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Editoriaal
Geachte lezer,

Na de geslaagde en gesmaakte facelift van onze jaarlijkse nieuwsbrief vorig jaar gaan 

we ook dit jaar op hetzelfde elan verder. Dat betekent dat we eerst naar goede 

gewoonte een overzicht geven van de nieuwste ontwikkelingen in het reservaten-

netwerk. Daarna gaan we grasduinen in de meest recente onderzoeksresultaten en 

proberen er voor u de meest opmerkelijke en bijzondere vondsten en vaststellingen 

uit te pikken, met de hoop zo uw interesse in ons onderzoek te wekken of levendig 

te houden. 

Resultaten van het onderzoek naar de geschiedenis van gebieden en de spontane 

dynamiek blijven hierbij een belangrijke plaats innemen, maar dit keer is er ook veel 

aandacht voor allerlei kleine kriebelbeesten en andere onopvallende verschijningen. 

Er lopen momenteel immers heel wat onderzoeks- en inventarisatieopdrachten naar 

kevers, spinnen, mossen en zwammen in onze reservaten. En dat is niet toevallig.

Een eerste indruk van de biodiversiteit en natuurwaarde van een gebied wordt vaak 

bepaald door opvallende en herkenbare soortengroepen : bloemen, vogels, vlin-

ders… Als we onze integrale bosreservaten dan vergelijken met andere gebieden 

zijn er maar weinig verschillen vast te stellen, en komen ze er maar wat bekaaid van 

af. Naar biodiversiteit zijn het echter vooral de kleine onopvallende dingen die het 

hem doen : kevers, spinnen, mossen, zwammen. Hierbij zijn het vooral de soorten 

die gebonden zijn aan dood hout die het verschil maken in de onbeheerde bossen : 

soorten die groeien op dood hout, zich voeden met dood hout of er een schuil- en 

overwinterplek vinden.

Als we een goede inschatting willen maken van de effecten van spontane bosont-

wikkeling op de biodiversiteit in onze bosreservaten zijn dit de soortengroepen die 

we goed moeten in kaart brengen en begrijpen. We hebben er voor geopteerd om 

voor een aantal specifi eke onderwerpen ook buitenlandse experts in te huren, die 

kunnen bogen op een jarenlange ervaring met monitoring in bosreservaten in Duits-

land en Nederland. Op die manier wordt het ook mogelijk om de resultaten in onze 

reservaten in een ruimer perspectief te bekijken : zijn onze reservaten armer of rijker 

dan deze in de ons omringende landen ? En hoe kunnen we dat verklaren ? Voor de 

paddenstoelen waren we daar al langer mee bezig (zie ook vroegere nieuwsbrieven). 

Een internationale context is voor dergelijk onderzoek echt noodzakelijk, willen we 

de resultaten kunnen duiden. Dit was ook al eerder gebleken bij de monitoring van 

de spontane processen : door de recente aard van onze reservaten is ons ‘kijkvester’ 

voorlopig immers heel klein. Door onze resultaten te confronteren met buitenlandse 

resultaten en bevindingen kunnen we die horizont al een heel stuk verbreden, en 

tegelijk zelf onze bescheiden bijdrage leveren in de puzzel.

We wensen jullie alvast en naar goede gewoonte 

Veel leesgenot !

Kris Vandekerkhove

Voor specifi eke informatie over het

bosreservatenonderzoek kunt u terecht

op de website van het INBO :

www.inbo.be doorklikken naar Kennis-

centrum - Monitoring - Bosreservaten.

Daar vindt u ook alle rapporten in pdf

downloadbaar.

Ook deze en alle vorige nieuwsbrieven

kunt u downloaden via onze website :

doorklikken naar Publicaties - Nieuws-

brieven.

Met al uw vragen en suggesties (voor

onderzoek, nieuwe reservaten, etc…)

kan je ook mailen naar :

bosreservaten@inbo.be
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