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INBO co-organisator IUGB-congres
Van 28 tot 30 augustus vond het 31e congres van de International
Union of Game Biologists (IUGB) plaats in Brussel. Bijna 30 jaar na
de vorige keer toen het congres in 1985 ons land aandeed. Opnieuw
werd bevestigd dat de vlag de lading al lang niet meer dekt. Waar
IUGB staat voor ‘internationale vereniging van wildbiologen’ waren er
onder de meer dan 300 deelnemers naast biologen ook bio-ingenieurs, bosbouwers, dierenartsen maar ook sociologen, politicologen,
beleidsmensen en beheerders aanwezig. De term ‘wild’ omvat ook al
lang niet meer het volledige palet van dieren dat aan bod kwam.
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Wetenschappelijke instelling
van de Vlaamse overheid

Centraal stond ook nu weer een multifunctioneel faunabeheer waarbij vaak
natuurbehoudsdoelstellingen, schadebeheer en duurzaam gebruik (oogst)
gecombineerd dienen te worden in een
soortenbeheerplan. Grensoverschrijdende initiatieven zoals beheer op flywayschaal voor trekvogels, de Europese
commissie en haar aanpak rond Natura
2000 en rond het samenleven met grote
carnivoren en het alom aanwezige everzwijnenprobleem waren maar enkele van
de grotere thema’s die veelvuldig aan bod
kwamen.
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Met als titel ‘Diversity in Wildlife Management – Objectives & Tools’, was er
deze keer ook extra veel aandacht voor
de methodologische aspecten van het onderzoek in het kader van faunabeheer, in
al zijn dimensies; genetica, populatiemodellering, monitoring, socio-economische
onderzoeksmethoden en de toepassingen
ervan.
Duidelijk werd uit tal van voordrachten
dat in de huidige maatschappelijke context tellingen en populatiemonitoring op
zich niet meer zullen volstaan als basis

voor een goed faunabeheer. Duidelijke
beleids- en beheerdoelstellingen, niet
alleen voor de soort op zich maar ook
voor het leefgebied en het medegebruik
ervan, een transdisciplinaire aanpak, en
participatief overleg lijken bouwstenen
te worden van een modern, wetenschappelijk onderbouwd faunabeheer in de
toekomst.
Jim Casaer, jim.casaer@inbo.be

Nieuw rapport natuurindicatoren 2013
De jaarlijkse digitale publicatie rond natuurindicatoren in het kader van de natuurrapportering bundelt
indicatoren waarvoor op Vlaams en/of Europees niveau een beleidsdoel is geformuleerd (MINA- 4, PACT
2020, Europese Biodiversiteitsstrategie 2020) , de zogenaamde prioritaire natuurindicatoren.
In dit rapport zijn twee nieuwe Rode Lijsten opgenomen, namelijk de Rode Lijst amfibieën en reptielen en de Rode Lijst zoetwatervissen. In totaal is de helft van alle soorten amfibieën en
reptielen in gevaar of uitgestorven. 62 % van de zoetwatervissen
wordt in Vlaanderen als bedreigd of uitgestorven beschouwd.
Een van de doelstellingen van MINA-plan 4 was ‘In 2015 is
meer kwaliteitsvolle natuur onder effectief natuurbeheer gerealiseerd: 70.000 ha’. Uit de indicator ‘Oppervlakte met effectief
natuurbeheer (planperiode: MINA-plan 4)‘ blijkt dat deze oppervlakte 67.525 ha of 96 % van de doelstelling bedraagt. Dat
is een toename met 4.122 ha ten opzichte van het begin vande
planperiode in 2011. De oppervlakte nam het meest toe bij de
bossen in eigendom van derden met een goedgekeurd beheerplan (+ 2704 ha) maar ook de domeinbossen met een goedgekeurd beheerplan conform de criteria duurzaam bosbeheer

(+ 776 ha) en de erkende natuurreservaten (+ 424 ha) deden
het voortreffelijk.
Dit jaar werd voor het eerst de overschrijding van de kritische
stikstofdepositie binnen het Natura 2000-areaal onderzocht.
Ongeveer 65 % van dit areaal (65000 ha) kent een overschrijding van de kritische stikstofedepositie De minder tot niet-gevoelige kusthabitats en zoutplanten werden niet meegerekend.
Vooral voor bepaalde zoetwater- en boshabitats worden nog
grote overschrijdingen vastgesteld.
Deze prioritaire indicatoren en een meer uitgebreide set zijn te
raadplegen op de website Natuurindicatoren (www.natuurindicatoren.be ). Deze website bevat voor elke indicator een fiche
met cijfermateriaal en beknopte achtergrondinformatie.
Heidi Demolder, heidi.demolder@inbo.be
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