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Klimaatwijziging verandert natuur
De klimaatverandering zal in de nabije toekomst niet alleen

steeds meer impact hebben op ons dagelijks leven, ze zal ook

belangrijke repercussies hebben op bos en natuur in

Vlaanderen. Het INBO publiceert een uitgebreide

literatuurstudie. 

Meer...

Weinig verandering in afschot ree en
everzwijn
In 2014 werden ongeveer 6000 stuks grofwild geschoten. Het

aantal geschoten evers en reeën veranderde nauwelijks ten

opzichte van het jaar ervoor.

Meer...

Een horizon scan voor invasieve soorten
De natuur in Vlaanderen verwacht nieuwe invasieve exoten 

essenprachtkever, amurgrondel, sosnowsky's berenklauw en

Japanse zeester. Het INBO werkt mee aan een horizon
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scan rond hun mogelijke impact.

Meer...

Adviezen in de kijker
In deze nieuwsbrief bekijken we de volgende adviezen:

Advies over de impact op avifauna van werken aan

wachtboezems in de Antwerpse haven

Advies betreffende de vismigratie tussen Berlare

Broek, Donkmeer (Berlare) en de Schelde

Meer...

Nieuw rapport over Europese bosvitaliteit
In een nieuw rapport staan de meest recente gegevens over de

bosgezondheidstoestand en aspecten van luchtverontreiniging

in Europa. In Europa bleek 23,8% van de bomen beschadigd en

bedroeg het gemiddeld bladverlies 21,5%. In Vlaanderen was

21,1% van de bomen beschadigd en bedroeg het gemiddeld

bladverlies 23,4%. Het rapport toont ook hoe de

ammoniumdepositie in Vlaanderen nog steeds tot de hoogste

binnen Europa behoort.

Meer...

'Marteloscoop' geïnstalleerd in Zoniënwoud
Deze zomer installeerde het INBO in het Zoniënwoud een

zogenaamde ‘marteloscoop’. Marteloscopen zijn proefvlakken

van 1 ha groot waarbinnen opleidingen en trainingen rond

selectieve dunning in bossen worden uitgevoerd. 

Meer...

Over fladderiepen in hardhoutooibossen
De fladderiep is bijna uitgestorven in Vlaanderen. Het is

belangrijk dat genetisch divers plantsoen gebruikt wordt bij

nieuwe aanplanten.

Meer...

Langetermijn-monitoring van soorten in
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Langetermijn-monitoring van soorten in
Vlaanderen in de startblokken
In 2016 start de monitoring van zo’n 80 planten en diersoorten

in het kader van de Europese rapportering over de toestand van

Habitat en Vogelrichtlijnsoorten en ter ondersteuning van het

soortenbeleid. Het INBO werkte hiervoor  monitoringsmethoden

uit. Bestaande meetnetten worden voortgezet en

geoptimaliseerd.

Meer...

Werk mee aan het expertenregister invasieve
soorten
Het expertenregister invasieve soorten is een nieuwe tool van

het Belgisch Forum Invasieve Soorten. Dit register wil een

actueel overzicht bieden van de expertise rond invasieve

soorten in België.  Allerlei expertises zijn welkom. Inschrijven

kan via een online formulier.

Meer...

Indicatoren in de kijker
In deze nieuwsbrief bekijken we de volgende indicatoren:

Subsidies aan erkende natuurreservaten

Trend langeafstandtrekvogels

Meer...
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Klimaatwijziging verandert natuur (NB
12/15)
De klimaatverandering zal in de nabije toekomst niet alleen steeds meer impact
hebben op ons dagelijks leven, ze zal ook belangrijke repercussies hebben op
bos en natuur in Vlaanderen. Het INBO voerde op vraag van het Agentschap
voor Natuur en Bos een literatuurstudie uit.

Om in de toekomst weerstand te kunnen bieden aan de gevolgen van de
klimaatwijziging en de Natura2000 doelstellingen te halen heeft Vlaanderen
grotere en/of beter verbonden natuurgebieden nodig.

Enkele belangrijke bevindingen zijn:

Als gevolg van de verwachte klimaatverandering zal de zeespiegel verder stijgen en ontstaat een verhoogd
overstromingsrisico.
Door verhoogde temperaturen zullen temperatuurgebonden activiteiten, zoals het botten van bomen, het
uitsluipen van insecten of de paddentrek, vroeger in de lente plaatsvinden. Uit een onderzoek in Vlaanderen bij
15 trekvogels blijkt dat het gemiddelde van de eerste aankomstdatum tussen 1985 en 2004 vervroegd is met 7,63
dagen.
Het verspreidingsgebied van soorten zal veranderen als de klimatologische omstandigheden niet meer

voldoen.Klimaatverandering kan ook aanleiding geven tot een verhoogde impact van uitheemse soorten,
inclusief ziekteverwekkers.
Veel fysiologische processen in planten hebben bepaalde optima wat betreft temperatuur en (lucht)vochtigheid.
Klimaatwijzigingen zullen deze processen op directe wijze beïnvloeden. Zo kan de combinatie van hoge
dagtemperaturen en een lage waterbeschikbaarheid resulteren in een afname van de groei.
Klimaatverandering kan leiden tot een versterking van reeds bestaande milieudrukken, zoals bodemverzuring,
vermesting, dalende grondwaterstanden en watervervuiling;

 

In deze studie wordt ook een overzicht gegeven van de gevoeligheid voor
klimaatverandering en de gevolgen voor de belangrijkste ecosystemen in
Vlaanderen. We bekijken ook drie contrasterende landschapsvensters
(Blankaart, DijleLaanIJse, Hoge Kempen) in detail.

Adaptatiescenario’s, met name hoe en in welke mate met klimaateffecten kan
worden omgegaan via aangepast beheer, worden behandeld in een parallelstudie
van Demey et al. (UGent, 2015).

Beatrijs Van der Aa, Peter Roskams

Meer lezen? Van der Aa B., Vriens L., Van Kerckvoorde A., De Becker P.,
Roskams P., De Bruyn L., Denys L., Mergeay J., Raman M., Van den Bergh E.,
Wouters J., Hoffmann M. (2015). Effecten van klimaatverandering op natuur en
bos. Rapporten van het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek 2015
(INBO.R.2015.9952476). Instituut voor Natuur en Bosonderzoek, Brussel

https://www.inbo.be/nl/begrippen/letter_k#Klimaatverandering
https://www.inbo.be/sites/default/files/bestanden/bijlagen/effectenklimaatveranderingbosnatuurvlaanderen_inbo.pdf


Weinig verandering in afschot ree en
everzwijn in 2014 (NB 12/15)
Voor het eerst sinds 2002 daalde het afschot van everzwijn in Vlaanderen. In 2014
werden 596 geschoten everzwijnen gerapporteerd. . Dat zijn er 33 minder dan in 2013.
In Antwerpen namen de aantallen wel verder toe (+ 21), maar in WestVlaanderen was
er een opvallende daling (72). De meeste everzwijnen worden nog steeds geschoten in
Limburg (aantal). Daar komt ook de grootste populatie voor.

In 2014 werden in Vlaanderen ook 5311 reeën geschoten, een stijging met 0,3
% ten opzichte van 2013. Enkel in OostVlaanderen nam het afschot toe. In
WestVlaanderen  was het afschot in 2014 zo goed als stabiel, maar naar
verwachting zal dat de komende jaren wel verder toenemen. Het valt op dat het
afschot van ree zich doorheen de jaren steeds verder over Vlaanderen uitbreidt:
in 2014 was er in 179 van de 308 Vlaamse gemeenten afschot, in 2002 maar in
105. Dit wijst erop dat het areaal van ree in Vlaanderen nog steeds uitbreidt en
dat ook de aantallen in de regio’s met de lagere dichtheden nog steeds verder
toenemen.

In totaal werden in 2014 ongeveer 6000 stuks grofwild geschoten.

Frank Huysentruyt, Thomas Scheppers, Jim Casaer

Sinds 2012 analyseert het INBO jaarlijks de cijfers van het in Vlaanderen
geschoten grofwild. Deze rapportage is een terugkoppeling naar iedereen die
deze gegevens verzamelt en doorgeeft aan het INBO. Tegelijk willen we de
resultaten beschikbaar maken voor het beleid, onze stakeholders en het brede
publiek.

Meer lezen? Huysentruyt F., Scheppers T., Vercammen J., Neukermans A.,
Verschaffel E. & Casaer J. (2015). Grofwildjacht in Vlaanderen  Cijfers en
statistieken 2014. Rapporten van het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek
2015 (INBO.M.2015.10841465). Instituut voor Natuur en Bosonderzoek,
Brussel.

Aliens on the horizon: een horizon scan
voor toekomstige invasieve soorten (NB
12/15)

De voorbije jaren vestigde een groot aantal exotische soorten zich in Vlaanderen
(natuurindicatoren). Sommige ervan breiden zich snel uit en veroorzaken schade, de

https://www.inbo.be/sites/default/files/bestanden/bijlagen/grofwildjacht-in-vlaanderen_cijfers-2014.pdf
https://www.inbo.be/nl/natuurindicatoren/thema/149/beheer/exoten


zogenaamde invasieve soorten. Risicoanalyses schatten de impact in van exoten op de
omgeving. Op basis daarvan kan de overheid dan prioriteiten bepalen voor de
bestrijding. De toename van het aantal exoten is echter exponentieel en de impact van
invasies is vaak moeilijk te voorspellen. Een proactief beleid rond biologische invasies
vereist een snelle screening van een groot aantal potentiële invasieve soorten.Welke
soorten streken nog niet in Vlaanderen neer maar mogen we in de komende jaren
verwachten? Welke daarvan werden elders in de wereld invasief? Zo’n horizon
scanning wordt meer en meer toegepast in Europa.

Nederland, GrootBrittannië en ook de Europese Commissie voerden al een horizon
scan voor invasieve exoten uit. Experten van het INBO werkten mee aan een oefening
voor de landen rond de Noordzee. Door de vele havens en rivieren, de hoge
bevolkingsdichtheid en het sterk uitgebouwd transportnetwerk, is deze regio een
wereldwijde hotspot voor invasies..Op basis van een soortenregister en een inschatting
van het invasief potentieel, de ecologische risico’s, de moeilijkheidsgraad van beheer
en de economische impact van de soorten werd een waarschuwingslijst opgesteld.

Te verwachten probleemsoorten zijn bijvoorbeeld:

de essenprachtkever uit China en Japan: de larven voeden zich met essenbast
de amurgrondel uit OostAzië: een bedreiging voor inheemse zoetwatervissen en
amfibieën
de sosnowsky’s berenklauw uit de Kaukasus: veroorzaakt brandwonden net als zijn
grote broer de reuzenberenklauw
De Japanse zeester: spoelde na de tsunami van 11 maart 2011 met wrakmateriaal
aan op de kusten van de VS, en staat op de lijst van de 100 ergste invasieve exoten
in de wereld.

 

De soorten van deze lijst zouden opgenomen kunnen worden in het vroeg
waarschuwingssysteem voor exoten.

Deze horizon scan werd uitgevoerd in het kader van het Interreg 2Seasproject RINSE
(Reducing the Impact of NonNative Species in Europe). Dat project streeft naar een
verbetering van het bewustzijn rond invasieve soorten en van de methodes om ze aan
te pakken.

Tim Adriaens & Hugo Verreycken

Meer lezen? Gallardo B, Zieritz A, Adriaens T, Bellard C, Boets P, Britton, JR, Newman
JR, Van Valkenburg JLCH, Aldridge, DC (2015) Transnational horizon scanning for
invasive nonnative species: a case study in western Europe. Biological Invasions DOI
10.1007/s1053001509860

Adviezen in de kijker (NB 12/15)

https://www.nvwa.nl/txmpub/files/?p_file_id=2206751
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/gcb.12603/pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/docs/Prioritising%20prevention%20efforts%20through%20horizon%20scanning.pdf
https://data.inbo.be/purews/files/762889/Verreycken_2013_RiskAnalysisOfTheAmurSleeperPerccottusGlenii.pdf
http://www.waarnemingen.be/exoten
https://www.researchgate.net/publication/281970733_Trans-national_horizon_scanning_for_invasive_non-native_species_a_case_study_in_western_Europe#full-text


Advies over de impact op avifauna van werken aan
wachtboezems in de Antwerpse haven
Voor de aanleg van een nieuw logistiek park in de haven van Antwerpen moeten twee
grachten verlegd worden. Beide waterlopen zullen uitmonden in de wachtboezem ter
hoogte van het pompstation Rode Weel. Om de goede werking van het pompstation te
garanderen, moet het slib uit deze boezem verwijderd worden. Dat slib wordt
vervolgens gebruikt om de zuidelijke wachtboezem  te verondiepen en er rietland en
poelen aan te leggen. In dit advies onderzoekt het INBO of de geplande werken een
significante verstoring van de avifauna kunnen veroorzaken en wat de
randvoorwaarden zijn  voor rietontwikkeling in de zuidelijke wachtboezem.

> integrale advies

Advies betreffende de vismigratie tussen Berlare Broek,
Donkmeer (Berlare) en de Schelde
Twee pompgemalen brengen het water uit het Berlare Broek en het Donkmeer naar de
Schelde. Samen met enkele stuwen zorgen deze schroefpompen ervoor dat vismigratie
tussen het Donkmeer, het Berlare Broek en de Schelde hier vrijwel onmogelijk is. In
dit advies onderzoekt het INBO welke aanpassingen nodig zijn om vismigratie mogelijk
te maken. We gaan ook na of investeren in dergelijke maatregelen op deze locatie
zinvol is.

> Integrale advies

Nieuw rapport over Europese
bosvitaliteit (NB 12/15)

Dit najaar verscheen het rapport ‘Forest Condition in Europe’. Daarin staan de
meest recente gegevens over de bosgezondheidstoestand in Europa. Tegelijk
worden ook aspecten van de luchtverontreiniging in Europese bossen behandeld,
met name ozonconcentraties en stikstofdeposities. Het INBO beheert de
meetnetten in Vlaanderen en rapporteert jaarlijks de resultaten ervan aan het
ICP Forests, een internationaal programma opgericht onder de koepel  van de
Verenigde Naties.

In het Level I meetnet wordt jaarlijks een inventaris opgemaakt van de
gezondheidstoestand van de bossen. In 2014 rapporteerden 24 Europese landen
gegevens afkomstig van duizenden proefvlakken. Een van de indicatoren om de
bosvitaliteit te bepalen, is het percentage beschadigde (bos)bomen. Dit wordt
bepaald door het bladverlies te schatten. In Europa bleek 23,8% van de bomen
beschadigd (bladverlies > 25%) en bedroeg het gemiddeld bladverlies 21,5%. In

https://data.inbo.be/purews/files/10676556/INBO.A.3344.pdf
https://www.inbo.be/sites/default/files/bestanden/afbeeldingen/nieuwsberichten/inbo.a.3333.pdf


Vlaanderen was 21,1% van de bomen beschadigd en bedroeg het gemiddeld
bladverlies 23,4%.

Bij de inheemse eiken (zomereik en wintereik) werd de grootste schade
waargenomen, bij grove den de minste. Ook in Vlaanderen was de kroontoestand
van de zomereiken slechter dan bij de andere boomsoorten. Het bladverlies
vertoont in Europa een toenemende trend voor de meeste boomsoorten,
waaronder eik en beuk. Grove den en fijnspar vertoonden daarentegen nauwelijks
een toename van het naaldverlies tussen 1992 en 2014.
In vijf Level II bosgebieden in Vlaanderen vindt intensieve monitoring van
verzurende en vermestende deposities (zwavel en stikstofverbindingen) plaats.
Het rapport toont onder andere hoe de ammoniumdepositie in Vlaanderen nog
steeds tot de hoogste binnen Europa behoort.

Geert Sioen, Arne Verstraeten, Peter Roskams

Lees het rapport hier: 'Forest Condition in Europe – 2015 Technical Report of ICP
Forests'

Marteloscoop geïnstalleerd in
Zoniënwoud (NB 12/15)
Deze zomer installeerde het INBO in het Zoniënwoud een zogenaamde
‘marteloscoop’. Dat gebeurde op vraag van en in samenwerking met het
European Forest Institute (EFI). Marteloscopen zijn proefvlakken van 1 ha
groot waarbinnen opleidingen en trainingen rond selectieve dunning in bossen
(marteler = ‘hameren’) worden uitgevoerd. Bij een marteloscoopoefening
doorloopt de cursist het proefvlak en selecteert in een App die bomen die hij of
zij zou laten kappen bij een reële dunning. Onmiddellijk na de oefening geeft
de software feedback. Einddoel is dat beheerders bij het aanduiden van
dunningen bepaalde dunningssterktes en doelen beter in de vingers krijgen en 
meer aandacht gaan besteden aan specifieke boomkenmerken. Dat gaat dan
meestal over actuele of toekomstige houtkwaliteit.

Bij deze EFImarteloscopen gaat er ook heel veel aandacht naar bomen met
zogenaamde ‘microhabitats’, zoals holtes en scheuren. Dergelijke bomen
hebben weinig potentieel naar houtkwaliteit, maar  zijn wel belangrijk voor
de biodiversiteit. De cursisten leren ook die kenmerken op te merken en
naar waarde te schatten. Op die manier draagt de oefening bij tot een
beter ‘geintegreerd’ bosbeheer, waarbij economische en ecologische doelen
zo goed mogelijk met elkaar worden verweven. Geïntegreerd,
multifunctioneel bosbeheer staat hoog op de Europese agenda, zowel
binnen het natuurbeleid (2020doelen, Natura2000) als het bosbeleid
(European Forest Strategy).

Kris Vandekerkhove

http://icp-forests.net/page/icp-forests-technical-report


 

Op 13 september was er hoog bezoek in het Zoniënwoud. Een 40tal buitenlandse
bezoekers die deel uitmaken van de werkgroep rond Europees bosbeleid ‘ThinkForest’,
bezochten er de nieuw geïnstalleerde marteloscoop. Bij de aanwezigen waren o.a. de
bosbouwprofessoren Bart Muys (B), GertJan Nabuurs (NL) en Bo Larsson (DK),  en ook
de Zweedse expremier Goran Persson. De deelnemers toonden veel interesse en waren
achteraf erg positief.

Meer informatie op de site van Integrate+ (Engelstalige website) 

Engelstalig artikel over de marteloscoop in Groenendaal in EFI News

Over de fladderiepen die ooit thuis
waren in de hardhoutooibossen (NB
12/15)

http://www.integrateplus.org/
https://www.inbo.be/sites/default/files/bestanden/afbeeldingen/nieuwsberichten/groenendaal_marteloscope.pdf


Van nature is fladderiep in onze streken een nogal zeldzame bewoner van
hardhoutooibossen, een bostype dat nog slechts zeer beperkt voorkomt in
Vlaanderen, door onder andere de indijking van onze grotere rivieren. De soort werd
in het verleden ook vrijwel niet aangeplant. Fladderiepen zijn daardoor weinig
bekend in Vlaanderen en de Lage Landen. Er sneuvelen af en toe oudere bomen aan
de olmenziekte, maar minder dan bij de bekendere ruwe en de gladde iep. De kever
die de ziektekiem overbrengt lust de bast van deze laatste liever.

Verspreid over Vlaanderen zijn nog een tiental groeiplaatsen van fladderiep
bekend. Het zijn telkens heel sterk uitgedunde populaties met vaak maar een
handvol individuen. Alleen in het zuiden van Limburg, in de streek van Heers,
overleeft een iets grotere populatie van vermoedelijk meer dan 30 individuen. Via
een morfologische analyse van de bladeren kwamen we tot de vaststelling dat
twee van de restpopulaties opvallend afwijken. De populatie in Halle wijkt af door
afwezigheid van beharing en de populatie in Zandhoven door een verschillende
bladvorm, betanding en splitsing van secondaire nerven. Een variantieanalyse
toonde dat de afwijkende kenmerken onder een sterkere genetische controle
staan dan de andere onderzochte bladkenmerken. Mogelijk kennen deze
afwijkingen hun oorsprong in de sterke ruimtelijke isolatie van de groeiplaatsen,
gecombineerd met heel sterk gereduceerde populatiegroottes.

Het INBO legde in samenwerking met ANB zaadboomgaarden aan waarin
nagenoeg alle resterende populaties fladderiep aanwezig zijn. Uit de zaden uit die
boomgaarden kunnen privékwekers genetisch divers plantsoen opkweken. Die
genetische variatie is belangrijk voor het herstel van de fladderieppopulaties.

Kristine Vander Mijnsbrugge

Vander Mijnsbrugge K, Leclercq R, Michiels B (2015) Dissection of leaf
morphological traits from isolated and declined relict populations of Ulmus laevis
reveals putative random ecotype evolution. Plant Systematics and Evolution doi:
10.1007/s0060601512555

Langetermijn‐monitoring van soorten
in Vlaanderen in de startblokken (NB
12/15)
In 2016 start de monitoring van zo’n 80 planten en diersoorten. Dat gebeurt in
het kader van de Europese rapportering over de toestandvan Habitat en
Vogelrichtlijnsoorten en ter ondersteuning van het Vlaamse soortenbeleid. Het
INBO werkte hiervoor  monitoringsmethoden uit die moeten toelaten
betrouwbare trends te bepalen. De meetnetten Algemene Broedvogels,
Bijzondere Broedvogels en Watervogeltellingen worden voortgezet en
geoptimaliseerd.

https://www.inbo.be/nl/begrippen/letter_h#Habitat


De monitoringsopdracht werd eind oktober 2015 voor een periode van 5
jaar (20162020) toegewezen aan Natuurpunt Studie vzw, die de
coördinatie van de vrijwilligersnetwerken op zich neemt. Vrijwilligers van
Natuurpunt en andere natuurverenigingen zullen immers het grootste deel
van het veldwerk uitvoeren. De selectie van op te volgen soorten omvat 5
soorten amfibieën, 4 soorten zoogdieren, 25 plantensoorten en 31 soorten
ongewervelden (kevers, libellen, mollusken, spinnen, sprinkhanen en
vlinders). Hierbij komen ook de 15 in Vlaanderen voorkomende
vleermuizensoorten aan bod. Vleermuizenmonitoring vormt een specifieke
uitdaging en vergt een eigen aanpak. De soortenmeetnetten worden
geleidelijk uitgerold. Het doel is om alle meetnetten tegen 2019 ten minste
op te starten zodat ze in 2020 volledig operationeel zijn.

Het INBO ontwikkelt ook de applicatie www.meetnetten.be voor de
gegevensinvoer.

Marc Pollet & Geert De Knijf

 

Werk mee aan het
expertenregister invasieve soorten
(NB 12/15)

Het expertenregister invasieve soorten is een nieuwe tool van het
Belgisch Forum Invasieve Soorten. Het werd voorgesteld op de
voorbije stakeholder meeting invasieve exoten. Dit register wil een
actueel overzicht bieden van de expertise rond invasieve soorten in
België.  Soortenexperten, invasiebiologen, taxonomen met
exotenkennis, specialisten in de impact van invasieve soorten,
experten in risicoanalyses en kostenbatenanalyses van beheer,
databankbeheerders, milieujuristen, enzovoort kunnen zich aanbieden
om deel te nemen. De aanpak van invasieve exoten is
multidisciplinair.

Het register zal als basis dienen om experten te selecteren voor de
implementatie van de nieuwe EUverordening ‘Invasieve Soorten’ in
België. Het gaat dan om de opmaak van risicoanalyses, horizon
scanning, ... Bijkomend wil het register mensen met expertise over
het beheer van invasieve exoten met elkaar in contact brengen. Wie is
in België bezig met beheer van reuzenberenklauw of invasieve
waterplanten, of heeft ervaring met beheer van muntjak of
stierkikker? Deze informatie zal via eenvoudige zoekmogelijkheden
voor iedereen beschikbaar zijn op de Belgische Harmoniawebsite. Op
die manier kunnen terreinbeheerders, overheidsinstanties, private

http://www.meetnetten.be/
http://www.inverde.be/cursus/2833
http://ias.biodiversity.be/


ondernemingen, sociale economiebedrijven en andere instanties die
rond preventie, uitroeiing en/of beheer van invasieve soorten werken,
elkaar vinden en van elkaar leren. Zo kunnen we de kloof tussen
wetenschap, beleid en beheer dichten.

Via een formulier kunt u zich aanmelden als expert in het Expert
Register invasieve soorten.

Tim Adriaens

Meer info

Subsidies aan erkende
natuurreservaten
Private beheerders van erkende natuurreservaten komen in
aanmerking voor een aantal subsidies. Er kunnen subsidies toegekend
worden voor de huur, het beheer en het toezicht, de eerste inrichting,
de monitoring, de uitzonderlijke eenmalige inrichting, de openstelling
en het onthaal in erkende natuurreservaten. Deze indicator schetst de
evolutie van deze subsidies aan erkende natuurreservaten. Zoals
steeds keerde de Vlaamse overheid, ingevolge de stijging van de
oppervlakte erkende natuurreservaten, ook in 2014 meer subsidies uit
aan erkende natuurreservaten dan het voorgaande jaar. De daling van
de jaarlijkse subsidie per hectare voor recurrent beheer, toezicht en
monitoring die sinds 2009 gestopt leek, lijkt zich in 2014 terug door
te zetten.

https://docs.google.com/a/inbo.be/forms/d/1Mo1ImAtMxJEC0jrARGnsEBTbyXCHViifo5vS9987unA/viewform
http://ias.biodiversity.be/


> Indicator subsidies aan erkende natuurreservaten

Trend langeafstandtrekvogels
Op basis van gegevens uit het project ‘Algemene Broedvogels
Vlaanderen (ABV)’,  wordt de evolutie van 24 soorten broedvogels die
in de loop van het najaar uit Vlaanderen wegtrekken en naar Afrika
migreren (= langeafstand trekvogels), weergegeven. De indicator
toont dat deze trekvogels  (nietsignificant)  afnemen in de periode 
20072015 . Meer info is te vinden op de natuurindicatorenwebsite.

https://www.inbo.be/nl/natuurindicator/subsidies-aan-erkende-natuurreservaten


> Indicator trend langeafstandtrekvogels

https://www.inbo.be/nl/natuurindicator/trend-langeafstand-trekvogels

