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Nooa aan autoc~toon
De laatste Jaren Is een duidelijke toename van programma. Een struikelblok biJ dit streven om Boskers

de vraag naar plantsoen van Boskers (Prunus In toenemende mate als volwaardige bosboomsoort
CNlum L.l vast te stellen. Deze aandacht heeft te gebruiken. Is o.a. de gevoeligheid aan kanker.
de soort vooral te danken aan een groeiend veroorzaakt door de bacterte Pseudomonas syrlngoe

bewustzijn van zijn zowel hOge bosbauwkundlge. als pv. morsprunorum. De eerste symptomen van Infectie
economische en ecologische waarde. Boskers treden op bij het begin van de lente. waarbij jonge
genoot hierdoor een opwaardertng van de vroegere twijgen niet uitlopen of afsterven kort na het uitlopen.
status van secundaire soort naar het huidige pred kaat De bacterte verspreidt zich zeer snel In de takken en
van edele lootboomsoort grotedelen van de schors worden getnfecteerd. Vanaf
Het toenemend gebruik van Boskers biJ bosaanleg eind mei worden op de zJch ontwikkelende bladeren
enJof -omvorming stuit echter op het nog steeds kleine necrotische vlekken gevormd. Meestal breken
onvoldoende voorhanden ziJn van kwalitatief de bladVlekken af aan de rand. vallen uit het blad en
hoogwaardig teenmatertoal (d.w.z. zaden) Derhalve laten een gaatje achter. Uiteindelijk geeft dit de Indruk
wordt nog steeds noodgedwongen en systemaIIsch alsof de bladeren met hagel werden doorzeefd. wat
gebruik gemaakt van allochtone zoac:lbronnen. . meteen de andere benaming van deze aantasting.
AangeZJen de waarde (lees aangepostheld aan onze Symptomen VlIIl baet&nelcanker bij Boskers met name hagelschatziekte. verklaart. Uitwendig kan
standplaatSen) van deze ultheemse herkOmSten doOrgaans ongekend Is. men de ziekte herkennen aan de roodbruine kleur van de schors en vooral
vertloogtmeteenookdekwetsbaarheldvanhetbosecosysteem. aan de omberkleurige gomuitv1oei. soms zelfs zonder symptomen op de
Vlo selectle en veredeling wil het IBW tegemoetkomen aan de toenemen- bladeren. BIJ hevige Infecties veroorzaakt de kanker het afsterven van
de vraag noor hoogwaardig teeltmotertoal van Boskers. twijgen en stommen van jonge bomen In de zomer. Vla selectie en
Reeds sinds de Jaren 80 werden aan het toenmalige RIJksstotton voor veredeling zal getracht worden Boskersen te selecteren die resistent zijn aan
PopulIerenteelt. het huidige IBW. plusbomen van Boskers geselecteerd en boctertekanker. Hiertoe Is het noodzakelijk een idee te krtjgen van de
verscheidene zaadboomgaarden aangelegd. Deze vormen mede de verspreiding van Pseudomonas syrlngoe pv. morsprunorum bij Boskers In
basis van het huidige veredelingsprogrammo. dat ZiCh naast herkomsten- Vlaanderen om vervolgens de genetische en pathologische diversiteit van
derzoek en selectie van zaadbestonden. In hoofdzaak toespltst op de de bacterie te bestuderen. Deze melding In de Nleuwsb~ef is dan ook een
aanleg van nieuwe zaadtuinen. oproep naar de lezer om aantastingen van Boskers door bacteriekanker te
Naastgroetkrachten vormontwIkkeling wordtvoor Boskers001<, zonietvooral. melden aan het IBW.
de ziekteresistentIe als selectiekenmerk weerhouden. Deze boomsoort
wordt Immers belaagd door een schare van pathogenen. hetgeen het
fytopathologisch onderzoek tot een hoeksteen maakt van het veredellngs-

IIW WIE 'ROJECT
Na bijna een jaar werken In het kodervan de WIldbeheefeenheden in

Vlaanderen. tijd voor een kort verslag. Er zijn ondertussen 64 WBE's
erkend door de minister. AI deze WBE's zijn terug te vinden op het

kaartje. somen met nog een 2O-taJ andere die momenteel nog aan hun
erkenning aan het werken ZIjn. Ondertussen werden er 31 WBE's bereid
gevonden om gedurende het (de) VOlgende jaar (Jaren. a1hanlcelljk van...)
voor Ree. Haas of FUtnjs zeer Intensief Inventorisatlemethode uit te
proberen en te evalueren. Somen met deze WBE's worden nu de af te
leggen trajecten bepoaId voor schijnwerperteI voor Hoos of
kiiorneterlndexen voor Ree. en aangeduid op kaart. inmiddels rolde deene
WBE-bIoIoglsche-WOOrderingskaort na de andere van de plotter door
toedoen van Tomos Bogataj. die sinds februari zowel op 'den buro' als op
'het terrein' meedraait in het project. Het project begint dus op laUssneIheid
te lopen. De eerste echte resuJlaten zijn te verwachten na de voorjoarsin
ventarisat1esvan 2001. Totdan.
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Meting van de bodemtextuur
met laserdiffractie

Bij de cel stoodploatsondeoek lopen een aantal inventarisalieptojecten waarbij een
groot aantal bodemsgElCl'lCllyseer moeten worden. o.m. op1exfWr. In 1998 werd een
Ia:seIdfhacllefOestel oc:rogekocht om deze 1exfWronalysesuil te voeren. Bij deze snelle
en rnodeme tedY1Ielc. wordt een hoeIIeeIheid bodem'naIeIioaI opgelost ti water en
door een Iosefbuldel gestuLld. waadoor de laselStraIen verspreid WOlden ofhonkelijk
van de dee/tjesgootteYdeIing (= de texluLf) VQ'l het boderTvnatef1oal. Deze stralen
worden opgeva'lgElfI op een set van detec1oren. <Je het gemeten spectrum VCl"l
slgrlaIenomzetten Ineen OV9lgenkomslige texluurlaomme.
In een eerste fase werden een aantal testen Ulgevoerd om na te QOCI"I weke
proc:eàse het best gevolgd wordt om bodemtextuur te meten. In een tweede fase
werd er gezocht naar een 0YElleenk0mst tussen de stCI"Idoordmethode (zeef- en
pipeIme1Ilode) en laserciffractie (LO). Er WOIdI gezoch1 naar een overeenkomst op
basis van detexluu1dassen van de Belgische TextuuräiehOek. <Je bv. OOk gebruid wordt
voor de1eXIul.foCI"Icopde boder1'WJat.
Bij de stCI"Idoorctnelhode WOIdI de kleifractie gedeli'lleerd alsde 0-2~-fractieen de
ZCI"Idfroc1ie wordt bepaald als de 50-2000 IJ"l-fraclle. Bij het vefgelijken van belde
meth<xles moet er echter rekerlng gehouden worden met het feit dat elke me1hode
CI"Idele eigenschappen VQ'l de bodemdee/tjes meel als 'grootte'. De gOO1ste
0II9Ieenk0mst (73.5%) tussen de
standaardmethode en loser
cllfraclle werd beWmen bij het
gebrUk van de G-6 1JOl-lD-frac1ie
als kIeifroc1ie en de WOCI'de
(1.136 x 60-2000IJ"l-lO-frac1ie) als
zerdfractie.
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chroom (Cr) en lood (Pb) bleek dit veel minder
het geval te zljn. Bij de andere bemonsterde
boomsoorten (Gewone es, Zwarte els, Zomereik
en Zoete kers) kon er duidelijk aangetoond
worden dat er geen Cd-occumulatie In de
bladeren optrad. Ook voor Zn kon geen
duidelijke bio-accumulotle In de blOderen
aangetoond worden.
Uit deze resultaten kon er besloten worden dat
maïs en een aantal boomsoorten vlo de
gehalten in de bladeren een Indicatie geven
over de aanwezigheid van verhoogde
concentraties aan Zn en Cd In de boggergrond.
terwijl andere boomsoorten ditniet doen.
MOlS. papulier en verschillende wIlgensoorten
kunnen dus als ver1<llkkers gebruikt worden om
verontreinigde boggergronden op tesporen.
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Bij mo'ls. populier en verschillende wIlgensoorten
werd vastgesteld dat er regelmatig verhoogde
en afwijkende blodgehalten aan cadmium (Cd)
en zink (Zn) gemeten werden. Dit ging In de
meeste gevallen gepaard met bodemverontrei
niging met dezelfde rware metalen. Voor

BIJ de Inventarisatie van de boggergronden (=
stortplaatsen van boggersllb) langs de bevaar
bore waterlopen wordt er vlo puntboringen
gecontroleerd of er tussen het bodemoppervlak
en 2 m diepte onder het maaiveld verontreini
ging met de rware metalen aangetroffen wordt.
Telkens wordt er een bladstaal genomen van de
landbouwgewassen die op de bemonsterde
boggergronden gekweekt worden, van de
aangeplante bomen of van de vegetatie die er
voorkomt. Het doel van deze bladstalen Is na te
gaan welke fractie van de aanwezige rware
metalen er beschikbaar is voor de planten. De
verwer1<lng van de analyseresultaten Is er dus In
de eerste plaats op gericht na te gaan of er op
verontreinigde baggergronden afwijkende
gehalten gemeten worden t.o.v. nlet
verontreinigde baggergronden en normale
gronden. Uit deze verwerking kunnen don
besluiten getrokken worden noor de randvoor
waarden voor een bepaald landgebruik op een
bepaalde boggergrond.

•••

Doszkiewlcz. P. & J. A1khenboum (1998). Aurochs.
retour d'un onlmol préhlstorlque... ou manIpula
tIon sclentlflque - Le Courrler de I'envfronnement
del'INAA33.
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daama van Zuid-Afrika] en aldaar aan de basis
log van een tot op heden doorgevoerd 
grotendeels door particulieren gesponsord 
terugkruisingsprogramma voor de uitgestorven
Quagga, een Zebra-ondersoort. Het oerbloed
kruiptwaar het nietgaan kon ...
Conclusie: het Heckrund Is geen reconstructie
van het oerrund, het Is een 'dubbelganger' met
een nogal donkerbruin verleden. Laten we het
Heckrund don 001< ontdoen van alle mythische
waarde die men er aan hecht. en tot zlJn ware
proporties herleiden: het Is gewoon een stevig
runderros met heel wat prlmttleve kenmerken en
bijgevolg zeer geschikt om te worden Ingezet In
het natuurbeheer.

Http://WWW.lnfra.fr/lntemet/Produtts/DPENV/dasz\(c 33.h

Http://WWW.museums.org.zO/som/quoggO/seiectiv.htm

klng van het mythologische 'Germaanse
Oerrund' en het nastreven van 'zuivere rossen'
(niet genetisch vervuild door kruising met
andere. gedomesticeerde rossen) een worm
hort toedroeg.
En wat blijkt: de gebroeders Heck onderhielden
de beste contacten met de hoogste gelederen
van het Derde Rijk. Ze kregen alle steun biJ de
uitwerking van hun oerrundproject (en gelijkaar
dige projecten met o.m. Koniks I) en organiseer
den In bezet Polen Jachtpartijtjes op Wisenten en
'oerrunderen' voor hooggeplaatste heren als
Von RIbbentrop en Görlng.
Vermeldenswaard Is dat na de vol van het Derde
Rijk één van de gebroeders Heck uitweek naar
Namibië (totWOII een kolonie van Duitsland, vlok

KOE
ECOTECHNIEKEN VOOR VEGETATIEBESTRIJDING

In het kader van het onderzoeksproject
omtrent bosbegrazlng zijn wij op een
opmerkelijk stukje literatuur van een Poolse
zoöloog en een Franse historicus (Doszldewtcz

& A1khenboum, 1998) over de (nogal donkere)
geschiedenisvan hetHeckrund gestoten.
Het Heckrund Is één van de runderrossen (samen
met Schotse hooglander, Gollowoy, Aberdeen
Angus), die de laatste tijd binnen het natuurbe
heer nogal furore maken. Het zljn Immers
beesten die weinig verzorging vragen en voor
jaarrondbegrozlng bruikbaar zijn (bv. zelfred
zaamheid bij het kolven, winterhardheid,
resistentie tegen ziekten). Aan het Heckrund goat
men echter nog een bijzondere eigenschap
toekennen: het wordt doorvelen beschouwd als
het meest gelijkende ecologische equivalent
van het oerrund.
In het begin van de jaren dertig trachtten de
gebroeders Heck door kruising van diverse
veerassen met een verondersteld primitief
uiterlijk (Corsicaans rund, Camargue-rund,
Schotse Hooglander. Spoons vechtrund,
Hongaars stepperund, Engels parkrund) het
'oerrund' terug te krijgen. Minder bekend is dat
hierbij niet zozeer wetenschappelijke, don wel
Ideologische overwegingen hebben meege
speeld. Het is niet toevallig dat de ontwikkeling
van het Heckrund wordt gesttueerd In de periode
1933-1945. Een her-creatie van het oerrund
paste Immers perfect In de Ideologie van het
toenmalige Nazi-Duitsland, die een verheerllj-

•• Bil de oonIeg van bos en InfrostTucful.fgroen Is vegetallebes1rtjdlng vaak één van de cruciale foctolen. ZOnder vegefallebest!t Is de~ ondermaaII d 1I88dt
mossaIe sterffe op. In het veI1ecJen werd meestal nca herbiciden gegrepen om de pla'l15plegel1lllj te houden VQ"I~ pla It8IlQIC8I. De l8C8f'tI8 W8IglM1g legt

Q.. echter sterke beperkingen op OCJ'lgoande het geblulk IIQ'I bloeiden. Andere klassieke beStrljdngstechnielren, zoals het rncJat)eheer. hebben vaak eenr~
~ Impoct (vergrossng, wegmooen bOmen).
........ Sinds maart 1998 volgt het IBWhet EG-UFE 'boomplotenproject' op In SOITlEll'lWeIId met Afdeftng Bos en Groen. hetWTeB enhet LIIec (218 IBWNIeuwIbdeIapll999)
~ pl~erichtprOject heelt tot doel de klassieke beStrljdngsmethoden (mechanIsCh en chemisch) te vergeQcen met recent8le teehnlell8n. De naäUtlgtvoaaop hel
y _~ gebll.ikvan biodegradeertX: mulChen

Het !BWorgonIseeI! samen met Afdelng Bos en Groen een WOI1fShop rond het gebI\.JI( VQ"'I ecotechnlelcBn voor de besfI1dIng lICI'l CQflCI.II8Iendevegelall8.1Id".
'"~ zal een beeld worden geschetst IIQ'I de problematiek rond deZe bestltjdl, IQ en ZIJlen declvelse I rl8lhoden worden b8IPOIIB I.Noasteen toeIChlI, IgIGl

~ eemeresuttatenvanhetLFE-plojec1,WOfdt8llenElenSeenoverzlChtgegevenVQ"'lhetondelZoeklnFrankJ1k.nde~b8ZD8lB'IW8eenl8C::8ltb8tlCllta:===~_
NIlow. waarde \/8ISChIIende~veden!OeQepa&t. DeWOl1fShopgooldooropdOllderdag 7 sepIembel2lJOl)nhelNMECDeHellnG
stoot open voor ale~ (ocrrneIden metbl1gelloegd flSChrivIngstorrrlUlBr).
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Hetafgelopen voorjaar was een drukke periodevoor het Centrum voor Vlsteeltte linkebeek.
Allereerst werd er heel wet ondeIZoek gedaan rond de opkweek van de larven van de Kwabaal (Lata Iata). en dit In het kader van een project ter
VOOrbereiding van een rnodeIher1ntroductte In het Vlaamse Gewest van deze soort. Er werden diverse proeven opgezet waarbij de larven allerlei
verschillende soorten voedsel toegediend kregen. Met behulp van de V9lkregen resultaten konden we de beste kweekcondIties achterhalen en een
zo hoog mogelijke OV9l1eVing van de Iorven garanderen.

Verder werd er. op vroog van de Provinciale VlSS9lijcommlssle limburg. een verkennende proef opgezet I.v.m. de reproductte van de Serpellng
(Leuclscus leuclscus). Deze soort Is een typische vertegenwoordiger van de barbeelzone. waardoor hij vooral te vlnden Is In zuurstofrtjke waterlopen.
Doordat de 5erpellng bavendlen bijzonder gevoelig Is aan organische vervuiling en er talrijke mlgrotleknelpunten (stuwen) op de beken gebauwd

werden. kromp zjjn verspreidingsareaal de100000e decennia sterk. TIjdens de voorbije InventarlsallerOnde (1996-2000) werd
de 5erpellng don ook nog op slechts tien verschillende beken (vooral In de Kempen) aangetroffen. terwijl hiJ vroeger als
algemeenvoorkomend werd beschreven door de 5elys-Longchomps (1842).
van enkele moederdieren van de 5erpeling, afkomsttg van een wilde populotte van de Wormbeek. konden er eitjes
afgestreken en met succes bevrucht worden, waardoor we een 3OOO-tal Iorven verkregen. Over de meest geschikte
opkweekcondItiesvoor deze larven zal In de komende jarenverder onderzoek moeten gebeuren.

Gewoontegetrouw vond ook ditvoo~aarde kweek van de Snoek (Esox luclus) plaats. Tussen 15 maart en 7 opril werden er
918 000 eitjes afgestreken. waaruit In het totaal 51 7 000 larfjes kwamen. Een gedeelte van deze larven werd op vljVers
gezet om verder opgekweekt te worden tot zesweekse snoekjes, waarvan er dit jaar 23 000 konden worden afgeoogst.
Een onder gedeelte van de larfjes werd gebruikt voor een verkennende proef m.b.t. het Intensief opkweken van de
snoeIdarven In de broedhol. Het doel van deze proef was vooral na te gaan of de larven kunnen gevoed worden met een
droogvoeder (zooIs bij de forel), zodat het opkweken tot zesweekse snoekjes onder gecontroleerde omstandigheden kon
plaotsvlnden. Ookrond deze topic dient er In de toekomstverder onderzoek te gebeuren.

Eind mei tenslotte slaagden we er voor het eerst In Kopvoom (Leuc/scus cepholus) kunstmottg te reproduceren. Ook deze
soort, behorende tot de familie van de Cypriniden. heeft nog maareen beperkt verspreldlngsoreaalln Vlaanderen.
No het Inspuiten van de kweekdieren met een extract van karperhypofyse. konden de eitjes afgestreken en bevrucht
worden. No vljf dogen ontloken de larfjes uit de eitjes, waarvan er nadien 30 000 op vljVers werden gezet om verder
opgekweekt te warden.
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Sapstroommetingen in
Balegem en Brasschaat

Insta/I~ van verwannll1gselement
met 04tee paar radIale sensoren
fang5 ver.;chl Jende Zijden van de
boomstam In Brasschaat

Het waterverbruik van bossen kon In twee grote componenten worden
opgesplitst. Enerzijds Is er de verdamping van water vanaf de bladeren en
de bodem. en anderzijds de transpiratie van de bomen en bosvegetotte.
Met behulp van sapstroommetIngen kon de tronsplrotte van de bomen
worden gekwantificeerd.
In oktober 1999 ging een VliNA-project rond waterverbruik van bossen van
stort, nl. "Kwantitatieve analyse van bossen In vergelljklng met welde en
akkerland". In dat kader werden In mei )1. In een populierenbestond te
Bolegem {kloon 'Beaupré'] en in een Grove dennenbestond te Brasschaat
sapstroomsensoren gelnstalleerd. De proeMakken werden Ingericht door
prot. Cermak. prof. Nadezhdlna en Ir. Nadezhdin van het Instituut voor
Bosecologie. Mendel Universiteit. Bmo, Tsjechië. De methode die door hen
wordt gebruikt, steunt op de vervorming van het warmteveld rondom een
verwarmingselement wanneer er sapstroom In het spinthout optreedt. Een
standaardsensor bestaat uit een verwarmingselement met daarrond twee
poar thermokoppels. Om de diepte van de standaardsensoren te
bepalen, is het aangewezen eerst het radiaal profiel van de sapstroom In
het spinthout te kennen. Hiertoe werden speciale radiale sensoren gebruikt.
bestaande uit één verwarmingselement
en zes paar thermokoppeis op verschillen
de diepten In het spinthout. De standaard
sensoren worden don gelnstalleerd op de
diepte waar de sapstroom maximaal Is.
Metingen met deze sensoren zullen
gedurende het ganse groeiselzoen
worden uitgevoerd. In het najaar worden
de metingen samen met onze gasten uit
Tsjechië verwerkt tot dagelijkse transpiratie
totalen voor de respectievelijke beston
den. Deze waamemlngen zullen worden
vergeleken met de resultaten van twee
andere methoden voor het begroten van
waterverbruik van bossen, die in het kader
van dit project worden gebruikt. nl. de
energlebalans- en de waterbolansmetho
de.
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Het zoemt er inderdaad, en deze
keer ook letterlijk. In de - wegens
meerdere diefstallen van materiaal
ontruimde - houten "chalet" In onze
proefkwekerlj te Grlmmlnge. heeft
het "Vlaamse honingprojecf' een
thuis gevonden.
De plechtige Inhuldiging van de
educotteve bijenstand had plaats
op 17 JunI. De burgemeester van
Geraardsbergen en de voorzitter van
de Koninklijke Vlaamse

Imkersvereniging mochten er het lint doorknippen.
De lokale imkersverenlglng "Ons Denderbleken" werd uitgekozen om het
Oost-Vlaamse luik van een door de E.U. en hetVlaamse Gewest gecofinan
clerd project over de kwaliteitsvolle en hygiënische productie van honing
uit te voeren. ZIJ greep deze gelegenheid onmiddellijk aan om een ruimer
project op te zetten. Vlo deze educotteve bijenstand zal de vereniging
Immers de lokale Imkers een meer algemene ondersteuning geven bij de
uitoefening van hun hobby: kennis van het leven van de bijen. modeme
bedrljfsmethodes, studie van de bljenfiora, ... Tenslotte wil ze bij een ruim
publiek wijzen op het belang van bijen voor ons leefmilieu.
Enkele pluspunten voor de keuze van onze proefkwekerlj waren de
nabijheid van het Natuur en Mllleueducottef Centrum "De Helix", waar
trouwens ookeen deel van het project gevest1gd is (de teeltVolkeren). en de
overvloedige aanwezigheid van wilgen (pollenproductie In het voorjaar) en
populier (propolls).
Voor het IBW eveneens een wln-situotte : onze zaadboomgaard van Boskers
krijgt er een pok bestulvels bij : zeven bijenvolken of meer don een kwart
miljoen vlijtige bestuivers. en ... ook een niet te versmaden beveiliging
tegen diefstal en vandalisme.

Co tIOC!pEQool , .
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oS! Eind aprtl rolde het IBw-oetMtellenvelslog 1999 voo de dlgttaIe drukpersen (aIvosI!ii bedanktoande mensenvandeafdeling LogistIek 11). D1tV9lSlog teil 86 bIodzijden en
~ geeft op een boncIge en~ mener ale 0I"IdelZ0Elks0 In
äi vetba1d met bo6bOuW, wldbeIleer, vtsstandbeheet' en vtsleelt voo het afgelopen
'äi joarweer Personeelsleden voo hetMntslerlevoo de llloamseGemeenschap kunnen
~ hetV9lSlOg gratis opvragen op ondersloandaaes. aldere gelnte1esseerden betalen
~ hieIvOor 2OOfr.
u« CotlOC!pEQool, IlaItGooallns. lllL' 054-43 7127 ·e-maII:8al.Gooaens@IIn.IIIcIandeI9n.be
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(CtO) va"l Gent. De daa l88dI blllaaI'ldIt
coDec1te botCInlSChe rozen zal~
worden met een oandeeI WIlde nhel8m.
rozen. Tevens zullen de venneerderde
Inheemse wlIde rozen een pIaaIsje te-.
deeId krijgen In de romntuIn va"l het
bied l<oIoma (onder beheer \Q"I 801 a Gn:8l),
woor ook hetgootptbIIekdel9lne1le~
zal kLn'len bewoIldelen.

cicaden meer aangetroffen. De nimfen $I
voor hun ontwikkeling o1hankellfk ven grassoor.
ten. In Nedertond en velgens tenelnwoame
mlngen ook In V1oonderen. IS dot litsIuItend
Bochtige smeIe (Desch<Tnp$IO tIaxuosO) 0It
verkIoart mede waarom dennenbeStOI'ld
met een goed ontwikkelde ondeI8toge cl
stI1Jjkloog - en daardoor noget lO8Q geen
Bochtige smeIe - grotendeels gespaard tlIt/'8tl.
terwijl aangrenzende bestanden meteengoed
ontwikkelde DeschompsJo-vegetatle sterk
aangetast kunnen zIIn. Deze VOS1SIeAIQ geel't
tevens een houvast voor preII9r1tIeYe moolI8
gelen tegen deZeoontastIng.
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Eglantierroos (uit Hortus Eystetten&lS)

groelplootsen van reeds meer don
15 autochtone soorten. (spontane)
hybriden en (natuurlijke) vor1ëtelten
aan het licht gebracht. De meeste
inheemse wilde rozen behoren tot
drie grote groepen: de hondsrozen.
de viltrozen en de eglantterrozen.
Gellen het zeldzame karakter ven
de meeste Inheemse rozen In
Vlaanderen werd geopteerd deze
rozen onder te brengen In genen
bonken. Voor het stekken en de
opkweek wordt beroep gedaan op
de Jarenlange ervaring In de
rozenteelt. aanwezig op het
Departement Veredeling en
Plantengenehca van het Centrum
voor Landbouwkundig Onderzoek

fenomeen op Zich Is niet nieuw: in 1992 - 1994
werden gelijkaardige symptomen vastgesteld
In de provincies UmbUrg en Antwerpen. Deze
aantasting staat bekend als bondnecrose' en
wordt veroorzaakt door de Roodzwarte
dennenciCade (Hoematolomo dorsatum). De
schade wordt veroorzaakt door de volwassen
CiCaden. die rond etnd opril verschijnen. en iS
het gevolg ven het aanboren ven de naalden
om sop te zuigen. Sterk aangetaste noolden
vellen vroegtijdig ot In de periode juni - Jl,j].
Tegen einde Juni warden bijna geen volwassen

WILDE INHEEMSE ROZEN
ONlWAKEN UIT EEN
DIEPE WINTERSLAAP

Sinds onheugl/k.e f1den geldt de roos als
koning n der bloemen. Zij Siert vele

omers en tUnen met zowel hoor
schoonheid 0 hoor uitmuntende geur.
Tevens wordt Zij doof keukenpnnsen en
pnnsessen geprezen voor de vitamll'l&
njke bottels. Vooral de streek rond
wetteren voorde de laatste decennia
wel bil de terechte interesse ven het
bredere publiek In deze Uitzonderlijk
vermoorde sierplant. Daarenboven
bekleedt de roos als Zinnebeeld een
aanrner1<elljke positie. niet enkel als
symbool voor schoonheld moor ook voor
de liefde. de vergankelijkheid en zelfs. als
we de Van Dole mogen geloven. de
sfllzwljgendheld (Harpocrates. de god
der sfllzwljgendheld onMng ven Cupido
een roos als zwijggeld om de minnarijen
ven Venus nietteverldappen).
In tegenstelling tot deze algemene faam
staat de minder of niet gekende
aanwezigheid ven een reeks wilde
Inheemse rozen in Vlaanderen. waarvan
vele zeldzaam (geworden) Zijn. Deze
onwetendheid IS deels te verkIoren door
de gecompliceerde taxonomie en
moeizame determinatie. De Inventarisa
ties naar autochtone bomen en struiken
In Vlaanderen brachten hlenn veran
dering. De laatste jaren werden de

In de periode mei - Juni 2000 is In verschillende
Kempische bosgebieden ernstige naaidver
kleuring en naaldvol vastgesteld biJ zowel Grove
als Corsicaanse den. Het gaat o.o. om bossen
In Stabroek. Antwerpen. Uchtaart en Hechtel
Eksel. Systematisch onderzoek noor de omvang
von de aantost1ngen heeft nog niet plaatsge
vonden. maar de eerste meldingen betreffen In
totaal meer don honderd ho In de houtvesteriJ
en Antwerpen. TlInhout. Hechtel en Bree. De
aantasting wordt gekenmerkt door een
aanvankelijk bondvormige ver1deurtng ven
vooral de oudere naalden. vaa gevolgd door
een volledige verbrui ng en vroegtljdiQ afvallen
ven de aangetaste ncolden. Medio juni woren
btl sterk aangetaste bomen in Antwerpen nog
enkel zeer korte l1IElUWe joorscheuten met
groene noolden aanweZig. Zowel oude als
jonge bestonden worden aangetast. Het
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'" In het vormingsoonbod 2000 ven Bos en Groen werd dit joor voor het eerst ook een Cl.fSUS \'erantWOOrd gebnjk 'Ol
:::> terretnwogens' opgenomen. Het Educohef Bosbouwcentrum Groenendool (EBG) stoot in voor de praktische 0IgCII1iIa-
'" ~ he. De bedoeling von de cursus IS de deelnemers een elementaire technische kennis van terrell'l'JOel1Ugen mee tea: X geven. om aldus ook beter de mogeli]lcheden en beperkingen ervan te klJTVlen Inschatten. Het vera'1tWOOId leNln
:::> ~ omgaan met dergelijke voertuigen IS de hoofddoelstelling van deze cursus : aandacht hebben voor de veIIgheId.
U maarookslijtage aan voertuigen en schade aan hetterreln beper1<an.

Ook het IBW kon dit joor ol meteen deelnemen oon deze - ongetwijfeld· zeer nuttige Cl.fSUS.. ,
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