie en
veredeling: populier en wilg
EEG en IEA projecten

D. Stevens (s) standplaatsonderzoek
E. Van Braeckel (s) veredeling van wilg

werkgroep SBB (RUGent), tot 31.12.1991

H. Verreycken (A) visstandsbeheer en visteelt
visserijfonds
vanaf 01.07.1992

Ander personeel :

D. Bombaerts (A) werkman
M. Danneau (s) werkman, vanaf 10.02.1992

J. De Man (A) werkman
G. De Smet (s) schoonmaakster
M.DeWit (A) werkman

S. Fillet (A) werkman
C. Goossens (s) adj. correspondent
S. Goossens (s) werkman, vanaf 18.03.1991

B. Herbosch (A) werkman
J. Kastelein (s) werkman, vanaf 06.01.1992

D. Keppens (s) werkman
C. Larcin (s) technicus

Y. Nozeret (A) werkman
F. Paternoster (A) ploegbaas

P. Remy (s) eerste technicus
W. Stevens (A) eerste technicus

J. Van Craenenbroeck (D) correspondent der vorsing
J. Van de Pontseele (s) werkman

D. Van de Velde (A) werkman
M. Van Den Hoven (D) ploegbaas

P. Vanderkelen (A) werkman
E. Vandeuren (A) hoofdtechnicus

D. Van Sevenant (s) werkman
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Afdeling Bosbouw





Bosontwikkeling

Algemene doelstellingen

Bij de benadering van het thema der bosontwikkeling als globaal onderzoeks
domein werd geopteerd voor een tweevoudige invalshoek.

Er is het meer fundamenteel gericht onderzoek waarbij gestreefd wordt naar het
verwerven van een dieper inzicht in de drijvende krachten en de mechanismen
welke werkzaam zijn in het bosecosysteem en die zijn verschijningsvorm en
dynamiek mede bepalen.

Een tweede luik bestaat in het meten en vervolgens karakteriseren en/of vastleg
gen in wetmatigheden van voor de bosbouwpraktijk relevante grootheden waar
doorheen de individuele boomontwikkeling en de globale ecosysteemdynamiek
zich veruitwendigen.

1. Wetenschappelijke activiteiten

1. 1. Bosecologie

Heden wordt een diepgaande studie naar de ecologische achtergronden van het
ecosysteem bos voltooid. Het voorwerp van dit onderzoek situeert zich in het
R.T.T.-domein te Liedekerke (23 ha) en wordt gevormd door een langdurig
onbehandeld, opperhoutrijk middelhout, onderhevig aan een secundaire suc
cessie, volgend op een periodisch weerkerend menselijk ingrijpen (hakhoutbe
drijf). De gevolgde onderzoeksstrategie wordt afgestemd op een tweevoudige
doelstelling.
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Methodologisch Onderzoek

Het Bosdecreet voorziet in de oprichting van bosreservaten (Art. 25 t/m 30),
waarbij de klemtoon wordt gelegd op de wetenschappelijke funktie ervan.
Heden werd reeds een voorstel geformuleerd tot aanduiding van een 30-tal
potentiële bosreservaten.
Het R.T.T.-domein te Liedekerke kan in dit kader fungeren als test-case, waarbij
gestreefd wordt naar een objektieve en kritische beoordeling van de meest
gangbare meet- en verwerkingstechnieken. Als kriteria worden gehanteerd: de
toepasbaarheid, relevantie en uitvoerbaarheid met betrekking tot de beoogde
doelstellingen (i.e. bosecologisch onderzoek) en tot het onderzoeksobjekt zelf
(i.e. doorgaans komplexe bosstrukturen).
Drie belangrijke methodes worden met elkaar in vergelijking gebracht:
a. Proefvlakken. De grootte, de vorm en het verspreidingspatroon van de plots

worden als variabel aangenomen, alsmede de dichtheid van het bemonste
ringsnet.

b. Lijntransekten. Veranderlijke parameters zijn de lengte en de oriëntatie van
de lijnen, alsmede hun onderlinge afstand (dichtheid).

c. Bandtransekten. De veranderlijke parameters eigen aan de lijntransekten blij
ven weerhouden, doch worden aangevuld met de breedte van de op te
nemen stroken.

Er wordt gezocht naar het meest aangewezen bemonsteringspatroon en/of naar
de optimale kombinatie ervan. In tweede instantie wordt nagegaan welke para
meters binnen elke bemonsteringseenheid dienen te worden opgenomen en
welke graad van nauwkeurigheid moet worden aangehouden. Bijzondere aan
dacht zal hierbij worden besteed aan boomklassifikatiesystemen.

Bosecologisch Onderzoek

Er wordt gestreefd naar een grondiger kennis van de zelfregulerende processen,
werkzaam in een spontaan evoluerend bosecosysteem. Volgende deelaspekten
worden hierbij beschouwd:
a. Architeetuurvan de bosvegetatie : vertikale en horizontale stratifikatie - aan

wezigheid en schaal van een mozaiek-struktuur - opbouwen verdeling van
bio- en necromassa - groepering van bomen in strukturele cellen.

b. Stabiliteit van bosecosystemen in relatie tot de bestandsopbouw en de indivi
duele stabiliteit van de bestandselementen, gekoppeld aan kenmerken als
leeftijd, afmetingen en sociale positie.

c. Dynamiek van het ecosysteem-: verschuivingen binnen de struktuur (= 'shif
ting mosaic structure') - voorkomen, frekwentie en schaal van bosverstorin
gen - continuïteit in ruimte en tijd van bosverjonging (optreden van verjon
gingsgolven) - ontwikkeling in gaten in het kronendak.

d. Kwantificeren van het lichtklimaat : kontrole en kalibratie van kroonmetin
gen m.b.v. hemispherische foto's - indikatieve waarde van eenvoudig meet
bare bestandskenmerken.

e. Kwantificeren van kompetitieve stress in horizontaal en vertikaal vlak (relevan
tie van stress-indices, relatie tot eenvoudig meetbare bestandsparameters).

f. Overdraagbaarheid van de resultaten naar het beheer van 'gerichte' bosreser
vaten en van 'kunstmatige' bestanden.
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In 1991 en 1992 werden volgende stappen in dit onderzoek gezet:

a. Het bestaande net van cirkelvormige proefvlakken (7 are) werd vervolledigd
door het uitzetten en inventariseren van 46 bijkomende plots, gesitueerd in
het nog onbemonsterde deel van het domein. Dit brengt het totaal aantal
proefvlakken op 112. Op basis van de metingen (DBH - H) verricht binnen dit
netwerk werd voor elk van de 16 aanwezige boomsoorten een zeer gedetail
leerde verspreidingskaart opgemaakt. Bijkomend werd de ruimtelijke varia
tie van de klassieke bestandskarakteristieken (gemiddelde bestandshoogte en
-diameter, bestandsdichtheid, ... ) kartografisch uitgewerkt.

b. De bemonstering van 2 van de 3 bandtransekten (breedte = 10 m / totale
lengte =750 m) werd voltooid met een opname van de necromassa en van
het kruidachtig stratum.
Bijkomend werd de bodemgesteldheid een eerste maal inleidend bemon
sterd door het uitvoeren van proefboringen om de 20 m langsheen de cen
trale lengteas. Rekening houdend met de vastgestelde ruimtelijke variatie
van de bodemkenmerken werden vervolgens 4 profielkuilen gegraven. Zowel
de bodemfysische als bodemchemische eigenschappen werden voor elk pro
fiel per horizont geëvalueerd.

c. Tot het inschatten van de leeftijdsstruktuur werd aangevangen met het
nemen van boorspanen bij geselekteerde bomen.

d. Een eerste set van vier lijntransekten met een totale lengte van 2600 m werd
op het terrein uitgezet en blijvend gevisualiseerd.

e. Ten einde de techniek van de bosprofielen (transekten) verder op punt te
stellen, werd begonnen met de zeer gedetailleerde opname (32 kroonstralen)
van de kronen van een groot aantal geselekteerde bomen. Bij de keuze van
de te bemonsteren bomen werd gestreefd naar hun evenredige verdeling
over de diverse boomsoorten, diameter- en hoogteklassen en sociale posities.
Zodoende kan worden nagegaan in welke mate een progressieve verminde
ring van het aantal gemeten stralen afbreuk doet aan de nauwkeurigheid bij
berekening van diverse kroonparameters (o.a. bedekkingsgraad).
Tevens wordt gezocht naar de meest aangewezen techniek tot berekening
van de individuele kroonprojekties.

f. Gezien de bijzondere aard van zowel de verzamelde gegevens als van de
beoogde eindresultaten, werd een pakket aan aangepaste computer-pro
gramma's ontwikkeld. In 1991 en 1992 werd de reeds ontwikkelde program
matuur verder aangevuld met bijkomende grafische en rekenkundige soft
ware (verdere verfijning van het uittekenen van horizontale en vertikaIe bos
profielen - simulatie van hemisferische beelden van het kronendak op elke
willekeurige hoogte).
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1. 2. BestandsbehandelIng en -produktiviteit

1. 2. 1. Produktieproefvlaklcen

In het kader van de werkzaamheden van de "Werkgroep voor standplaatsge
schiktheid", waarbij gestreefd wordt naar een gecoördineerd standplaatsge
schiktheidsonderzoek in Vlaanderen, werd het voormalige Rijksstation voor
Bos- en Hydrobiologisch Onderzoek te Groenendaal door de Administratie voor
Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu van de Vlaamse Gemeenschap verzocht een
evaluatie te maken van de meetgegevens van een groot aantal permanente proef
vlakken welke vele decennia werden gevolgd met een gemiddelde omloop van
4 jaar en met de oorspronkelijke bedoeling voor diverse boomsoorten het
opbrengstvermogen te bestuderen (produktie- en dunningspercelen).

Het huidige onderzoek inzake bestandsproduktiviteit beoogt de synthese van
deze massale hoeveelheid aan dendrometrische gegevens, hetgeen uiteindelijk
dient te leiden tot:
a. De studie van de bestaande allometrische relaties (o.a. tussen totale produk

tie en dominante hoogte) en hun eventuele variatie in de tijd (mogelijk
onderscheid tussen juveniele, mature en seniele fase).

b. Het opstellen per soort van basistabellen (Master Tabie, Maitresse Tabie)
waarbij de gemiddelde bestandskarakteristieken gegeven worden als funktie
van de opperhoogte.
Na kontrole van de nauwkeurigheid en bruikbaarheid van deze basistabellen
kan door koppeling tussen bestandsleeftijd en opperhoogte (funktie van de
boniteit) een vorm van lokale opbrengsttabel gekonstrueerd worden.

c. Het onderzoek naar de opportuniteit van de verlenging van de bedrijfstijden,
meer in het bijzonder voor wat betreft de Gewone pijn (Pinus sylvestris L.) en
de Corsicaanse pijn (Pinus nigra var. corsicana C. Sehn.).

Rekening houdend met de uitgebreidheid van de gegevensbasis, kan het betref
fende onderzoek slechts voor 6 boomsoorten worden doorgevoerd (Tab. 1).

BOOMSOORT

Fagus sylvatica L.
Pinus sylvestris L.
Pinus nigra Am.
Lam leptolepis (Sieb. & Zucc.) Gord.
Quercus robur L.
Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco

AANTAL PERCELEN

15
151

154
86
11

316

OPPERVLAKTE (ha.)

7·91
10.13

14.00

7·58
6·30

34·79

Tabel 1. Aantal en gezamenlijke oppervlakte van dunnings- en produktieperce
len voor de voornaamste boomsoorten.

In een eerste stadium (1991/1992) werden de dossiers betreffende de Gewone
pijn (Pinus sylvestris L.) reeds onderworpen aan een kritische beoordeling van
de vroeger aangewende meet- en rekentechnieken. Uitgaande van deze evalu
atie bleek het onontbeerlijk om de gegevens voor alle produktiepercelen te her
werken. De basisstatistieken van blijvend en dunningsbestand werden reeds
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voor 13 proefvlakken en voor elk van de vroegere opnametijdstippen opnieuw
berekend.

1. 2. 2. Dunningsonderzoek naar Corsicaanse pijn

Dendrometrisch onderzoek

In 1989 werd een projekt opgestart dat een dendrometrische studie van de Corsi
caanse pijn (Pinus nigra var. calabrica C. Sehn.) behelst. Uitgaande van meervou
dige stamvormformules wordt hierbij gestreefd naar het opstellen van nauwkeu
rige kubagetarieven waarbij tevens de schorsdikte in rekening wordt gebracht.
De gegevensbasis werd reeds uitgebouwd tot een geheel van 1800 sektiegewijze
opgemeten bomen, en vertoont volgende kenmerken:
a. De opgemeten bomen behoren tot het dunningsbestand.
b. Per bemonsterd bestand werden, in zoverre mogelijk,minstens 50 bomen

opgemeten, i.e. een dubbele opname van stamdiameter en schorsdikte per
lopende meter.

c. De beschikbare gegevens bestrijken een reeks van 13 verschillende bodemty
pes, gekoppeld aan een variatie van de bestandsleeftijd van nagenoeg 90 tot
10 jaar.

De stamvorm van de dunningsprodukten wordt beschouwd in afhankelijkheid
van de bestandsleeftijd, het bodemtype en de doorgevoerde bestandsbehande
ling. Door rekenkundige uitdrukking van de stamvorm wordt gestreefd naar
een modelmatige voorspelling van de te verwachten sortimentsverdeling van
het dunningsbestand (o.a. aflevering van zaaghoutsortimenten).
Het belang van de karakterisatie van de schorsdikte wordt gezien in het kader
van de verwerking van de dunningsprodukten tot pulphout. Door koppeling
aan bestaande stamvormformules kan een kuberingstarief opgemaakt worden
tot bepaling van het stamvolume zonder schors.

In 1991 en 1991 werden binnen de reeds bemonsterde bestanden een beperkt
aantal bomen (ca. 10) van het blijvend bestand sektiegewijze en op stam geku
beerd met behulp van de Tele-ReIaskop van Bitterlich.
Bijkomend werd een eerste poging ondernomen tot verwerking van de gege
vensbasis inzake schorsdikte (55000 staalnamen). Zoals verwacht blijkt er geen
eenduidig verband te bestaan tussen stamdiameter en schorsdikte. Deze relatie
is sterk gekoppeld aan de plaats (hoogte aan de stam) waar de betreffende dia
meter wordt gemeten.
De algemene vorm van het verband tussen voornoemde grootheden laat zich
derhalve als volgt karakteriseren :

Si =fIDi,Hi] of Si =fIDi,Ht]
waarbij:
Si =schorsdikte, Hi =muthoogte, Di =stamdiameter, Ht =totale boomhoogte

Rekening houdend met de grafische verschijningsvorm van de uitgetekende
data, biedt zich voor de konkretisering van bovenstaande formules een veelheid
aan algebraïsche uitdrukkingen aan. De meest aangewezen formule wordt
gekozen op basis van de waarde van de systematische schattingsfout, i.e. het
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kwadraat van de afwijkingen tussen de gemiddelde (5) en de geschatte schors
dikte (~) voor een gegeven waarde van de ingangsgrootheden Di en Hi of Ht.

Bijzondere dunningstechnieken

Er wordt niet enkel gezocht naar de mogelijkheid om de sortimentsverdeling in
te schatten op basis van de klassieke opname van de dunningsprodukten naar
stamdiameter op borsthoogte.
Door nader onderzoek naar de mogelijkheden geboden door 2 bijzondere dun
ningstechnieken, wordt gestreefd naar de voorspelling van het sortimentsaan
bod op basis van de prognose zelfvan de samenstelling (i.e. diameterklassen
verdeling) van het dunningsbestand.
De betreffende dunningstechnieken zijn:
i. de numerieke dunningen en
ü. de c.c.T.-dunningen.

Numerieke dunningm. Onderzoek naar de bruikbaarheid en toepasbaarheid
van numerieke dunningen, zowel in het geval van systematische als selektieve
dunning. Er dient bijgevolg te worden nagegaan in welke mate de vermindering
van het stamtal, volgend uit de dunning en berekend op basis van de lopende
aanwas van het bestandsgrondvlak en de diameter van de modelboom met
gemiddeld grondvlak, daadwerkelijk leidt tot de vooropgestelde en verhoopte
gemiddelde diameteraanwas.
Indien deze dunningstechniek haar bruikbaarheid bewijst, vormt ze meteen een
middel tot het afleveren van stammen met zeer regelmatige, gekontroleerde
jaarringbreedte. Bijkomend kunnen voorspellingen worden gedaan aangaande
de samenstelling naar diameterklassen van de eerstvolgende dunning.
De beoogde doelstelling kan worden verwezenlijkt door het effektief uitvoeren
van een numerieke dunning, volgens een vooraf te berekenen intensiteit en
aard, in bestanden gesitueerd op verschillende standplaatstypes. Daartoe wer
den in 1992 een aantal dunningsmodellen uitgewerkt. Dit betekent dat een serie
tabellen werden berekend, waarin voor uiteenlopende waarden van :
- dunningsomloop
- lopende aanwas van bestandsgrondvlak
- diameter van de modelboom met gemiddeld grondvlak
- gewenste diameteraanwas
de aan te houden stamtallen van blijvend bestand worden weergegeven.

C.C.T. Proefneming. Studie van de bruikbaarheid van de c.c.T.-dunningstech
niek voor diverse standplaatsomstandigheden. Hierbij wordt de groei bestu
deerd in relatie tot plantafstand en dunningsingreep, waarbij de systematische
vermindering van het stamtal wordt afgestemd op een maximale individuele
aanwas.
Hieruit kan onder meer worden afgeleid:
- de keuze van de initiële plantafstand, compatibel met een groei vrij van kom

petitie, in funktie van het gewenste tijdstip van eerste dunning en/ofvan de
af te leveren dunningsprodukten ;

- de stamtal(= dichtheids)grenzen waarbinnen een konstante totale produktie
gehandhaafd blijft.
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In 1991 werd, met het oog op de produktie van het plantmateriaal nodig tot het
aanleggen van de C.C.T. percelen, een deel van de zaadoogst van de zaadboom
gaard 505" (Halle) van Koekelare pijn (Pinus nigra var. calabrica C. Sehn. cv
'Koekelare') uitgezaaid. Hierbij werd de identiteit van de moederbomen gere
spekteerd, zodat in 1994 half-sib plantsoen zal worden bekomen.

2. Zendingen

"Pirst European Symposium on Terrestrial Ecosystems : Forest and Woodlands"

Firenze, Italië - 20-24 mei 1991.

De poster-abstracts. de pre-prints (samenvatting van de gehouden lezingen), alsmede het rapport
over de zending zijn ter inzage op het IBW te Groenendaal.

"European Porest Reserves Workshop" Wageningen, Nederland - 6-8 mei 1992.

Het [BW verleende zijn aktieve bijdrage aan deze workshop door voorstelling van een poster en door
het indienen van een paper. Alle betreffend documenten. alsmede het verslag van de zending liggen
ter inzage op het IBW te Groenendaal.

3. Samenwerkingsverbanden

In de schoot van voornoemde "European Forest Reserves Workshop" werd door het Instituut

voor Bos· en Natuuronderzoek (NL), de Joint Nature Conservation Committee (GD) en de

Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Wurttemberg (D) een 'Concerted Action'

ingediend bij het AIR-programma van de Europese Gemeenschap met als titel: "De coördina

tie van de ontwikkeling van een Europees netwerk van bosreservaten".

De oogmerken van dit projekt werden mede onderschreven door het IDW :

- vastleggen van objektieve. uniforme en voor de praktijk interpreleerbare kriteria. dienstbaar

bij de selektie van bosreservaten ;

- standaardisatie van de aan te wenden onderzoeksmethodiek en van de op te nemen

parameters;

- uitwisseling van onderzoeksresultaten.

Het IBW vervult voor Vlaanderen een centrale. coördinerende rol voor alle wetenschappelijk

onderzoek terzake. verricht door:

- K.U.LeUVen, Laboratorium voor Bosbouw

- R.u.Gent, Laboratorium voor Bosbouw

- Instituut voor Natuurbehoud

In 1991 en 1992 verleende de afdeling Bosbouw - Bosontwikkeling haar aktieve bijdrage tot de

werking van :

- de "Adviescommissies voor de Staatsnatuurreservaten met Bossen"

- de werkgroep "Milieutechnische Natuurbouw" - subgroep "Bebossing"
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4. Publikaties en rapporten

De Cuyper, B., 1991. First European Symposium on Terrestrial Ecosystems:

Forest and Woodlands. Firrnze. 20-24 mei 1991. Verslag, 27 p.

De Cuyper, B., 1992. European Forest Reserves Workshop.

Wageningen, 6-8 mei 1992. Verslag, 14 p.

De Cuyper, B., 1992. Structure and dynamics ofan unmanaged coppice with standards forest.

"European Forest Reserves Workshop". Wageningen, 6-8 mei 1992. Poster en absrraa.

De Cuyper, B., 1992. An unmanaged forest - research strategy and structure and dynamics.

"European Forest Reserves Workshop". Wageningen, 6-8 mei 1992. Paper.3p.
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Selectie en veredeling

Algemene doelstellingen

Vrijwel iedereen stemt ermee in dat er, speciaal in een dicht bevolkt gebied als
het Vlaamse land, hoge eisen mogen en moeten gesteld worden aan de kwaliteit
van de bossen en van de bomen in het resterende open landschap en de parken.
Deze kwaliteit wordt niet enkel bepaald door standplaatsfaetoren en de bos
bouwkundige behandeling, maar ook door de erfelijke aanleg van het betrok
ken plantmateriaal.
Het belang van de erfelijke aanleg van het bosplantsoen"voor de kwaliteit van
het latere bos is echter niet steeds zo vanzelfsprekend geweest. De genetische
variatie werd in het verleden immers al te vaak te weinig onderkend en het
belang van de milieuomstandigheden voor de ontwikkeling van bomen werd
terecht maar te eenzijdig beklemtoond.
Gedurende de laatste decennia werd echter herhaaldelijk aangetoond dat men
de groei en de kwaliteit van bosbomen door selectie en veredeling kan verande
ren en verbeteren. Momenteel twijfelt niemand meer aan het belang van bos
boomveredeling.
Onmiddellijk vergelijkbaar met wat er in de land- en tuinbouw geschiedt, dient
de bosboomgenetica een continue hoofdopdracht te zijn van het toegepast
wetenschappelijk onderzoek in de bosbouw.
Voor meerdere boomsoorten schenkt een groot deel van het momenteel in de
handel aangeboden plantsoen geen voldoening. In bepaalde gevallen is het zaad
ook afkomstig van gebieden waar totaal andere klimatologische en fotoperiodi
sche voorwaarden heersen als deze waarin de zaailingen zullen terecht komen.
De genetische waarde is meestal niet gekend. Dit heeft in vele gevallen een ver
regaande genetische pollutie en verarming tot gevolg.
Het selectie- en veredelingswerk moet in dit hele kader gezien worden en vormt
dus een onderdeel van een integraal groenbeheer in Vlaanderen.
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Via toegepast praktijkgericht onderzoek wordt getracht van zo snel mogelijk
waardevolle fenotypen van de belangrijkste inheemse en uitheemse bosboom
soorten te verzamelen, te verjongen en samen te brengen in een basiscollectie.
Uit deze basiscollectie kunnen een aantal klonen of families uitgeplant worden
in vergelijkende plantingen en hierin op een ganse reeks van selectiecriteria
getoetst worden. Dit laat uiteindelijk de selectie toe van zowel rechtstreeks voor
de praktijk bruikbaar materiaal als van materiaal geschikt voor de aanleg van
zaadboomgaarden en verder veredelingswerk.
Rekening houdende met een veelheid aan bodem- en klimatologische omstan
digheden enerzijds en mogelijke bedreigingen door verschillende ziekten
anderzijds, kunnen we stellen dat een groot aantal boomsoorten, zowel
inheemse als ingevoerde, in het programma kunnen ingeschakeld worden.
Waar mogelijk dient echter steeds de voorkeur gegeven te worden aan onze
inheemse soorten.

Het uitgangspunt bij het veredelingsonderzoek blijft steeds de genetische rijk
dom van de basiscollectie. De genetische variabiliteit dient bestendigd en indien
mogelijk vergroot te worden. Hoe groter de genetische rijkdom hoe groter de
selectiemogelijkheden en hoe groter de kans op voor de bosbouwpraktijk
bruikbare resultaten:
- mogelijkheid tot inspelen op wisselende bodemkundige en klimatologische

situaties.
- preventief wapen tegen ziekten en insektenplagen.
- meer kans op financieel en economisch succes van de aanplantingen.
- mogelijkheid tot inspelen op door de mens gestelde, en mogelijk op lange

termijn wisselende, objectieven.
Het aanleggen van de basiscollectie komt in bepaalde gevallen ook neer op het
veilig stellen van de vaak laatste goede autochtone vertegenwoordigers van onze
inheemse boomsoorten. Het gaat hier bijgevolg ook om een belangrijke vorm
van natuurbehoud.

Het feit dat we werken met bomen (lange generatietijden) brengt met zich mee
dat voor de praktijk bruikbare resultaten slechts kunnen bereikt worden na vele
jaren doorgedreven onderzoek. De bosboomveredeling dient derhalve steeds op
lange termijn gepland te zijn.
Voor elke boomsoort dient een aangepaste veredelingsstrategie opgebouwd te
worden welke er uiteindelijk naar streeft geselecteerde zaden, zaailingen ofklo
nen te produceren en ter beschikking te stellen voor de aanleg van betere bos
sen.
Bovendien dient, gekoppeld aan de eigenlijke selectie en veredeling, ook onder
zoek te gebeuren i.v.m. algemene kwekerijtechnieken : ontsmetten en bewaren
van zaad en vegetatief materiaal, tijdstip en wijze van zaaien, enten, stekken,
verplanten, onderhoud,...
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1. Wetenschappelijke activiteiten

1. 1. Seledle en veredeling van naaldboomsoorten

1. 1. 1. Herkomstproef Douglas

Een eerste studie loopt in samenwerking met de dienst Bosboomveredeling van
het "Station de Recherches Forestières" te Gembloers.
In 1989 werd in de kwekerij van Groenendaal een internationale herkomstproef
aangelegd van Douglas (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco). Volgens het
schema van een blokkenproef met 3 herhalingen werden 75 herkomsten uitge
zaaid (0: 10/F: 21B : 29/USA : 34).
Er dient te worden nagegaan in welke mate de rangschikking van de diverse
herkomsten behouden blijft bij uiteenlopende kwekerijomstandigheden. Het is
de bedoeling een eventuele interaktie op te sporen welke kan bestaan tussen
enerzijds het gedrag van de herkomsten en anderzijds de omstandigheden van
hoogteligging, klimaat, bodem en kwekerijbeheer.
Bij de verspening in 1991 werd te dien einde de helft van de z2-planten overge
dragen aan de kwekerij verbonden aan de houtvesterij Vielsalm. De initiële
proefopzet (blokkenproef) werd behouden.
In het najaar van 1991 werden de verspeende Z2vl-planten (5536) een eerste
maal geïnventariseerd (aantal overlevende bomen per herkomst, individuele
boomhoogte). Een tweede opname in kwekerijstadium volgde in de herfst van
1992. Hierbij bleek het aantal bomen reeds gedaald tot 5292 (schade door enger
lingen).
In 1993 zullen met het betreffende plantsoen proefvlakken worden aangelegd,
met het inzicht dat elk der drie blokken op een zo homogeen mogelijke stand
plaats dient te worden aangeplant. Binnen elk van de herhalingen worden de
bomen behorend tot de diverse herkomsten intiem en willekeurig met elkaar
gemengd.

1. 1. 2. Vergelijkende proefaanplantingen van naaldboomsoorten

Het onderzoek richt zich op het gedrag (groei- en aanpassingsvermogen) van
Douglas (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) en Lork (Larix spp.).

Onder gelijkaardige standplaatsomstandigheden worden verschillende herkom
sten van Douglas aan elkaar getoetst en wordt het gedrag van Hybride lork
(Larix eurolepis Henry) vergeleken met dit van Europese lork (Larix decidua
Mill.) en Japanse lork (Larix leptolepis (Sieb. & Zucc.) Gord.).
Het geformuleerde onderzoeksthema leidde in 1989 tot de aanleg van 13 proef
vlakken (25 are), gesitueerd in de houtvesterijen Bree, Brugge en Hechte!.
Hierbij waren reeds 2 Amerikaanse herkomsten van Douglas betrokken
(Siuattle River en Hoquiam).
In 1991 werden voornoemde plots een eerste maal geïnventariseerd (aantal
overlevende planten, individuele hoogtemetingen).
Tot het verder uitbreiden van de proefopzet (spreiding over een ruimer spek
trum aan standplaatsen en herkomsten, opdrijven van het aantal herhalingen)
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werd in 1991 en 1992 in de kwekerij van Groenendaal het plantsoen opgebracht
nodig tot het aanleggen van bijkomende percelen: 12175 Douglas planten beho
rend tot de Amerikaanse herkomsten Snoqualmie Falls, West Chekalis en Shelton.

1. 1. 3. Semi-klonale aanplantingen van naaldboomsoorten

In de zaadtuinen, beheerd door het !BW, wordt systematisch geoogst per moe
derboom. Derhalve worden in de kwekerij van Groenendaal op grote schaal
half-sib zaailingen voortgebracht (Tab. 1).

BOOMSOORT ZAAIING ZAAILINGEN

30.000

40.000

6.000

5·000

30 .000

500

Pinus sylvestris L. 1992
Pinus nigra var. calabrica C. Sehn. cv. Koekelare 1992
Larix eurolepis Henry 1991
Pseudotsuga menziesii (Mir.) Franco 1991
Picea abies Karst. 1991
Abies grandis LindL 1991

Tabel 1. Half-sib zaailingen beschikbaar in de kwekerij van Groenendaal.

Een deel van deze planten wordt ingeschakeld bij het aanleggen van entproeven
(cfr. infra). De overige zaailingen zijn dienstbaar bij een kritische evaluatie, via
het nakomelingschap, van de opbouw (konfiguratie) van de bestaande zaadtui
nen en van de intrinsieke waarde van de klonen waaruit ze zijn opgebouwd:
- onderlinge vergelijking van de reeds aanwezige klonen

(o.a. ziekteresistentie);
- vergelijking van de oorspronkelijke moederbomen met nieuw te selekteren

individuen in bestaande bestanden en zaadbestanden.
Deze strategie van permanente toetsing van de klonen in de zaadtuin aan nieuw
geselekteerde individuen dient te leiden tot het kreëren van een evolutieve
zaadboomgaard (evolving seed orchard) waarbij tevens gestreefd wordt naar
een uitbreiding van de heden te nauwe genetische basis.
De zaailingen worden in de kwekerijfase gevolgd naar groei (hoogte), vorm en
fenologie. Later zullen ze worden aangewend tot aanleg van proefvlakken waar
bij kan worden nagegaan of de trends (verschillen) waargenomen in de kweke
rij zich bestendigen.

1. 2. Selectie en veredeling van loofboomsoorten

1. 2. 1. Zomereik

Inleiding

De Zomereik (Quercus robur 1.) is een van de belangrijkste, zoniet de belang
rijkste inheemse boomsoort in het Vlaamse land.
Naast het grote economische belang kunnen eikenbossen hun rol spelen op
ecologisch, recreatief en wetenschappelijk gebied. Willen we echter tot stabiele
bossen komen, dan is de eerste vereiste dat we vertrekken van hoogwaardig
basismateriaal.
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Het aanwenden van slecht plantsoen heeft nefaste gevolgen en dit voor lange
tijd vermits de eik een traaggroeiende boomsoort is.
Een groot deel van het momenteel in de handel aangeboden plantsoen schenkt
helemaal geen voldoening. De genetische waarde is meestal niet gekend.
Het gevolg hiervan is vaak een verregaande genetische pollutie en verarming.
Bovendien is momenteel het aantal erkende zaadbestanden beperkt.
Periodiek treden er in onze eikebossen sterfteverschijnselen op waarvan de
juiste redenen nog niet gekend zijn. Verschillende oorzaken van biotische en
abiotische aard kunnen aan de basis liggen.
Het is duidelijk dat er voldoende aanleiding is voor een uitgebouwd selectie- en
veredelingsonderzoek.

Basisverzameling

In 1990 werd gestart met het aanleggen van een basisverzameling. Tot nu toe
leverde prospectie 42 waardevolle fenotypen op waarvan zaad en (of) vegetatief
materiaal werd geoogst. Het gaat zowel om laanbomen als om bomen die in
bestandsvorm voorkomen. Wat deze laatste betreft werden zeer mooie exem
plaren gevonden in het Meerdaalwoud, het Walenbos, het Egenhovenbos, een
OCMw-bos te Glabbeek-Zuurbemde en het Arenbergpark te Heverlee.

Vegetatieve vermeerdering

Vermeerdering via enten gaf geen gunstige resultaten. Het slagingspercentage
bedroeg slechts 12%. Dit resultaat kan niet verklaard worden door incompatibi
liteit vermits er eveneens entingen uitgevoerd werden waarbij ent en onderstam
genetisch identiek zijn. Het ging om in de kwekerij aanwezig plantsoen waarbij
materiaal geoogst werd dat na bewaring terug op dezelfde plant geënt werd.
Mogelijke factoren die mede verantwoordelijk kunnen zijn voor het laag sla
gingspercentage zijn: aantasting door eikemeeldauw (Microsphaera alphitoides),
vitaliteit van het entmateriaal, leeftijd van de onderstam, enz... Om hier een
duidelijker beeld van te krijgen, dient de enttechniek op grote schaal verder uit
getest te worden.

Generatieve vermeerdering

In '91 en '92 werden respectievelijk ca. 1600 en 17000 zaden van Zomereik uitge
zaaid in de koude bakken. Deze zaden zijn afkomstig van 20 moederbomen.
Voor wat '92 betreft gaat het voornamelijk om zaden afkomstig van het erkend
zaadbestand te Egenhoven.
Uit de eerste analyses van de half-sib zaailingen '91 volgens de gekende selec
tiecriteria (tijdstip openen en sluiten eindknop, groei, vorm, aantal gevormde
scheuten, aantasting door Microsphaera alphitoides, bladvorm,... ) volgt een zeer
ruime genetische verscheidenheid binnen elk half-sib nakomelingschap.
Het aantal individuen dat met bovenstaande criteria binnen één half-sib nako
melingschap kan geselecteerd worden, is uiterst gering te noemen. Een eerste
besluit dat we hieruit kunnen trekken, is dat een reële vooruitgang via selectie
van eiken slechts mogelijk zal zijn mits massale periodiek verder te zetten
screening van tientallen nakomelingschappen en duizenden zaailingen.
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Herhaling van de verschillende observaties gedurende verschillende groei
seizoenen moet ons ook toelaten na te gaan in welke mate deze genetisch
bepaald worden.
De uiteindelijke bedoeling is van in de toekomst meer en meer half-sibs te ver
krijgen. Immers hoe groter de genetische rijkdom hoe groter de selectiemogelijk
heden en hoe groter de kans op voor de bosbouwpraktijk bruikbare resultaten.

Populatieanalyse Egenhovenbos

Gezien de genetische verscheidenheid welke er tussen de nakomelingschappen
bestaat enerzijds en de huidige al te geringe kennis van deze genetische ver
scheidenheid anderzijds is het wenselijk en zelfs noodzakelijk een ruime popu
latieanalyse uit te voeren binnen een bestaand gemakkelijk toegankelijk bestand
dat bovendien voldoende groot is, een voldoende aantal bomen telt en waarvan
de bosbouwkundige waarde in belangrijke mate erkend wordt.
Een dergelijk bestand bevindt zich in het Egenhovenbos te Heverlee.
Dit bestand, ca. 50 jaar oud, is bovendien gecatalogeerd als erkend zaadbestand.

Van dit pilootproject werden reeds uitgevoerd:
- Kartering van het bestand:

De te bestuderen oppervlakte (± 3.4 ha) werd ingedeeld in vlakken van 30 m
x 30 m. Nadien werden alle vlakken gekarteerd. Dit laat toe elke boom indi
vidueel op plan te situeren evenals een beeld te krijgen van de spreiding op
het terrein, zowel voor als na de dunning. Tijdens de winter '92 werd een
aanvang genomen met de dunning.

- Observaties en metingen:
MorfokJgie:
De betere exemplaren werden aangeduid en dit voornamelijk op basis van
de morfologie zoals stamvorm, vrije stamlengte, vertakking, fijnheid van de
takken, takstand, voorkomen van waterloten, aanwezigheid van zichtbare
gebreken zoals draaigroei, vorken, vorstscheuren, ...
Resistentie tegen fysische en biologische agenten :
Bij het doorlopen van het bestand werden de bomen die vorstlijsten verto
nen aangeduid op plan.
Ook werden een twintigtal zieke enlof dode eiken opgemerkt. Deze zieke
bomen worden gekenmerkt dooreen donkere verkleuring van de stamvoet
die meestal gepaard gaat met het voorkomen van open wonden waaruit al
dan niet een waterig, kleverig vocht wordt geperst. De kroon wordt ijler en
dode takken kunnen voorkomen.

- Penologische waarnemingen:
Uit de eerste observaties blijken duidelijke verschillen op te treden voor wat
het tijdstip van uitlopen betreft.

- Vruchtzetting:
1992 werd gekenmerkt door een overvloedige vruchtzetting. Van 10 geselec
teerde bomen werden zaden geoogst. Dit gebeurde door het plaatsen van
netten. Deze werden op zulke wijze geplaatst dat de kans voor het oogsten
van zaden van een nevenstaande, eventueel minderwaardige, boom zo klein
mogelijk wordt gehouden. Wekelijks (behalve eind oktober-begin novem-
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ber) werden de zaden per moederboom verzameld. Deze werden telkens
geselecteerd (goede, vlotters, gekiemd, aangeboord, andere onbruikbare, in
napje) en geteld. In totaal werden alzo 126819 eikels verzameld. Figuur 1 geeft
een nauwkeuriger beeld van het aantal eikels per moederboom en per cate
gorie. Van de goede en vlottende eikels werd ook het aantal eikels per kg
bepaald. Uit observaties blijkt dat ook grote verschillen qua vorm, grootte en
kleur van de eikels tussen de nakomelingschappen kunnen optreden.
Naast de oogst per boom werden ook een 100-tal eikels per vak verzameld.

AANTAL EIKELS

•andere

D vlotters

•goede

25000

20000

15000

10000

5000

o

BOOMNL U 4 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Figuur 1. Aantal geoogste eikels per boom voor 10 goede fenotypen in het
bestand Egenhoven Wissenbeemd, opgedeeld in de categorieën 'goede', 'vlot
ters' en 'andere' (= gekiemde, aangeboorde enz... ) in het najaar van 1992.

- Groei en produktie:
Om een beter beeld te krijgen van de perioden in het jaar tijdens dewelke de
eigenlijke diktegroei plaatsheeft, werden op 25 geselecteerde bomen meet
banden geplaatst en werd de groei vanaf juni wekelijks geobserveerd.
Uit de tot nu toe gedane observaties blijkt het groeipatroon bij de verschil
lende bomen een gelijkaardig verloop te kennen. Wel zijn er verschillen in
de absolute wekelijkse aangroei en de begin- en einddatum van de eigenlijke
diktegroei. Figuur 2 geeft het resultaat van een dergelijke meting weer.
In het najaar startte men ook met de dunning. Dit liet ons toe om op een
aantal bomen enkele nauwkeurige metingen uit te voeren: totale stamlengte,
takvrije stamlengte, ...
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Ook werd van een aantal gevelde bomen een stamschijfverzameld. In het
najaar werd van alle bomen de diameter (1.3 m) in 2 richtingen bepaald
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Figuur 2. Omtrekaangroei van boom 10 in het bestand Egenhoven
Wissenbeemd gedurende het groeiseizoen 1992.

- Bodemanalyse:
Ten einde een nauwkeuriger beeld te verkrijgen van de bodem werden zowel
onder de 25 geselecteerde bomen als verspreid over het ganse bestand borin
gen uitgevoerd.

Al de reeds uitgevoerde - en nog uit te voeren - metingen en observaties moeten
ons de mogelijkheid bieden te komen tot een populatieanalyse en de selectie
van plus-bomen.
Het uiteindelijke doel is te komen tot een genetisch hoogwaardig zaadbestand.
Het is duidelijk dat gezien het hier gaat om een traaggroeiende boomsoort het
gestelde doel slechts op lange termijn kan bereikt worden.

1. 2. 2. Wintereik: internationale herkomstproef

In 1989 werd het voormalige Rijksstation voor Bos- en Hydrobiologisch
Onderzoek, samen met 24 andere Europese onderzoeksinstellingen, verzocht
om deelname aan een internationale herkomstproefvoor Wintereik (Quercus
petraea (Matt.) Liebl.), waarvan het initiatief en de coördinatie berustten bij het
"Danish Forest Experiment Station". Uiteindelijk werden 19 Europese herkom-
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sten (B : 2/F: 4/0: 4/0K: 21GB: 3/H : 1/N: 1!PL: 1/TR: 1) in de proefneming
opgenomen. Elk der ingeschreven landen verbond er zich hierbij toe om, na
oogst binnen de eigen herkomst(en), hiervan 12 kg eikels ter beschikking te stel
len en te verzenden naar elk van de overige deelnemers. Voor België werd
geoogst binnen 2 erkende zaadbestanden : Bo248 (Buggenhout) en B0266
(Queue de l'Herse - Chimay).

Na ontvangst van de eikels in het najaar van 1989 werden de 19 herkomsten
onmiddellijk uitgezaaid volgens het schema van een blokkenproef met 8 herha
lingen. Dit proefschema bleef behouden bij de verspening in 1991. In het kader
van de regionalisatie van voornoemd Rijksstation werd bij de verspening de
helft van de planten (4 volledige blokken) overgedragen aan het Station de
Recherches Forestières te Gembloers.
In 1992 werden de planten een eerste maal geïnventariseerd in kwekerijstadium.
In samenspraak met het onderzoeksstation te Gembloers (overleg aangaande de
te volgen proefopzet) zal in 1994 worden overgegaan tot het aanleggen van
proefvlakken. .

1. 2. 3. Amerikaanse eik

Inleiding

Alhoewel geen inheemse boomsoort kan de Amerikaanse eik (Quercus rubra L.)
een waardevolle aanwinst betekenen voor onze Vlaamse bossen: hij kan relatief
snel grote afmetingen bereiken, heeft een enorme ecologische plasticiteit, ver
jongt zich gemakkelijk in onze streken en wordt - tot nu toe - weinig aangetast
door ziekten.

Basisverzameling

Tot nu toe leverde prospectie 28 goede fenotypen op. Het gaat om herkomsten
uit Brabant, Oost-Vlaanderen en Henegouwen.

Vermeerdering

In het voorjaar '91 werden ca. 1580 eikels uitgezaaid. Deze zaden werden in het
najaar '90 geoogst op 4 plus-bomen in een bestand in Waals-Brabant. De beko
men zaailingen werden periodiek en individueel geobserveerd op hun groeirit
miek.
In 1992 werd getracht zaden te oogsten op reeds vroeger geprospecteerde moe
derbomen. Gezien het slechte eikeljaar konden slechts eikels geoogst worden op
één moederboom.

Ten einde meer inzicht te verkrijgen in de mogelijkheden van vegetatieve ver
meerdering enerzijds en een basisverzameling aan te leggen van goede fenoty
pen anderzijds (=tegelijkertijd bewaren van de goede vertegenwoordigers in
ons land) werd de in 1990 gestarte vegetatieve vermeerdering van geselecteerd
materiaal via enten verdergezet.
Hierbij werd gebruik gemaakt van materiaal afkomstig van geselecteerde 5-jari
ge half-sib zaailingen, van de in '90 uitgevoerde entingen, en van goede fenoty-
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pen uit een bestand te Waals-Brabant. In totaal waren er 21 moederbomen ver
tegenwoordigd.
Als onderstam werd gebruik gemaakt van zaailingen opgekweekt uit zaad
geoogst op goede moederbomen uit Waals-Brabant en Oost-Vlaanderen. Voor
wat de techniek betreft werden kroon-, Engelse- en driehoeksenting toegepast.
In 1991 werden 221 entingen uitgevoerd. In het najaar konden er 111 gelukte
entingen geteld worden. In 19921ag het slagingspercentage hoger: van de 423
enten liepen er 345 (82%) uit. In augustus werd dit aantal echter herleid tot 305.
Het verlies is veelal te wijten aan uitdroging, korte tijd na het uitlopen, en
windbreuk.

1. 2. 4. Beuk

In de eerste helft van de vijftiger jaren (1953-'55) werden in het Zoniënwoud en
het Meerdaalwoud respektievelijk 16 en 2 plus-bomen van Beuk (Fagus sylvatica
L.) aangeduid. Hun selektie was louter gebaseerd op een uitzonderlijk goede
kroon- en stamvorm en de afwezigheid van ziektes en gebreken. In het
Zoniënwoud is sedertdien reeds de helft van deze bomen verdwenen door vel
ling of windval.
Met het oog op het aanleggen van nakomelingschapstesten, werden in het
najaar van 1990 per moederboom (10 in totaal) gemiddeld 2 kg beukels geoogst.
De hieruit voorkomende half-sib afstamming zal een belangrijke aanwijzing
geven aangaande het al dan niet bestaan van een erfelijke onderbouw van het
uitmuntend fenotype. Blijken de plus-bomen aldus ook genetisch hoogwaardig
te zijn, dan verwerven zij meteen de status van elite-boom.
De beukels werden onmiddellijk na de oogst uitgezaaid (november 1990).
Na verspening in de lente van 1992 werden de zaailingen in het daaropvolgende
najaar een eerste maal opgemeten naar hoogte.

1. 2. 5. Boskers

Inleiding

Vooral omwille van de houtprijs is de interesse voor de Boskers (Prunus avium
L.) de laatste jaren bestendig toegenomen. Er wordt in de handelskwekerijen
nog al te vaak plantsoen opgekweekt uitgaande van goedkope zaden uit klima
tologisch en fotoperiodisch niet aangepaste herkomstgebieden. Selectie van
materiaal van autochtone waardevolle fenotypen is dan ook noodzakelijk.

Algemene doelstellingen en realisaties

- uitbouw van een basisverzameling onder vorm van een klonenbank met
materiaal afkomstig van waardevolle fenotypen.
Momenteel bestaat de basisverzameling uit ca. 140 goede fenotypen afkom
stig uit z- en M-België en N-Frankrijk.

- uitgaande van de klonenbank worden via enten en oculaties de klonen gelei
delijk in vergelijkende beplantingen verplant. Deze zullen dan uitgroeien tot
zaadboomgaarden op basis van geselecteerde klonen.
Tot nu toe werden reeds 8 klonale plantingen aangelegd.
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- uitplanten van opgekweekte zaailingen in vergelijkende plantingen. Deze
kunnen uitgroeien tot zaadboomgaarden op basis van geselecteerde zaailin
gen. Zaailingen kunnen ook uitgeplant worden in het bos onder vorm van
verjongingsgroepen. Zo bekomt men een verrijking van het boscomplex en
de mogelijkheid tot natuurlijke verjonging van deze boomsoort over het
ganse bos. De zaden kunnen wwel afkomstig zijn van zaadboomgaarden of
andere door ons uitgevoerde beplantingen, als van de oorspronkelijke
bomen en bestanden.

1. 2. 6. Tamme kastanje

Inleiding

De Tamme kastanje (Castanea sativa Mill.) is reeds meerdere eeuwen bij ons
aanwezig en hij kan ongetwijfeld zijn rol spelen in de bosbouw, in de parken en
het open landschap. Een belangrijk probleem is. de vorstresistentie. Nu is het
duidelijk dat bomen die bij ons honderd jaar en ouder zijn geworden zonder
door vorst beschadigd te zijn geweest, de voorkeur verdienen boven recht
streeks uit het zuiden ingevoerde zaden. Een eenvoudig selectieprograrnma uit
gaande van de bij ons voorkomende goede oudere bomen kan aldus op betrek
kelijk korte termijn veel bijdragen.

Programma

In de kwekerij bevindt zich een proefbeplanting bestaande uit 26 half-sib
nakomelingschappen. Deze beplanting werd eind 1983 aangelegd met I-jarige
zaailingen, opgekweekt in de koude bakken.
De laatste selectie dateert van januari 1992. Hierbij werd het aantal zaailingen
gereduceerd van ca. 1400 tot 310.
In augustus '92 werd, alhoewel in geringe mate, bij een 50-tal bomen zaad
vorming waargenomen.

1. 2. 7. Plataan

Inleiding

Als laan- en parkbomen kunnen de platanen (Platanus spp.) een belangrijke rol
spelen. Het aangeboden plantsoen beperkt zich meestal tot materiaal afkomstig
van een beperkt aantal klonen van de hybride P.occidentalis x P.orientalis. Dit
maakt de plataan zeer kwetsbaar. Het uittesten van nieuwe vertegenwoordigers
der beide zuivere soorten P.occidentalis en P.orientalis, en van eventuele hybri
den kan in dit opzicht verrijkend werken.

Programma

In het voorjaar 1991 werd een eerste proefbeplanting van P.occidentalis in de
kwekerij aangelegd. Het gaat om in 1986 gestekt materiaal. Deze proefbeplan
ting omvat 104 planten verspreid over 13 klonen.
De planten dienen verder geobserveerd te worden op hun gevoeligheid aan
vorst en ziekten.
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Het uiteindelijke doel is de vorming van een zaadboomgaard op basis van gese
lecteerde klonen.

1. 2. 8. Wilg

Inleiding

Het onderwek op de wilgen (Salix spp.) nam een aanvang in 1981.

Er zijn verschillende redenen waarom de wilg in aanmerking komt voor een
veredelingsprogramma :
- wilgen zijn weinig veeleisend en groeien op een breed spectrum van bodems

en klimaten. Ze zijn geschikt voor aanplantingen op marginale gronden, die
eventueel beschikbaar komen voor nieuwe bebossingen

- wilgen zijn hoogproduktief en hebben een korte bedrijfstijd, hetgeen hen
economisch interessant maakt

- de wilgen vormen een dankbaar genus voor veredeling, omwille van:
- hun vroegtijdige zaadzetting
- de mogelijkheid tot vegetatieve vermenigvuldiging met stekken
- vele mogelijkheden voor interspecifieke kruisingen omdat wilgen gemak-
kelijk hybridiseren

Herhalen we even de verschillende stappen in het veredelingsprogramma zoals
zij in het verleden concreet werden uitgewerkt:

Keuze van geschikte soorten en herkomsten
De nadruk ligt op de inheemse, boomvormende wilgen, Salix alba, Salix fragilis,
en hun hybriden (genaamd Salix x rubens). Hierdoor krijgt het onderzoek een
belangrijk aspect van natuurbehoud.

Onderzoek naar de variabiliteit binnen de soorten
Door een uitgebreide prospectie, vooral in de provincies Oost-Vlaanderen en
Henegouwen, werd een basiscollectie opgebouwd met een w breed mogelijke
genetische basis. Deze wordt nog voortdurend aangevuld.
In vergelijkende klonenplantingen konden de klonen van de basiscollectie wor
den geobserveerd op groeikracht, stekvermogen, vorm en ziekteaantasting.
De bestaande variabiliteit blijkt ruimschoots voldoende te zijn om door selectie
een genetische winst te maken.

Samenbrengen van de gewenste eigenschappen in veredelde individuen
Dit kan via zaadboomgaarden, maar een grotere genetische winst is mogelijk
met gecontroleerde kruisingen, waar beide ouders met zekerheid zijn gekend en
waar ook de 'specific combining ability' (niet additieve variantie) kan worden
benut.
Uit de basiscollectie van ongeveer 1000 bomen werden zo'n 120 individuen
geselecteerd als plus-bomen. Zij komen in aanmerking om als ouders te wor
den gebruikt. In hun nakomelingschap kan dan hun genetische waarde worden
onderzocht.
Van een aantal vrouwelijke plus-bomen werd zaad geoogst. De plus-bomen
werden ook gebruikt als ouders in de gecontroleerde kruisingen van 1989 en
1990.

Na kruising vindt een intensieve selectie plaats van de zaailingen, gebruikma-
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kend van de volgende criteria:
- vorm, groeiUacht, stekvermogen
- resistentie tegen Erwinia salicis (watermerkziekte), Marsonnina salicicola
(bladvlekkenziekte), Melampsora spp. (roesten) en insectenaantastingen (met
galvorming).

Het onderzoek in verband met de watermerkziekte (E.salicis) krijgt veel aan
dacht in het veredelingsprogramma. Voor verdere informatie hieromtrent
wordt verwezen naar het hoofdstuk "pathologie in functie van selectie en vere
deling".

Programma

Hieronder geven we een kort overzicht van het onderzoek dat werd uitgevoerd
in 1991-92. Hierbij moet vermeld worden dat ing. E.Van Braeckel, die geduren
de 10 jaar verantwoordelijk was voor het onderzoek op de wilgen, ons verliet
einde 1991 en niet vervangen werd, zodat het project gedurende het jaar 1992
grotendeels stillag. De belangrijkste activiteiten gedurende het jaar 1991-92
betreffen het onderzoek naar Erwinia salicis en komen dus ter sprake in het
hoofdstuk pathologie.

Basiscollectie
In 1991-92 werden geen nieuwe exemplaren aan de basiscollectie toegevoegd.
De basiscollectie van beschikbare klonen bestaat nu uit 694 exemplaren. Het
totaal aantal klonen dat in de basiscollectie in observatie is geweest bedraagt
1201. Een aantal daarvan konden echter niet worden behouden (ziek, onaange
past, enz...).

Kruisingen
In 1991-92 werden geen nieuwe kruisingen uitgevoerd.
De in de bakken opgekweekte half- en full-sib nakomelingschappen van '89 en
'90 werden in het voorjaar '92 naar de kwekerij overgebracht en teruggesneden.
Het gaat om zo'n 3000 zaailingen, in hoofdzaak bestemd voor Erwinia proeven
en botanische identificatie.

Proefbeplantingen
In de winter van 1990-91 werden 266 bomen van betere klonen uit de basiscol
lectie samengebracht in verschillende kleinere vergelijkende proetbeplantingen.
In de reeds bestaande proefaanplantingen werden de gebruikelijke observaties
uitgevoerd.

1. 2. 9. Populier

In het kader van het samenwerkingsverband met de Cellulose des Ardennes
(1990-1992), vonden een aantal activiteiten plaats die betrekking hadden op de
selectie en veredeling van populieren (Populus spp.) voor biomassaproduktie.
Deze vertoont zeer vele overeenkomsten met de veredeling voor klassieke po
pulierenteelt, behalve dat er meer aandacht wordt besteed aan een snelle groei
in de jeugdfase, aan een hoge houtdichtheid (resulterend in een hogere produk
tie in droge stof), resistentie aan late voorjaarsvorsten (bepaald door het uit-
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looptijdstip), en aan aspecten van ziekteresistentie in de Gaumestreek zelf, nl.
MeliJmpsora allii populina.

Voor dit laatste punt verwijzen we naar het hoofdstuk pathoiogie in functie van
selectie en veredeling.

We kunnen hier nog vermelden dat bij deze 'biomassaproduktie' niet wordt
gestreefd naar plantafstanden beneden 3x3 m en ook niet naar een hakhoutbe
drijf (meerdere rotaties op dezelfde stoven). Dit zou resulteren in microklima
tologische omstandigheden die bijzonder gunstig zijn voor de ontwikkeling van
pathogenen en insecten. Ook economische beschouwingen vielen buiten het
kader van onze verantwoordelijkheid in dit project.

Specifieke activiteiten waren de volgende:
concrete. actuele mogelijkheden met klonen die reeds werden geselecteerd
(beschikbaar op de markt ofgeschikt om in de nabije toekomst op de markt
te worden gebracht) :
- droge stofproduktie van de kloon Beaupré
- observaties op vorstresistentie
- verzameling van gegevens over 10 toekomstige handelsklonen : aanpassing

aan het klimaat. ziekteresistentie, groeikracht, vorm, houtkwaliteit

mogelijkheden voor selectie en veredeling in de toekomst:
- aanleg van proefaanplantingen in de Gaumestreek, waar gemakkelijk obser

vaties konden worden verricht (vorst, bladroesten)
- observaties en metingen in proefpercelen die daar in de buurt reeds waren

aangelegd
- nader onderzoek naar de jeugdige houtdichtheid van een aantal klonen van

recente kruisingen

Aanleg van proefaanplantingen

Van 1990 tot 1992 werden 6 aanplantingen aangelegd in de Gaumestreek. Het
gaat om meer dan 4000 planten of stekken van meer dan 200 klonen.
Vooral P.trichocarpaklonen zijn hierin goed vertegenwoordigd, tesamen met de
volgende kruisingen:

o x T = P.deltoides x P.trichocarpa
(n x T) x T = terugkruising naar P.trichocarpa
(0 x T) X 0 =terugkruising naar P.deltoides

Bepaling van de jeugdige houtdichtheid van verschillende klonen

Houtdichtheid is een belangrijk selectiecriterium, daar het een indicatie is voor
de houtkwaliteit. Bij het afrollen leveren klonen met grotere dichtheid een bete
re kwaliteit van fineer op, en in de biomassaproduktie resulteert een grotere
houtdichtheid in een grotere opbrengst in droge stof per hectare.

Reeds in jeugdig stadium tracht men de klonen met een hogere houtdichtheid
te selecteren.
Van 2 of 3 jaar oude planten wordt aan de stambasis een schijfje genomen
waarvan de dichtheid wordt bepaald. De resultaten kunnen vergeleken worden
per kloon, per familie en per hybridengroep.
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Een dergelijke proef werd uitgevoerd voor 232 klonen van recente kruisingen
(kruisingen van 1981 en 1982). Er waren gemiddeld 5 herhalingen (planten) per
kloon. In totaal werden 1098 stalen verwerkt.

HYBRIDEN # KLONEN MINIMUM GEMIDDELDE MAXIMUM

1. txm 2 0.3254 0.3271 0·3287
2. tx (txm) 17 0·3205 0·3404 0·3607
3. dx (txm) 4 0·3108 0·3271 0·3404
4- txt 47 0·3225 0·3574 0.4127
5. dxt 11 0.3351 0·3667 0·3831
6.(dxt)xt 6 0·3203 0·3479 0·3792
7. (dx t) xd 143 0.2795 0·3532 0·4170
8. «d x t) x d) x d 2 0·3386 0·3436 0·3487

232 0.2795 0.3529 0.4170

d = Populus deltoides, t = Populus trichocarpa, m = Populus maximowiczii

Tabel 2. Houtdichtheid uitgedrukt in kg/dm'

Dergelijke gegevens laten toe interessante kruisingen te herhalen of te combine
ren alsook klonen met hogere dichtheden te selecteren. De bestaande variatie
wijst op de interessante mogelijkheden voor selectie.

(1) J. STEENACKERS,

J. VAN ACKBR en M.

STEVENS,

"Stamvorm, volume
en droge stof-pro-

dukties in een 12 jaar
oude cirkdvormige
Ndder - aanplanting

van de kloon Popu/us
trichocarpa x de/toides
cv.Beaupr~n,congres

van de Intenuuional
Pop/ar Commission.
Zaragoza. Spanje. sep
tember 1992.

Produktiepotentieel van de kloon cv. Beaupré in een biomassa-aanplanting
van 4X4 m op 14 jaar

In een 14 jaar oude multiclonale proefbeplanting met plantafstand 4X4 m., gele
gen op een voor populier zeer geschikt terrein, werd een modelboom van de
kloon cv. Beaupré uitgekozen.
De boom werd geveld en om de meter werd een stamschijf gezaagd. Het jaar
ringenpatroon op deze schijven werd gebruikt om de volumegroei van de
boom te reconstrueren.
Vervolgens werden in elke schijf in noord-zuid richting een reeks kubusvormi
ge houtstalen genomen. Hiervan werd de houtdichtheid bepaald (= ovendroog
gewicht/vochtig volume). Deze varieert ngl. de plaats van het staal: ze stijgt van
het centrum naar de schors toe evenals van beneden naar boven toe.
Met behulp van deze cijfers werd de hoeveelheid droge stof in de ganse stam
berekend.
Door vermenigvuldiging met 625 bomen per ha. krijgen we een voorlopig idee
van het productiepotentieel van de kloon Beaupré in een biomassa-aanplan
ting.
Een veel nauwkeurigere schatting, en dit voor verschillende plantafstanden,
werd in 1992 gemaakt door Jan Steenackers et al. (I) in een bestand te
Wachtebeke.
Deze experimentele proefaanplanting in Wachtebeke werd in 1979 aangelegd
door het voormalige "Centrum voor de studie van biomassa" (IWONL, RUGent)
in samenwerking met het IBW (toenmalig Rijksstation voor populierenteelt).
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Acht nieuwe populierenldonen

Van een reeks van Honen die na langdurige selectie nog steeds weerhouden ble
ven, werden voor 10 klonen alle bestaande gegevens verzameld in verband met
hun stekvermogen, groei, ziekteresistentie, vorm enz... Het betreft :
50 x T klonen van de eerste generatie: 69.038/6, 69.039/4, 71.009!J., 71.00912

en 7l.015!J.
20 x T klonen van de tweede generatie: 75.016/5 en 75.01616

2 0 x T klonen van de tweede generatie: 5.681-84 en 5.683-24
1 (0 x T) X 0 kloon van de derde generatie: 76.004!J.O

Van deze reeks klonen zijn niet minder dan 6876 bomen aanwezig in 116 ver
schillende proefpercelen, of gemiddeld 430 bomen per kloon. Gedurende de
winter 1991-92 werden in de 25 meest interessante proefbeplantingen omtrek
metingen verzameld.
Ook werden deze klonen gedurende 1991-92 nauwkeurig geobserveerd in de
kwekerij m.b.t. hun uitlooptijdstip, vorstgevoeligheid, evolutie van de groei
gedurende het groeiseizoen, en hun jeugdige houtdichtheid, met als referen
tiekloon de kloon Beaupré.

Uit deze observaties kwam duidelijk het verband naar voren tussen een vroeg
uitlooptijdstip en en hoog risico op schade door late voorjaarsvorsten.
Vooral voor de Gaumestreek is het belangrijk om te selecteren op een laat uit
looptijdstip. Dit houdt echter een zeker groeiverlies in, omdat de groeiperiode
wordt gereduceerd.
De observaties van het groeiritme echter tonen aan dat de kloon 76.o04!J.0, die
zeer laat uitloopt, dit compenseert met een hoger groeiritme, zodat hij aan het
einde van de zomer vergelijkbaar is met de andere klonen van de groep.
Bovendien bewijst de hoge houtdichtheid van diezelfde kloon de grote waarde
van terugkruisingen naar P.deltoidesvoor het bekomen van hogere dichtheids
waarden.

Uit de groep van 10 in detail bestudeerde klonen werden er vervolgens 2 verwij
derd o.w.v. hun vorstgevoeligheid : 75.016/5 en 75.01616. Zij zijn eerder geschikt
voor zuidelijker streken (bv. Frankrijk). Ze zijn bovendien te gevoelig aan
Xanthomonas populi, hetgeen echter in het zuiden van Frankrijk geen probleem
vormt.

De 8 overblijvende klonen, geschikt voor commercialisatie in België, werden
uitgebreid beschreven in het artikel "Eight new poplar clones" (1992).

1. 2. 10. Els

Inleiding

De laatste jaren komen de mogelijkheden van de els (Aln us spp.) als tussenbeplan
ting van populier, als beplanting van vaak marginale bosgronden of als kulturale
overgangssoort sterk naar voor. De nood aan goed plantsoen is dan ook groot.
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Basisverzameling

De basisverzameling werd de voorgaande 10 jaren opgebouwd onder de vorm
van een zaadbank in samenwerking met en gefinancierd door het I.E.A.

(International Energy Agency). Er is zaad voorradig van een 20-tal verschillen
de elzensoorten (> 700 zaadloten). De zaden werden geoogst op goede indivi
duen of in goede bestanden, zoveel mogelijk verspreid over het verspreidings
gebied van de betrokken soorten. De nadruk van de verzameling ligt op A. glu
tinosa, A. rubra, A. cordata en A. Încana.
Het zaad wordt bewaard in de vriezer bij een temperatuur van -18 oe. De zaad
bank levert het uitgangsmateriaal voor herkomstproeven. Zo werden o.a. in
1989 twee vergelijkende herkomstproeven aangelegd nl. te Molenbeersel (hout
vesterij Bree) met herkomsten van A. glutinosa uit Duitsland, Hongarije en
Tsjechoslowakije en te Lommel (houtvesterij Hechtel) met 3 verschillende
Belgische herkomsten van A. glutinosa.

De laatste jaren werd vooral de collectie zaden van autochtone A. glutinosa ver
der uitgebreid door het oogsten van zaden op de betere fenotypes die zich
hoofdzakelijk bevinden in de valleien van de verschillende rivieren in het zui
den van het land (Molignée, Wanne, Ourthe, Sûre, Ruisseau de Neufchàteau,
Ton, Vire, ...). Langs de Ruisseau de Neufchàteau werden goede exemplaren
met een omtrek die varieerde van 80 tot 297 cm gevonden. De totale lengte
varieerde tussen de 24 en 28 m.

Vermeerdering

In het voorjaar'91 werd een deel van het A. glutinosa zaad, afkomstig van goede
fenotypen uit het zuiden van het land, uitgezaaid. Er werd ook gebruik gemaakt
van zaad geoogst in een in 1980 aangelegde planting van g~selecteerde zaailin
gen van half-sib nakomelingschappen van 9 geselecteerde moederbomen uit de
vallei van de Molignée.

In totaal werden ca. 10.000 zaailingen bekomen. Deze zaailingen werden na
selectie op grotere afstand geplant. Door strenge selectie op grootte en vorm
werd het aantal tot ca. 4500 herleid.
Uit hoogtemetingen (najaar '92) volgt dat bij bepaalde herkomsten hoogtes van
meer dan 2 m voorkomen.
In het najaar werd een tweede selectie doorgevoerd zodat het aantal planten
herleid werd tot ca. 3800.
In het voorjaar '92 werd voor een tweede maal A. glutinosa zaad, afkomstig van
de hoger vermelde planting (Molignée), uitgezaaid. In totaal werden ongeveer
3000 zaailingen bekomen die na selectie herleid werden tot 700.
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2. Andere activiteiten - adviezen

2. 1. Zaadbestanden

In het voorjaar 1991 werd door de houtvesterij Bree een bestand van Zomereik
(Quereus robur L.) voorgesteld als potentieel zaadbestand (gemeente Maaseik,
"Gremelslo", perceel 44, 4.53 ha).
De verrichte keuring berust op de beoordeling van een aantal standaard ken
merken (groei, vorm, gebreken, gezondheidstoestand, houtkwaliteit, afzonde
ring t.O.V. gelijksoortig stuifmeel, bereikbaarheid, oogstomstandigheden). Mits
inachtname van de aanbevelingen inzake verdere behandeling, werd het
bestand voldoende waardevol bevonden om ingeschreven te worden in de
"Catalogus van het Belgisch Uitgangsmateriaal voor Bosboomsoorten" (zaad
bestanden en zaadboomgaarden).

2. 2. Staatshandelskantoor en drogerij van boszaden

De opdracht van het Staatshandelskantoor te Groenendaalligt in het markten
en het publiekelijk ter beschikking stellen van bosboomzaden van gekende en
gewaarborgde oorsprong.

Pinus strobus

Abies proeera

Pieea sitehensis

Sequoiadendron giganteum

Thuja plicata

Tsuga heterophylla

Abies grandis

Pseudotsuga menziesii

Pieea abies

Pinus sylvestris

Pinus nigra cv Koekelare

o 5 10 15 20 25 30 35 40 45

• 1991 0 1992

Figuur 3. Zaadsoorten en -hoeveelheden (kg) verkocht door het
Staatshandelskantoor te Groenendaal.
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Deze taak wordt waargenomen binnen de afdeling Bosbouw van het IBW en
omvat:
- het permanent stockbeheer ;
- het volledige bereidingsproces van geoogste zaden afkomstig uit zaadboom-

gaarden en/of erkende zaadbestanden ;
- de invoer van zaad uit het buitenland;
- de commercialisering;
- de verzending naar binnen- en buitenland;
- het aanvragen van de vereiste keuringen en analyses;
- het afleveren van de herkomstcertificaten ;
- advies verlening aangaande bereiding en bewaring van zuiver zaad.

Ook in 1991 en 1992 werd voorzien in de organisatie van en de kontrole op
voornoemde aktiviteiten, en werd respektievelijk 97 kg (66 % inlands zaad) en
99 kg (S4 % inlands zaad) gemarkt (Fig. ]).

2. 3. Zaadboomgaarden

Het IBW is belast met het beheer van acht zaadboomgaarden, gelegen te Halle
en te Groenendaal en uitsluitend opgebouwd uit geselekteerde klonen van
naaldboomsoorten (Tab. ]).

BOOMSOORT CODE EXT. OPP. (ha) KLONEN

Koekelare pijn S04 H 2·43 2S
Koekelare pijn sos H 2·94 SO
Gewone pijn S02BA 2·S2 2S
Fijnspar SOl A 1 0.68 30

2 0·70 36
Douglas S03 c 0·78 30
Reuzenzilverspar s08 J 0.84 21
Europese lork S07 EE 0·S6 IS
Hybride lork s06 DE 1 0·S3 2 E!J.7 J

2 1.20 2 E!J.6 J

3 0.63 2E!J.6J

4 1.20 IS E!J.S J

Tabel]. Zaadboomgaarden beheerd door het IBW

Het beheer en het onderhoud van de zaadtuinen vormt een permanent doorlo
pende opdracht welke tevens in 1991 en 1992 werd waargenomen.
In eerste instantie werd voorzien in de planning en de kontrole op de uitvoe
ring van de algemene onderhoudswerken (maaien, bemesten, vormsnoei, vrij
stellen van zaadbomen door kappingen in de aanpalende bosbestanden en
randbeplantingen).
In het voorjaar van 1991 werd aangevangen met een volledige inventaris van de
bestaande zaadtuinen. Deze opname leidde reeds tot een geaktualiseerde kaart
voor de boomgaarden S04H, SOSH, s08J en S02 Ba. Alle kaarten werden meteen
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geïnformatiseerd waardoor zowel de reproduktie als de up-date versneld en
vereenvoudigd worden.
Gezien de hoge graad van dichtsluiting werd besloten tot een dunning binnen
zaadboomgaard 504H. Het aanduiden van de te verwijderen moederbomen
(720 op een totaal van lS4S) gebeurde in 1992 op basis van de recente inventaris
en hield rekening met de wenselijkheid om enerzijds de dunningsintensiteit (so
OIo) evenredig te verdelen over de 25 aanwezige klonen, en anderzijds een gelijk
matige ruimtelijke spreiding te bewaren.
Het noodzakelijk inboeten van afgestorven zaadbomen en de voorziene kreatie
van een duplikaat van de meest waardevolle en/ofproduktieve zaadtuinen,
noopt tot een vegetatieve vermenigvuldiging op grote schaal. In de kwekerij van
Groenendaal werd daartoe in 1991 een eerste beperkte entproefaangelegd ten
einde de griffeltechniek voor Koekelare pijn verder te verfijnen. Het was de
bedoeling de invloed op het slagingspercentage na te gaan van entwijze en ver
zorging van de entwonde. Wegens een gebrekkige technische uitrusting
(gedwongen enting in open lucht) en het minder goede uitgangsmateriaal (te
zware onderstammen) waren de verliezen aanzienlijk (87 OIo). Derhalve konden
geen zinvolle konklusies worden getrokken aangaande de meest aangewezen
entwijze.
In het voorjaar 1992 werd een beperkte entcampagne ondernomen voor Gewone
pijn (Pinus sylvestris L.). Gezien het te gering aantal beschikbare onderstammen
(IDO), kon van een eigenlijke entproefgeen sprake zijn. De enting beoogde der
halve enkel het louter voortbrengen van plantmateriaal nodig voor een eerste
inboeten van de zaadtuin van de betreffende boomsoort.
De entingen verricht in 1991 en 1992 waren logistiek weinig ondersteund, aange
zien noodgedwongen gebruik diende te worden gemaakt van toevallig voorhan
den zijnde materiaal (Le. onderstammen). Om aan dit euvel te verhelpen werd
in 1991 en '92 reeds begonnen met het uitzaaien, zowel in vrac als per moeder
boom, van zaden geoogst in de zaadboomgaarden 502Ba en 505H. Dit moet toe
laten om reeds vanaf1993, door massaal griffelen, voor beide soorten op statis
tisch verantwoorde wijze uitspraken te doen aangaande invloed op het welsla
gen van de enting van :
- de entwijze en de verzorging van de entwonde ;
- de afmetingen van griffel en onderstam ;
- het tijdstip wanneer en de plaats aan de kroon waar de enten worden

geoogst;
- de leeftijd van de moederboom (mature/juveniele/infantiele klonen 

eventueel negatieve invloed van veroudering);
- het al dan niet toedienen van en de aard en concentratie van een voedings

oplossing;
- de genetische verwantschap tussen onderstam en griffel (eventueel bestaan

van incompatibiliteit).
In 1991 werd de vruchtzetting in 7 van de 8 zaadtuinen als voldoende beoor
deeld om over te gaan tot het oogsten van de kegels. Bij de beslissing om niet te
plukken in zaadboomgaard 504H werd rekening gehouden met de uiterst moei
lijke oogstomstandigheden (dichte stand, hoge bomen), de ruime voorhanden
zijnde zaadvoorraad van Koekelare pijn en de te verwachten hoge opbrengst in
zaadtuin 504H. Met uitzondering van de boomgaarden 502Ba en 50SH werd
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Reuunzilverden

Hybriede Lork

Douglas

Fijnspar

Gewone Pijn

Koekdare Pijn

steeds geoogst per moederboom, ten einde enerzijds te komen tot een evaluatie
per kloon van kegel- en zaadopbrengst en van de zaadkwaliteit (o.a. kiem
kracht). Anderzijds laat dit toe half-sib zaailingen voort te brengen (verede
lingsonderzoek).
In 1992 werd per moederboom geoogst in zaadboomgaarden 502Ba en 505H
(Fig. 4).

o 5 JO 15 20 25

• 1991 D 1992

Figuur 4. Opbrengst aan zuiver zaad voor de zaadboomgaarden beheerd door
het (BW.

Telken jare werden alle zaadsoorten, na het afhouden van de noodzakelijke
wetenschappelijke zaadloten, in bulk op de markt gebracht door het
Staatshandelskantoor en Drogerij van Boszaden te Groenendaal.

3. Zendingen

- B. MichieIs Genetics ofoak species. Meeting of tbe IUFRO Working Party S2 02 22.

Arboretum National des Barres. Nogent-sur- Vernisson. France. 2-6 september 1991.

- P. Smets IEA workshop of tbe groups "ecophysiology" and "short rotarion production sys

teJns". Uppsala, Zweden. 23-27 september 1991.

- P. Smets IEA Task VIII workshop of tbe groups "pest and disease control" and "exchange,

evaluation and plant testing". Enniskillen. Noord-Ierland. 16-19 september 1992.
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4. Samenwerkingsverbanden

- Faculteit der Landbouwwetenschappen, K. U.Leuven, Laboratorium voor Bosbouw.

• Faculteit der Landbouwwetenschappen, K.U.Leuven, Instituut voor Land- en Waterbeheer.

- Cellulose des Ardennes.

- Waters en Bossen.

• International Energy Agency.

- Internationale herkornstproefwintereik cfr. 1.2.2

5. Publicaties en rapporten

V. Steenackers, B. MichieIs en E. Van Braeckel. Activiteitsverslag 1989"1990.

Werkgroep voor Bosboomveredeling.

V. Steenackers en B. MichieIs. Activiteitsverslag 1991. Werkgroep voor Bosboomveredeling.

B. MichieIs. Activiteitsverslag 1992. Werkgroep voor Bosboomveredeling.

V. Steenackers, B. MichieIs en E. Van BraeckeI. Werkprogramma 1992.

Werkgroep voor Bosboomveredeling.

V. Steenackers en B. MichieIs. Werkprogramma 1993. Werkgroep voor Bosboomveredeling.

B. Michiels, 1991. Genetics of oak species. Verslag meetingofthe IUFRD Working Party S2 02 22.

Arboretum National des Barres. Nogent-sur- Vernisson. France. 2-6 september 1992.

V. Steenackers, E. Van Braeckel en B. MichieIs, 1992. Selection and breedingoftree-funningwillows.

V.SteenackersenP.Smets,I990,Juvenileddmninationof~dmsityofdiffermtpoplardones,22p.

V.Steenackers en P.Smets, 1991, Biomass production potential with the clone cv. Beaupré at a

spacing of 4 x 4 m. and at an age of14 years : provisional results, 16 p.

V.Steenackers en P.Smets, 1991, Schatting van de opbrengst in kg. droge $tof per hectare van

een biomassa-aanplanting van 4 x 4ID, uitgaande van het typevoorbeeld Beaupré, 23 p.

V.Steenackers, M.Steenackers en P.Smets, 1992, Eight new poplar c10nes - preliminary publi

cation, p. 2-26 in: Rapport d'Aetivité de la CommÎssion Nationale Beige du Peuplier à la 19ème ses
sion de la Commission Internationale du Peuplier, Zaragoza, Espagne. septembre 1992.

Convention entre la Cellulose des Ardennes et la Station de Populiculture de Grammont,

Rapport d'Activité 1990, 1 Janvier 1990 - 30 Juin 1990, 64 p.

Convention entre la Cellulose des Ardennes et la Station de Populiculture de Grammont,

Rapport d'Activité 1990, 1Juillet 1990 - 31 Décembre 1990, 46p.

Convention entre la Cellulose des Ardennes et la Station de Populiculture de Grammont,

Rapport d'Activité 1991, 1 Janvier 1991 - 30 Juin 1991, 55 p.

Convention entre la Cellulose des Ardennes et la Station de Populiculture de Grammont,

Rapport d'Activité 1991-1992, Juillet 1991 - Juin 1992, 74 p.

Convention entre la Cellulose des Ardennes et la Station de Populiculture de Grammont,

Rapport d'Activité 1992, Juillet 1992 - Décembre 1992, 41 p.
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Pathologie in functie van

selectie en veredeling

Algemene doelstellingen

Binnen elk selectie- en veredelingsprogramma worden een aantal selectiecrite
ria gehanteerd waaraan het geselecteerde zaad of vegetatief materiaal dient te
voldoen alvorens vrijgave naar de praktijk toe mogelijk is.
Eén van de voornaamste selectiecriteria binnen het veredelingsprogramma van
om het even welke boomsoort is de selectie voor resistentie aan ziekten.
Vaak geeft de aantasting door ziekten aanleiding tot een verzwakking van de
bomen, met als verder gevolg een gereduceerde groeikracht. Het bestrijden van
deze ziekten in de plantingen en bossen door middel van biociden is zonder
meer uitgesloten en dit omwille van allerlei redenen van technische aard, van
financiële aard en nog meer uitgesproken van de veroorzaakte pollutieproble
men. Inmiddels is het voldoende duidelijk bewezen bijv. bij populier, dat deze
ziekten op een zeer efficiënte wijze bestreden kunnen worden via selectie en
veredeling.
Voor een betrouwbare veredeling en selectie voor resistentie is een fundamen
tele studie vereist zowel van de populatie van de pathogenen als van de waard
plant. De samenstelling van elke pathogeenpopulatie is immers in de eerste
plaats afhankelijk van de genetische constitutie van de waardplantpopulatie.
Het continu evolueren van de waardplantpopulatie, door natuurlijke of kunst
matige selectie heeft immers een co-evolueren van de pathogeenpopulatie tot
gevolg, waarbij de resistentie van de waardplant kan doorbroken worden bijv.
door het ontstaan van een nieuw fysiologisch ras.
De eigenlijke selectie voor resistentie kan, afhankelijk van de pathogeen, gebeu
ren via observatie van natuurlijke infecties. In vele gevallen betekent dit echter
een langdurige selectieprocedure, vb. gedurende de jaren waarin de weersom
standigheden een optimale ontwikkeling van de pathogeen niet toestaan. In
sommige gevallen wordt de waardplant slechts gevoelig aan een pathogeen op
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latere leeftijd wat selectie voor resistentie via natuurlijke infecties in de praktijk
langdurig maakt. Daarom wordt bij selectie en veredeling voor resistentie
steeds gestreefd naar de ontwikkeling van een vroegtijdige, betrouwbare kunst
matige infectietechniek.
Het pathologisch onderzoek uitgevoerd aan het IBW staat momenteel in functie
van selectie en veredeling van populier en wilg.

1. Wetenschappelijke activiteiten

1. 1. Resistentie onderzoek bij populier

Het internationale succes dat het IBW sinds jaren kent met het veredelingspro
gramma van populier, is voor een groot deel te danken aan de prioriteit die
binnen het onderzoek steeds verleend werd aan de resistentie aan ziekten.
In noordwest Europa is de populierenteelt vnl. gebaseerd op populieren van de
secties Aigeiros (P.deltoides en P.nigra) en Tacamahaca (P.triclwcarpa en
P. maximowiczit).
De ziekten welke een belangrijke economische impakt kunnen hebben op deze
populieren zijn in de eerste plaats de roesten M.larici-populina en M.allii-popu
lina, de bladschimmel Marssonina brunnea, de schorsbrand Chondroplea populea
( = Dothichiza populea) en de populierenkanker Xanthomonas populi.
De problemen met Chondroplea populea zijn hoofdzakelijk te wijten aan de
hoge gevoeligheid van de populierensoort P.nigra aan deze schimmel.
Aangezien de soorten P.deltoides, P.maximowiczii en P.trichocarpa over het alge
meen vrij resistent zijn aan de schorsbrandziekte, is het relatief eenvoudig via
gecontroleerde intra- en interspecifieke kruisingen uit deze soorten resistente
klonen te produceren met goede resistentie aan deze ziekte.
Merkelijk moeilijker te bestrijden destijds waren de ziekten veroorzaakt door
Melampsora roesten en de bacteriekanker Xanthomonas populi. Een jarenlange
intensief uitgevoerde selectie voor resistentie aan roest en de ontwikkeling van
een vroegtijdige kunstmatige infectiemethode met Xantlwmonas populi hebben
er echter toe geleid dat momenteel resistente klonen aan beide ziekten kunnen
bekomen worden.
Deze resistentie is echter niet steeds duurzaam (zie het ontstaan van nieuwe
fysiologische rassen van M.larici-populina) en wordt continu bedreigd door de
evolutie van de natuurlijke populaties van beide pathogenen voor wat betreft
virulentie en agressiviteit.
Een ononderbroken studie van de natuurlijke populaties van de Melampsora
roesten en Xanthomonas populi is daarom ook noodzakelijk, opdat een
betrouwbare veredeling en selectie voor resistentie kan blijven uitgevoerd wor
den.
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1. 1. 1. De bacteriekanker van populier (Xanthomonas populi)

Populatiestudie van de bacterie Xanthomonas populi

De selectie voor resistentie aan Xanthomonas populi gebeurt aan de hand van
artificiële infecties van I-jarige planten met de bacterie.
Deze infectietechniek werd aan het IBW (vroegere Instituut voor Populieren
teelt) ontwikkeld begin de jaren '60 (M. Ridé, 1966) en heeft sindsdien zijn
betrouwbaarheid bewezen. Tot begin de jaren '80 werd bij deze infecties 1 stam
van Xanthomonas populi gebruikt, welke jaarlijks uit zijn waardplant geïsoleerd
wordt, om aldus de virulentie en agressiviteit van de stam te vrijwaren.
Teneinde een inzicht te verkrijgen in de recente evolutie van de natuurlijke
populatie van X.popul~ werd in de periode 1983-1985 een basiscollectie opge
bouwd van 80 stammen van Xanthomonas popul~ geïsoleerd uit 11 verschillende
populierensoorten- en hybriden.
De virulentie en agressiviteit van deze stammen werd bestudeerd aan de hand
van kunstmatige infecties, uitgevoerd op verschillende populierenklonen, met
elk een gekende gevoeligheid aan deze ziekte. Aan de hand van deze infectie
proeven werden grote verschillen in agressiviteit vastgesteld tussen de stammen
van Xanthomonas populi. Bovendien konden voor sommige stammen specifieke
kloon-stam interacties worden aangetoond.
Aan de hand van deze proeven was het eveneens mogelijk het bestaan van min
stens 4 rassen in de natuurlijke populatie van Xanthomonas populi aan te tonen.
In 1991 en 1992 werd getracht via biochemische (sos-page electroforese en vet
zuur-analyses) en moleculaire (PCR-RFLP) analyses deze rassen te karakterise
ren.
Via sos-page electroforese (uitgevoerd aan het labo voor microbiologie, prof.
dr. K. Kersters, R.U.G.) werd voor elk van de onderzochte stammen, behorende
tot de verschillende rassen, hetzelfde eiwitpatroon bekomen zodat identificatie
van de rassen via deze methode onmogelijk bleek.
Via vetzuuranalyses van de verschillende stammen (eveneens uitgevoerd aan
het labo voor Microbiologie, R.U.G.) konden 2 verschillende vetzuurprofielen
geïdentificeerd worden, welke echter niet kunnen gecorreleerd worden met de
bestaande rassen binnen X.populi.
Via PCR-RFLP (uitgevoerd door het laboratoire de Biologie des Sols, Lyon,
Frankrijk) was het mogelijk de subspecies X.populi subsp. populi en X.populi
subsp. salicis (kanker bij wilg) van elkaar te onderscheiden, doch het bestaan van
rassen binnen X.populi subsp. populi kon evenmin via deze methode bevestigd
worden.

Bewaren van de stanImen van Xanthomonas populi

De hele collectie stammen van Xanthomonas populi wordt momenteel bewaard
in de proefkwekerij te Grimminge, geïnfecteerd op hun natuurlijke waardplant.
Van hieruit worden de stammen jaarlijks geherisoleerd, om aldus verlies aan
virulentie en agressiviteit van de stammen te voorkomen.
In 1992 werd bovendien een aanvang genomen met het stockeren van de stam
men onder vloeibaar stikstof.
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Vermits er aanwijzingen zijn dat de stammen hun virulentie en agressiviteit
behouden onder vloeibaar stikstof, hopen we aldus het jaarlijks isoleren van de
stammen uit hun natuurlijke waardplant, wat zeer arbeidsintensief is, te kun
nen afschaffen.

Bepalen van de resistentie van nieuwe klonen

De resistentie van 8 nieuwe klonen, welke in aanmerking komen voor vrijgave
naar de praktijk toe, werden een laatste maal getest via kunstmatige infecties
met 11 stammen van Xpopul~ geselecteerd voor hun hoge agressiviteit op de
testkloon Boelare.
Uitgaande van de reacties van deze klonen op de kunsmatige infecties kon de
hoge resistentie van alle klonen nogmaals bevestigd worden.

Biochemische merkers voor resistentie aan Xanthomonas populi

De huidige selectiemethode voor resistentie aan Xpopulivia kunstmatige infec
ties duurt minimum 1 jaar.
Deze selectieperiode zou kunnen worden ingekort wanneer men gaat selecteren
op basis van biochemische merkers, welke kunnen gecorreleerd worden met het
resistentiepatroon van de waardplant.

Scheikundige analyse van balsem

In samenwerking met het labo voor Organische Scheikunde (Prof. Sandra,
R.U.G.) hebben we reeds aangetoond dat binnen de balsem van resistente popu
lieren een chemische stofaanwezig is, die volledig ontbreekt bij kankergevoelige
populieren. Deze stof heeft bovendien een bactericide werking t.O.V. Xpopuli.
Dit onderzoek naar stoffen met bactericide werking in populier wordt nu ver
der gezet, uitgaande van de schors van dezelfde populieren. De bactericide wer
king van deze stoffen zal bepaald worden t.o.V. een reeks van bacteriestammen
van Xpopuli.

1. 1. 2. De bastnecrose van populier (Xanthomonas campestris pv. populi)

Inleiding

Xanthomonas campestris pv. populi veroorzaakt een schorsnecrose bij populier
die de laatste jaren meer en meer gesignaleerd wordt in populierenkwekerijen
zowel in Europese landen (België, Nederland, Frankrijk, Italië,...) als in andere
continenten (Nieuw-Zeeland).
Deze bacterie tast jonge planten aan in het voorjaar ('ice-nuc1eation') en de
aantasting kan dan in zeer korte tijd leiden tot het afsterven van de plant.
Eenmaal de planten aangetast werden in de kwekerij (primaire symptomen zijn
soms niet duidelijk zichtbaar), evolueert de ziekte verder na verplanting van de
jonge planten.
Uit voorafgaand onderwek uitgevoerd aan het IBW is duidelijk gebleken dat
vnl. P.deltoides x P.trichocarpa en in het bijwnder (P.deltoides x P.trichocarpa) x
P.deltoides hybriden gevoelig zijn aan deze schorsnecrose.
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Opbouwen van een basiscollectie van stammen van
Xanthomonas campestris pv. populi

In 1991 werden vanuit verschillende commerciële kwekerijen verscheidene
gevallen van aantastingen door Xanthomonas campestris pv. populi gerappor
teerd.
Enkele aantastingen werden eveneens vastgesteld in de proefkwekerij van het
IBW te Grimminge, alsook in proefbeplantingen in de Gaumestreek op geselec
teerde P.deltoides x P.trichocarpa klonen.
Uitgaande van deze natuurlijke infecties werden verschillende bacteriestammen
geïsoleerd.

Identificatie van rassen binnen X.campestris pv. populi

Hiertoe werd de bestaande collectie van Belgische stammen verder uitgebreid
tot 34 stammen, welke geselecteerd werden op basis van hun geografische oor
sprong :2 Italiaanse, 4 uit Nieuw-Zeeland, 7 uit België, 10 uit Frankrlijk en 11 uit
Nederland.
In een eerste poging om rassen te identificeren werden de stammen vergeleken
aan de hand van sDs-page electroforese.
Door middel van deze methode werden de eiwitten van de verschillende stam
men gescheiden en de eiwitpatronen met elkaar vergeleken door middel van
een computergestuurde densiometrische analyse van de gekleurde bandpatro
nen.
De 34 stammen van Xanthomonas campestris pv.populi vormen, gebaseerd op
hun eiwitpatroon, een heterogene groep met een correlatiecoëfficiënt die
varieert tussen 0.413 en 0.966.
De Belgische stammen, allen geïsoleerd uit een Unal-kloonj vormen één cluster,
tesamen met 2 Franse stammen.
In tegenstelling tot de resultaten welke bekomen werden via pathogeniciteits
testen en serologie (M. Ménard, INRA, Angers, Frankrijk) kunnen via sDs-page
electroforese de stammen uit Nieuw-Zeeland en Nederland niet geclusterd
worden.
Aanvullende pathogeniciteitstesten, uitgevoerd aan het "labo de pathologie
végétale" (INRA, Angers, Frankrijk) zijn noodzakelijk om een beter inzicht te
verkrijgen in dit bekomen dendrogram.

1. 1. 3. De roesten Melampsora larici-populina en Melampsora allii-populina

Inleiding

Overal ter wereld behoren de Melampsora roesten tot de belangrijkste ziekten
van populier.
Hevige roestaantastingen leiden tot een vroegtijdige bladval, wat resulteert in
een vroegtijdige stopzetting van de groei en bovendien wordt de plant gevoelig
aan secundaire parasieten van stam en takken zoals Chondroplea populea ( =
Dothichiza populea).
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De laatste 10 jaren wordt de populierenteelt in België geconfronteerd met ver
schillende problemen veroorzaakt door het ontstaan van nieuwe, agressieve
fysiologische rassen van M.larici-populina en het sinds enkele jaren frequent
opduiken van de roestsoort M.allii-populina, dit voornamelijk in de
Gaumestreek.

Tot begin de jaren '80 gebeurde de veredeling en selectie van resistente populie
ren aan deze ziekte uitsluitend via observatie en kwotatie van natuurlijke infec
ties in het veld.
Sinds het ontstaan van minstens 3 nieuwe fysiologische rassen van Melampsora
larici-populina (El, E2 EN E3) wordt de resistentie eveneens bepaald via kunst
matige infecties in labo met uredosporen van de verschillende rassen.

Studie van de genetische basis van de resistentie aan M.larici-populina

Voor het veredelingsprogramma van populier is het bijzonder interessant meer
inzicht te verkrijgen in de wijze van overerving van resistentie aan Melampsora
roesten.
Wij proberen meer inzicht te verkrijgen in de genetische basis van deze resis
tentie en dit aan de hand van studies uitgevoerd uitgaande van 2 fullsib kruisin
gen P.deltoides x P.nigra (S.9-2 x P.nigra 'Ghoy') en P.deltoides x P.trichocarpa
(S.9-2 x v.24) waarvoor respectievelijk 126 en 119 zaailingen uitgeplant staan in
de proefkwekerij van het IBW.

25 zaailingen per familie, at random gekozen, werden via stekken vermeerderd
in de serre.
Alle zaailingen werden in de kwekerij gecontroleerd en gekwoteerd voor gevoe
ligheid au.n M.larici-populina en M.allii-populina.
Identificatie van de rassen van M.larici-populina aanwezig in de proefkwekerij
gebeurde via kunstmatige infecties in labo.
Vermits in 1991 in de proefkwekerij hoofdzakelijk ras El aanwezig was, werd de
vertikale resistentie aan de 3 rassen El, E2 en E3 bepaald aan de hand van kunst
matige infecties in labo.
Per familie werd voor 25 zaailingen de horizontale resistentie bestudeerd via de
parameters Incubatieperiode (lP), Sporu1atieperiode (sp) en Aantal Sores (AS).

Voor beide families werd de verhouding R(esistent) : s(gevoelig) /1: 1bekomen
, en dit voor de 3 rassen, zodat we kunnen veronderstellen dat de vertikale resis
tentie monogenetisch bepaald wordt. Bovendien kan, uitgaande van de gevoe
ligheid van de ouders en grootouders, verondersteld worden dat de resistentie
aan M.larici-populina dominant is over de gevoeligheid.
De studie van de parameters lP, SP en AS wijst op een hogere gemiddelde gevoe
ligheid van de familie 87.002 (P.d. x P.t.) in vergelijking met de familie 87.001

(P.d. x P.n.). De aan- of afwezigheid van een positieve correlatie tussen de 3
parameters, verschillend van zaailing tot zaailing, wijst op een oligogenetisch
bepaald zijn van de horizontale resistentie aan M.larici-populina.
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Selectie van zaailingen en klonen voor resistentie

Proefkwekerij Grimminge

In 1991 en 1992 werd in de proefkwekerij van het IBW te GrinIminge bijna uit
sluitend ras El van M. larici-populina waargenomen. Slechts aan het einde van
het groeiseizoen, dit is eind september - begin oktober, werden lichte aantastin
gen door rassen E2 en E3 vastgesteld op klonen met een specifieke gevoeligheid
aan één van beide rassen.
De roestobservaties uitgevoerd in de proefkwekerij in 1991 en 1992 op de ver
schillende zaailingen en klonen zijn dus een weerspiegeling van de gevoeligheid
aan ras El.

In 1991 en 1992 werden roestobservaties en -kwotaties uitgevoerd op de zaailingen
van de kruisingen uit 1987 en 1988 en de geselecteerde klonen (vnl. terugkruisin
gen (P.deltoides x P.trichocarpa) x P.deltoides uit de kruisingen van 1981 en 1982.

De 8 nieuwe klonen, welke momenteel in aanmerking komen voor vrijgave
naar de praktijk toe, werden een laatste maal getest voor resistentie aan roest
zowel in de proefkwekerij te GrinIminge als in het labo aan de hand van kunst
matige infecties.
De hoge resistentie van alle klonen aan M.larici-populina werd hierbij nogmaals
bevestigd.

Proefbeplantingen in de Gaumestreek

In het kader van een onderzoeksprogramma gesubsidieerd door de 'Cellulose
des Ardennes' werden enkele proefheplantingen met vol. P.trichocarpa en P.del
toides x P.trichocarpa aangelegd in de Gaumestreek.
Studie van de roestinfecties in de planting met klonen van P.trichocarpa heeft
aangetoond dat alle infecties te wijten zijn aan M.larici-populina. Alle P.tricho
carpa klonen vertonen hier een voldoende hoge veldresistentie aan deze roest
soort.
In de planting met P.deltoides x P.trichocarpa klonen, welke allen geselecteerd
zijn voor totale resistentie aan M.larici-populina, werden roestinfecties vastge
steld, veroorzaakt door de roestsoort M.allii-populina. Het speciale microkli
maat van de Gaumestreek blijkt oorzaak te zijn voor een betere ontwikkeling
van deze roestsoort in deze streek dan in de rest van België.

1. 2. Resistentie onderzoek bij wilg

1. 2. 1. De watermerkziekte (Erwinia salicis) bij de boomvormende wilgen

In noordwest Europa is het massaal afsterven van boomvormende wilgen S.alba,
S.fragilis en hybriden in de eerste plaats te wijten aan de watermerkziekte, veroor
zaakt door de bacterie Erwinia salicis.
De spectaculaire snelle verspreiding van deze ziekte in België en Nederland kan
verklaard worden door het frequent aanplanten van gecommercialiseerde
Nederlandse klonen welke een hoge gevoeligheid aan Erwinia salicis vertonen.
Enkele van deze klonen werden intussen om deze reden uit de handel genomen.
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Sinds een aantal jaren wordt aan het IBW onderzoek verricht naar de bestrijding
van deze ziekte via veredeling en selectie van resistente wilgen.

Studie van de natuurlijke populatie van Erwinia salicis

In 1983-1985 werd een basiscollectie van E.salicis stammen opgebouwd, uitgaan
de van natuurlijk geïnfecteerde bomen in België.
Aan de hand van kunstmatige infecties, uitgevoerd op de zeer gevoelige S.alba
kloon 'Lichtenvoorde', werden tussen de verschillende stammen grote verschil
len in virulentie en agressiviteit vastgesteld.
Periodiek uitgevoerde infecties, uitgevoerd op dezelfde kloon 'Lichtenvoorde'
met een zeer agressief isolaat van E.salicis, demonstreerden dat de optimale
gevoeligheid van de wilg aan deze ziekte zich situeert in de late lente - zomer
periode.
Voor het niet steeds lukken van de kunstmatige infecties, en dus niet voor 100%
betrouwbaar zijn van de kunstmatige infectiemethode, kon op dat ogenblik
geen verklaring gegeven worden.

Ontwikkeling van een kunstmatige infectietechniek

In 1991 hebben we aan de hand van kunstmatige infecties, uitgevoerd op stek
ken in serre, vastgesteld dat het succes van de kunstmatige infecties in grote
mate afhankelijk is van de waterpotentiaal van de wilg op het ogenblik van de
infectie met E.salicis. Verschillende infectietechnieken werden uitgeprobeerd,en
zowel inspuiten van de wilgeplant met een bacteriesuspensie als infectie van de
wilgestekken alvorens te planten, blijken bruikbare methodes voor het kunst
matig infecteren met E. salicis. (M. Steenackers et al., 1992).

Selectie voor resistentie van de half-sib zaailingen 1988

Rekening houdende met voorgaande resultaten werden in september 1991
ongeveer 1500 zaailingen behorende tot 15 half-sib families (S.alba x S.fragilis)
kunstmatig geïnfecteerd met een agressieve stam van E.salicis. Op het ogenblik
van infectie was de waterpotentiaal van deze wilgen laag, vermits het gedurende
1 maand niet geregend had.
Midden april 1992 werden de eerste symptomen van watermerkziekte vastge
steld, d.i. bruin worden van de bladeren en afsterven van twijgen. Deze sympto
men verspreidden zich spectaculair vlug in de meimaand.
Einde mei vertoonden 64% van de zaailingen uitwendige symptomen.
Gedurende de periode juni-juli verhoogde dit aantal tot 88%.
De hoop bestaat dat binnen de resterende 12% zaailingen waarop geen uitwen
dige symptomen werden vastgesteld, zaailingen kunnen geselecteerd worden
met een voldoende hoge veldresistentie. Deze zaailingen kunnen dan eventueel
na verdere selectie aangewend worden, enerzijds als uitgangsmateriaal voor het
verdere veredeling- en selectieprogramma van wilg, anderzijds als kloon.
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2. Andere activiteiten - adviezen

2. 1. Uitwisselingsprogramma I.E.A. ( =Intematlonal Energy Agency)

Sinds meerdere jaren loopt onder leiding van ir. V. Steenackers een uitwisse
lingsprogramma voor populier met andere landen - leden van I.E.A. en meer
bepaald met Oostenrijk, Finland. Zweden, U.S.A., Canada en Groot-Brittannië.

De opdracht van het IBW binnen dit I.E.A. programma is de volgende:

2. 1. 1. Uitwisseling van klonen

In de loop der jaren 1986 - 1989 werden in totaal 146 populierenklonen, beho
rende tot meerdere groepen van intra- en interspecifieke hybriden uitgevoerd.

In de romer 1990 werden 12 zaadloten van P.trichocarpa naar dezelfde landen
verstuurd.
In de zomer 1991 werden opnieuw meerdere zaadloten verstuurd.

2. 1. 2 Identificatie van ziekten

De eventuele ziekteverschijnselen op dezelfde klonen worden aan het IBW geï
dentificeerd.
In 1991 en 1992 werd voornamelijk onderzoek verricht naar de verschillende
roestsoorten en rassen welke in de verschillende landen voorkomen.
Hiertoe werden met roest geïnfecteerde bladeren ontvangen uit Noord-Ierland,
Engeland en Zweden.
De roestsoorten werden microscopisch geïdentificeerd. Identificatie van de ras
sen gebeurde door middel van pathogeniciteitstesten in labo.
De uitwisseling van deze informatie betreffende het gedrag van dezelfde klonen
tegenover de aanwezige populierenziekten enerzijds in Europa, en anderzijds in
Noord-Amerika is uiterst belangrijk.
Dergelijke informatie zal ongetwijfeld belangrijke basisgegevens opleveren voor
de veredelaar.

3. Zendingen

DG - FOIU!ST contract NO MA2.B - CTOOOU. Werkvergadering gehouden aan het Istituto di
Sperimentazione per la PicppirolturQ, Casale Monferrato. !talil!. 22-23 oktober 1991.

DG • Agro-Industrial and Forestry Research and Technology Days. Congrescentrum, Brussel,

11-12 maart 1992.

Voorstelling en bespreking van alle lopende l!l!G-POR1!ST en EEG-AIR projecten.

International conference on plant pathogenie bacteria (ICPPB), Palais de Congrès, Versailles,

France, 9-12 juni 1992.
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I.E.A. (= International Energy Agency), Task VIII - Joint Meeting of the activity groups on

Exchange, Evaluation and Plant Testing and Pest and Disease Contro!. Noord-Ierland, 14-19

september 1992.

F.A.O. Internationale Populierencornmissie, Zaragoza, Spanje. September 1992.

4. Samenwerkingsverbanden

Het onderzoek betreffende pathologie van populier wordt uitgevoerd in het kader en gesubsi

dieerd door de EEG (project POREST NO MA2B - CT00012). Dit onderzoek gebeurt in samenwer

kingmet :

- Laboratoire de Pathologie Forestière, INRA, Nancy (Frankrijk)

- Laboratoire de Pathologie Végétale, INRA, Angers (Frankrijk)

- Laboratoire de Biologie des Sols, Université Lyon 1 (Frankrijk)

- CEMAGREF, Division Amélioration Génétique et Pépinières Forestières,

Nogent sur Vernisson (Frankrijk)

- Istituto di Sperimentazione per la Pioppicoltura, Casale Monferrato (Italië)

- Istituto di Patologia Vegetale, Facoltà di Scïenze Agrarie, Torino (Italië)

- Laboratorium voor microbiologie, R.U.G., België

Het onderzoek betreffende het EEG-project contract NO MA2B - CT91 - 0025 (SSMA) :

Poplar improvement program - gebeurt in samenwerking met:

- Laboratorium voor Organische Scheikunde, R.U.G

- Forschungsinstitut für Schnellwachsende Baumarten, Hann. Münden, Duitsland

- Station d'Amélioration des Arbres Forestiers, INRA, Orléans, Frankrijk

- Istituto di Sperimentazione per la Pioppicoltura, CasaIe Monferrato, Italië

Het onderzoek in het kader van het l.E.A. uitwisselingsprogramma gebeurt in samenwerking

met:

- Faculty of Forestry, University of Toronto, Canada

- Finnish Forest Research Institute, Vantaa, Finland

- Swedish University of Agricultural Sciences, Departrnent ofForest Genetics, Uppsala,

Sweden

- University ofAberdeen, Departrnent of Forestry, Schotland

- Iowa State University, Forestry Department, Iowa, U.S.A.

- University ofBristol, Long Ashton Research Station, England

5. Publikaties en rapporten

Publikaties

M. Steenackers. TIle phytosanitary state of poplars in Belgium in 1991. Parasitica 4;>(2-3), 126

136 (1991).

V. Steenackers, R. Hall, M. Steenackers and P. Smets. Exchange of genetic material. Biomass

and Bioenergy. Vol. 2, NOS 1-6, pp. 77-83, 1992.

M. Steenackers, E. Van Braeckel and V. Steenackers. Breeding and selection of tree-forming

willows resistant 10 Erwinia salicis. Parasitica (1992), in press.
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Rapporten

Vergadering van de Nationale populierencommissie van België, IBW, Geraardsbergen, 1991.
M. Steenackers. De belangrijkste ziekten bij populier.

BBC - PORBST contract NO MA2B - CTOOI2. Poplar pathology : Risk evaluation and prevention
through durable resistance. Intennediate report (MaTch 1992).

Activity Report of the Belgian National Poplar Cornrnission to the 19th session of the
International Poplar Cornrnission, Zaragoza. september 1992.

BBC - PORBST contract NO MA2B - CT91 - 0025 (SSMA).
Poplar irnprovement program. Report second halfyear 1992.
Prof. Dr. Sandra. R.U.G. ,Belgium.
V. Steenackers and M. Steenackers, IBW, Belgium.

BBC - PORBST CONTRACT NO MA2B - CTOOI2. Poplar pathology : Risk evaluation and prevention

through durable resistance. Intennediate Report ( MaTch 1993).
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Standplaatsonderzoek

Algemene doelstellingen

Het standplaatsonderzoek heeft als uiteindelijk doel het voorspellen van de toe
komstige groei en ontwikkeling van een bosbestand op een gegeven standplaats.
Deze voorspelling dient te steunen op de kennis van de relaties tussen groei en
standplaatseigenschappen. Dit betekent dat zowel de groei als de standplaats
factoren dienen gemeten en geëvalueerd.
Het onderzoek dient aan een aantal elementaire voorwaarden te voldoen:
- een voldoende aantal proefperken met gekende produktie of site-index.
- bepaling of een bevredigende schatting van de meest relevante standplaats-

factoren voor deze proefperken.
- een voldoende spreiding in zowel produktie als standplaatsfactoren.
Tot op heden richtte het standplaatsonderzoek zich voornamelijk op populier,
teneinde het beschikbare klonenmateriaal optimaal te valoriseren rekening
houdend met de standplaats.

Het kloon-standplaatsonderzoek werd aangevat in 1983.
In eerste instantie werd de bruikbaarheid van de bestaande bodemkaarten
onderzocht aan de hand van gegevens verzameld in een aantal populeta en pro
duktieplantingen.
Vlug bleek dat alluviale gronden zich niet zo eenvoudig in een bodemserie of
bodemfase laten vastleggen ingevolge de zowel horizontale als verticale hete
rogeniteit van deze bodems. Ook de indeling in drainageklassen bleek ontoerei
kend om de waterhuishouding op een gepaste wijze in te schatten.
Daarom werd in 1985 een aanvang genomen met een eigen specifiek onder
zoeksprogramma in verband met de relatie kloon - standplaats, hierbij kon
beroep worden gedaan op de ervaring en kennis van Lic. L. Baeyens, veldpedo
loog.
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Het onderzoek geschiedt op twee niveaus:
Op een eerste niveau wordt onderzoek verricht in een reeks proefvlakken van
een welbepaalde kloon, verspreid over de voornaamste populierengebieden.
Op een tweede niveau wordt getracht binnen eenzelfde monoklonale planting
bestaande groeiverschillen te verklaren.

Naast het eigenlijke kloon-standplaatsonderzoek werd, wat populier betreft,
eveneens de groei van de klonen in een aantal populeta van de Nationale Popu
lieren Commissie gevolgd. Ook werden enkele opdrachten vervuld die verband
houden met het standplaatsonderzoek aangaande andere boomsoorten.

1. Wetenschappelijke activiteiten

1. 1. Het onderzoek in de proefvlakken

1. 1. 1. Methodiek

De proefvlakken worden uitgezet in monoclonale aanplantingen, na een voor
afgaande inventarisatie van de groei, de bodem, vegetatie en reliëf, zodat de
proefvlakken voldoen aan vooropgestelde homogeniteitscriteria.
Binnen deze proefvlakken worden zowel de groei- als de standplaatsfactoren
bepaald.

De groeiparameters

Op basis van de omtrekgegevens worden binnen elk proefvlak 5 modelbomen
met gemiddeld grondvlak aangeduid. Hiervan wordt de hoogtegroei en
omtrekgroei bepaald. Periodiek wordt ook hun volume opgemeten. Met deze
gegevens werd de boniteit ofsite-index (500) bepaald.
Deze metingen vormden eveneens de basis voor het opstellen van voorlopige

.: produktietabellen voor de klonen 'Beaupré', 'Primo', 'Ghoy' en 'Gaver'.
Op dit ogenblik wordt gewerkt aan de produktietabellen van de klonen 'Ogy'
en 'Isières'. Voor 'Beaupré' werden in de loop van 1991 de nodige gegevens ver
zameld om meer definitieve opbrengsttabellen op te stellen.

De standplaatsfactoren

Voor elk proefveld wordt algemene informatie ingewonnen over klimaat, geo
logie, hydrografie, microreliëf, voorgeschiedenis, kultuurtechnische maatrege
len, enz....
Voor de kloon Ghoy werden binnen elk proefvlak eveneens 3 vegetatieopnamen
verricht. Vervolgens wordt op basis van een gedetailleerde bodemkartering een
profielkuil gegraven binnen elk proefvlak. Per onderscheiden horizont worden
stalen genomen ter bepaling van de bodemfysische en chemische eigenschap
pen. Ook werden in meerdere proefvlakken het gewicht, de densiteit en de aard
van de beworteling bepaald.
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1. 1. 2. Stand van het onderzoek in de proefvlakken

Tot op heden werden in het totaal 69 proefvlakken als dusdanig bemonsterd,
deze zijn als volgt verdeeld over de verschillende klonen:
'Primo': 9, 'Ghoy': 17, 'Gaver': 11, 'Ogy': 12, 'Isières': 11 en 'Beaupré': 9.

Biometrische verwerking

Op dit ogenblik is het onderzoek het verst gevorderd voor de kloon 'Ghoy',
bovendien is de gegevensset ruimer bij deze kloon. Omwille van het eerder
beperkt aantal proefvlakken en bijhorende produktieniveaus en het groot aan
tal aan fysische en chemische parameters van de onderscheiden horizonten,
werd deze gegevensset opgesplitst in vier groepen:
- bewortelde zone: - gemiddelde fysische eigenschappen

- gemiddelde chemische eigenschappen
- ondergrond: - gemiddelde fysische eigenschappen

- gemiddelde chemische eigenschappen

(1) Voor biometri
sche verwerking kon
beroep worden
gedaan op de facili
teiten van het Bureau
voor Biometrie van
het C.L.o.-Gent o.Lv.

ir. R. Moermans.

Resultaten

De groeigegevens en de gegevens van het profielonderzoek van 16 proefperken
werden biometrisch verwerkt, waarbij gebruik gemaakt werd van meervoudige
regressie enerzijds en principale componentanalyse gevolgd door multiple
regressie met de principale componenten anderzijds.!'>

Meervoudige regressie-analyse met de oorspronkelijke variabelen

Bij deze analyse werden enkel deze parameters betrokken die onderling niet
gecorreleerd zijn (r < 0.70). Op de gegevensset werd een tr~sformatie naar
logaritmen toegepast, zodat de parameters interactief worden in de meervoudi
ge regressievergelijking: 10500 =al + a21o(X1) + a3In(X2) + ...
Voor de bewortelde zone kon aan de hand van 8 fysische parameters slechts
56 % van de totale variatie in site-index verklaard worden. Met slechts 2 chemi
sche parameters, nl. de conductiviteit en het N -gehalte, kon reeds 76 % ver
klaard worden, met het Ca- of het Mg-gehalte erbij werd een niveau bereikt van
83%·
Wat de eigenschappen van de ondergrond betreft, zijn de resultaten totaal
omgekeerd, er waren nl. 8 chemische parameters nodig om slechts 34 % van de
totale variatie in produktieniveau te verklaren, terwijl met 4 fysische parameters
reeds 80 % verklaard werd, en dit voor diverse combinaties van volgende para
meters: dikte van de ondergrond, schijnbaar soortelijk gewicht, gehalte aan
organisch materiaal, de klei- en leemfractie, het volume aan waterbergingspo
riën, de verzadigde doorlaatbaarheid en de structuurparameters.

Meervoudige regressie-analyse met de principale componenten

Meervoudige regressieanalyse met de berekende principale componenten van
de getransformeerde parametersets gafvergelijkbare resultaten als de meervou
dige regressieanalyse met de logaritmisch getransformeerde oorspronkelijke
parameters.
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Voor de bewortelde rone kon met 3 principale componenten uit de chemische
parameterset 83 % van de totale variatie in produktieniveau verklaard worden.
Ook hier haalden de conductiviteit, het stikstofgehalte, het calcium- en magne
siumgehalte de hoogste scores op de determinerende principale componenten.
5 principale componenten uit de gegevensset van de fysische eigenschappen van
de ondergrond verklaren 82 % van de variatie in produktieniveau, met 4 princi
pale componenten wordt nog een niveau bereikt van 75 %. Ook hier behalen
dezelfde parameters als bij de meervoudige regressie van de oorspronkelijke
parameters de hoogste scores op de belangrijkste principale componenten.

Besluiten

De resultaten van de biometrische verwerking wijzen erop dat het produktie
niveau van de kloon Ghoy bepaald wordt door een aantal chemische eigen
schappen van de bewortelde zone enerzijds en een reeks fysische eigenschappen
van de ondergrond anderzijds. Vooral deze fysische eigenschappen die de
vochtvoorziening regelen zijn belangrijk: nl. de vochtreserve in het voorjaar en
de aanvoer via de ondergrond van capillair water vanuit de grondwatertafel.
Wat het belang van de chemische kenmerken van de bewortelde zone betreft,
dient opgemerkt dat nitrificatie en afbraak van het humeuze materiaal eveneens
in sterke mate bepaald wordt door de vochttoestand.

1. 2. Het bewortelingsonderzoek

Voor de klonen 'Ghoy', 'Beaupré' en 'Gaver' werd eveneens aandacht besteed
aan de verdeling van de wortels doorheen het bodemprofiel.

1. 2. 1. Methodiek van het bewortelingsonderzoek

Bij het profielonderzoek werden 2 cilindervormige stalen genomen per hori
zont. De wortels van andere vegetatie dan populier werden verwijderd. De
populierenwortels werden per staal verzameld in een petrischaal met gekende
oppervlakte en vervolgens op foto vastgelegd. Eveneens werd hun drooggewicht
bepaald. Voor de kloon 'Gaver' werden zwart-wit opnamen gemaakt met door
vallend licht, waardoor de verwerking via beeldanalyse mogelijk werd. Aldus
kon ook een idee verkregen worden van de bewortelingsdensiteit voor iedere
horizont.

1. 2. 2. Resultaten van het bewortelingsonderzoek

Ondanks het beperkt aantal monsters per horizont omwille van het omslachtige
en tijdrovende werk bij het uitspoelen en trieëren, kon toch een goed idee
gevormd worden over de verdeling en de aard van de wortels doorheen het
bodemprofiel. De verdeling van de densiteit en het gewicht varieert van profiel
tot profiel, deze variatie lijkt gebonden aan het waterhuishoudingsregime bin
nen ieder profiel. Figuur 1 illustreert dit.
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Figuur 1. Wortelverdeling doorheen het profiel in enkele proefvlakken
van cv. Gaver
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Bij een voldoende capillaire opstijging vanuit de grondwatertafel tot in de
bovenste horizonten zullen de wortels daar het best ontwikkeld zijn en neemt
de worteldensiteit afmet de diepte (vb. Figuur la, Deux Acren, cv. Gaver 1967).
Bij een deficiënte waterhuishouding, waarbij de capillaire oplevering tijdens een
belangrijk deel van het groeiseizoen niet tot in de bovenste horizonten reikt,
zullen de wortels zich op 2 niveaus ontwikkelen: een eerste niveau situeert zich
in de bovenste horizonten voor de opname van voedingselementen en het
vocht afkomstig van het regenwater, een tweede niveau bevindt zich in de capil
laire zone boven de reductiehorizont, waar het water onder gemakkelijk
opneembare vorm aanwezig is (vb. Figuur Ib, Wilsele, cv. Gaver 1974A).
Het voorkomen van een sterk humushoudende horizont in het profiel, wals
bijvoorbeeld een begraven A-horizont, zal een betere wortelontwikkeling in
deze horizont met zich meebrengen en dit omwille van het groter vochthou
dend vermogen van het aanwezige organisch materiaal (vb. Figuur IC, Vezon,
cv. Gaver 1974).
De resultaten van dit bewortelingsonderzoek zullen een betere definiëring
mogelijk maken van het begrip bewortelde wne, wals gebruikt bij bovenver
melde biometrische verwerking.

1. 3. Het gedetailleerd onderzoek naar het belang van de waterhuishouding

Gezien het belang van de waterhuishouding voor de groei van populier, werden
gedurende meerdere jaren het verloop van de grondwatertafel, de variatie in het
vochtgehalte doorheen het profiel en de periodieke omtrekgroei gevolgd in
meerdere proefperken van de klonen 'PrinIo' en 'Ghoy'. Gelijkaardig onder
wek is sinds 3 jaar lopende in 5 proefvlakken van de kloon 'Beaupré'.

1. 3. 1. Methodiek

De grondwatertafel wordt 2-wekelijks (wekelijks) gevolgd in een reeks peilbui
zen, waarbij de actuele grondwaterstand en de hoogste grondwaterstand tijdens
de voorbije periode kunnen afgelezen worden. Terzelfdertijd worden er ook per
25 cm bodemstalen genomen voor de gravinIetrische bepaling van het vochtge
halte. Volume % vocht, beschikbaar vocht en lucht worden berekend aan de
hand van de vochtkarakteristiek.
Eveneens wordt de 2-wekelijkse (wekelijkse) omtrekgroei gevolgd van de
modelbomen door middel van dendrometerbanden. De aldus verzamelde gege
vens dienen op langere termijn de nodige informatie te verschaffen voor het
opstellen van een kloonspecifiek groeinIodel gebaseerd op de waterhuishou
ding.

1. 3. 2. Resultaten

De verzamelde gegevens lieten ons toe enerzijds de waterbalans op te stellen
voor een planting van de kloon 'Ghoy', anderzijds werd het mogelijk een beter
inzicht te verkrijgen in de groeireacties van de verschillende klonen op de
schommelingen in vochtvoorziening tijdens het groeiseizoen.
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Simulatie van de waterbalans voor de planting Berlare, cv. Ghoy 1974.

Met de verzamelde gegevens over het verloop van de grondwatertafel en de
vochttoestand tijdens het groeiseizoen werd de waterbalans gesimuleerd met
het model SWATRER voor een 2 ha grote aanplanting van cv. Ghoy te Berlare
(Oost-Vlaanderen) .
Aan de hand van boringen werd de profielopbouw bepaald op 37 plaatsen, uit
gezet volgens een vast rooster. Van de 4 bomen rond elke boring werden
omtrek. hoogtegroei en volume bepaald. Tabel 1en tabel 2 geven respectievelijk
de sterke variatie in profielopbouw en in groei weer binnen deze aanplanting.

HORIZONT Ap Cg 2Cg

Dikte (cm) gemidd. 57 17 98
min. 10 0 25
maL 70 70 170

Diepte (cm) gemidd. 57 72 170
min. 10 50 95
mu. 70 100 230

Tabell. Gemiddelde, minimum- en maximumwaarde van de dikte van de hori
zont en de diepte van de ondergrens van de horizonten voor 37 boringen in de
planting Berlare. cv. Ghoy 1974.

GROEI PARAMETER GEMIDDELD MINIMUM MAXIMUM

SOO (m) 33·9 27·3 39·8
HlS (m) 18·9 15·8 22.6
CIS (cm) 96·4 74·3 120·5
VI5 (dm') 465·6 282·5 992.8

Tabel 2. Gemiddelde, minimum- en maximumwaarden van enkele groeipara
meters van de planting Berlare, cv. Ghoy 1974.

Naast voornoemde gegevens waren eveneens de fysische parameters voor 3 pro
fielkuilen en de 2-wekelijkse grondwaterstanden en vochtprofielen voor het
groeiseizoen 1986 rond deze profielkuilen beschikbaar. Met deze gegevens kon
den voor iedere boring de nodige invoergegevens voor het waterbalansmodel
bepaald worden. Verder werden de gegevens van het K.M.I. over dagelijkse
neerslag en potentiële evapotranspiratie voor loofbos als modelinvoer gebruikt.
Als uitvoer gaf het model o.a. het bodemvochtgehalte op verschillende diepten
en dagen, evenals de vochtoplevering vanuit de grondwatertafel, gesommeerd
over het ganse groeiseizoen. De berekende en de gemeten vochtgehalten ver
toonden een bevredigende overeenkomst, zodat kon aangenomen worden dat
ook de berekende capillaire opstijging vanuit de grondwatertafel voldoende
betrouwbaar was.
Door regressie-analyse werd het verband onderzocht tussen capillaire opstij
ging en de diverse groeiparameters. Enkele resultaten staan vermeld in tabel 3.
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GROEIPARAMETER REGRESSIEVERGELIJKING R'

Soo s 00 =21.032 + 0.077 CO 0·718

HlS = 12.1U + 0.041 CO 0·708

CIS = 49·456 + 0.286 CO 0·739

VIS = -120·708 + 4·170 CO 0·732

Tabe13. Resultaten van de regressie-analyse tussen vochtvoorziening en capillai
re opstijging vanuit de grondwatertafel (co) en enkele groeiparameters voor de
planting Berlare, cv. Ghoy 1974.

Invloed op de groei van de vochttoestand tijdens het groeiseizoen.

De groeireacties op de variërende vochtvoorziening tijdens het groeiseizoen lig
gen aan de basis van de relatie tussen vochtvoorziening en produktieniveau. Dit
wordt duidelijk geillustreerd door het grondwaterverloop, de variatie in
omtrekgroei tijdens het groeiseizoen 1991 en de bodemvochttoestand op 16 juli
1991 in twee proefvlakken van de kloon Beaupré : Holsbeek 1974 en Herselt 1975

(figuur 2).
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Figuur 2. Evolutie van de grondwatertafel en de omtrekgroei voor het groei
seizoen 1991 en het beschikbaar vochtgehalte op 15 juli 1991 in de proefvlakken
cv. Beaupré, Holsbeek en Herselt 1975
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Terwijl de profielopbouw qua textuur in het proefvlak Holsbeek 1974 een
belangrijke klei- en leemfractie bevat. is het profiel te Herselt veel zandiger.
De situatie in verband met de capillaire oplevering is er dan ook veel ongunsti
ger (cfr vochtprofiel op 16 juli). Dit resulteert in een groeidepressie vanaf half
juli en zelfs een volledige groeistilstand in september in dit proefvlak. Tijdens
neerslagrijke jaren zoals in 1988 werden in sommige proefvakken daarentegen
groeidepressies vastgesteld door zuurstofgebrek in de bewortelde zone wegens
waterverzadiging. Figuur 3 illustreert dit voor de kloon Ghoy in 2 proefvlakken
te Holsbeek voor de groeiseizoenen 1988 en 1989.
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Figuur 3. Evolutie van de grondwatertafel en de omtrekgroei gedurende het
groeiseizoen 1988 en het luchtgehalte in de bodem op 5juli 1988 in de proef
vlakken cv. Ghoy. Holsbeek 71A en 73A.

Besluiten

Uit deze resultaten blijkt weerom dat de vochtvoorziening. meer in het bijzon
der de capillaire opstijging vanuit de grondwatertafel bepalend is voor de groei
van populier. Verder blijkt dat waterbalansmodellen bruikbare instrumenten
zijn bij het standplaatsonderzoek. temeer daar zij diverse standplaatsfactoren.
zoals klimaat. profielopbouw. bodemfysische eigenschappen van elke horizont.
grondwaterdynamiek integreren op een wetenschappelijk verantwoorde wijze.
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1. 4. Beoordeling van het klonenmaterlaalln de populeta
van de Nationale PopulIerencommissie

Door het Instituut (het vroegere (Rijks) Station voor Populierenteelt) worden
in het kader van de Nationale Populieren Commissie een aantal zgn. populeta
regelmatig gevolgd naar groei, vorm en ziektegevoeligheid van de aanwezige
klonen. Populeta zijn aanplantingen van beperkte oppervlakte (± 1 ha), waar
meerdere klonen (10 tot 15) ter onderlinge vergelijking werden uitgeplant vol
gens het "One tree plot" design.

De door ons gevolgde populeta kunnen onderverdeeld worden in drie reeksen:
Reeks 1: aanleg 1969: Oude handelsklonen, relict-klonen, 2 Unal-klonen

en een niet gecommercialiseerde eigen selectie.
Reeks 2: aanleg 1971 : 'Robusta' en 'r 214' als standaard, de 6 euramerikaanse

Unal-klonen en enkele niet gecommercialiseerde eigen selecties.
Reeks 3: aanleg 1972: A: 'Robusta' als standaard, 5 euramerikaanse 'Unal'

klonen' en een reeks eigen selecties met een
Belgische P. nigra als vader.

B: De 5 interamerikaanse Una1klonen, (F. Pauley',
'Columbia River' en een hybride
P. trichocarpa x P. maximowiczii.

Naast de jaarlijkse omtrekmetingen, werden per kloon 2 modelbomen met
gemiddeld grondvlak opgemeten naar hoogtegroei en volume in 1986. Van
reeks 2 en 3 werden tijdens de winter 1991-1992 de belangrijkste klonen terug
opgemeten naar volume en werd hun hoogtegroei voor de periode 1986 - 1991
gereconstrueerd. Bereikte hoogte en volume voor de belangrijkste klonen in de
reeksen 2 en 3 worden weergegeven in tabel 4.

OVERBOELARE'72 OVERBOELARE'71 GONTRODE'71 LEMBERGE'71

KLOON H v H V H V H v

'Robusta' 28·7 1.42 29.1 1.41 32·4 1.64 32·9 1·75
'r 214' 28-4 1.27 32·3 2·42 32·3 3-44
'Primo' 28·3 1.92 30.1 2.00 33·4 1.83 32.6 3·01
'Ghoy' 30·7 2.60 31.5 2.66 31.1 2·53 32.9 3·02
'Gaver' 28·7 1·77 29.1 1.73 32.8 2.06 28·5 1·99
'Gibecq' 25.2 1.20 26·3 1.34 26.6 1·43 29.6 1·49
'Ogy' 27·7 1.42 28.8 1.68 29·9 1.88 32.6 2.62
'Isières' 28.8 1.30 32.2 1.88 33·5 2·72

'Unal' 36.6 3·30
'Beaupré' 33.2 3-39
'Boelare' 37.2 3·53
'Raspalje' 35.6 2.83
'Hunnegem' 35·4 2·55 Tabel 4. Gemiddelde hoogte en gemiddeld spilhout-
(Col.River' 33·2 2.19 volume 1991 van 2 modelbomen per kloon in enkele
(F.Pauley' 33·9 2·33 populeta van de Nationale Populierencommissie.
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De meetgegevens verzameld in deze populeta werden eveneens vergeleken met
de groeiresultaten van dezelfde klonen in enkele monoklonale aanplantingen
op vergelijkbare standplaatsen. Aldus kon de bruikbaarheid van de groeigevens
in de populeta voor het opstellen van produktietabellen getoetst worden.
Uit deze vergelijking blijkt dat door de totaal andere concurrentieverhoudingen
in de populeta, waar elke kloon omgeven wordt door een andere met elk zijn
eigen, afwijkende groeidynamiek, de groeigevens voor omtrek, grondvlak en
volume niet bruikbaar zijn voor het opstellen van produktietabellen.
De hoogtegroeigegevens daarentegen wijken niet af, zodat deze gegevens een
bruikbare indicator vormen voor de spreiding in produktieniveau (site-index)
op uiteenlopende standplaatsen.

1. 5. Oriënterend onderzoek naar de Invloed van de boomsoort op de bodem

In het kader van het opstellen van een bedrijfsregeling voor het Zoniënwoud en
de problematiek van de beuk - deze boomsoort zou hier verantwoordelijk zijn
voor de degradatie van de textuur-B-horizont - werd in opdracht van de Dienst
Waters en Bossen, in samenwerking met Lic. L. Baeyens, in 1990 een vergelij
kend onderzoek uitgevoerd naar de eigenschappen van de bodem onder beuk
enerzijds en onder eik anderzijds.

1. 5. 1. Methodiek

Er werden 3 paren profielen onderzocht, enerzijds onder beuk, anderzijds
onder eik in vergelijkbare omstandigheden. Naast een gedetailleerde profielbe
schrijving, werden ook een aantal fysische en chemische parameters bepaald
van de onderscheiden horizonten en werd een eenvoudig bewortelingsonder
zoek uitgevoerd. Aangezien het onderzoek zich concentreerde op de degradatie
van de B2t, werd relatiefweinig aandacht besteed aan de bovenste humushou
dende O-horizonten (strooiselIaag).

1. 5. 2. Resultaten

Volgende kenmerken en bodemeigenschappen waren éénduidig gunstiger
onder eik dan onder beuk, vooral dan in de A- en E-horizonten:
- de afbraak van het organisch materiaal, dit blijkt uit de dikte van de strooisel-

laag, het % organische koolstof, de CIN-verhouding, de biologische activiteit.
- de structuur en consistentie
- het schijnbaar soortelijk gewicht
- de verzadigde doorlaatbaarheid (zie figuur 4)
- de algemene lucht- en waterhuishouding in de A- en E-horizont

Een bijkomende interessante vaststelling is de zeer lage pH-waarde in de A- en E
horizonten, zowel onder beuk als onder eik. Hierbij is de situatie wel iets gunstiger
onder eik dan onder beuk (pH KCI 0.5 tot 0.1 eenheid hoger). In de B2t-horizont
werden geen éénduidige verschillen vastgesteld onder beuken- en eikenbestanden.
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Vooral de afname van de bodembiologische activiteit, met de daaraan gekop
pelde structuurdegradatie en de lagere doorlatendheid van de A- en E-horizon
ten veroorzaken een slechtere lucht- en waterhuishouding onder beuk.
Hierdoor zal ook de gevoeligheid voor bodemverdichting onder deze boom
soort toenemen.
De resultaten van dit onderzoek wijzen duidelijk op een negatieve invloed op
de bodemkwaliteit van homogene beukenbestanden op deze leembodems.
Uitbreiding van dit onderzoek met betrekking tot andere bodems, leeftijd van
de bestanden, andere boomsoorten is dus zeker gewenst. Hierbij zal bijzondere
aandacht dienen uit te gaan naar de bovenste horizonten.

1. 6. Bodemonderzoek in het kader van het bosvitalIteitsonderzoek

In het kader van het International Cooperative Programme on Assesment and
Monitoring ofAir Pollution Effects on Forests in the E.e.E.-Region, werd een
"Soil Research Network" voor het Vlaamse landsgedeelte opgericht.
Onze bijdrage hiertoe omvat het bodembeschrijvend aspect in de 12 proefvlak
ken van dit netwerk. In deze proefvlakken wordt meer intensief onderzoek ver
richt naar de bosvitaliteit en haar relatie tot de bodem.

Op basis van een voorafgaande kartering aan de hand van 9 boringen per proef
vlak werd een representatieve profielkuil beschreven volgens de F.A.O. richtlij
nen voor profielbeschrijving. De bekomen karteringsresultaten en de profielbe
schrijvingen werden vervolgens bezorgd aan de andere medewerkers aan dit
"Soil Research Network", die de overige aspecten van dit onderzoek invullen.
De interpretatie naar geschiktheid van de bodem in deze proefvlakken zal onge
twijfeld bijdragen tot een betere kennis van de fenomenen die de bosvitaliteit
beïnvloeden.
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2. Andere activiteiten - adviezen

Naast de talrijke adviezen aan private boseigenaars-populierentelers in verband met de

bodemgeschiktheid en klonenkeuze werd op vraag van het provinciebestuur van West

Vlaanderen een inventarisatie uitgevoerd en een beheersplan opgesteld voor het populieren

bestand langsheen de Damse Vaart.

Met betrekking tot de relatie kloon-standplaats werden in 1991 excursies verwrgd ten behoeve

van

- U.J:. Group ofPoplar Growers (Holsbeek, 19 september 1991)

- Centre de Populiculture du Hainaut (Berlare, 7 september 1991)

- Vlaamse Bosbouw Vereniging (Berlare, 13 oktober 1991)

In het kader van de "Milieudatabank" werd als participant deelgenomen in de stuurgroepen

"Meetdatabank" en "Gronddatabank".

Er werd deelgenomen aan de Werkgroep Milieutechnische Natuurbouw. Subgroep Bebossing.

AMINAL.

In het kader van het "Soil Research Network" wordt meegewerkt in de Werkgroep "Ad hoc"

Bodem, AMINAL.

Op de studiedag" Bosbouw in Valleigebieden", werd een voordracht verzorgd over "Bosbouw

in vallei-ecosystemen", de bij deze studiedag aansluitende excursie werd mede verzorgd.

Op de het jaarlijks colloqium van het "Centre de Populiculture du Hainaut" werd een lezing

gehouden over "Pédologie et fertilité naturelle des sols à peupliers".

3. Zendingen

Er werd deelgenomen aan volgende internationale activiteiten:

- Meeting van het "Forest Soil Expert Panel", Brussel, 18 - 20 november 1991.

- European Forest Reserve Workshop, Wageningen. 6 - 8 mei 1992

4. Publicaties en rapporten

Publicaties

J. Van Slyeken. D. Stevens .1991.

Het Berlarebroek en zijn belang voor het standplaatsonderwek. De Boskrant. jg. 21, nr. 6.

J. Van Slyeken. L. Baeyens, 1992. La fertilité naturelle des sols à peupliers.

Bulletin du Centre de Populiculture du Hainaut. Numéro special.

J. Van Slyeken, 1992. Bosbouw in vallei-ecosystemen. Groene Band Nr 87.

T.H. Thomas, R. Willis and J. Van Slycken, 1992. The potential for poplar based agro-silvo

pastural systems on arabie land in the United Kingdom. Invited paper presented to the 19th se5

sion ofthe International Poplar Commission. Zaragosa. Spanje. 22-25 sept. 1992.
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J. Van Slycken, L Baeyens and D. Stevens, 1992- Oone-site research in Belgium. p.6fr85 in;

Activity Report ofthe Belgian National Poplar Commission to the 19th session ofthe International
Poplar Commission. Zaragosa, Spain. 22-25 sept. 1992.

Rapporten

J. Van Slycken. 1991. Voorstel tot het bepalen van het waterverbruik van populieren1donen.

L. Baeyens. J. Van Slycken. 1991. Samenvatting van het vergelijkend bodemonderzoek in het
Zoniënwoud.

J. Van Slycken, 1992. Boomsoortenkeuze in valleigebieden.

J. Van Slycken. D. Stevens, 1992. Volumeproduktie van de Unalldonen op zo-jarige leeftijd.
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Bosbescherming

Algemene doelstellingen

In het kader van het thema bosbescherming wordt onderzoek verricht naar fac
toren die de gezondheidstoestand van bomen kunnen beïnvloeden.

Het onderzoek naar de luchtverontreiniging en de invloed daarvan op het bos
ecosysteem staat centraal in het kader van de onderzoeksactiviteiten en omvat
twee luiken.
Sinds 1987 wordt jaarlijks een inventaris opgemaakt van de bosgezondheidstoe
stand in het Vlaamse Gewest op basis van een systematisch ·netwerk.
Deze inventaris wordt uitgevoerd in het kader van een EEG-Verordening die de
bescherming van de bossen tegen luchtverontreiniging beoogt.
Monitoring van het bosecosysteem en onderzoek naar de oorzaken van bos
vitaliteitsvermindering vormen een tweede luik in het kader van dit onderzoek.
Hiertoe werd een netwerk van 12 permanente proefvlakken opgericht in repre
sentatieve bosgebieden in het Vlaamse Gewest. Dit project werd eveneens in
1987 opgestart.
Beide luiken zijn per definitie lange-termijnprojecten. Het is immers noodzake
lijk om voldoende lange tijdreeksen van meetgegevens samen te stellen om
trends in de evolutie ervan te kunnen opsporen.
Beide projecten kaderen tevens in internationale samenwerkingsprogramma's
van de Verenigde Naties en de Europese Commissie.

Daarnaast wordt onderzoek verricht naar recente oflokale vitaliteitsproblemen
bij Zomereik, Gewone pijn en Corsicaanse pijn.

Traditionele schadefactoren, zowel biotische als abiotische, vormen een derde
onderzoeksdomein. Aantastingen door insekten, schimmelinfecties of extreme
weersomstandigheden kunnen aanzienlijke schade veroorzaken. Diagnose van
schadebeelden, onderzoek naar de oorzaken die aan de basis hiervan liggen en
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adviesverstrekking met betrekking tot preventieve of curatieve maatregelen,
zijn in dit verband belangrijke activiteiten.

1. Wetenschappelijke activiteiten

1. 1. Bosgezondheldsinventarls Vlaamse Gewest

In uitvoering van EG-verordening 3528/86 betreffende de bescherming van de
bossen in de Gemeenschap tegen luchtverontreiniging, wordt sinds 1987 een
jaarlijkse inventaris opgemaakt van de gezondheidstoestand van de bossen in
het Vlaamse Gewest. In 1991 en 1992 werden de activiteiten in het kader van dit
project verdergezet.

Het doel van deze inventarisatie is:
- jaarlijks een algemene beschrijving te geven van de gezondheidstoestand van

de bossen in het Vlaamse Gewest;
- de gewndheidstoestand van enkele belangrijke boomsoorten afzonderlijk te

bespreken;
- wijzigingen in de bosgewndheidstoestand t.O.V. voorgaande jaren vast te

stellen.

De inventarisresultaten worden gerapporteerd aan de Europese Commissie en
de verantwoordelijke VN-instantie in het kader van het "International
Cooperative Programme on Assessment and Monitoring ofAir Pollution
Effects on Forests (Iep Forests)".

1. 1. 1. Methodiek

In het kader van de transnationale inventarisatie van de bosgezondheidstoe
stand in de Europese Gemeenschap worden gegevens verzameld in een syste
matisch net van proefvlakken in 16 x 16 km verband. Tien proefvlakken van dit
net zijn in bossen in het Vlaamse Gewest gesitueerd.
Om meer representatieve gegevens te bekomen werd het net in het Vlaamse
Gewest verdicht tot 8 x 8 km. Proefvlakken liggen zowel in private als in open
bare bosgebieden.
De steekproef omvat 1008 bomen verspreid over 42 proefvlakken.

Criteria:
De beoordeling van de gezondheidstoestand wordt uitgevoerd aan de hand van
een internationaal uniforme methodiek, gesteund op een visuele beoordeling
van twee criteria:
- blad-/naaldverlies;
- blad-/naaldverkleuring.

Op het terrein worden de schattingen van het blad-/naaldverlies uitgevoerd in
trappen van 5%. Wat verkleuring betreft. wordt een indeling in klassen gehan
teerd.
Bij de rapportering worden de resultaten uitgedrukt als het percentage bomen
dat in de respectievelijke bladverlies- ofverkleuringsklassen valt (Tabel1).
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Bomen worden als 'beschadigd' genoteerd wanneer ze meer dan 25% blad
Inaaldverlies vertonen (klassen 2 - 4).

KLASSE

o
1

BLADVERLIES OF VERKLEURING

(%)

0-10
11 - 25

MATE VAN BLADVERLIES

OF VERKLEURING

geen
licht

2 U-W
3 > 60
4

Tabel 1: Blad-/naaldverlies- en verkleuringsklassen.

matig
sterk
dood

De opname van beschrijvende parameters levert bijkomende informatie
betreffende het voorkomen van kroonsterfte, waterscheuten, vorst- en exploita
tieschade, insektenaantastingen en schimmelinfecties.

1. 1. 2. Uitvoering

De terreinwaarnemingen worden uitgevoerd in samenwerking met de Dienst
Waters en Bossen. Daartoe is per houtvesterij een inventarisatieteam van 2
Groentechnici samengesteld (totaal 9 teams).

In 1991 werd ten behoeve van deze teams een 3-daagse trainingscursus georga
niseerd met het oog op een eenvormige toepassing van de inventarisatiemetho
de. Naast de theoretische aspecten werd vooral aandacht besteed aan de prakti
sche uitvoering van de gezondheidsbeoordeling op het terr~in. Daartoe werd in
het Meerdaalwoud een trainingspad uitgezet in bestanden van Beuk, Zomereik,
Gewone pijn en Corsicaanse pijn. In Maasmechelen werd een bijkomende trai
ningsdag georganiseerd voor de Kempische inventarisatieteams.

Zowel in 1991 als in 1992 werd elk team minstens 1dag vergezeld tijdens de
inventarisatiewerkzaamheden teneinde een controlesteekproef uit te voeren en
de uniformisatie van de methodiek verder op punt te stellen.

1. 1. 3. Resultaten

In 1992 werd 17.3% van de onderzochte bomen als beschadigd genoteerd, inclu
sief 0.3% afgestorven exemplaren. In 1991 bedroeg dit percentage beschadigde
bomen nog 12.9% (Figuur 1).
Het aandeel beschadigde bomen komt hierdoor op zijn hoogste peil sinds de
aanvang van de inventarisatie in 1987.

Jonge bestanden «60 j.) vertonen over het algemeen minder schade (14.7%)
dan oudere bestanden (22.7%).

Er wordt geen wezenlijk verschil vastgesteld tussen loofboom- en naaldboom
soorten. In de eerste groep worden 17.4% bomen met meer dan 25% bladverlies
genoteerd, inclusief 0.4% dode exemplaren, bij de naaldbomen 17.1%, inclusief
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0.2% afgestorven bomen. In vergelijking met 1991 nam de schade echter sterker
toe bij de naaldboomsoorten (+5-1% punten) dan bij de loofboomsoorten (+
3.6% punten).
Er worden wel aanzienlijke verschillen in gezondheidstoestand tussen de ver
schillende boomsoorten vastgesteld.

91 92 91 92
Nldbs TOTAAL

91 92
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91 92 91 92
G. Pl/N CORSo PIJN

91 92
POP.

91 92 91 92
zo. EIK AM. EIK

91 92
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AANDEEL PER BLAD-!NAALDVERLIESKLASSE (%)

100

Figuur 1: Evolutie blad-/naaldverlies in 1991 - 1992

1. 2. Evolutie van de gezondheidstoestand van inlandse eik

Sinds het midden van de jaren '80 worden in talloze bosgebieden in het
Vlaamse Gewest vitaliteitsvermindering en abnormale sterfte in eikenbestanden
vastgesteld, zowel bij Zomereik (Quereus robur L.) als bij Wintereik (Quercus
petraea (Matt.) Liebl.) . Deze problematiek, algemeen omschreven als "eiken
sterfte", heeft een internationale dimensie.

In dit verband wordt sinds 1989 de evolutie van de gezondheidstoestand van de
Zomereik in het Zevenbergenbos te Lier gevolgd. In 1991 en 1992 werden de
activiteiten in het kader van dit programma verdergezet. Het onderzoek wordt
uitgevoerd in 3 proefvlakken en omvat:
- beoordeling van bladverlies en -verkleuring;
- beoordeling van schade door insekten;
- evolutie van de aanwas;
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- waarnemingen m.b.t. het voorkomen van schimmelinfecties, kroonsterfte,
waterscheuten, vorst- en exploitatieschade.

In hetzelfde kader werd in 1992 in samenwerking met de Dienst Waters en
Bossen een project opgestart met het oog op de regelmatige evaluatie van de
gewndheidstoestand van de inlandse eik in het Zoniënwoud. De steekproef
omvat 330 bomen. Ten behoeve van de inventarisatieteams werd in juni (92 een
trainingscursus georganiseerd.
De eerste resultaten van dit onderzoek werden verwerkt in een nota aan de
Dienst Waters en Bossen.

1. 3. Evolutie van de gezondheidstoestand van Gewone pijn en Corsicaanse pijn

In 1992 werd in verschillende bosgebieden in de provincies Limburg en
Antwerpen een opvallende vitaliteitsvermindering vastgesteld bij Gewone pijn
(Pinus sylvestris L.) en Corsicaanse pijn (Pinus nigra var. calabrica C. Sehn). De
belangrijkste symptomen zijn een opvallende naaldverkleuring en sterfte van de
oudere naaldjaargangen.

In 2 geselecteerde bosgebieden in Lichtaart en Dessel werden 3 proefvlakken
uitgezet in bestanden van Gewone pijn en 1 proefvlak in Corsicaanse pijn om de
evolutie van de schade op te volgen. Een eerste beoordeling vond plaats in de
periode juli-augustus 1992 (Figuur 2).
Op stalen uit 5 bestanden werd laboratoriumonderzoek uitgevoerd naar het
voorkomen van schinImelinfecties op de aangetaste bomen.
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Figuur 2: Naaldverlies bij Pinus sp. in Lichtaart en Dessel (1992).
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1. 4. Bosbodemmeetnet Vlaamse Gewest

In 1991 werd een bosbodemmeetnet opgericht in 11 bosgebieden in het Vlaamse
Gewest. Het doel van dit project is een permanente monitoring van het boseco
systeem om de invloed van omgevingsfactoren, in het bijzonder luchtverontrei
niging, op het bosecosysteem te onderzoeken.

Dit onderzoek sluit aan bij het project "Analyse van de luchtverontreiniging en
de gevolgen op he~ bosecosysteem", dat in het kader van een vorige onder
zoeksopdracht in 1987 werd opgestart, waardoor reeds een uitgebreide karakte
risatie van de uitgangssituatie in de proefvlakken voorhanden is.
In het bosbodemmeetnet wordt vooral aandacht besteed aan de invloed van
luchtverontreiniging op de bosbodem en de relatie met de bosgezondheidstoe
stand.
Het onderzoek omvat:
- beschrijving van bodemprofielen;
- textuurbepaling;
- fysische bodemkarakteristieken;
- chemische analyse van strooisellaag en minerale bodem;
- chemische analyse van bodempercolatiewater;
- chemische analyse van bladeren/naalden;
- chemische analyse van de depositie;
- evolutie van minerale stikstof in het bodemprofiel;
- wortelonderzoek;
- bosgezondheidsbeoordeling;
- bosbouwkundige en fytosociologische analyse.

Voor de uitvoering van dit project werd geopteerd voor een samenwerkingsver
band, de Werkgroep ad hoc Bodemonderzoek, waaraan het IBW, U.G., K.U.Lo,

ISO, de Bodemkundige Dienst van België en vertegenwoordigers van de
Administratie deelnemen.

In 1991 - 1992 werden volgende activiteiten uitgevoerd in het kader van dit
project:

Jaarlijkse beoordeling van de gezondheidstoestand van de steekproefbomen
a.h.v. transekten (blad-/ naaldverlies, -verkleuring, beschrijvende parame
ters). De totale steekproef omvat 341 bomen;
Analyse en verwerking van meetgegevens van de periode '88 - '92 ter voorbe
reiding van een tweede interimrapport;
Maandelijkse staalname neerslag- en bodempercolatiewater (provincie
Brabant);
Medewerking aan staalname van bladeren/naalden in 3 proefvlakken
(Torhout, Houthulst, Brasschaat)

Het secretariaat van de Werkgroep Bodemonderzoek en de uitwerking van het
aspect bodem - bosvitaliteit behoren eveneens tot deze opdracht.
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2. Andere activiteiten

2. 1. Arboretum van Groenendaal

Het Arboretum van Groenendaal werd aangelegd in 1897 door de voormalige
"Service spécial de Recherches et de Consultations en matière forestière", één
van de voorlopers van het huidige Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer.
Het beslaat een oppervlakte van 1304 ha.

In de taakverdeling van het IBW behoren planning en coördinatie van het
beheer van het arboretum momenteel tot de opdracht van de Bosbescherming.
In de periode 1991 - 1992 werden de normale onderhoudswerken (vrijstellen
jonge beplantingen, maaien paden en bermen,... ) uitgevoerd.

Andere beheerswerken omvatten:
- ruiming van de stormschade van 1990;
- kapping afgestorven bomen;
- aanplantingen ( 9 percelen ).

2. 2. Adviesverstrekking

Aan de Dienst Waters en Bossen en private boseigenaars werden adviezen ver
leend inzake ziekten en aantastingen van bomen. Het ging hierbij vooral om
infecties door schimmels, in mindere mate om insektenaantastingen en bacte
rie-infecties.

2. 3. Varia

• Coördinatie van de opvolging in het Vlaamse Gewest van Resoluties 1 en 6 van
de Paneuropese Ministerconferentie betreffende de Bescherming van de Bossen
in Europa (Straatsburg 1990). Resolutie 1 beoogt de verdere uitbouw van een
Europees net van permanente proefvlakken met het oog op de monitoring van
bosecosystemen. Resolutie 6 beoogt de coördinatie op Europese schaal van het
bosecosysteemonderzoek.

• Volgende cursussen werden gegeven :
- Trainingscursus Bosgezondheidsbeoordeling ten behoeve van de Dienst

Waters en Bossen (4,5 en 7 juli 1991, 12 juni 1992).
- Cursus Bosbescherming en Bosvitaliteit ten behoeve van de Dienst Waters

en Bossen (Brussel, 16 - 18 september 1991).
- Cursus Bosbescherming in het kader van de cursus Bosbouwbekwaamheid,

ingericht door het Educatief Bosbouwcentrum Groenendaal in opdracht van
de Dienst Waters en Bossen (sept. '92 - jan. (93).

• Medewerking aan een onderzoeksproject van de ULB - Laboratoire d' Ecologie
végétale et de Génétique ( 1991) met betrekking tot de eikensterfte.
In het kader van dit project werd in 1991 de vitaliteitsbeoordeling in de proef
vlakken in het Zoniënwoud (Rood Klooster) uitgevoerd.
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• Deelname in de stuurgroepen van ABO (Actueel Bosbouwkundig Onderzoek)
en EBG (Educatief Bosbouwcentrum Groenendaal).

3. Zendingen

;nh Meeting ofthe UN/ECI\ -ICP Forests Task Force (Oostenrijk, Ort-Gmunden.
13 - 18 mei 1991);

8th Meetingofthe UN/ECI\ -ICP Forests Task Force (Frankrijk, Avignon, 5 - 7 mei 1992);

5de Internationale Trainingscursus Bosgezondheidsbeoordeling in het kader van ICP Forests

(Duitsland. Kelheim. 26 - 28 juni 1991);

Vergadering expertengroep bosgewndheidsinventarisatie van de Europese Commissie

(Brussel. 24 juni 1991 en 22 juli 1992)

4. Samenwerkingsverbanden

4. 1. ICP Forests

Het ICP Forests is een internationaal samenwerkingsprogramma dat in 1985 werd opgestart in

het kader van de "UN Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution". Het beoogt

de inventarisatie. beschrijving en monitoring van de bosgezondheidstoestand in internationaal

verband d.m.v. uniforme onderzoeksmethodes.

In totaal verlenen 29 landen hun medewerking. Er bestaat een nauwe samenwerking met een

analoog programma van de Europese Commissie.

In dit verband wordt de opvolging van beide programma's in het Vlaamse Gewest waargeno

men. In 1991 - 1992 werd o.a. deelgenomen aan de vergaderingen van de Programme Task

Force (Oostenrijk, 13 - 18 mei '91, Frankrijk, 5 - 7 mei '92) en diverse werkgroepen. In 1991

werd deelgenomen aan de 5de internationale trainingscursus bosgezondheidsbeoordeiing van

het ICP Forests (Duitsland, 26 - 28 augustus 1991).

Sinds 1991 neemt de Werkgroep Bodemonderzoek het voorzitterschap waar van het "Forest

Soi! Expert Panel" van het ICP Forests.

Het IBW organiseerde, in samenwerking met de Dienst Waters en Bossen, van 18 - 20 novem

ber 1991 te Brussel een tweede meeting van het Expert Panel, waaraan vertegenwoordigers uit

23 landen deelnamen. De ICP Forests Submanual on Soi! Investigations die tijdens de meetings

in 1990 en 1991 werd samengesteld, werd in 1992 door de Programrne Task Force goedgekeurd.

In 1992 werd een derde meeting voorbereid, die in februari '93 zal plaatsvinden.

In 1991 en 1992 werd medewerking verleend aan een internationaal intercalibratieprogramma

met het oog op een vergelijking van diverse bodemanalysetechnieken.

In 1992 werd meegewerkt aan de voorbereiding van het project "Forest Soi! Coordinating

Centre". Dit centrum, dat opgericht zal worden in het Geologisch Instituut van de U.G., zal
instaan voor de centralisatie, het beheer en de verwerking van de bodemonderzoeksgegevens

in het kader van het ICP Forests en EG-programma's.
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4. 2. Wérlcgroep bodemonderzoek

(cfr. 1.4; bosbodemmeetnet)

5. Publikaties en rapporten

Roskams P., 1991. Verslag zendingsopdrBcht 7lh Meeting of the Programme Task (I~P),

Oostenrijk, Ort-Gmunden. 14-17/0511991. MiniSterie val! de Vlaamse Gemeenschap.
Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer. 10 pp.+ bijlagen.

RoskaJDS P., 1991. Gezo'ndheidstoestand van de bossen in Vlaanderen in 1991.

Verslag in het kader van E.E.G.-verordening3528/86. JBW. 16 pp.

Roskams P.• 1991. Forest Health Report 1991.
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Transboundary Air Pol/ution. IBW, 9 pp.
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Visstandbeheer en visteelt

Algemene doelstellingen.

Wat visserijonderroek en visserijbeleid in Vlaanderen betreft heeft het Instituut
voor Bosbouw en Wildbeheer een uitvoerende en een adviserende taak. De
algemene doelstelling van de studiegroep rond visstandbeheer en visteelt is
daarom het nastreven van kennis van de vispopulaties in Vlaanderen en van de
faktoren die interageren met deze visbestanden. Deze kennis is de voorwaarde
voor elke vorm van milieubeheer gericht naar de verbetering van de aquatische
biotopen in het algemeen en bij het nastreven van een ecologisch geronde vis
stand in het bijzonder.
Binnen het programma staan vier basisonderzoeksthema's centraal, nl. :

1. Integraal visstandbeheer.
2. Zoetwatervisteelt.
3. Onderzoek naar specifieke problemen betreffende palingpopulaties.
4. Vispathologische problemen in Vlaanderen in relatie tot het herbepotings

beleid.

1. Wetenschappelijke activiteiten

1. 1. Integraal visstandbeheer

Integraal visstandbeheer kan gedefinieerd worden als het in stand houden van
een gediversifieerde en evenwichtige visstand die aansluit bij een welbepaald
biotoop met zijn eigen specifieke ecologische en fysicochemische condities.
De aan- of afwezigheid van een welbepaalde soort in een bepaald water zal
ondermeer afhangen van zijn opgroei- en reproductiemogelijkheden. Deze
biologische processen vereisen welbepaalde condities. Wijziging van de heer-
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sende condities in het biotoop zal onmiddellijk zijn weerslag hebben op de vis
populaties. In het verleden zijn tal van gevallen bekend waarbij wijzigingen in
het milieu hun weerslag hadden op de visstand, meestal in negatieve zin waar
door soorten verdwenen. Bij wijze van voorbeelden citeren wij de eutrofiëring
van onze stilstaande waters waarbij brasem en snoekbaars de overhand halen
ten koste van soorten als snoek, zeelt en rietvoorn, de aanleg van waterbeheer
singsconstructies (o.a. stuwen) op onze rivieren die oorzaak waren van het ver
dwijnen van enkele belangrijke migratoren zoals onze zalmachtigen en de steur,
het besmetten van onze volledige palingpopulatie met een parasitaire spoel
worm door het ongecontroleerd uitzetten van buitenlandse pootaal, het recht
trekken van beken en rivieren zodat microhabitats en specifieke levensomstan
digheden van een aantal kleine, beschermde vissoorten verdwijnen, het teloor
gaan van paaiplaatsen met hogere aquatische vegetatie wat fytofiel reproduce
rende soorten heeft teruggedrongen, enz... Men mag hierbij niet uit het oog
verliezen dat op dit ogenblik in veel gevallen vooral de waterkwaliteit de restric
tieve factor is voor het uitbouwen van een diverse en evenwichtige visstand.

Methodologisch bestaat dit onderzoek uit het opnemen van visbestanden van
enkele geselecteerde typewaters uit verschillende biotopen zoals kanalen, stro
mende rivieren, traagstromende polderwaterlopen, afgesneden rivierarmen en
vijvers. In 1991 werd een aanvang genomen met dit visbestandsonderzoek en
visbestandsopnamen werden uitgevoerd op o.a. het Kanaal van Duinkerken
naar Nieuwpoort, de IJzer en de polderwaterlopen van het IJzerbekken, de
Blankenbergse Vaart en de Noordede in de Nieuwe Blankenbergse Polder, het
Groot Geleed en het Bazelaar Geleed in de Grote Westpolder, het Waggelwater
te Brugge, de Oude Leiearmen te Wielsbeke en Ooigem, de Dijle en de Kleine
en Grote Gete. Analyse en resultaatverwerking van deze bestandsopnamen
gecorreleerd aan gegevens van waterkwaliteit, biotische indices, struktuurken
merken van de biotopen, aan- of afwezigheid van paaizones, strukturele belem
meringen op de waterloop, enz... zal toelaten om tot een besluitvorming te
komen zodat duidelijke adviezen naar beleidsopties toe kunnen geformuleerd
worden. Concrete beheersmaatregelen kunnen zijn: de constructie van vistrap
pen en aalgoten, de aanleg van paaiplaatsen, het aanbrengen van aquatische
vegetatie, baggerwerken, bepoting of herintroductie van bepaalde vissoorten,
het uitdunnen van een visbestand, de bouw van waterzuiveringinstallaties, ...
Een aantal van deze beheersmaatregelen werden reeds voorgesteld onder vorm
van adviezen (dr. 2). Vanzelfsprekend moet na het uitvoeren van de milieu
technische maatregelen ook de efficiëntie van de ingreep nagegaan worden via
opvolging van het desbetreffende water en zijn visbestand.
In bepaalde gevallen kan het wenselijk zijn om specifiek de problematiek van de
verspreiding (dr. 1.3) van een welbepaalde (bedreigde) vissoort te bestuderen.
In veel gevallen zal het noodzakelijk zijn om deze soort ook in kwekerijen te
gaan (re)produceren (dr. 1.2). Het kweken van beekforel in het Centrum voor
Visteelt te Linkebeek gekoppeld aan een herintroductieprogramma van deze
soort in Kleine en Grote Gete is daar een goed voorbeeld van.

Het behoud van een evenwichtig en rijkelijk gediversifieerd visbestand is
onmiskenbaar verbonden aan de aanwezigheid van een rijke aquatische en
oevervegetatie. Voor tal van vissoorten is de onderwatervegetatie onmisbaar:
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fytofiel reproducerende soorten hebben ondergedompelde waterplanten nodig
als paaisubstraat voor het afzetten van hun eieren. Eenmaal ontloken, gebrui
ken ook de larven de planten als substraat. Vele juvenielen vinden beschutting
tussen de watervegetatie die hen schuilplaatsen biedt tegen predatoren. Maar
ook adulten van verschillende vissoorten (zoals snoek, zeelt en rietvoorn) leven
tussen ondergedompelde, drijvende of rechtopstaande waterplanten.
Verschillende soorten zijn voor hun voedsel athankelijk van de aquatische vege
tatie, hetzij rechtstreeks door het afgrazen van deze vegetatie, hetzij onrecht
streeks door te predateren op de aan deze vegetatie geassocieerde organismen.
Planten spelen bovendien een essentiële rol in de zuurstothuishouding van het
water.

In deze context werden in samenwerking met het Laboratorium voor Ekologie
der Planten van de KU Leuven planteninventarisaties uitgevoerd in vier gebie
den van aquatisch belang: het Centrum voor Visteelt (viskwekerij van het IBW)

te Linkebeek, de viskwekerijen Lozerheide te Bocholt en De Volharding te
Rijkevorsel (viskwekerijen in beheer van de afdeling Zoetwatervisserij van AMI

NAL) en het Schulensmeer. Telkens werd alleen de aquatische en oevervegetatie
van deze gebieden bestudeerd (met uitzondering van de meeste grassen).

Een algemeen overzicht van de in deze gebieden voorkomende interessante
planten staat weergegeven in Tabel 1.

LINKEBEEK LOZERHEIDE VOLHARDING SCHULENSMEER

IN HET BODEMSUBSTRAAT VERANKERDE ONDERGEDOKEN WATERPLANTEN

Alisma plantago-aquatica
Callitriche obtusangula

Callitriche platycarpa
Callitriche brutia

Callitriche hamulata
Callitriche stagnalis

Ceratophyllum demersum
Charasp.

Eleocharis adcularis
Elodea nuttallii

Elodea canadensis
Myriophyllum spicatum

Nitella
Potamogeton bertholdii

Potamogeton crispus
Potamogeton pectinatus

Potamogeton densus
Potamogeton natans

Potamogeton coloratus
Sagittaria sagittifolia
Sparganium erectum

Sparganium emersum

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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(vervolg) LINKEBEEK LOZERHEIDE VOLHARDING SCHULENSMEER

IN HET BODEMSUBSTRAAT VERANKERDE PLANTEN MET DRIJVENDE BLADEREN

CaUitriche obtusangula + +
Callitriche platycarpa + +

Callitriche brutia + +
Callitriche hamulata
Callitriche stagnalis +

Nuphar lutea + + +
Polygonum amphibium + +

Nympaea alba + +

VERANKERDE PLANTEN MET BOVEN HET WATER UITSTEKENDE BLADEREN OP OEVERPLANTEN

Acorus calamus +
Allisma plantago aquatica + + + +

Allisma lanceolata +
Apium nodiflorum +

Baldel/ia repens +
Barbarea vulgaris + +

Bidens frondosa + +
Bidens tripartita +

Brassica napus +
Callitriche obtusangula + +

Cal/itriche platycarpa + +
Callitriche stagnalis + +

Caltha palustris +
Calystegia sepium + +
Carex acutiformis + + +

Carex echinata +
Carex otrubae +

Carex pseudocyperus +
Carex serotina +

Cerastium fontanum +
Chenopodium rubrum + +

Chenopodium chenopodioides +
Eleocharis acicularis +
Eleocharis palustris + +

Epilobium hirsutum + + + +
Epilobium parviflorum + + + +

Equisetum fluviatile + +
Equisetum palustre + +

Eupatorium cannabinum + + +
Galium palustre + +

Glyceria maxima + +
Gnaphalium luteoalbum +
Gnaphalium uliginosum + + +

Hydrocotyle vulgaris +
Humulus lupulus +

WILDBEHEER 94 VISSTANDBEHEER .I< VISTEELT



(vervolg) LINKEBEEK LOZERHEIDE VOLHARDING SCHULENSMEER

Iris pseudai:orus + + + +
Juncus articulatus + + +

Juncus bufonius + + +
Juncus bulbosus +

Juncus effusus + + + +

Lycopus europaeus + + + +

Lysimachia nummularia + + +
Lythrum salicaria + + + +

Mentha aquatica + + +
Myosotis cespitosa +

Myosotis scorpofdes + + +

Myosoton aquaticum +

Nasturium officinale +
Peplis portula + +

Phalaris arundinacea + + +

Phragmites australis + + + +

Polygonum hydropiper + +

Polygonum minus +

Polygonum mite + + +

Polygonum lapathifolium +

Potentilla anserina +

Potentilla reptans + +

Pulicaria dysenterica + +

Ranunculus aquatilis + +

Ranunculus (Batrachium) +

Ranunculus flammula + +

Ranunculus hederaceus +

Ranunculus repens + + +

Ranunculus sceleratus + + + +

Rorippa amphibia +

Rorippa islandica + + +

Rumex crispus +

Rumex conglomeratus + + +

SagiNaria sagiNifolia +

Salix viminalis + + + +

Scirpus lacustris + +

Scirpus setaceus +

ScuNellaria galericulata + +

Solanum dulcamara + + +

Sparganium erectum + + +

Sparganium emersum +

Spergularia rubra +

Stachys palustris + + +

Symphytum officinale + +

Thalictrum flavum +

Trifolium repens + + + +
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(vervolg) LINKEBEEK LOZERHEIDE VOLHARDING SCHULENSMEER

Typha angustifolia
Typha latifolia

Veronica scutel/ata

VRIJ DRIJVENDE WATERPLANTEN

Lemna minor
Lemna trisulca

Spirodela polyrhiza
Hydrocharis mors-ranae

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ZELDZAME PLANTEN DIE GEEN DEEL UITMAKEN VAN DE TYPISCHE OEVER- OP AQUATISCHE VEGETATIE

Asperula odorata +

Campanula trachelium +

eardamine hirsuta +

Carduus tenuiflorus +
Carex demissa +

Carex echinata
Centaurium erythraea +

Chenopodium bonus-henricus +

Digitalis purpurea +

Erigeron acer
Galium verum +

Gnaphalium luteoalbum
Myricagale +

Oenothera biennis
Paris quadrifolia +

Phyteuma spicatum +
Plantago media + +

Polygonum minus
Potentil/a anglica

Scirpus setaceus +
Spergularia rubra

Stel/aria nemorum +

+

+

+

+
+

+

+

+

+

Tabel 1. Lijst van interessante planten aanwezig in de viskwekerijen van
Linkebeek, Lozen en Rijkevorsel en het Schulensmeer

Het domein van het Centrum voor Visteelt te Linkebeek strekt zich uit over een
oppervlakte van 8.67 ha en omvat een valleikom waardoor de Jezuïetenbeek
vloeit (stroomgebied van de Zenne). In het dal liggen een veertigtal kweekvij
vers, die dienst doen als opkweek-vijvers voor vis en visbroed. Het domein ken
merkt zich door een grote variatie aan biotopen van ontegensprekelijk belangrijk
landschappelijke en ecologische waarde (Foto 1). Vochtige hooipercelen alterne
ren met els-esdoorn bronbos, maar meest kenmerkend zijn de aquatische en
semi-aquatische milieu's en de daarmee geassocieerde plantengemeenschappen
(stromende beek, stilstaande waters, oeverbiotopen, verlandingszones,...).
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(1) Stieperaere en

Fransen (1982),

Standaardlijst van de

Belgische vaatplan

ten met aanduiding

van hun zeldzaam

heid en hun socio

ecologische groep,

Dumortiera 22, 1-44,

1982.

In deze viskwekerij komen een aantal zeldzame tot zeer zeldzame plantesoorten
voor. Vele waterplanten krijgen een zeldzaamheidsindex van 1 of 2 volgens de
tabel voorgesteld door Stieperaere en Fransen (I). Men kan dus stellen dat de
ganse aquatische flora als dusdanig zeer waardevol en uniek is, maar ook niet
aquatische zeldzaamheden (o.a. Stellaria nemorum (Bosmuur), Chenopodium
bonus-henricus (Brave Hendrik), Cardamine hirsuta (Kleine Veldkers),
Phyteuma spicatum (Witte Rapunzel), Asperula odorata (Lievevrouw-bedstro)
en Paris quadrifolia (Eenbes) wijzen op het botanisch waardevolle karakter van
het domein. De grote diversiteit aan biotopen en de zeldzaamheid van verschil
lende planten pleiten zeker voor een verantwoord beheer. Naast de prioritaire
activiteit van het Centrum voor Visteelt als viskwekerij loont het zeker de moei
te om tevens de botanische betekenis van het domein te erkennen en naar
waarde te schatten. Invloeden van buitenaf (o.a. pollutie) moeten daarom ver
meden worden teneinde de vegetatie van het domein intact te bewaren.

Het domein Lozerheide heeft een oppervlakte van 206 ha en situeert zich in de
gemeente Bocholt tussen de Zuid-Willemsvaart en het Kanaal Bocholt
Herentals. De viskwekerij valt onder beheer van de afdeling Zoetwatervisserij
(AMINAL) en omvat een dertigtal kweekvijvers (oppervlakte 12 ha). De herbori
saties wijzen uit dat de flora van het domein rijkelijk gevarieerd is. Van de 133
geïnventariseerde plantesoorten zijn er 79 typisch voor een nat milieu en maar
liefst 30 soorten worden als zeldzaam beschouwd (index::; 2). Houdt men
daarenboven rekening met het voorkomen van soorten zoals Chara, Nitella en
Riccia fluitans (Watervorkje), dan komt men tot een indrukwekkende lijst van
zeldzame planten waarvoor een verantwoord, behoudsgezind beheer wenselijk
is. Het domein Lozerheide kan een belangrijke rol gaan spelen bij het behoud
van talrijke zeldzame plantesoorten en biedt mogelijkheden om - althans voor
een aantal soorten - uitgangsmateriaal te leveren als basis voor natuurbouw
projekten (herintroducties en aanplantingen in gunstige aquatische milieu's).

De viskwekerij "De Volharding" gelegen te Rijkevorsel aan het Kanaal Dessel
Schoten omvat naast een achttal kleiputten, zestien kleinere viskweekvijvers.
De kleiputten worden hoofdzakelijk met regen- en grondwater gevoed. Gezien
de arme zandgrond is het water van deze kleiputten vrij oligotroof. Het water
van de kweekvijvers daarentegen is voedselrijker daar deze vijvers gevuld wor
den met kanaalwater. In het domein "De Volharding" werden er in het totaal
in en rond de viskweekvijvers, de grachten en de kleiputten 84 verschillende
plantesoorten aangetroffen, waarvan 48 soorten typisch zijn voor een nat
milieu. Slechts 7 soorten daarvan zijn echte waterplanten; de rest zijn oever
planten. Opvallend is ook het feit dat rond de kleiputten ongeveer één derde
van alle soorten typische pioniersplanten zijn. Dit is te wijten aan het oligo
troofkarakter van de bodem en de sterk wisselende waterstanden (geringe
neerslag in de voorbije zomers). In de viskweekvijvers zijn geen ondergedom
pelde noch drijvende waterplanten aanwezig. In de kleiputten is de ondergedo
ken flora meestal beperkt tot Eleocharis acicularis (Naaldwaterbies), een typisch
oligotrofe soort. Van de geïnventariseerde plantesoorten kunnen er 22 als zeld
zaam beschouwd worden.
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Het Schulensmeer is een wachtbekken (met een permanente oppervlakte van
90 ha), aangelegd om overstromingen in de depressie van het Schulensbroek te
voorkomen. Het meer situeert zich op de samenvloeiing van Demer, Herk en
Gete. Algemeen mag gesteld worden dat de typische oever- en aquatische vege
tatie van het Schulensmeer uit een gering aantal planten bestaat. Vooral het
aantal ondergedoken en drijvende waterplanten is zeer beperkt. In het meer
zelfvindt men slechts drie verschillende soorten ondergedoken waterplanten:
Ceratophylum demersum (Gedoornd Hoornblad), Potamogeton pectinatus
(Schedefonteinkruid) en Potamogeton crispus (Gekroesd Fonteinkruid). De
waterplanten met drijvend blad zijn beperkt tot Polygonum amphibium
(Veenwortel) en Lemna minor (Klein Kroos). Eutrofiëring is een van de belang
rijkste dispersie limiterende factoren verantwoordelijk voor deze verarmde
aquatische vegetatie in het Schulensmeer. In de lijst der planten waargenomen
in de aanpalende grachten en beken nabij het meer blijkt een grotere soortendi
versiteit te bestaan en ook de begroeiingsdensiteit blijkt duidelijk groter in deze
aanpalende biotopen hetgeen het belang van deze gebieden als paaiplaats voor
bepaalde vissoorten uit het meer voldoende illustreert. De studie formuleert
bovendien aanbevelingen tot reïntroductie van welbepaalde plantesoorten in
afgeschermde zones van het meer.

Als besluit kan gesteld worden dat onze viskwekerijen naast hun functie voor
vis(re)productie, ook belangrijk zijn omwille van hun rijkelijk gediversifieerde
en evenwichtige plantengemeenschappen. Gelet op het essentiële belang van
deze viskwekerijen voor de verspreiding van een aantal zeldzame water- en
oeverplanten is het noodzakelijk dat deze ecosystemen gevrijwaard worden van
verstorende externe invloeden (bv. toevoer van nutriënten).
Er dienen bovendien maatregelen genomen te worden teneinde sterk eutrofe en
qua makrophyten verarmde waters te restoreren. Verschillende beheersvormen
zijn hiervoor mogelijk. Vijverecosystemen met goed ontwikkelde aquatische
vegetatie zijn een noodzaak voor een gediversifieerd visbestand en voor het her
stel van welbepaalde nu in achteruitgang zijnde vissoorten.

1. 2. Zoetwatervisteelt

Het programma zoetwatervisteelt concentreert zich voornamelijk naar de teelt
van die zoetwatervissoorten die op een of andere manier in hun voortbestaan
bedreigd zijn en/of als ecologisch waardevol bestempeld worden (o.a. snoek,
beekforel, winde, enkele van de beschermde vissoorten, ...).
Het is de bedoeling om de kweekrnogelijkheden te evalueren en de noodzakelij
ke randvoorwaarden voor de kweek van deze vissoorten te bestuderen teneinde
de teelt zodanig te optimaliseren dat voldoende individuen kunnen geprodu
ceerd worden om als basismateriaal te gebruiken voor bepoting en herintro
ductie. In dit onderzoek kunnen verschillende stappen onderscheiden worden:
- Verkrijgen en selecteren van een populatie teeltdieren.
- Reproductie induceren, ofwel door nabootsing van de natuurlijke reproduc-

tieomstandigheden, ofwel via hormonale stimuli.
- Verzorging van het broed in aangepaste teeltbekkens.
- Aangepaste voedergift en sanitaire maatregelen ter voorkoming van ziekte.
- Evaluatie van de verdere opgroei in vijversystemen.
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- Selectie van een geschikt biotoop en bepoting ofherintroductie met welbe
paalde soorten.

- Opvolgen van overleving, groei en reproductie van de geïntroduceerde soort
in dat welbepaalde biotoop.

- Evaluatie.

Het programma zoetwatervisteelt vindt plaats in de viskwekerijen van
Linkebeek (Centrum voor Visteelt), Bocholt (viskwekerij Lozerheide),
Rijkevorsel (viskwekerij De Volharding) en Bokrijk (Provinciaal Domein).

Het Centrum voor Visteelt te Linkebeek heeft in dit programma duidelijk een
centrale rol. Door de goede kwaliteit en de koude temperatuur van het bron
water is deze kwekerij in staat om zelfs Salmoniden (o.a. beekforel) en andere
gevoelige vissoorten te kweken. Mits de nodige aanpassing beschikt het
Centrum bovendien over de faciliteiten om dit onderzoek uit te voeren
(opkweekvijvers, Dubisch paaivijvers, incubatoren, kweekinstallaties voor
broed, stockeerbakken, atelier, laboratorium, '00), zodat de kwekerij een duide
lijke broedkamerfunctie heeft. In deze kwekerij worden de larven geprodu
ceerd die later in de vijvers van de andere kwekerijen verder zullen opgroeien.
In 1991 was de kweek voornamelijk geconcentreerd rond de productie van
snoekbroed en éénzomerige winde (Tab. 2), maar ook de kweek van één- en
tweejarige beekforelleverde genoeg uitgangsmateriaal om met succes deze soort
te introduceren op het bekken van Kleine en Grote Gete. Evaluatie van de
overlevingskansen en reproductiemogelijkheden van deze uitgezette beekforel
populatie maakt het onderwerp uit van toekomstig onderzoek.

SOORT

Snoekbroed
Zesweekse snoek
Winde (éénzomerig)
Beekforel (éénjarig)
Beekforel (tweejarig)
Karper (éénzomerig)
Karper (meerjarig)
Grondel (éénzomerig)
Grondel (meerjarig)

AANTAL

128600
632

1032
2000

500
10000

135.9 kg
5787
1344

MIN

lcm
2cm

6.5 cm
14cm
2cm

2.1 kg
5cm
9cm

MAX

7cm
8cm

12 cm
25cm
3cm

7.3 kg
9cm

13 cm

UITZETTING

Vlaanderen
Vlaanderen
Bokrijk
Kleine en Grote Gete
Kleine en Grote Gete
Bokrijk
Bokrijk
Bokrijk
Bokrijk

Tabel 2. Productiecijfers van uitzetbare vis in het Centrum voor Visteelt te
Linkebeek tijdens het kweekseizoen 1991.

1. 3. Onderzoek naar specifieke problemen betreffende palingpopulaties.

Reeds verschillende jaren blijkt dat de toestand van de Europese paling Anguilla
anguilla in veel Europese waters kritiek is. Meest dramatisch is de ernstige achter
uitgang van de palingstocks, een gegeven dat weerspiegeld wordt in alle ontwik
kelingsstadia van de paling, zowel op het niveau van de leptocephali trek in de
oceaan, de glasaalmigratie in de estuaria, de inlandse stocks aan gele aal en de
naar zee wegtrekkende zilverpaling. Naast slechte waterkwaliteit, achteruitgang
van geschikte palingbiotopen en belemmeringen op de migratieroutes worden
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ook pathologische problemen vernoemd als mede verantwoordelijk voor deze
achteruitgang. Vooral het invoeren van uitheemse pathogenen (parasieten,
bakteriën of virussen) via ongecontroleerde invoer, transport of uitzetting van
buitenlandse pootaal heeft in het verleden veel aalpopulaties schade berokkend.
Over de effektieve schade en het gevolg ervan voor deze palingpopulaties is ech
ter nog maar weinig éénduidige wetenschappelijke evidentie.

In Vlaanderen geniet de paling sinds jaren een grote populariteit onder hengel
sportbeoefenaars en onlangs is ook hier belangstelling gerezen tot het kweken
van paling op economische schaal. Nochtans is de toestand van de palingpopu
laties in Vlaanderen er de laatste jaren niet op verbeterd en worden dezelfde
knelpunten ervaren: de glasaalmigratie op de IJzer is teruggevallen op ongeveer
5% van de oorspronkelijke hoeveelheden die nog voor de tachtiger jaren kon
den waargenomen worden.
In dit verband wordt de functie van het Nieuwpoortse sluizencomplex als
monitorstation voor de glasaaltrek op internationaal niveau als zeer belangrijk
ervaren. Dergelijke kleine vangststations bieden het voordeel dat zij vrij nauw
keurige observaties toelaten en dat fluctuaties in glasaalaanvoer representatief
zijn voor de glasaalinflux in andere grote Europese estuaria waar wetenschap
pelijk verantwoord bemonsteren veel moeilijker ligt (o.a. ook door de aanwe
zigheid van commerciële glasaalvangst). Het is daarom zeer belangrijk dat de
jaarlijkse observaties die sinds 1964 elk voorjaar te Nieuwpoort verricht worden
ook in de toekomst verzekerd blijven. Uit recent onderzoek blijkt bovendien
ook op andere plaatsen in Vlaanderen (o.a. de Schelde) nog glasaal te migreren.
Ook hier dient onderzocht te worden in welke mate fysische barrières (o.a.
sluisdeuren, stuwen, kleppen, ...) door glasaal kunnen overbrugd worden.
Omwille van zijn uitgesproken migratie-activiteiten en zijn enigszins apart
zwemgedrag worden de palingpopulaties sterk beïnvloed door de aanwezigheid
van fysische belemmeringen. Enerzijds limiteren deze de verspreiding van
paling in zijn opgroeigebieden in het binnenland en anderzijds verhinderen zij
de zeewaartse migratie van schieraal noodzakelijk voor het in stand houden van
de soort.
Gezien de drastische achteruitgang van de palingbestanden wordt daarom op
internationaal niveau (FAO, European Inland Fisheries Advisory Commission,
Working Group on Eel) gepleit voor een gecoördineerde Europese samenwer
king teneinde een betere migratie mogelijk te maken en biotoopverbetering
voor de paling na te streven.
Dezelfde werkgroep wijst er bovendien op dat de morfologie, de levenswijze en
de voedingsgewoonten van paling deze vissoort bijzonder gevoelig maken aan
verontreiniging door polluenten. Paling is zeer geschikt als indicator van bio
accumuleerbare contaminanten zoals zware metalen, pesticiden en organo
chloorresiduen. In sommige gevallen kunnen de concentraties van die stoffen
van die aard zijn dat herhaalde consumptie van deze paling afgeraden dient te
worden. Een onderzoek over de toestand in Vlaanderen is zeker gewenst. Op
internationaal vlak wordt er aangedrongen dat de EIFAC lidstaten onderzoek in
verband met deze materie zouden aanmoedigen en dat de resultaatweergave en
de staalname- en analysemethodologie zouden gestandaardiseerd worden.
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In antwoord op de internationale vraag en met het oog op het verbeteren en
herstellen van de palingstand in Vlaanderen werd in 1991-1992 een intensifiëring
van een systematisch palingonderzoek doorgevoerd. Samenvattend situeren de
aspecten van dit onderzoek zich op volgende vlakken:
1. In het voorjaar, kwantificatie van de glasaaloptrek op de IJzer e.a. en uitzet

ten van deze glasaal in geschikte biotopen.
2. Het op regelmatige wijze nagaan van de verspreiding van paling met het oog

op het opvolgen van de evolutie van palingbestanden, rekening houdend
met beïnvloedende factoren (waterkwaliteit, bereikbaarheid van opgroeige
bieden, ...) en ter bepaling van biotoopkarakteristieken.

3. In het najaar, monitoring van de schieraaltrek: onderzoek naar kwantiteit,
migratieroutes, migratiebelemmeringen, ...

4. Evalueren en kwantificeren van in situ getroffen maatregelen ter bevorde
ring van de palingstand, van zijn biotoop en van zijn migratiemogelijkhe
den. De complexe afwateringssituatie in gesaneerde en te saneren polderge
bieden (dr. IJzerbekken) leent zich uitermate tot dit onderzoek en tot het
nemen van concrete maatregelen in dit verband.

5. Onderzoek naar het voedingsregime van glasaal en jonge paling.

1. 3. 1. Glasaalonderzoek.

1. Op Europese schaal kon op het begin van de tachtiger jaren een drastische
achteruitgang van het aantal binnenkomende glasaaltjes vastgesteld worden.
Het teruglopen van het aantal migrerende glasaaltjes die in het voorjaar de
Europese rivieren binnentrekken bleef tijdens het laatste decennium onvermin
derd voortduren.
Binnen de schoot van de European Inland Fisheries Advisory Commission
(ElFAC, 1989) groeide dan ook internationale bezorgdheid en de vertegenwoor
digde lidstaten werden opgeroepen om alles in het werk te stellen om ten eerste
informatie te verzan1elen omtrent de glasaalstocks en ten tweede de migratie
mogelijkheden van deze glasaal te bevorderen.

2. Vlaanderen beschikt over een ideale bemonsteringsplaats voor glasaal: het
sluizencomplex aan de monding van de IJzer de Nieuwpoort. Sedert 1964 wordt
hier jaarlijks (eerst door het Ministerie van Landbouw, en later door de
Zoetwatervisserijdienst) glasaal bemonsterd om uit te zetten in Vlaanderen.
Rond de jaren tachtig werd het algauw duidelijk dat de in Europa waargeno
men daling van het aantal migrerende glasaal zich ook - en niet in geringe mate
- aan de Nieuwpoortse sluizen zou manifesteren. Op dit ogenblik bedraagt de
jaarlijkse migratie van glasaal op de IJzer slechts een fractie van hetgeen voor
1980 kon waargenomen worden.

3. Ondanks deze alarmerende gegevens werden ook enkele meer hoopgevende
waarnemingen gedaan. Zo kon worden vastgesteld dat ter hoogte van Doel
migrerende glasaal aanwezig was. Preliminaire bevissingsexperimenten (in de
Antwerpse sluizen en het Galgewiel) in het voorjaar van 1990 hadden de aanwe
zigheid van glasaal op de Schelde duidelijk bewezen. Ook meer stroomop
waarts, ter hoogte van Schellebelle, was reeds melding gemaakt van opkomende
glasaal.
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4. Niettegenstaande de achteruitgang van onze glasaalstocks proberen jaarlijks 
elk voorjaar opnieuw - honderdduizenden tot miljoenen glasaaltjes onze rivie
ren op te trekken. Hun succes en hun groei is, zoals bij alle levende organismen,
aan talloze ecologische wetmatigheden (voedselaanbod, abiotische factoren,
predatiedruk, ziektes,...) onderworpen. Het succesvol migreren van deze glas
alen zal in belangrijke mate het op peil blijven van het palingbestand van de
volgende jaren beïnvloeden. Doch ook de mens heeft in belangrijke mate een
invloed gehad op het migratie- en kolonisatiepotentieel van de palinglarven:
door het construeren van fysische barrières die glasaal tegenhouden of zijn
migratie bemoeilijken (sluizen, dammen, pompen,... ), door waterverontreini
ging, door het invoeren van uitheemse pathogenen, etc...
Momenteel trachten visserijbeheerders door vangst en verdeling van glasaal
naar moeilijk bereikbare gebieden, de verspreiding van de glasaal in de hand
werken.

5. Op initiatief van het Centraal Comité van het Visserijfonds en de Provinciale
Visserijcommissie werd in 1991 een onderzoek uitgevoerd in samenwerking met
Laboratorium voor Ekologie en Aquacultuur van de KU Leuven dat wil bijdra
gen tot een evaluatie van de hoeveelheden optrekkende glasaal en tot het maken
van een eerste inventarisatie van plaatsen in Vlaanderen waar nog glasaal bin
nentrekt, met speciale aandacht voor de factoren die remmend werken op deze
migratie. Dit onderzoek werd in 1992 door het Instituut voor Bosbouw en
Wildbeheer verdergezet.

Teneinde monitorstations te vinden waar glasaal op de meest praktische wijze
kan bevist worden gebeuren op verschillende plaatsen in Vlaanderen (o.a.
Nieuwpoort, Blankenberge, Oostende, Zeebrugge, Antwerpse sluizen, Kallo
sluis en te Wichelen) gelijktijdige en gestandaardiseerde staalnames. Het onder
zoek bracht volgende conclusies aan het licht:

1. De glasaalvangsten aan de IJzersluizen te Nieuwpoort waren in 1991 en 1992
buitengewoon laag. In totaal werd in 1991 slechts 13 kg en in 1992 18 kg glasaal
gevangen.
Gezien de grote bevissingsinspanning is het waarschijnlijk dat deze lage vang
sten ook representatief zijn voor de totale migratie van glasaal op het
IJzerestuarium, m.a.w. de sinds 1980 ingezette trend van een sterk gereduceerde
glasaalmigratie op de IJzer blijft zich bestendigen en is te beperkt om de inland
se palingstocks op peil te houden.

2. Door de goede kwantificeerbaarheid van de hoeveelheid optrekkende palin
gen op de IJzer heeft Nieuwpoort een belangrijke monitorfunctie. Met het slui
zencomplex beschikt Vlaanderen over een monitorstation van internationaal
belang dat al sedert 1964 op een vrij gestandaardiseerde wijze gegevens verza
melt over de glasaaloptrek. De waarnemingen geven een goed beeld van de jaar
lijkse schommelingen van de glasaalmigratie naar het Europese continent (Fig. 1).

3. Naast de IJzer blijkt ook op andere localiteiten in Vlaanderen glasaalmigratie
voor te komen. Aan de kust werden glasaaltjes gevangen aan sluizen te
Oostende, Blankenberge en Zeebrugge. Sommige van deze plaatsen zouden na
nader onderzoek zeker ook kunnen fungeren als monitorstation. Ook op de
Schelde blijkt er glasaal op te trekken. De glasaaltrek op dit stroombekken was
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TOTALE VANGST (kg)

1200

moeilijker kwantificeerbaar (de migratieroutes zijn immers niet exact gekend
en bovendien blijkt 1991 een arm glasaaljaar te zijn). Het lijkt aangewezen om
op dit estuarium andere bevissingsmethodes toe te passen.
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Figuur 1. Totale jaarvangst en maximale dagvangst van glasaal (in kg) ter hoogte
van de IJzersluizen in Nieuwpoort (periode 1964-1991).

4. Uit het onderzoek blijkt dat de glasalen zich ter hoogte van de sluizen en sas
sen accumuleren. Dit kon waargenomen worden o.a. nabij de Iepersluis
(Nieuwpoort), het Sas Slijkens (Oostende), de Zeesluis (Zeebrugge) en in min
dere mate aan de sluizen van Antwerpen. Naast het feit dat deze plaatsen
gemakkelijke bemonsteringen mogelijk maken, vormen deze constructies
moeilijk te overbruggen belemmeringen voor de glasaal op weg naar de binnen
wateren. Normaal laat de glasaal zich bij opkomend tij meevoeren met de land
inwaartse stroming. Door de constructie van sluizen is dit onmogelijk en accu
muleert de glasaal voor de deuren. Vooral de moderne, goed afsluitbare sluizen
vormen een belangrijke hinderpaal voor de glasaaltrek. Bevissing en heruitzet
ting van deze glasaal in het binnenland biedt nu een (voorlopige) oplossing.
Een duurzame verheteringvan de migratiemogelijkheden van glasaal naar de
opgroeigebieden vereist nochtans een opheffing van de fysische barrières door
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middel van migratiebevorderende aanpassingen.
Het is wenselijk dat voor een aantal strategische punten waar glasaal binnen
komt, er in overleg met de bevoegde instanties (Polderbestuur en de Diensten
der Binnenwateren) nagegaan wordt in hoeverre de natuurlijke migratieroutes
terug geopend kur.nen worden .(door de constructie van vispassages, aalgoten
of aalpijpen, of nog door het gedeeltelijk openstellen van bepaalde sluizen tij
dens piekperiodes van migratie).
Door aangepaste beleidsmaatregelen kan de migratie van glasaal in Vlaanderen
terug mogelijk gemaakt worden, hetgeen zal resulteren in natuurlijke recrute
ring van paling in het binnenland en een evenwichtig palingbestand. Bepoting
met in het buitenland aangekochte of in Nieuwpoort gevangen glasaal zou men
dan sterk kunnen reduceren of zou zelfs overbodig worden.

1. 3. 2. Palingbestanden in het IJzerbekken en beïnvloedende factoren.

Om het palingbestand te evalueren wordt een methode ontwikkeld waarbij op
een representatief gekozen aantal punten, verspreid over het IJzerbekken, de
palingstand op regelmatige tijdstippen bemonsterd wordt. Op termijn levert
het systematisch toepassen van de methode belangrijke gegevens over de evolu
tie van het palingbestand in het bijzonder en van het visbestand in het alge
meen, alsook over de faktoren die er een invloed op uitoefenen (waterkwaliteit,
fysische barrières). Bovendien kan de methode, bekeken in een ruimer tijdska
der, beschouwd worden als biologische monitoring methode waarmee kwali
teitsobjectieven kunnen nagestreefd (herbepotingsadvies, biotoopverbetering)
en gekontroleerd worden (populatiestruktuur, soortendiversiteit).

Verspreiding van paling over het IJzerbekken.

Paling blijkt ruim verspreid voor te komen in de waterlopen van het
IJzerbekken. Figuur 2 toont 13 van de 14 onderzochte lokaliteiten verspreid
over het IJzerbekken waar paling bij de bemonsteringen aangetroffen wordt.
Op de Handzarnevaart wordt geen paling, noch andere vis gevangen.

Populatiedensiteit en -structuur.

Gebruik makend van het principe van de "catch per unit of effort" (CPUE)

wordt op een gestandaardiseerde wijze verschillende waters vergeleken. Uit de
resultaten blijkt dat op de Grote Beverdijk (CPUE 0.187 kg/fuikJdag). zowel wat
betreft aantal als biomassa nog een belangrijk palingbestand voorkomt. Ook de
Poperingse Vaart (CPUE 0.129 kg/fuik/dag) en het Ieperkanaal (CPUE 0.130

kg/fuik/dag) zijn waters met een goed palingbestand. Op de Lovaart, de IJzer
ter hoogte van de uitmonding van de Haringse Beek, de Stenensluisvaart, de
Boezingegracht, de Kemmelbeek en Martjevaart is het palingbestand matig
(CPUE van 0.033 tot 0.069 kg/fuikJdag). Het palingbestand blijkt klein te zijn op
de Slopgatvaart. de Walevaart en de IJzer ter hoogte van Ter Vate (CPUE van
0.002 tot 0.022 kg/fuik/dag). Op de Handzarnevaart is het zeer bedenkelijk
gesteld met het visbestand in het algemeen.
De lengte frekwentie distributie van de palingen uit de Grote Beverdijk, de
Heidebeek. de Lovaart, de Haringse Beek, de Poperingse Vaart en het
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Figuur 2. Het voorkomen van paling in de vangsten op de 14 bemonsterings

plaatsen in het IJzerbekken.
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Ieperkanaal toont de populatiestructuur van de palingbestanden in deze waters
(Fig. 3). De grootste spreiding wordt gevonden op de Grote Beverdijk nl. tus
sen 26 en 58 cm. Op de andere plaatsen situeert de lengte van de palingen zich
in hoofdzaak tussen 26 en 42 cm.
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Figuur 3. Lengte-frekwentiedistributie van palingen gevangen op de Haringse
beek, de Poperingse vaart, de Lovaart, het Ieperkanaal, de Heidebeek en de
Grote Beverdijk.
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Mortaliteiten.

Tijdens het onderzoek blijkt bij kontrole de inhoud van vrij veel fuiken, waar
mee de bestanden bemonsterd worden. dood te zijn. Dit is een abnormaal
fenomeen bij een aanvaardbare waterkwaliteit. Onder normale omstandighe
den, bij de gemeten watertemperaturen, zal paling wnder problemen geduren
de verschillende weken (maanden) overleven. De waargenomen mortaliteiten
vertonen in veel gevallen een alles of niets karakter. Dit is een aanwijzing dat
een oorzakelijk verband met de waterkwaliteit kan verondersteld worden.
Vermits de in een fuik gevangen paling gedurende een week de invloed onder
gaat van de waterkwaliteit. is de methode. en de ermee bekomen mortaliteitsge
gevens. bruikbaar als biologische monitoring van de waterkwaliteit.
Geen palingrnortaliteiten worden genoteerd bij de vangsten op de Slopgatvaart.
de Grote Beverdijk, de Heidebeek en de Stenensluisvaart. Bij de vangsten op het
Ieperkanaal is 97.4% van de palingen levend. Bij de vangsten van Martjevaart.
de Poperingse Vaart, de Kemmelbeek. De Haringse Beek. de Boezingegracht en
de Walevaart worden overlevingen genoteerd van 33,3% tot 71.4%.
Op de Lovaart met 91.3% mortaliteit in de vangsten. schijnt de wisselende
waterkwaliteit kritiek te zijn voor de overleving van paling alhoewel dit water
(op basis van de epuB) een potentieel heeft voor paling. De Handzamevaart.
waar geen paling noch andere vis gevangen werd. kan beschouwd worden als
biologisch dood.
Uit deze gegevens blijkt dat de slechte waterkwaliteit op veel plaatsen in het
IJzerbekken een zeer grote impact heeft op de palingpopulaties. De resultaten
illustreren de enorme fluktuaties in waterkwaliteit met kortstondige maar acute
pieken van slecht.water, waardoor het visbestand genoodzaakt wordt om
vluchtmogelijkheden op te zoeken. In veel gevallen zijn deze vluchtwegen ech
ter niet bereikbaar (o.a. door fysische obstrukties zoals stuwen of kleppen. of
door verlanding van zijgrachten). .

Andere vissoorten.

Naast paling werden op de verschillende staalnameplaatsen nog 11 andere vis
soorten gevangen.
Paling (Anguilla anguilla) en kroeskarper (Carassius carassius) komen nog alge
meen voor op respektievelijk 13 en 11 plaatsen van de in totaal 14 staalname
plaatsen. Blankvoorn (Rutilus rutilus) komt nog op 8 plaatsen voor. Brasem
(Abramis brama), zeelt (Tinca tinca) en baars (Perca fluviatilis) worden op 5
plaatsen in de vangsten teruggevonden. Karper (Cyprinus carpio) op 4 plaatsen.
Snoek (Esox lucius) en grondel (Gobio gobio) op 3 plaatsen. Driedoornige ste
kelbaars (Gasterosteus aculeatus) op 2 plaatsen en bot (Platichthys flesus) en blei
(Abramis bjoerkna) worden elk op 1 plaats gevonden.
De vangsten zijn het meest gediversifieerd op het Ieperkanaal waar 9 van de 12

vermelde soorten gevonden worden. Hierna volgt de Kemmelbeek met 7 soor
ten, de Grote Beverdijk en de Poperingse vaart elk met 6 soorten. Vijf soorten
op de IJzer (Ter Vate) en de Boezingegracht. Vier soorten op Martjevaart en de
Slopgatvaart. Drie soorten op de Heidebeek, de Walevaart. de Stenensluisvaart.
de Lovaart en de Haringse-Beek. Zoals reeds eerder opgemerkt werd niets
gevangen op de Handzarnevaart.
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1. 3. 3. Migratie van schieraal.

Aangezien paling niet kunstmatig kan gereproduceerd worden, vormt de hoe
veelheid wegtrekkende adulte paling de enige garantie tot het in stand houden
van de soort.
Sedert enkele jaren wordt op internationaal niveau (PAO, European Inland
Fisheries Advisory Commission, Working Group on Eel) met nadruk gepleit
voor een gecoördineerde Europese samenwerking teneinde een betere migratie
van schieraal mogelijk te maken.

In Vlaanderen werden tot nog toe geen wetenschappelijke gegevens verzameld
betreffende de schieraalmigraties. In tegenstelling met andere landen is de
beroepsvisserij hier onbestaande, zodat vangstgegevens uit deze sector ontbre
ken.

Faktoren die de trek beïnvloeden.

De palingtrek is sterk seizoenaal gebonden. Schieraal migreert in hoofdzaak
gedurende het najaar en tijdens de nacht, van één uur na zonsondergang tot
anderhalf uur voor zonsopgang. De hoogste aktiviteit wordt waargenomen tij
dens een vrij korte periode, nl. tussen zonsondergang en de opkomst van de
maan.
De maanstand oefent eveneens een grote invloed uit op het trekgedrag van de
paling. Er zijn indikaties om te stellen dat deze invloed niet alleen het gevolg is
van een verschil in lichtregime maar dat effektief ook de maandelijkse ritmici
teit van de maan zijn invloed heeft. Hoogtepunten van migratieaktiviteit situ
eren zich doorgaans tijdens een laatste kwartier maanstand.
Tal van hydrologische en meteorologische faktoren worden vermeld als moge
lijke faktoren die hun weerslag hebben op de palingtrek. De waterstroming is
de voornaamste hydrologische parameter die de migratie van de schieraal beïn
vloedt. Het aantal migrerende palingen is groter in periodes van hoogwateraf
voer.
Het is daarom duidelijk dat hevige regenval of dooi van sneeuw of ijs met ver
hoogde waterstroming tot gevolg, een positieve invloed zal hebben op de hoe
veelheid wegtrekkende schieralen.

Kwantificatie en structuur van de schieraalpopulatie.

De schieraaltrek in het Blankaartbekken, deelgebied van het IJzerbekken, situ
eert zich in perioden met overvloedige regenval. Bij het bemalen van het pol
dergebied ontstaat in de polderwaterlopen een stroming waarop de schieraal in
beweging komt. De trek is massaal en siteert zich voornamelijk tijdens de twee
de nacht na het in werking stellen van de pompen te Woumen (althans voor de
hoofdmigratieroute via de Stenensluisvaart). Tijdens deze nacht trekt 88% van
de schieraal weg. In vergelijking met produktiecijfers van stroomgebieden in
het buitenland blijkt het Blankaartbekken zeer produktief te zijn voor schieraal.
De hoeveelheid uit het gebied wegtrekkende adulte paling wordt berekend op
minstens 2.5 kglha wateroppervlakte.
Figuur 4 stelt de bimodiale lengte-frekwentiedistributie voor van de schieraal
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gevangen op de Stenensluisvaart. De minimum lengte bedraagt 36 cm, de maxi
mum lengte 90 cm. Alhoewel geen geslachtsbepaling werd uitgevoerd door een
inwendig onderzoek, kan vermoed worden dat de klasse 36 cm tot 46 cm inge
nomen wordt door mannelijke exemplaren (gemiddelde lengte 39)7 ± 1,8 cm;
gemiddeld gewicht 120 ± 21 g) en de klasse groter dan 46 cm door vrouwelijke
exemplaren (gemiddelde lengte 56.1 ± 12-4 cm; gemiddeld gewicht 426 ± 424 g).
Aldus blijken 28.8% van de vangsten te bestaan uit vrouwelijke exemplaren en
70.4% uit mannelijke.

40

30 • zilverpaling Stenensluisvaart

20

10

o ~PM __ ~~# __ ~PM_~~~~~g~n~~~~h~NU~PM~~=
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Figuur 4. Lengte-frekwentiedistributie van schieraal gevangen ter hoogte van de
Stenensluisvaart (afwatering Blankaartbekken) op hun migratietocht naar de
Sargassozee.

Belemmeringen voor de migratie.

Vermits paling een migrerende vissoort is) is het uiterst belangrijk dat er zich
op de migratieroute naar zijn voortplantingsgebied (Sargasso Zee) geen fysische
barrières bevinden. In het poldergebied rond de IJzer) met het complexe afwa
teringsstelsel, blijken een aantal knelpunten voor te komen die een vlotte
migratie van de geslachtsrijpe paling belemmeren (o.a. het pompgemaal voor
de bemaling van het Blankaartbekken, het centraal pompgemaal voor de afwa
tering van de polder Noordwatering van Veurne) sluizen) stuwen)... ).
Slechts een kleine fraktie van de uit het Blankaartbekken wegtrekkende schier
aal bereikt op dit ogenblik levend de zee. Om de trekroutes terug open te stel
len voor migrerende paling dienen prioritair oplossingen gezocht te worden
voor de fysische barrières.
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Migrerende vissen lopen ernstige beschadigingen op wanneer zij op hun trek
route obstakels dienen te passeren met bewegende onderdelen (vb. pompen of
turbines). Dit aspekt vormt een probleem dat ontegensprekelijk aan de orde is
in het kader van de palingproblematiek in het IJzerbekken. Immers, de migre
rende aal moet tijàens zijn weg naar zee op een aantal plaatsen voorbij pomp
gemalen welke instaan voor de ontwateringen van de poldergebieden. Juist de
lengte van schieralen maakt hen gevoelig voor beschadigingen door de schroef
bladen van vb. centrifugaal pompen.
Op de Stenensluisvaart aan de uitmonding in de IJzer bevindt zich een pomp
gemaal waarmee het poldergebied, dat het Blankaartbekken omvat, dient ont
waterd te worden. Praktisch alle schieraal die zich in dit gebied bevindt,
migreert via de Stenensluisvaart en passeert op weg naar de Sargasso Zee dit
pompgemaal. Bij kontrole bleken alle schieralen gedeeltelijk vermalen of ver
toonden beschadigingen (snijwonden, kneuzingen van de wervelkolom) welke
ze niet overleven (Foto 2). Fysische barrières o.a. pompgemalen blijken een zeer
destruktieve invloed te hebben op de migrerende schieraalpopulatie. Door de
aanwezigheid van een pompgemaal, zonder voorzieningen om vispassages toe
te laten, wordt de waarde van dit uiterst produktieve gebied voor schieraal zeer
negatief beïnvloed.

In tweede instantie, gezien de nefaste gevolgen van pompgemalen op de trek
mogelijkheden van paling, vormt de visserij een belemmering voor schieraal.
Uit de vangstgegevens en in funktie van de bevissingsintensiteit blijkt dat een
aanzienlijk deel van de migrerende schieraalpopulatie door de visserij kan weg
gevangen worden.

Anguillicola infectie bij schieraal.

Bij kontrole van de infectiegraad bij migrerende schieraal met de zwemblaas
worm Anguillicola crassus blijkt dat in 1991 96% van de schieralen geïnfecteerd
zijn met deze parasitaire worm. In samenwerking met het Laboratorium voor
Ecologie en Aquacultuur (KU Leuven) wordt onderzocht in hoeverre deze
Anguillicola besmetting de migratie-mogelijkheden door een verminderde con
ditie van de palingen kan beïnvloeden.

1. 3. 4. Knelpunten voor vismigraties in het IJzerbekken.

De complexe afwateringssituatie in gesaneerde en te saneren poldergebieden in
het IJzerbekken leent zich uitstekend om konkreet in te spelen op de op inter
nationaal vlak gestelde vraag (FAO, European Inland Fisheries Advisory
Commission, Working Group on Eel) dat EIFAC lidstaten inspanningen zouden
doen teneinde een betere migratie van paling mogelijk te maken en biotoopver
beteringen voor deze soort na te streven.
Omwille van zijn uitgesproken migratie-aktiviteiten en zijn enigszins apart
zwemgedrag worden de palingpopulaties sterk beïnvloed door de aanwezigheid
van fysische barrières.
Enerzijds limiteren zij de optrek van glasaal in de rivieren en de verspreiding
van gele aal in het binnenland en anderzijds verhinderen zij de zeewaartse
migratie van schieraal, noodzakelijk voor het in stand houden van de soort.
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In de richtnota van de Gemeenschapsminister van Leefmilieu, Natuurbehoud
en Landinrichting betreffende de "Groene Hoofdstruktuur van Vlaanderen"
worden overstroombare gebieden zoals de vallei van de IJzer, de
Handzarnevaart en een deel van de Polder Noordwatering van Veurne bijzon
der kansrijk geacht als natuurkerngebied of als natuurontwikkelingsgebied.
Naast het verbeteren van het visbiotoop (waterkwaliteit, paaiplaatsen,... )"
draagt het voor vissen bereikbaar maken van deze gebieden, in het bijzonder
migrerende vissoorten, bij tot een duurzame ontwikkeling van een "Groene
Hoofdstruktuur". Een wetenschappelijke onderbouwing van de funktionele
landschaps-ekologische benadering van deze "Groene Hoofdstruktuur" zal een
belangrijk thema zijn van het "Impulsprogramma Natuurontwikkeling", dat in
uitvoering van het Mina-Plan wordt opgestart.
In dit kader wordt gestart met een inventarisatie van de knelpunten voor vismi
graties. In het IJzerbekken vormt het sluizencomplex "De Ganzepoot" te
Nieuwpoort het meest prioritaire knelpunt voor glasaalmigraties vanuit zee
stroomopwaarts naar het binnenland. Merkwaardig genoeg schijnt de glasaal
in hoofdzaak te migreren naar de IJzer. Een technische aanpassing waarbij vis
passagemogelijkheden voorzien worden is bij zeesluizen zeer moeilijk te realise
ren omwille van hun functie als waterkering en omwille van de getijdewerking.
De mogelijkheden van wijzigingen in het bedieningsregirne van deze zeesluis
om vismigraties, in het bijzonder glasaal, mogelijk te maken worden bestu
deerd.
In de poldergebieden van het IJzerbekken situeren zich een aantal fysische bar
rières die vismigraties belemmeren ofverhinderen en/of schade toebrengen aan
de visstand. Rekening houdend met deze schade kan de impact van pompge
malen, uitgerust met centrifugaal pompen, vrij ernstig genoemd worden.
Een belangrijk knelpunt vormt het centraal pompgemaal te Nieuwpoort, uitge
rust met centrifugaal pompen. Dit pompgemaal staat in voor de afwatering
van een groot deel van de Polder van de Noordwatering van Veurne. Het
pompgemaal "De Zilveren Speye", eveneens uitgerust met centrifugaal pom
pen, beïnvloedt een gedeelte van de Polder van de Watering van Vladslo
Ambacht. Het eerder besproken pompgemaal op de Stenensluisvaart beïn
vloedt het afwateringsgebied van het Blankaartbekken. Dit pompgemaal ver
oorzaakt omzeggens totale sterfte bij de uit het Blankaartbekken wegtrekkende
schieralen.
In tweede instantie zijn meer stroomopwaarts gelegen knelpunten (sluisdeuren,
ebbedeuren, gronddammen, stuwen) aan de orde. De belangrijkste knelpunten
in het geïnventariseerde gebied zijn de stuwen op de Kemmelbeek, de grond
dammen tussen Martjevaart en de Engelendelft, de sluis tussen de Kreek van
Nieuwendamme en de Vladslovaart en de complexe situatie rond het water
spaarbekken "De Blankaart".
Naast het verbeteren van de waterkwaliteit, kunnen milieutechnische maatrege
len (openstellen en inrichtingen van paaiplaatsen, inrichten van oevers, tegen
gaan van verlanding door baggeren en ruimen,... ) getroffen worden om ekolo
gisch interessante biotopen voor vissen te creëren. Gelet op de fluktuaties in de
waterkwaliteit is d~_ruirning van verlande polderwaterlopen en grachten als
beheersmaatregel (openstellen van vluchtroutes) heel belangrijk. Oude
IJzerarmen zijn eveneens interessant wanneer ze terug opengemaakt worden en
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ingericht als paaiplaatsen voor vissen. Ook bij het ontwerp van oevers en dijken
kan aandacht besteed worden om ondiepere gedeelten als paaiplaatsen voor vis
sen in te bouwen. Het teloorgaan van deze noodzakelijke vluchtwegen en paai
plaatsen legt een ernstige hypotheek op het tot stand komen van natuurlijke en
evenWichtige visbestanden.

1. 3. 5. Voedingsregime van glasaal en jonge paling.

In samenwerking met het Laboratorium voor Ekologie en Aquacultuur van de
KU Leuven en de afdeling Zoetwatervisserij van AMINAL is een onderzoek uitge
voerd naar het voedselregime van glasaal en jonge paling, gestockeerd in
opkweekvijvers. Hiertoe zijn op de viskwekerij De Volharding te Rijkevorsel in
het voorjaar twee vijvers bezet met glasaal bij verschillende bezettingsdensitei
ten. Op regelmatige tijdstippen van het jaar zijn palingen uit beide vijvers
bemonsterd. De maaginhoud is zowel kwalitatief als kwantitatief geanalyseerd.
Gelijktijdig is ook het voedselaanbod in de vijvers geëvalueerd door analyse van
benthos Ö36 bodemstalen) en planktonmonsters. Algemeen mag aangenomen
worden dat een grote verscheidenheid aan organismen als prooi gebruikt wor
den. Uit de resultaten blijkt duidelijk dat de densiteiten van de aanwezige
plankton- en benthosorganismen sterk over het seizoen fluctueren en dat deze
successiepatronen het voedselregime van de paling sterk beïnvloeden. Uit ver
schillen waargenomen tussen de vijvers onderling kan aangetoond worden dat
er een uitgesproken predatie-effect bestaat van de palingen op hun prooien: in
de dens bezette vijverconditie zijn Cladocera, Ostracoda, Nematoda en Lymnaea
soorten in veel kleinere aantallen aanwezig dan in minder dens bezette vijvers.
Deze verschillen in voedselaanbod uiten zich duidelijk in een snellere groei van
de palingen in de minst dense conditie (Fig. 5). Het is bovendien opvallend dat
een deel van de palingen zich gespecialiseerd heeft naar een welbepaald voed
selitem, hetgeen een aangepaste predatietechniek vergt. Uit maaganalyses uit
gevoerd bij palingen bemonsterd gedurende een 24 uren cyclus blijkt dat het
voedselgedrag van deze palingen een ritmiciteit vertoont: 's nachts is de voe
dingsactiviteit maximaal. De gegevens stellen ons in staat om een verterings
model op te stellen en de dagelijkse voedselopname te berekenen (i.c. voor de
paling uit de dense bezettingsconditie in september: 1.69 mg drooggewicht aan
voedsel per dag per gram paling).
De resultaten van dit onderzoek naar het voedselregime van glasaal en jonge
paling, gestockeerd in opkweekvijvers werden voorgesteld tijdens het tweejaar
lijkse palingcongres Working Party on Eel (European Inland Fisheries Advisory
Commission. FAO) in Dublin (mei 1991).
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Figuur5. Lengte-frequentiedistributie van de uitgezette glasaal (9 mei)
en van de afgeoogste jonge paling (25 oktober) in twee verschillende vijvercon
dities (HD : dens bezette vijver, LD : vijver met lagere bezettingsdensiteit).

1. 4. Vispathologische problemen in Vlaanderen in relatie tot het herbepotingsbeleid.

1. 4. 1 Inleiding

Het is inherent aan elk natuurlijk visbestand dat er een associatie bestaat tussen
de vissen van een welbepaalde populatie met bepaalde één- of meercellige orga
nismen. Indien deze associatie ten koste van de gastheer gebeurt spreekt men
van parasitisme. In de meeste gevallen berokkenen deze parasieten weinig last
aan de vissen. Zij komen inImers vaak voor in kleine aantallen per gastheer en
verspreid over een aantal individuen binnen een vispopulatie.
Wanneer bestaande evenwichten worden verstoord kunnen in deze verhoudin
gen echter veranderingen optreden. Indien de omstandigheden gunstig wor
den voor de ziekteverwekker, of ongunstig voor de vis, kunnen zij in grote aan
tallen voorkomen en kan de schade aanzienlijk worden en zelfs katastrofale
gevolgen hebben voor de vis of de eventueel daaropvolgende eindgastheer (bv.
vogel of zoogdier).
Besmetting van iI1Landse vispopulaties met uitheemse parasitaire soorten is een
klassiek voorbeeld van dergelijke evenwichtsverstoring. Naast de natuurlijke
verspreidingspatronen van de parasiet zijn het voornamelijk de in- en uitvoer
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van besmette vis en eventuele daaropvolgende uitzettingen die de hoofdoorzaak
vormen van de verspreiding van visziekten naar gebieden waar deze in het ver
leden niet voorkwamen. De bestaande ecologische barrières worden in dit
geval door de mens omzeild en dit kan verstrekkende gevolgen hebben voor de
vispopulaties. De bestaande ecologische evenwichten worden verstoord met
massale prevalentie en intensiteit van infectie tot gevolg. Enkele recente voor
beelden van dergelijke ingevoerde pathogenen zijn de spoelworm Anguillicola
bij paling, het virus VHS bij forel en de bacterie Yersinia bij zeelt.

Het is daarom wenselijk dat een overzicht verkregen wordt van de huidige toe
stand van onze visfauna op gebied van de vispathologie. Een inventaris van de
bestaande visziekte-problemen dringt zich op.
Essentieel is ook dat alles in het werk wordt gesteld om introducties van uit
heemse pathogenen in de toekomst te vermijden. Controle van ingevoerde en
uit te zetten vissen (gekoppeld aan een aangepaste wetgeving) zal hiervoor een
voorwaarde zijn.

Ieder jaar wordt ten behoeve van de hengelsportvisserij een aanzienlijke hoe
veelheid pootvis uitgezet in de openbare wateren in Vlaanderen. Het grootste
aandeel hiervan wordt ingenomen door blankvoorn, alhoewel soorten als
winde, karper, zeelt, paling en snoek eveneens worden uitgezet. Het zijn de
Provinciale Visserijcommissies die, na advies van de Afdeling Zoetwatervisserij
van het Bestuur Waters en Bossen te hebben verkregen, in overleg met de visle
veranciers afspreken welke vis, waar en wanneer uitgezet wordt. Dit gebeurt
onder controle van de beambten van de Zoetwatervisserijdienst.
Na gedurende enkele jaren preliminaire experimenten te hebben uitgevoerd
naar de overlevingskansen van pootvis, kwam aan het licht dat slechts zeer klei
ne hoeveelheden pootvis deze uitzettingen langdurig overleven. Gedurende het
najaar van 1990 en het voorjaar van 1991 werd de laatste hand gelegd aan de pre
liminaire fase van dit onderzoek. Dit fenomeen werd eveneens waargenomen
in Nederland tijdens een gelijkaardig onderzoek dat gedurende enkele jaren
werd uitgevoerd door de Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij.
Afgaand op de literatuurgegevens en de recente resultaten werd voorgesteld het
bestaand probleem grondig te onderzoeken. Om hieraan te verhelpen, werd op
initiatief van de Minister van Leefmilieu en Infrastruktuur, door de Afdeling
Zoetwatervisserij van het Bestuur Waters en Bossen in samenspraak met het
Centraal Comité van het Visserijfonds en de Provinciale Visserijcommissies
besloten dit onderzoek verder uit te diepen en na te gaan welke ingrepen een
positieve bijdrage kunnen leveren tot het verbeteren van de huidige herbepo
tingsresultaten.
De aktiviteiten van het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer te Groenendaal,
gelast met dit onderzoek, hebben zich in dit verband op verschillende vlakken
gesitueerd.
De lopende preliminaire proeven betreffende de overleving van blankvoorn na
uitzetting werden afgewerkt en de resultaten hiervan werden verwerkt en verge
leken met voormalige proeven.
Het besmettingspercentage en de besmettingsgraad van de Europese paling,
Anguilla anguilla, bestemd voor uitzetting in het Vlaamse gewest, met de parasi
taire zwemblaasnematode, Anguillicola crassus, werd verder opgevolgd.
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Een nieuw en gedetailleerd projektonderzoek naar de overleving van pootvis in
het Vlaamse Gewest werd opgestart.

1. 4. 2 Preliminaire overlevingsproeven met blankvoorn in 1990-1991

In de viskwekerij van de Zoetwatervisserijdienst van A.M.I.N.A.L. te Bocholt
(Lozerheide) vonden experimenten plaats in verband met de overleving van
uitgezette pootvis. De proeven vonden in dit geval plaats met blankvoorn. een
vissoort die geregeld wordt uitgezet in de openbare wateren van het Vlaamse
Gewest.
Dit onderzoek kaderde in een samenwerkingsverband tussen het IBW te
Groenendaal en de Zoetwatervisserijdienst.

Vijf gelijkaardige vijvers met een oppervlakte van 20 à 25 a werden op 3 ver
schillende tijdstippen bepoot met blankvoorn afkomstig van 3 verschillende vis
leveringen, geleverd door een professionele viskweker.
Bij het uitzetten in de proefvijvers werden alle vissen geteld, werd het totaal
gewicht aan vis per vijver gewogen en werd van elk lot een staal van 100 vissen
individueel gemeten. Eveneens werd de kwaliteit van het geleverde lot beoor
deeld door de beambten van de Zoetwatervisserijdienst (zeer slecht, slecht.
middelmatig, goed, of zeer goed). De hoeveelheid aanwezige wildvis in het lot
werd eveneens nagegaan.
Op 10 en 11 juni 1991 werden alle 5 vijvers leeggelaten en werden alle vissen
geteld, individueel gewogen, gemeten en ook onderzocht op enkele belangrijke
pathogenen (schimmel, lintwormen,... ). Het voorkomen van huidbeschadigin
gen, beschadigingen van de vinnen, zweren en pikwonden werd eveneens nage
gaan.

De resultaten van het onderzoek in verband met overleving worden weergege
ven in tabel 3, 4 en 5.
De overlevingspercentages van uitgezette blankvoorn afkomstig van verschil
lende loten geleverd door eenzelfde leverancier zijn zeer uiteenlopend. Zij
variëren van zeer slecht (2%) tot goed (83.7%).

Deze preliminaire proeven laten vermoeden dat vooral de kwaliteit van de
pootvis bij uitzetting een belangrijke rol speelt voor de latere overlevingskan
sen. Welke faktoren precies de kwaliteit van deze blankvoorn bij uitzetting
bepalen, dient daarom verder nagegaan te worden.
Ofhet tijdstip van uitzetting op zich een invloed heeft op de mortaliteit kan
hier niet worden aangetoond.
Uit de resultaten van lot 2 kan niet worden aangetoond dat populaties met
hogere densiteiten minder overlevingskansen hebben.
Uit deze vijverexperimenten blijkt duidelijk dat de blauwe reiger een belangrij
ke predator is van pootvispopulaties uitgezet in dergelijke proefvijvers. Welke
faktoren regulerend werken op de predatie van de reiger op deze voornpopula
ties kon niet uitgemaakt worden.
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VIJVER GEMIDDBLD GEMIDDBLD GBMIDDBLDB SPBCIPIBICE GBMIDDBLDB GEMIDDELDE

NR BBGINGEWICHT EINDGEWICHT AANGROBI GROEISNBLHBID BEGINLBNGTB BINDLENGTB

(g) (g) (g) (% gewicht/dag) (cm)(min-max) (cm)(min-max)

20 25·6 27·8 2.2 0.04 13·3 13·7
(8-63) (6-16.5) (8.8-18·5)

19 54 63·6 9·6 0.1 16·3 17.6
(20-lli (12-22' 12.9-21•2'

18 54 60·9 6·9 0.07 16·3 17·6
(23-138' (12-22' (13·3-22.5'

17 32·5 43 9·5 0·3 14·3 15·4
(26-196) (12-22.5) 13.2-23.2'

16 32.2 45·9 13·7 0·38 14·3 15·6
(13-9i (12-25) (10.5-20.5)

Tabel;. Specifieke groeisnelheid, gemiddelde gewichtsaangroei en gemiddelde
gewichten en lengtes van blankvoorns aan het begin en aan het einde van de
overlevingsproeven te Bocholt (viskwekerij Lozerheide)

VIJVER TIJD TOTAAL TOTAAL BEGIN- EIND % PERIODB % KWAUTBIT

NR (dagen) BEGIN- EIND- AANTAL AANTAL OVER- VAN AAN- VAN DE

GEWICHT GEWICHT LEVING UIT- GEPIKT VIS BIJ

(kg) (kg) (aantal) ZBTTING UITZETTING

20 200 46·3 46·7 1931 1617 83·7 half 3·3 goed
nov.

19 162 26 3·4 432 54 12·5 eind 38·9 slecht
dec.

18 163 15·1 1.8 292 30 10·3 eind 36·7 slecht
dec.

17 92 28.1 2·9 836 67 8 half 23·9 zeer
maart slecht

16 92 26·7 0·7 812 16 2 half 50 zeer
maart slecht

Tabel 4. Resultaten van overlevingsproeven te Bocholt (viskwekerij Lozerheide).

VIJVER TOTAAL BEGIN- GEWICHT %WILDVIS TOTAAL AANTAL %WILDVIS

NR GEWICHT (kg) WILDVIS (kg) (gewicht) AANTAL WILDVIS (aantal)

20 25·6 27.8 2.2 0.04 13·3 13·7

19 54 63.6 9·6 0.1 16·3 17·6

18 54 60·9 6·9 0.07 16·3 17·6

Tabels. Gegevens betreffende de hoeveelheid wildvis in de geleverde loten
blankvoorn.
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1. 4. 3. Besmetting van pootaal met Anguillicola crassus

Op 21 juni 1991 werd 285 kg pootaal op de Damse Vaart, 100 kg pootaal op de
Noordede te Bredene en 45 kg op het Groot Geleed te Gistel uitgezet.
Deze pootaal was afkomstig uit eenzelfde lot ingevoerd vanuit Nederland en
werd geleverd door een prive viskweker.
Het hoofddoel van dit onderzoek bestond erin een eventuele besmetting met de
parasitaire zwemblaasnematode Anguillicola crassus na te gaan. Teneinde de
kwaliteit van dit lot vissen vast te stellen, werd van dit lot een staal van 50 speci
mens genomen dat op 28 juni werd onderzocht.

Elke onderzochte paling werd gewogen, gemeten en de zwemblaas werd uitge
dissecteerd. Het aantal adulte wormen, vierde stadium larven (1.4) en derde
stadium larven (L3) werd in de zwemblazen nagegaan. Eveneens werd de aan
wezigheid van pas uitgekomen larven (u) in de zwemblaas nagegaan.
Andere weefsels werden niet onderzocht op de eventuele aanwezigheid van
migrerende A. crassus larven of eventuele andere parasitaire organismen.

Tussen het ogenblik van de staalname en het tijdstip van het onderzoek, stierf
één van de palingen, zodat slechts 49 palingen werden onderzocht.
De uitgezette palingen hadden een gemiddeld gewicht van 45.5 g (min 21.5 g;
max 74.7 g) en hadden een gemiddelde lengte van 31.8 cm (min 25.2 cm; max
37.3 cm).
Uit het onderzoek omtrent de A. crassus besmetting van het palingstaal bleek
dat het percentage besmette vissen in het uitgezette lot, of met andere woorden
de prevalentie, 79.6 % bedroeg. Slechts 10 van de 49 onderzochte pootpalingen
herbergden geen A. crassus in de zwemblaas. De intensiteit van infectie ofhet
gemiddeld aantal wormen per geïnfecteerde gastheer bedroeg 5.8 (min 1; max
26). .
In 63.3 % van alle vissen werden volwassen stadia aangetroffen en in 24.5 % van
deze palingen werden eveneens L2larven aangetoond. In respectievelijk 16.3 %
en 43.7 % van de palingen uit dit staal werden L3 en 1.4 larven gevonden.
In 4 pootpalingen werd een sterk verbindweefselde en gereduceerde zwemblaas
aangetroffen. Hierin werden geen A. crassus specimens aangetroffen.

Het lot paling dat werd uitgezet was zwaar besmet met A. crassus. Afgezien van
deze besmetting was de algemene konditie van deze pootpalingen vrij normaal.
Nochtans zal deze bepoting met besmette paling weinig of geen invloed hebben
op de natuurlijke populaties, gezien de huidige situatie met betrekking tot deze
parasiet. Dit neemt echter niet weg dat sites die tot dusver door deze parasiet
via natuurlijke verspreidingsmechanismen niet kon worden bereikt, op deze
manier toch besmet raken. Andere pathogenen die hier nog niet voorkomen
kunnen ook op deze manier worden mee ingevoerd. Dit is reeds het geval
geweest voor een aantal andere palingparasieten elders in Europa, een feno
meen dat zich ongetwijfeld ook voordoet bij andere vissoorten. In dit perspec
tief raden wij ten stelligste aan om de invoer van vis voor bepoting uit het bui
tenland zoveel mogelijk te beperken en indien dit toch noodzakelijk blijkt, de

~

loten binnen de mate van het mogelijke aan een onderzoek te onderwerpen,
voorafgaand aan de uitzetting.
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1. 4. 4. De overleving van pootvis in het Vlaamse gewest

Doelstelling van het onderzoek

Het onderzoek beoogde in eerste instantie een evaluatie en verbetering van de
herbepotingsresultaten met pootvis in het Vlaamse Gewest. Concreet betekent
dit dat het herbepotingsbeleid wat dit deelaspekt betreft, onder de loupe geno
men werd, geëvalueerd werd en daar waar nodig bleek bijgeschaafd werd. In de
praktijk resulteerde dit uiteindelijk in een updating van het bestaande lasten
boek, dat reeds dateert uit 1986.
Deze studie omvatte drie verschillende aspecten. In het proefondervindelijke
gedeelte werd via overlevingsexperimenten met pootvis bestemd voor uitzetting
de efficiëntie en de rendabiliteit van de herbepotingen zoals deze nu plaatsvin
den, nagegaan. Verder werd een vergelijkend onderzoek tussen de verschillen
de pootvisleveranciers uitgevoerd. Een aantal kwalitatieve aspekten met betrek
king tot de pootvisleveringen werden per leverancier nagegaan. De herkomst
van de pootvis, de prijs, de sanitaire toestand van de kwekerijen, de transport
omstandigheden en de fysieke conditie van de vissen bij uitzetting zijn enkele
van de factoren waaraan aandacht besteed werd. Tenslotte restte nog de aan
passing van het bestaand lastencohier, rekening houdend met de besluiten van
het onderzoek en met de bestaande lastencohiers uit de buurlanden.

Methodiek

Uitzetting van de vissen op proefvijvers

Het experimenteel deel van het onderzoek, waarin de overleving van pootvis na
uitzetting in vijvers nagegaan werd, nam reeds een aanvang in 1991. De
Zoetwatervisserijdienst stelde hiervoor 13 vijvers ter beschikking in 2 kwekerijen
(6 vijvers te Bocholt en 7 te Rijkevorsel). In het Centrum voor Visteelt te
Linkebeek, de viskwekerij van het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer, ston
den eveneens 8 vijvers ter beschikking.
De proeven in deze vijvers werden hoofdzakelijk uitgevoerd met blankvoorn
(Rutilus rutilus). Hiernaast werd echter ook de overleving van andere soorten
zoals winde (Leuciscus idus) en zeelt (Tinca tinca) nagegaan.
Op de proefvijvers werden de voorns uitgezet voor de overlevingsexperimenten
met een densiteit van ongeveer 200 kg/ha.
Het was van belang in ons onderzoek een onderscheid te maken tussen kweek
vis rechtstreeks afkomstig van viskwekers en ingevoerde pootvis afkomstig van
"vistransporteurs".
Daarom was het belangrijk bij het uitkiezen van de stalen zoveel mogelijk te
weten' te komen over de origine van de loten pootvis en aan de hand van deze
informatie uit te maken hoe de verdeling van de vissen afkomstig van de ver
schillende leveranciers over de beschikbare vijvers moest geschieden.
Om uit te maken welke de belangrijkste leveranciers in het Vlaamse Gewest zijn
werd een rondschrijven gestuurd naar elke Provinciale Visserijcommissie.
Hierin werden zij verzocht de bijgevoegde invulformulieren te vervolledigen en
terug te sturen. Aan de hand van deze informatie was het mogelijk vast te stel
len van hoeveel visleveranciers er loten pootvis zouden onderzocht worden.
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Van elk van deze leveranciers werden indien mogelijk 3 loten blankvoorn
gecontroleerd: één van maat 8-12 cm, één van maat 12-17 cm en één van maat
+17 cm. In totaal werden hiervoor 13 vijvers in Bocholt en Rijkevorsel gebruikt
die het ganse jaar beschikbaar zijn. Deze vijvers werden afgevist begin juli 1992

om de overleving van de verschillende loten te bepalen.
De vijvers te Linkebeek werden bepoot met zeelt en winde.

Onderzoek naar de mortaliteitsoorzaken

Van elk lot waarvan vis werd uitgezet op de proefvijvers werd een honderdtal
vissen meegenomen naar het IBW te Groenendaal en in polyester stockagetanks
gezet.
Hier konden wij ons een idee vormen van de belangrijkheid van de mortaliteit
gedurende de eerste dagen na uitzetting.
Het onderzoek naar de kwaliteit van de geleverde pootvis per leverancier
beoogde vooreerst het beoordelen van de uitgezette vis. Hiervoor werd vooraf
gaand aan het eigenlijke onderzoek een literatuurstudie gemaakt aangaande de
meest voorkomende pathogenen bij blankvoorn, zeelt en winde. Bij de uitzet
ting Van de vissen werden telkens staalnames van een honderdtal specimens
genomen. Hiervan werd het individueel gewicht en de lengte bepaald.
Eventuele ziekten en verwondingen worden eveneens onderzocht. Een deel van
dit onderzoek gebeurde op het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer te
Groenendaal. Bacteriologisch onderzoek werd uitgevoerd op het laboratorium
voor Ecologie en Aquacultuur van de KV Leuven.
Om zoveel mogelijk te weten te komen over de achtergrond van de pootvis
werd via de leveranciers informatie verzameld over de herkomst van de vissen,
het stockeren, het manipuleren en het transport.
Eveneens werd bij elke uitzetting een waterstaal afkemstig uit de transportbak
ken van de leverancier onderzocht om de condities tijdens het transport te con
troleren.
Hiervoor werden die parameters die de gezondheid van vissen kunnen schaden
tijdens transport nagegaan (de temperatuur, het zuurstofgehalte, de zuurte
graad en het nitrietgehalte).

Lastencohier

De kennis opgedaan gedurende het proefondervindelijk gedeelte evenals gedu
rende het kwalitatieve onderzoek naar de visleveranciers toe, stelde ons in staat
om een aantal vereisten te formuleren waaraan pootvis bestemd voor uitzetting
zoal moet voldoen. Het bestaande lastencohier werd hieraan getoetst en sug
gesties ter verbetering van het huidige lastenboek werden voorgesteld. In het
kader van de eenmaking van Europa is het belangrijk dat de lastenboeken in de
verschillende landen zoveel mogelijk overeenstemmen. Om deze uniformiteit
zoveel mogelijk na te streven werden de lastencohiers betreffende dit onder
werp uit de ons omringende landen opgevraagd en ter vergelijking gebruikt bij
het opmaken van een voorstel tot een vernieuwd lastenboek.
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Besluit

Dit onderzoek had tot doel de overleving van pootvis, bestemd voor uitzetting
in het Vlaamse Gewest, te evalueren.
In een eerste deel wordt visbepoting en de reglementering ter zake besproken.
Naast een algemeen overzicht waarin visintroducties, herintroducties en visbe
potingen behandeld worden, krijgt men ook een inzicht in het bepotingsbeleid
in Vlaanderen. De budgettaire aspecten van de visbepotingen van het seizoen
1991-92 worden geanalyseerd. De reglementering in verband met het leveren
van pootvis aan het Vlaamse Gewest staat uitgeschreven in een lastencohier.
Het Vlaamse lastencohier wordt kritisch becommentarieerd en vergeleken met
gelijkaardige reglementeringen in Wallonië en Frankrijk. Hieruit komt naar
voren dat er zich een aantal belangrijke wijzigingen opdringen. Het opstellen
van een kwaliteits- en conformiteitsverslag zal toelaten de kwaliteit van een
pootvislevering te evalueren. Objectieve maatstaven voor de prijsverminderin
gen en/ofboetes die opgelegd dienen te worden bij het niet voldoen van een
levering aan de bestelling en/of aan de reglementering in het lastencohier, zou
den hier moeten opgenomen worden. Een ontwerp van een aangepast lasten
cohier wordt voorgelegd aan de Visserijdienst van het Bestuur Natuurbehoud
en -ontwikkeling van AMINAL.

In een laatste punt van deel 1 worden de leveringen van pootvis aan het
Vlaamse Gewest van 1991-92 getoetst aan de bestelling en het lastencohier.
Vooral de lengte lijkt vaak af te wijken van de gevraagde grootteklasse.
Regelmatig worden er ook ergere overtredingen vastgesteld zoals ernstig schub
verlies en open wonden. De vervoersomstandigheden blijken meestal te vol
doen aan het cohier.
Het tweede deel behandelt de gevonden parasieten en bacteriën bij de onder
zochte pootvisstalen. Er gebeurde een uitgebreide literatuurstudie betreffende
de bacteriën en parasieten van blankvoorn, zeelt en winde.
Uit de resultaten van het parasitologisch onderzoek blijkt dat er een vrij grote
variatie aan parasieten voorkomt zowel in de referentiestalen als in de stalen
bestemd voor uitzetting. Dit houdt in bepaalde gevallen gevaar in voor intro
ductie van nieuwe parasieten. Aangezien er een tendens waar te nemen valt
waarbij grotere vissen met meer parasitaire soorten en met grotere aantallen
parasieten besmet zijn, lijkt het aangewezen om voor bepotingen met kleinere
vissen te opteren.
De mortaliteit op korte termijn lijkt sterk gecorreleerd met besmettingen met
de lintworm Ligu1Jl intestinalis (Foto 3) en schimmelinfecties. Voor de overige
parasieten kon tijdens dit onderzoek geen invloed op de overleving van de
onderzochte vissen worden vastgesteld.
Bacteriologisch onderzoek toonde aan dat de onderzochte stalen over het alge
meen slechts weinig geïnfecteerd zijn met bacteriën. Slechts uit één enkel staal
werden twee potentiële pathogene kiemen, namelijk een atypische Aeromonas
salmonicida en Lactobacillus piscico1Jl, geïsoleerd.
In deel 3 wordt de overleving van de uitgezette pootvis van het bepotingssei
zoen 1991-92 besproken. Van deze loten vis werden stalen uitgezet in atlaatbare
vijvers. De gemiddelde overleving van deze loten op lange termijn bedraagt
52.5 % en is nogal verschillend per soort (blankvoorn: 52.3 %, zeelt: 29.8 % en
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winde: 81.3 %). Ook binnen de verschillende stalen van eenzelfde soort wordt
er een sterke variatie qua overleving vastgesteld (van 2.8 tot 93.3 %). De overle
ving op korte termijn is over het algemeen goed (95 à 100 OIo).
Uit het onderzoek komt er voor blankvoorn een duidelijke negatieve correlatie
tussen het percentage schubverlies en het overlevingspercentage op lange ter
mijn naar voren. Schubverlies ligt aan de basis van vele bacteriële en schimmel
infecties en is meestal te wijten aan de manipulaties van de vissen bij het afvis
sen van de vijvers, het overscheppen in netten, het triëren en het langdurig
stockeren in suboptimale omstandigheden. Dit blijkt ondermeer uit het ver
schil in schubverlies tussen de referentiestalen en de stalen bestemd voor uitzet
ting. Er kon aangetoond worden dat de mortaliteit op korte termijn vooral
gecorreleerd is met deze infecties. Hieruit volgt het belang van schubverlies als
objectieve maatstafom mede een pootvisstaal op zijn kwaliteit te beoordelen.
Voor de meeste andere onderwchte parameters (soort, grootteklasse, uitzet
tingsperiode, leverancier, situering proefterrein) kon geen statistisch gestaafde
correlatie aangetoond worden. Om de invloed van elk van deze factoren indi
vidueel op de overleving te kennen zijn meer uitgebreide proeven vereist, zowel
in aantal stalen (dit om statistische verwerking mogelijk te maken) als in de tijd
(om de invloed van factoren zoals leverancier en uitzettingperiode beter te
leren kennen).

2. Andere activiteiten - adviezen.

In de periode april 1991 - maart 1993 heeft het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer 

Mdeling Wildbeheer - Studiegroep Visstandbeheer en Visteelt volgende adviezen geformu

leerd in verband met aspekten aansluitend bij de riviervisserijproblematiek :

Advies (BW Wb.ADV.92.001

Schadeproblematiek van de blauwe reiger bij viskwekerijen.

Advies (BW Wb.ADV.92.002

Gebruik van gekleurde maden ten behoeve van de hengelsport.

Advies (BW Wb.ADV.92.oo3

De waterbeheersingswerken Zuid-IJzerpolder en Martjesvaart.

Advies (BW Wb.ADV.92.004

Nota omtrent bestemming en gebruik van de vijvers van GroenendaaJ.

Advies (BW Wb.ADV.92.OO5

Nota omtrent aanpassing van het pompgemaal op de Stenensluisvaart ten behoeve van vismi

gratie.

Advies (BW Wb.ADV.92.oo6

Aanpassing ter preventie van het opzuigen van vis bij het Centraal Pompgemaal te

Nieuwpoort.

Advies (BW Wb.ADV.92.007

Milieutechniek in de Westhoek ter verbetering van het visserijbiologisch biotoop.
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Advies IBW Wb.ADV.9:1.008

Planmatig visstandbeheer voor het Boudewijnkanaal- Inventarisatie (B. Denayer).

Advies IBW Wb.ADV.9:1.009

Voorstel voor een herbeplantingscampagne en een verbetering van de paaimogelijkheden in
het Schulensmeer (D. De Charleroy en L. Schoonjans)

Advies IBW Wb.ADV.9:1.010

Planmatig visstandbeheer voor het Kanaal Brugge-Sluis - Inventarisatie (B. Denayer).

Advies IBW Wb.ADV.9:1.011

Planmatig visstandbeheer voor de Grote Westpolder (Gistelse waterlopen) - Inventarisatie (B.

Denayer).

3. Zendingen.

Het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer - Afdeling Wildbeheer - Studiegroep

Visstandbeheer en Visteelt was vertegenwoordigd op volgende buitenlandse congressen of

symposia. Een verslag werd opgesteld:

C. Belpaire. Verslag van de zevende vergadering van de "Working party on Eel" (European
Inland jisheries Advisory Commission). Dublin. 20-25 Mei 1991

[BW. Wb. V.C.91.01, 12p

C. Belpaire. Vistrappen in Nederlands Limburg: Verslag van een studiebezoek aan de vis

doorgangen op de rivieren in de buurt van Roermond. Roermond, 27Juni 1991

[BW. Wb. V.C.91.02, 4P

- C. Belpaire, D. De Charleroy en B. Denayer. Verslag van het Symposium over het herstel van

de vismigraties in Nederland "Zahn terug in onze rivieren". Utrecht. 15 Januari 1992.

[BW. Wb. V.C.92.03. 3P

• B. Denayer en C. Belpaire. Verslag van het congres"Aquaculture 199:11. Bordeaux. 24-28

maart1992. [BW. Wb. V.C.92.04

. C. Belpaire. 1992. Verslag van het congres "Fish farm effiuents and their control in EC coun

mes". [BW. Wb. v.c.92.05. 1lP

- H. Verreycken en C. Belpaire. Verslag van een studiebezoek aan de Organisatie ter

Verbetering van de binnenvisserij te Valkenswaard. Valkenswaard. februari 1993.

lBW. Wb. V. C.92.06, 4P

4. Samenwerkingsverbanden.

Met het oog op het realiseren van een ekologisch visstandbeheer, het verbeteren van het visbi·

otoop en in samenspraak met de Afdeling Zoetwatervisserij van het bestuur Waters en Bossen

(AMINAL), werden samenwerkingsverbanden opgezet met:

de Werkgroep Milieutechnische Natuurbouw, Pilootgroep Bevaarbare Waterlopen en

Pilootgroep Onbevaarbare Waterlopen.

European Inland Fisheries Advisory Commission (PAO), Working Group on Eel
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Zoölogisch Instituut JtU Leuven, Laboratorium voor Ecologie en Aquacultuur.

Plantkundig Instituut JtU Leuven, Laboratorium voor Ecologie der Planten.

de Polderbesturen van de Polder Noordwatering van Veurne, de Zuid-IJzer Polder, de
Blankenbergse Polder, de Polder V1adslo-Arnbacht.

de Provinciale Visserijcommissies en het Centraal Comité van het Visserijfonds.

de V1aamse Lanclmaatschappij

alle instanties betrokken bij waterbeheersing

5. Publicaties en Rapporten.

Werken omtrent visserijbiologie en visteelt aan het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer te

Groenendaa1 :

Rapporten

D. De Charleroy en C. Belpaire, 1991. Onderzoek naar AnguiDicola crassus besmetting bij uit

gezette pootaal AnguiUa anguilla. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer. IBW. Wb. V.R.91.01.
Groenendaal. juli 1991, 6p.

D. De Charleroy en C. Belpaire, 1991. Overlevingsproeven met Pootvis (Blankvoorn) in de

Viskwekerij Lozerheide (1990-91). Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer.
IBW. Wb. V.R.91.02. Groenendaat augustus 1991, 4p.

L Schoonjans, C. Belpaire, N. Podoor en J. Van Assche, 1991. De Flora van het Centrum voor

VISteelt te Linkebeek. KUl/Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer. IBW. Wb. V.R.9'.03.

Groenendaat augustus 1991, 34p.

L Schoonjans, C. Belpaire, N. Podoor en J. Van Assche. 1991. De Aquatische en

Oevervegetatie van het Schulensmeer: Huidige toestand en aanbevelingen tot herstel.

KUl/Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer. IBW. Wb. V.R.91.04. Groenendaal. december '99'. HOp.

C. Belpaire, H. Verrercken en F. oUevier, 1991. Glasaalmigratie in Vlaanderen tijdens het voor

jaar van 1991. KUl/Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer. IBW. Wb. V.R..91.05, Groenendaal.

december 1991, 74p.

L Schoonjans, C. Belpaire, N. Podoor en J. Van Assche, 1991. De Aquatische en

Oevervegetatie van de vijvers in het Domein Lozerheide. Kul/Instituut voor Bosbouw en

Wildbeheer. IBW. Wb. V.R.91.o6. Groenendaal, december '99', 151p.

B. Denayer en C. Belpaire, 1992. Studie van de Paliogpopulatie van het IJzerbekken :

Paliogbestanden, schieraaltrek, knelpunten voor migratie (Project nr V.P.91.3). Instituut voor
Bosbouw en Wildbeheer. IBW. Wb. V.R.92.07. Groenendaal. januari 1992, 46p.

L Schoonjans, C. Belpaire, N. Podoor en J. Van Assche, 1991. De Aquatische en

Oevervegetatie van de viskweekvijvers en de kleiputten van het domein "De Volharding" te

RijkevorseI. KUl/Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer. IBW. Wb. V.R.92.o8. Groenendaal. maart

1992.• 68p
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L. Schoonjans, C. Be1paire en N. Podoor, 1991. De Problematiek eD de Bestrijding van
Draadwieren in de Viskweekvijvers van het Vlaamse Gewest eD in het Schulensmeer.
KuL/Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer, IBW. Wb. V.R.92.09, Groenenelaa~ apri11992. 14P

B. Denayer en C. Belpaire, 1992. MekteD van pompgemaleD op vispopulaties. Schade aan
witvis eD paling bij gedwoDgeD blootstelling aan de werking van eeD vijzelpompgemaal.
Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer. lBW. Wb.V.R.92.10. Groenenelaal, mei 1992, up.

B. Denayer en C. Be1paire, 1993, in voorbereiding. Glasaalmigratie in VlaandereD tijdens het
voorjaar 1992. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer. IBW. Wb. V.R.92.11. Groenendaa~ juli 1992,

34p·

Werken buiten reeks

C. Be1paire, 1992. Vispassages eD -omleidingssystemeD. Werkgroep Milieutechnische
Natuurbouw. Pilootgroep Bevaarbare Waterlopen. IBW. Wb. V.BR.91.01

H. Verreycken, C. Be1paire en F. Ollevier, 1991. InveDtarisatioD ofthe fish species ofthe
A1bertcanal at Genk-Langerlo. Belgian Journal ofZoology. 121. suppll. P51, 1991
IBW. Wb. V.BR.91.02

C. Be1paire, H. Van Driessehe, F.Y. Gao en F. Ollevier, 1991. Food and feeding activity ofg1as
seel Anguilla anguilla (L) stocked in earthen poDds. ElFAC. Working Party on Ee~ Dublin, Mei
1991. IBW. Wb. V.BR.91.o3

C. Be1paire en D. De Charleroy, 1992. VisziekteD in hengelvijvers. In : "(Zelj)beheer van visvij
vers". Provinciaal Instituut voor Hygitne. Antwerpen. 14 Maart 1992, P.33-38
lBW. Wb. V.BR..92.04

B. Denayer, C. Be1paire en F. Ollevier, 1992. Review ofland-based aquacu1ture activities and
legislatioD in Flanders (Belgium). Poster bij het Colloquium van het BordeauxAqllaculture '92
congres over "The Evolution ofEuropean Reglementation concerning the Land-based Aquaculture
Development". Publicatie in het European Aquaculture Society Maga:zine, Maart 1992.
lBW. Wb. V.BR.92.05

H. Vereeycken, F. Ollevier en C. Be1paire, 1992. Inventarisatie van de vissoorteD in het
Albertkanaal te Langerlo-Genk. In : Likona. Jaarboek 1991. Hasselt. 1992. p 6.1-4
lBW. Wb. V.BR.92.o6

C. Belpaire. B. Denayer en P. Gerard, 1992. Aquacu1ture productioD and regulatioD of fish
farm efflueDts in Belgium. Workshop "Fish farm efJluents and their control in IJC countries :
Environmental aspects. regulations and future perspectives". Hamburg, 23-25 november 1992.
IBW. Wb. V.BR.92. 07
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