
Vart de organismen. Heel wat ongewervelde diersoorten, van
ers van enkele centimeters groot, leven in heel nauw contact met

een essentiêle rol en hun aanwezigheid en overleving wordt bepaald

tteeI wat (geTntegreerde) infonnatle verschaffen over de kwalitatieve
ems waarin ze leven. Bovendierr is de studie van die populaties misschien

om de standplaats te typeren. Het bodemfaunaproject. gefinancierd door
-rdineerd door het IBW. Startte begin 1997. Momenteel is één jaarcyclus

in 50 zeer verscheiden bosbestanden in het Vlaamse Gewest.
ntinu getriêerd I8n door een groot aantal specialisten 1Ian diverse

Hngen en..wrenigingen OP soort gebracht Duizenden beestJes
I Na de ~rking (eind '98 - zo hopen we) zullen belang,"ke
Worden om bij te dragen tot een biotische index, die als relatieve

aang8jIft. Het systeem zal vervolgens getesl nfenivoor
!lälOnderzaek-yande Vlaamse bossen.
~



aterverbrui a 0 e
Bossen hebben een gunstige invloed op de hydrologische cyclus. Enerzijds beveiligen zij de buft__.~
worden ook grote hoeveelheden water verdampt door de bossen. om een beeld te krijgen van dit wat8ri'éIbru
op een eenvoudig bostype. nl. een populierenbestand. De opgedane kennis zal worden toegepast op ander8
Om de verdamping van een bos te kennen, moet de zogenaamde
waterbalans opgesteld worden. Dit is een wiskundige vergelijking
met aan de ene zijde al het inkomende water in het bos en aan de
andere zijde al het uitgaande water. Vereenvoudigd ziet deze
vergelijking er als volgt uit:

tota
verdámplng van
verdam~ water
datapperv~
vochtlnhaud
Als je van de totale neerslag de hoeveelheid aftrekt die vanop de
boomkroon verdampt, verkrijg je de hoeveelheid neerslag die op
de bosbodem terechtkomt. Deze wordt opgevangen door goten
die tussen de bomen en langs de stam van enkele bomen
geplaatst werden. Ook de hoeveelheid water dat zich in de
bodem bevindt, wordt permanent gemeten met speciale sensoren
(tensiometers en TOR-sensoren) op verschillende dieptes.
In Balegem staat in een weiland naast het bos een weerstation,
dat de vrije-veld-neerslag registreert. Ook de temperatuur, de
luchtvochtigheid. de windsnelheid en -richting en de zonnestraling
worden gemeten. Deze gegevens worden permanent in een
computer opgeslagen en verwerkt tot de dagelijkse termen van de
waterbalans.
In onderstaande tabel zijn de termen van de waterbalans, alle
uitgedrukt in mm (=Vm2). voor de volledige vegetatieperiode (1
april - 31 oktober) van 3 opeenvolgende jaren samengebracht.

Uit deze cjj!ers kunnen vo/gfmde vasfstelljOQen afgelejd wonten:

- Het waterverbruik van een (populieren)bos schommelt sterk
naargelang het weersverloop: vergelijk de jaren 1995 en 1997
(respectievelijk 405 en 420 mm) met hun hete zomer (vooral
augustus), met de kwakkelzomer van 1996 (269 mm).

- In het droge 1995 (slechts 327 mm neerslag) was er een
belangrijke wateroplevering vanuit het grondwater nodig. Dit
illustreert mooi de bufferende werking van de bosbodem,
waardoor toch een verdamping van 405 mm kon genJ8liseerd
worden (wat ook een positief effect had op de groei).

- Een waterverbruik van 420 mm tijdens het groeiseizoen 1997
betekent 4.200.000 I per ha of 1,9 mm gemiddeld per dag, bij
een gemiddelde neerslag van 2,0 mm per dag. PieIcdagen van 5
mm of 50 000 Vha (I) verdamping per dag werden genJgistreerd.
Een waterverbruik van 269 mm per groeiseizoen (1996) betekent
2.690.000 I per ha of 1.3 mm gemiddeld per dag, hoewel er
gemiddeld 2.1 mm neerslag per dag vlei.





IBW ze oompje
overdee~

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

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

LL
W-a:
m
ti)

3=
:)
w-Z

I

3=
m-



ulierenteel ?

INSTITUUT VOOR BOSBOUW
EN WILDBEHEER

In 1994 werd voor de eerste maal een nleLIW roestras (E4)
van Me/ampsora larici-popullna op de UnaJklonen Boelare,
Beaupré en Ghoy vastgesteld. Sindsdien helft dit roestras
zich bijzonder snel uitgebreid, ook naar onze buurlanden
Frankrijk, Nederland en Groot-Brittannii. Terwijl In 1995 in
onze kwekerij te Grimminge nog 80% van de roestsporen van
M./arici-popullna tot ras E1 behoorden en 20% tot E4 waren
deze verhoudingen in 1997 reeds totaal omgekeerd. Dit kan
verklaard worden door het feit dat in Belgii 80% van de
nieuwe aanplantingen aangelegd worden met de klonen
Boelare, Beaupré en Ghoy. Deze klonen zijn alleen gevoelig
aan ras E4 en niet aan ras E1. Hierdoor kon dit nieuwe
roestras enorm snel verspreiden. Ondertussen hebben we
vastgesteld dat alle Unalklonen gevoelig zijn aan ras E4. Op
een gevoeligheidsschaaJ van 0 (geen roest) tot 5 (zeer
gevoelig) vertoonden zij in 1997 in onze proefkwekerij een
gevoeligheidsgraad van 4 tot 5. De hevige aantastingen door
M./arici-popu/ina (ras E4) hadden bovendien tot gevolg dat de roest M.allil-populina op geen enkele Unalkloon
kon worden aangetoond (identificatie gebeurt microscopisch) en dus bijna volledig verdwenen is.
In de lente 1997 en 1998 konden we ook op verschillende plaatsen in het land het afsterven vaststellen van jonge
bomen van de klonen Boelare en Beaupré. Aan de basis ligt de hevige roestaantasting gevolgd door secundaire
aantastingen door de schorsbrand Discosporium populeum (=Dothichiza populea).
Van de interamerikaanse Unalklonen Boelare, Beaupré, Unal,. Hunnegem en Raspalje vertoont de kloon Raspalje
de laagste roestaantastingen en tevens een hogere resistentie aan schorsbrand. Dit maakt van de kloon Raspalje
op dit ogenblik de beste interamerikaanse Unalkloon voor wat betreft deze twee ziekten. Bij de Euramerikaanse
Unalklonen Primo, Ghoy, Gaver, Gibecq, Ogy en Isières vertonen de klonen Ogy en Isières de beste weerstand
aan ras E4. Alle Euramerikaanse klonen vertonen echter een veel hogere resistentie aan schorsbrand dan de
interamerikaanse klonen. Dit verklaart waarom in aanplantingen van Ghoy weinig of geen afsterven wordt
waargenomen.
Observaties doorheen het Vlaamse land hebben uitgewezen dat de graad van aantasting duidelijk
streekgebonden is. Zo blijkt de infectiedruk in de provincie Umburg het hoogst te zijn.

Het is echter niet aan te raden de aanplantingen met inter
amerikaanse populieren nu plots volledig te gaan vervangen door
aanplantingen met Euramerikaanse populieren. Euramerikaanse
klonen vertonen namelijk dikwijls een hogere gevoeligheid aan
andere bladziekten zoals Marssonina brunea, Marssonina popu/i,
Venturia,... dan interamerikaanse populieren.
De nieuwe klonen Hoogvorst en Hazendans worden jaarlijks ge
observeerd op aanwezigheid van verschillende ziekten. Op beide
klonen werd in 1997 een zeer lichte aantasting door roest
waargenomen op het einde van het groeiseizoen.
In de loop van september-oktober 1998 worden alle gecom
mercialiseerde en mogelijk toekomstige, nieuwe klonen intensief
geobserveerd (zowel proefkwekerij als proefbeplantingen over het
ga'nse Vlaamse land). Dit moet ons toelaten een duidelijker beeld te
krijgen inzake de evolutie van roest en schorsbrand op de
erschillende klonen. Deze resultaten, gekoppeld aan achteraf uit te

ren groeimetingen, moeten ons ook een beter inzicht geven voor
~_treTI het al dan niet nog op stam laten staan van aangetaste

• Op basis van de huidige kennis, is het ons inziens zinvol
aangetaste bestanden reeds te vellen indien de bomen

~glbal!U' zijn of indien, ongeacht de leeftijd, geen groei meer
Idwordt.

(054) 43 71 23 e-mail: KrIstDf.WIIIems@lIn.vIaancIeren.be
... (054) 43 71 22 •e-mail: BaudouIn.MlchIels@lIIn.vJaanderen.be



Ter infonnatie volgt hieronder een lijst van boomlcwelcers die door het IBW
plantseizoen 1998-1999 één- en tweejarig populïerenplantsoen van de k/ollBll
verhandelen:

Henegouwen :

Demarbaix Louis - Rue du Vent Val 39 - 7070 Ville sur Haine - 064166.20.56

Henegouwen:

De Tollenaere sprl- rue de Chaurette 3 -7620 Wez-Brunehaut - 069134.41'__ '~_"'A1


