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BosIrers Is zowatdé~ ster In het
selectie- en verec:.teIIngsp
aan het Insttluut. De soortda'lkt deze
bevoorrechte plaats aan een
&etvl/nend onevenwicht tussen de
vraag naar en het aanbod van
bosbouwkundig hoogwaardig
teeIImateI1aaI (zaden).
De hoge vraag volgt uit een
toenemend gebruik van Boskers bil
(her)bebosslng en beslandsomvor
mIng. Voor wat betreft het jaatlIjks
benodIgdebosplantsoen komtdeze
boomsoort In Vlaanderen op de
derde pIaaIs na Inlandse elk en

Beuk. AnderzIjds Is het aanbod van Inheems teeIlmaterIaaI heden totaal
ontoereikend. SelectIe van zaadbestanden opent In elf YeIband weinig
petSpeCtIewn. BosIrers wordt Immers zelden OCI'IQElItoffeil In uIIgestIekte
homogene bosmassIeIIen. doch veeleer als Y8fSPr9Ide lndMclJen In
gemengde bestanden.
Alle hoop wordt derhaIIIe g,esteId op de aanleg van een kIonale zaad
boomgaard van Boskers. Oe basis d<Dvaor Is reeds voorhanden onder de
vorm van een verzameling van 124 rnaI\m pIusbomen, geselecteerd
omwIIe van hun uIIzonderIIIke kwaIIIeIt Inzake groeikracht. vorm en
zIekteresIstent. Geheel volgens het lcIassIeke strcrnlen worden van deze
p1usbomen, vla vegetaIIeve vermeerdering (enten), lcIentIeke kopijen
geproduceerd die de bouwstenen van dezaadIuIn vamen. Voor Boskers Is

dit echter niet het einde van het verhool. Vroog bliJft hoe de p1usbomen
binnen dezaodboomgaard ruimtelijk moeten worden geschikt. Het belang
van een weloverwogen lay-out van de zaodtuln volgt, In het geval van
Boskers, uit twee bijzondere eigenschappen van de soort: het Is een
InsectenbestuNer en ze heeft af te rekenen met Imcompatlblilteltsver
schUnseien.
De pollenoverdracht gebeurt biJ Boskers door hommels. Van deze beestjes
Is geweten dat ziJ niet zomaar krtskar doorheen een zaodtuln ronddarren.
cIoch steeds op eenzelfde bepel1de groep van bomen foerageren. Er
wordt dan ook vermoed dat zich In een zaadtuln een bijzonder. vleksgewiJs
bestuMngspatroon voordoet. Gepoogd wordt om door gebruik van
moleculairgenettsche technieken dit bestuMngspatroon te ontwarren.
Het fenomeen van de Incompatibiliteit houdt In dat twee verschillende
IndMduen (klonen) soms niet In staat ziJn elkaar te bevruchten en de
bestuMng derhalve tot niets dient. Dit verschIjnsel wordt veroorzaakt door
één welbepaaId gen. Moleculair genetisch onderzoek liet dan ook toe om
tot op heden voor 65 Idonen de (In)compatlbele combinaties te ldentlflce
ft!lt'l.

Het ruimtelijk on1werp van de zaodtuln vaIgt uiteindelijk uit de kennis van én
het bestuMngspatroon én de Incompatibele Idonencomblnatles : In de
mate van het mogelijke zal ervoor worden gezorgd dat alle bomen die zich
binnen één en dezelfde bestuMngsgroep bevinden ook In staat ziJn elkaar
te bEMuchten.

ConIoctpeIsoon :
BartDeCuyper.lel.: 02·657 0386; e-mail: Bart.DeCuyper@lIn.vtaanderen.be

Da'rma W8Id ,.. mrnaar geIrmen als
J*JaII \U\gebeu8n de Cornse \tuten
ztth'4JOitilra~vameneen
fysIeIe 'J8IbRIng tussen Vlaanderen en
NedeIlc:I'ld 8lT lIanden syrrbooI voor de
geIICIll8I_~ actie.
Het gaat lI'm8s net goed met de
popUIer In Vlaanderen en NedelIai Id. Ut
de lloIInIIenIaIs van het Vkxmse Gewest

dat de bevoonadIng op lforIe 1eim/In
met50 lltllan afnemen. OOk In NedeiIand

hstaantal ~CDJg8pIaiIra popUIer
steik gedaald. Deze achteruitgang
verontrust de In Vlaanderen en In
NedeIlc:I'ld toch wel beIai19I"'"~
renhoutverwerltende Industrie. Als
beIai 19I11cSte oorzr:d wordt het sIechIe
(lIORlS terachIe. moa vaak ook onteIech
18) mago van de popUIer en de teelt
ondeitl8Ild. Deze actie wI popUIer niet
zomaar panoIeI .. moa wI ook ec<JIog-

sche. Icnisc~ en maatschappelIJk randIIoorwaaden meege
ven.
WIe meerwil weten averdeactieen averpopulierkan terechtop bovenver
melde website en kal er zich ook abonneterl op de Nieuwsbrief van de
actie.

COl iIactpersoon :
Jasvan SIycksn. tel.: 054-43 71 10
E-ma8: JozeI'.VanS/VCksn@lln.vlaanderen.be
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De Europese paling. Anguilla anguilla L.. is een
Ionge-afstand-trekvis : doorgaans brengt hij het
grootste deel van zijn leven door In zoet water.
en voor zijn voortplanting trekt hiJ naar de
Sorgassozee. De larven migreren tot voor de
Europese kusten waar ze metamorfoseren In
glasaal. Deze glasaal trekt In het voorjaar onze
rivieren op. Eenmaal In zoet water pigmenteren
deze aaltjes en beginnen een periode van groei
van verschillende jaren (continentale fase). Na
deze tiJd worden ze stilaan geslachtsrijp en
ondergaan nogmaals een gedaanteverande
ring naar zilverpaling. Deze palingen trekken
weg (stroomafwaartse migratie). richting
paaiplaats.
Doordat alle Europese palingen verondersteld
worden op dezelfde plaats te paaien. behoren
ze allemaal tot een en dezelfde stock. Het
opvolgen van de hoeveelheid glasaal die aan
de Europese rivieren opzwemt geeft bijgevolg
een goed Idee van de fluctuaties van de
volledige stock aan palingen over het ganse
verspreidingsgebied.
Afgaande op deze cijfers Is er reden tot grote
bezorgdheid. Al sedert het begin van de jaren
tachtig ziJn de hoeveelheden Intrekkende
glasaal over gans Europa zeer sterk. terugge
drongen tot enkele percenten van hetgeen
vóór 1980 onze rivieren optrok. De soort wordt
momenteel officieel beschouwd als zijnde
buiten de biologische veilIgheidsgrenzen.
De EG startte In 2000 een Intematlonaal project

(het project 'Glass eel') met 15 landen. met de
bedoeling de monitoring van de glasaalmIgra
tIe te standaardiseren en uit te breiden. In
sammige landen zijn er belangrijke rivieren waar
niets bekend Is over de glasaalstocks. dit Is
vooral het geval voor enkele Mlddellandse
Zeegebieden. Maar ook voor de SChelde
bestaan er geen opvolgingsgegevens over de
stock. Het opstarten van monitoring wordt hier
Intematlonaal aanbevolen. Het eindrapport van
het onderzoek (Dekker. 2002 momenteel In druk)
omvat supranationale overzichten en een
gedetailleerd actieplan voor de toekomstige
monitoring van de rekrutering van glasaal.
Nationale en Internationale beheersmaatrege
len zijn dus dringend nodig.
In Vlaanderen poogt de glasaal de ijzer op te
trekken te Nleuwpaart. Ze worden echter gestopt
in hun migratIepogingen door de - meestal
gesloten - sluisdeuren aan het lepersas. Sinds
1964 worden ze bij hun migratie geholpen door
ze met schepnetten af te vangen in het sas en
verder stroomopwaarts uit te zetten. Hierdoor
werd ook een datareeks beschikbaar waaruit
men de evolutie van de stocks kan opmaken.
De glasaalreeks die vanaf 1964 verkregen werd
door schepnetvangsten vanop de kaai van het
sas van de lepersluis in Nieuwpaart is uiterst
waardevol voor de beoordeling van het
Europese palIngbestand. Op Europees niveau Is
ze van bijzonder belang wegens de lange
tiJdreeks. de ongewijzigde techniek en de

betrouwbaarheid van de data. Uit dedat~."
kan men opmaken datde sttuatIe dramatisch Is.
momenteel wordt maar enkele kg glasaal
gevangen daar waar de jaarvangst tijdens de
jaren '70 normaal enkele honderden kg
bedroeg. De vangsten In 2001 en 2002 waren
de laagste van de ganse reeks.
Pas verscheen een rapport dat betrekldng heeft
op de problematiek van glasaal In België
(Belpaire. 2002). Dit rapport behandelt de
glasaalproblematiek en benadrukt het
Intematlonaal belang van de glosaalmonltoring
in ons Vlaams meetstation te NIeuwpoort. Het
beschrijft monitoringsmogelIjkheden en
perspectieven voor het valoriseren van de
glasaal op de SChelde. Het wil een aanzet
geven tot het uittekenen van een visie,
gekoppeld aan een actieplan, tenelnde de
contlnu'ltelt van de glasaalmonitoring te
garanderen en te komen tot een duurzaam
glasaalbeheer voor Vlaanderen (aanvraag
rapportBart.Goossens@lIn.vlaanderen.be).
Het rapport 'Monttorlng van de g/asoolrek!ute
ring In België' (Belpalre. 2002) kan worden
aangevraagd bij:
Bart Goossens, tel.: 054-437127
e-mai Bart.Goossens@lIn.vlaanderen.be

Contactpersonen:
Claude Belpolre, tel.: 02-657 03 86
e-mail: Claude.8eIpolre@lln.v1oonderen.be
Sven Vrletynck (Provinciale V1sseI1jcommlssle West·
Vlaanderen), tel.: 050-33 62 20

Contactpersoon :
Bart Vondecosteele,
tel.: 054-43 71 36
e-mail:
Bart Vandecasteele@ün.vt

Het doel van het project 'Baggergronden In Vlaanderen'ls het In kaart brengen
van oude stortplaatsen voor baggerslIb langs de bevaarbare wateriopen. Dit
houdt in dat zowel de geografische omvang als de graad van verontreiniging
van de baggergronden bepaald worden, naast een inschatting van de reele
risico's van de verontreiniging. Het opmaken van een GIS-databank Is één van
de deelprojecten. De databank Dredgls moet de basisgegevens van dit
Inventarisatieprogramma zo goed mogelijk beheren en toepassingen van de
gegevens voor andere doeleinden toelaten. De databank bevat twee luiken.
Enerzijds zijn er een aantal GIS-lagen en anderzijds ziJn er een grote hoeveel·
held analyseresultaten en terreingegevens.
Raf Lauriks ontwikkelde een complexe Mapobjects-toepasslng die als
gealoket op de website van oe GIS-Vlaanderen staat. Deze toepassing loot
toe om de gegevens on-line te raadplegen zonder dat er speclflek.e
programma's nodig zijn. De gegevens kunnen per terrein. per bodemproflel of
per bodemlaag geraadpleegd worden. Er zijn gegevens beschlk.baarvoorde
Bovenschelde. de Zeeschelde, de Lele. de ijzer. het kanaal Gent-Oostende.
de Dender. de Dumne en de Moervaart. De analyseresultaten van de
bladstalen geven een Idee van de biobeschikbaarheid van de zwore
metalen. Daamaast kunnen de gegevens als shapefiles gekopieerd worden.
Het gealoket werd ook voorzien van een duidelijke on-llne handleiding. De
databank bevat gegevens over 1200 punten waar er 3100 bodemStalen en
600 bladstalen verzameld werden. Het gealoket heeft als groot voordeel dat
de gegevens snel
aangepast kunnen
worden aan nieuwe
nomnen, gewijzigde
omstandigheden of
bijkomende ana
lyseresultaten. en
dat de gebruikers
steeds over de
meest recente versie
kunnen beschikken.

ALS GEOLOKET
EEN PAK INFORMATIE EN EEN TECHNISCH HOOGSJWiD~E
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HET MEER VA
Voor de aanleg van de autosnelweg A2 (nu E314) werd eind jaren
70 te Rotselaar een zandwlnn ngsput (10 ha) gegraven Het meer
van Rotselaar Is ondertussen uitgegroeid tat een beIangrqk
recreatlegebled In Vlaams-Brabant. Naast een zwem- en surfzone
Is er OOk een hengelzone afgebakend In 1996 werd een pre1imi
naire vlsbestandopname uitgevoerd daar het IBW Teneinde een
gefundeerd visseriJbeheervan het meerte kunnen uitvoeren dienen
echter geactualiseerde en meer gedetailleerde gegevens
voorhanden te zl n Naar aanleiding hiervan startte vanaf septem
ber 2001. op vraag van de Provinciale VIsset1jcommIss van
Vlaams Brabant een studie Deze heeft als doel een gedeIaIIIeerd
overzicht te geven van het huid g vIsbestand In het meer daar het
bepalen van de papulatlestructuur van de aanwezige soorten. het
weergeven van de dlsttibutlepatronen van de vtssen en het
berekenen van de vlsblOmassa vla een~ en terugYangsttech-
n
Voor de vIsbestancIopname werden 10 aMsdagen voorzien
september en oktober 2 1 GezIen de cIeple van het meer
gemiddeld 8 à 9 me werden 3 verschIIende aMmeIhode8
(e1ektrtsc:h vissen kleuwnetten en fuiken) gebruikt HIeIdoor wordt
seIec op bepaa de plaatsen ofopbepaQdesoorten lIerk
vetmIndefd
Daar het meer een hengetNafer wordt het vIIbe&lald

aangevuld m t pooMs TlJdens de 8\ICIualIe van de
vIsI:_Jndopnanes za don OOk worden l8kenIng gehouden met

helbepottngsbeI
StelJneI'ld op de aa bevel ngen vaIgend
vlssliondl:8lEl8r aangepast worden DItzal
het aanpasaen van de herbepotIngen

reêfen van paoIzones. ootIlmcilsen!ll"l
plaatsen

o DERZOEK NAAR HET VISBESTA
VA



Contactpersonen:
Geert Goemans en Claude Belpalre. tel. 02·657 03 86
e·mail: Geert.Goemans@lIn.v1aanderen.beenClaude8elpalre@lIn.vlaanderen.be

Contactpersoon :
Geert Sloen. tel.: 054·43 71 21
e-mail: Geert.SIoen@lIn.vlaanderen.be

De jaariijkse beoordeling
van de kroontoestand
werd In 2001 opnieuw aan
1728 bomen In 72
proeMal<l<en In Vlaamse
bossen uitgevoerd. Het
percentage beschadigde
bamen In de Inventaris
bedroeg 22.1. Abnormale
verldeuring van de kroon
werd bij 5.4% van de
bomen waargenomen.
Slechts 16.7% van de
bamen werd als gezond
beschouwd. 0.5% van de
steekproefbamen stierf na
de vorige inventaris af. De
krooncondJt1e was lets beter bij de naaldbamen
dan bij de loofbamen (resp. 21.4% en 22.5%
beschadigd).
Zowel bladverlles als bladverldeuring nomen af
vergeleken met het voorgaande jaar. Het
percentage beschadigde bamen daalde met
2.6% punten. De kroontoestand verbeterde voor
8euk en Zomereik, maar het bladveriles nam toe
bij Annertkaanse elk en populier. Beuk blijft de soort
met het laagste aandeel beschadigde bamen.
Populier blijft het hoogste percentage bladveriles
vertonen. Hoewel het gemiddeld bladveriles bij
Zomereik lager ligt. valt toch het hoger aandeel
bamen met sterk bladveriles op. Zowel Grove den
als Corsicaanse den deden het beter vergeleken
met 2000. Het aandeel beschadigde
Corsicaanse dennen blijft wel duidelijk het hoogst.
In verschillende eikenbestanden werd opnieuw
aantasting door wintervlinder waargenomen.
Aantasting van dennenbestanden door
Roodzwarte dennencicade kwam In vergelljldng
met vorig Jaar minder voor. In Wallonië wordt sinds
een paar jaar grootschalige beukensterfte
waargenomen. Gelijkaardige sterfte werd in de
Vlaamse Inventarts tot nu toe niet waargenomen.
Meer Informat1e over de basvltalltelt Is te vinden
op de Ibw-webslte. Met dank aan afd. Bos en
Groen en afd. Natuur voor de medewerking bij de
Inventarisat1e.

Bosvitaliteitsin

Mee/plllfen I'OTI het pol ngmeetnet. Rood. de gemiddelde meetwaarden VCI1 de som \10{)

de Zf!Nf3n merI<er·PCSS CNefschrljden de norm. Groen : geen normo.terSChrljdlng.
De zwoaste vervuiling wordt aangetroffen In een aantel Umburgse en Antwerpse kanalen.
Woorden onder de norm zijn hoofdzakelijk gesJfueerd In poIderwoterlopen In west·VIooncIeren.

op enkele van de meest verontreinigde plaatsen. een beperking van specifieke
vangstmethodes gebruikt In de pallngvisserij en een algemeen ontradlngsadvles
voor de consumptie van rooMs uit openbare waters. Meer Informat1e hierover en
over de speclfleke toestand op de verschillende meetplaatsen Is te lezen
op:http://WWW.ibw.vlaanderen.be. De resultaten van het onderzoek werden
voorgesteld in een onlangs gehouden sympaslum over de milieutoxicologie en
gezondheidseffecten van PCB's gehouden te BRNO [Tsjechië. 7·11 mei 2002).

"Urban Forests and Trees" te Brugge.
CaST staat voor Coöpératlon SClent1flque et Technologlque". Het CaST·programma wil vla
netwerldng onderzoek stimuleren en coördineren. De Europese Commissie financiert vooral de
c:JeeInome aan meetings.De belangrijkste doelstellingen van deze actie waren het verbeteren van
de l<ennlsbasts voor een betere planning. design. aanleg en beheer van stadsbassen en stadsba·
men In Europa en het onderzoek rond stodbassen en -bomen te laten erkennen als een weten·
schappelijke discipline. Deze actie liep van september 1997 tot Juni 2002 en telde 22 deelnemen·
de landen (van Ijsland In het noorden tot Griekenland In het zuiden en van leriand In het Westen tot
Palen In het Oosten) en een aO-tal onderzoekers met uiteenlopende wetenschappelijke disciplines.
van bosbouwers over Iandschapsecologen. pathologen. planners. ... tot maatschappelijke
onderzoekers.
samen met de VBV en de Afdeling Bos en Groen nam het IBW de organlsat1e van de laatste
mee1Ing op zich Onze collega's van het Brusselse Gewest organiseerden de zaterdagexcursie naar
het groene BrusseI.Donderdagnamlddag 13 juni werd de openingssessie gehouden met als
thema's "Opttmal usa of open Space In Europe' en 'Integrat1ng research and practlee' . De
namiddag werd afgesloten met een paneldiscussie over hoe onderzoeksresultaten het best
kunnen doorstromen zowel naar het beleid als naar de prakt1jl<.Vrijdag 14Juni werd prakt1sch volledig
gewijd aan de voorbereiding van een Europees handboek over stadsbassen en stadsbamen. De
publcatlevan dithandboekwordtverwacht tegen midden 2003.
AI bil al mag gesteld worden datVlaanderen zeer actief was binnen deze actie: zo werken Jos Van
Slycken (IBW) Marttn Hermy (KUL) en Ann Von Herzele (VUB) actief mee aan het schrijven van het
hanc::I:loek. Een ander resultaat van deze Cost-actle Is het Europees project 'Nelghbaurwoods·.
waarzowel deWBalsdeVBVIn participeren.

MeerInfo http '/WWW f51 dklcost_121

Contactpersonen :
Katrien De Ceek. tel.: 054-43 7122; e-mail: Katr1en.DeCeek@lIn.vlaanderen.be
KrtstIne Vonder MIjnsbrugge. tel.: 054·43 71 27; e-mail: KI1stlne.VanderMilnsbrugge@lIn.vlaanderen.be

Onlangs verscheen een KB met nieuwe normen voor PCB's In vis en
vIsproducten. Voortaan mog vis. voor wat betreft de som van de
zeven merker-PCB's maximaal nog slechts 75 nglg op versgewlcht·
basis bevatten. Vergeleken met de PCB·norm Ingesteld naar
aanleiding van de dioxInecrisIs voor Idppen- en varkensvlees (200
nglg vet) en vergeleken met de verschillen In vetgehaltes tussen vis
enerzijds en Idp en varken anderziJds. Is deze vIsnorm minder streng.
Nochtans ziJn er met betrel<ldng tot normoverschrijdingen In zoetwa
tervis wel een aantal problemen te verwachten. In het bijzonder voor
vissen met een hoog vetgehalte en rooMssen. BIJ kweei<v1s Is het
mogelijk de PCB·gehaltes onder controle te houden vla strenge
kwaliteitseisen wat betreft de voeding van die kweei<v1s. BIJ 'wilde'
zoetwatervis gevangen In onze binnenwaters is het beeld verschn·
lend: voor Paling overschrijden de PCB-concentrat1es op 80% van de
meetplaatsen In Vlaanderen de nieuwe norm (ca 250 locat1es). Er
werden gemiddelde concentrat1es genoteerd tot 6700 ng/g
versgewIcht. Maar ook In andere vis. vooral rooMs. Is de sltuat1e
allerminst roosldeurig. Op basis van deze resultaten van het IBW
palIngmeetnet heeft de minister. In overieg met de bevoegde
admlnlstrat1es en de vIsserijsector. een aantal concrete beleidsactIes
genomen ter bescherming van de volksgezondheid. Zo geldt
voortaan een teruggooiplicht voor alle op Vlaamse openbare waters
gevangen paling. een totaal meeneemverbod voor alle vlssoorten

Morfologische en genetische structuur van de
Schiet-, Kraak- en Bindwilgen in Vlaanderen
In Vlaanderen wordt het uitzicht van de rivlerbel<l<ens In sterke mate bepaald door de aanwezigheid
van wilgen. Deze bamen hebben zowel een natuurwaarde ais een cultuurhistorische waarde. Vele
oude griendvarietelten zijn verwilderd in de natuur. We onderzochten het complex Schlet-. Kraak- en
Bindwlig. De BIndwlig Is de kruising van een SChiet- en Kraal<w1lg en vertoont invloeden van belde
ouders. De 81ndwllg kan met één van belde ouders terugkrulsen wat leidt tot vruchtbare nakomeling·
en met minder typerende kenmerken. Het geheel van kruisingen en terugkrulslngen. zowel natuuriljke
als door de mens gelntroduceerde. leidt tot vele overgangsvormen. Om meer Idaarheld te
scheppen In deze complexe structuur werden de wilgen zowel morfologisch als genetisch
onderzocht.
We verwachtten dat de 8lndwllg. ais hybride. tussen belde ouders zou clusteren. Dit bleek niet
helemaal het geval. In plaats van drie groepen onderscheidden we twee grote groepen. Enerzijds
werden SChietwilg en BIndwlig gegroepeerd. Anderzijds groepeerden Kraal<w1lg en de variëteit
bosfordlono van de BIndwlig. beter bekend bij wIjmentelers als "gele wIJmen" . Binnen deze twee
groepen gelijken de wilgen zeer sterk op elkaar. Zowel uit de onverwachte opdeling van BIndwlig en
zijn variëteit bosfordlono. als uit de grote gelijkenis die ze elk vertonen met één van de oudersoorten.
valt af te lelden dat de huidige taxonomische Indeling van dit wIlgencomplex met voorzichtigheid
moet behandeld worden.
Dit onderzoek werd uitgevoerd In samenwerking met UG en West·Vlaamse Intercommunale In het
kader van VLINA. Het volledige eindverslag (VlINA 00/14) staat op de website van het IBW
(www.ibw.vlaanderen.bel.

PCB·meetwaarden uit het Vlaams
Palingmeetnet leiden tot meeneem·

verbod voor paling

COllloclpelSOOll Jes van SIycken, lel : 054-43 71 10: e-mail: Jazet.V0n5lycken@lIn.v1aanderen.be
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berekende I<rttIsche lasten val sIIIcsIof en
zwavel met actuele~ te
vergelijken. kunnen de~ \Q'I

de krItleke lastbepaald worden.

BEPALING VAN DE VERZURING- EN
VERMESTINGGEVOElIGHEID VAN
BOSGEBIEDEN IN VLAANDEREN

Bossen zijn wegens hun aerodynamlsche
karakteristieken efficiënter In filtering van
luchtverontreinIgende stoffen don andere
hatfnotuu~iJkevegetatietypes zools helde en
graslanden. Wegens de hogere "ruwheid"
Is de depositie van stikstof en zwavel In de

bossen van het Vlaamse Gewest veel hoger
don op het vrije veld. De negatieve
gevolgen hiervan hebben zowel betrekking
op het niveau van de bosbodem als op het
niveau van het boom- en kruldstratum : een
verhoogd risico op nitraatuitspoelIng.
uitloging van boslsche kationen. optreden
van wortelschade door alumlnlumtoxlclteit.
ontstaan van onevenwichten In de daar bosecosystemen kunnen Ultdestudlëblljktdotelsenm.b.t.hetvrtjwaen
voedingsbolons. wijzigingen In de vegeta- gebufferd worden zonder daarbij van behoud van soortensamenstelllng het
tiesamenstelling ... schade op longe termijn op te strengst ziJn. gevolgd door behoud van de
In het kader van een VLiNA-project werd lopen. Daarbij worden depositie- bosenstotus. bescherming van gronctwater_
door het IBW In samenwerkJng met de UG en nIve 0 u s be reken d wao rbij kwaliteit en haarwortels. KrItIeke Ioslen m.b,t
het VITO de Invloed van luchtverontreiniging bepaalde gestelde bescher- behoud van soortensamenstellIng en
op de Vlaamse bossen gekarakteriseerd mlngscrtteria (bv. vaar behoud bosenstatus werden In elk van de ruim 1400
met het principe van de kritische lost. Dit stelt saartensamenstelllng. bescher- onderzochte receptorpunten OII'eISChreden.
een maximaal depositieniveau voor ming haarwortels.. ) nog net De eisen voor bescherming van ondiep
waaronder geen schadelijke effecten gerealiseerd kunnen worden. grondwater tegen nitraatuitspoelIng
optreden aan gespecificeerde gevoelige Afhankelijk van het vooropgestel- (streefwaarde 25 ppm nitraat) werden In 47 '"
elementen in het milieu. Uitgaande van een de crtterlum wordt een andere van de Ioofbos- en slechts 1 '" val de
model werd berekend welke deposities kritische lost verkregen. Door de nooldbosreceptorpuntengerespecteerd
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gelegen snel een bos tot ontwikkeling kon komen. dot dichtaa'lIeIs1t bil de
Potentieel Natuu~iJke Vegetatie. Gewoonlijk komt al na enkele taan een
homogeen of gemengd plonlerbos tot stancj, Daaronder komen zich
spoedig meereIsende soorten vestigen. die op termijn een rendabele
houfproductie mogelijk maken. Omdat de bezetting van de standplaats
soms in meerdere fasen gebeurt. kon aanvankelijk een atwIsseIng van
open plekken. struweel en mln of meer gesloten bos ontstaan De
spontane bossen hebben daardoor In regel een meer gevarieerde
ruimtelijke structuur don aanplantingen. Opmerkelijk Is dot In de spontane
bossen gemiddeld meer kruidachtige soorten. In het bijzonder snel
verspreidende bossoorten. werden aangetroffen. Of dit te wijten Is aan het
toeval of werkelijk een gevolg Is van speclfteke factoren zoals een grotere
habitatdIversiteItmoetverder worden onderzocht.
Spontane verbosslng op voormalige akkerlanden die In de buurt van ouder
bos zijn gelegen kon ecologisch gezien zeker een Interessant atternattet
vormen voor de traditionele aanplanttng. Bovendien Is ze financieel
aantrekkelijk door het uitsporen van de aanplanttngsko5ten, wat eveneens
pleitvoor meer spontane bossen In de toekomst.

De natuu~ijk.heidsgraad van het Vlaamse bos Is
bijzonder loog. Van ol onze bossen bestaat maar liefst
64 % uit homogene aanplantingen van naaldhout (35
%). populier (14 %) of onder loothout (16 %). De
meerderheid van onze bossen biedt dus het gekende
monotone rijtjesbeeld. Hoewel de laatste tijd meer aan
gemengde bossen wordt gedocht. gebeurt de aanleg

van nieuwe bossen nog altijd kunstmatig. Spontane bossen zijn bij ons een
zeldzaam verschijnsel. men is kennelijk vergeten dat bos van nature kon
ontstaan. Momenteel bedraagt de gekende oppervlakte slechts 372 ho.
ofwel 0.25 % van hettotale Vlaamse bosoreaal. dat ongeveer 150.000 ho
~~~ .
Hoewel het logisch klinkt dat een spontaan bos een hogere natuurwaarde
kon hebben don een uniform ogende aanplanting. Is er nog weinig studie
verricht om na te gaan in hoeverre dit klopt. Dit jaar werd aan het Instituut
een vergelijkend vegetatieonderzoek van jonge spontane bossen en
aanplantingen op voormalige landbouwgronden uitgevoerd. Er werd
vastgesteld dat op landbouwgronden die In de buurt van oud bos zijn
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vandeopdroehtvonatd WcJte[
Bij de bestrijding van de llruWle
nagenoeg uitsluitend getlrûk genncG~'

rodenticiden. Het verrnfl1E*1*1d~lere""':Jn':Iè1l1lOC)'B
primaire en secundaire
beIongnJke c.loeistWIIIJlg
derecente gegevens &eii
het aantal va
weerspiegeling VOR
~VQn
geldt hier l'lOQ
deze exoet (zo
doen verdvv1lnen
vorlge soorten
nillens) tot popu
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ve teren. moor wordt bovendien bijzondere
o docht besteed aan selectiviteit, veiligheid en
diervriendelijkheid van de ingezette
bestrijdingsmiddelen. Ten aanzien van de

skusrat werd. op vraag van afd. Water, een
alyse gemaakt van de te verwachten

1gen voor hun bestrijdingsopdracht. indien in
alle 'beschermde' natuurgebieden de huidige
bestrijdlngsverplichttng zou worden opgeheven
en het gebruik van bestrijdingSmiddelen zou
worden verboden of beperlct. HterblJ werden
eerder verzamelde gegevens over
Immigratiesnelheld In een voorheen bewertct
terrein en telemetrIsche gegevens over dispersie
en terreingebruik gecombineerd. Uit de analyse
bleek dat. door het niet of onvoldoende
bestrijden In beschermde natuurgebieden. het
behalen van de bestrijdingsdoelstellIng ernstig
kon gehypothekeerd worden In meer don 30%
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