Het INBO heeft als opdracht om de
voorjaarstellingen en afschotgegevens van de wildbeheereenheden
(WBE’s) in Vlaanderen te standaardiseren, te analyseren en te rapporteren. Nu er een tijdsreeks van
10 jaar beschikbaar is, hebben we
de gegevens verwerkt in een mededeling van het INBO. Zo willen
we een terugkoppeling verzorgen
naar de talrijke jagers, besturen
van WBE’s en het Agentschap voor
Natuur en Bos (ANB), die de gegevens de laatste jaren verzameld hebben.
De resultaten geven een eerste zicht op het afschot van de
verschillende wildsoorten en het voorkomen ervan in Vlaanderen. De veranderingen in het gerapporteerde afschot en de
geschatte voorjaarsstand worden toegelicht.

We hopen dat de publicatie zowel voor de verschillende doelgroepen betrokken bij het beheer en gebruik van wildsoorten
in Vlaanderen, als voor de verantwoordelijke beleidsvoerders
een nuttig, interessant en veel gebruikt document zal worden.
Deze mededeling had nooit tot stand kunnen komen zonder
de goede en nauwe samenwerking met het ANB, de WBE’s en
de Hubertus Vereniging Vlaanderen (HVV).
Je kan de mededeling downloaden of bestellen op www.inbo.
be. De prijs bedraagt 10€, verzendingskosten inbegrepen.
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Europa heeft met de habitat- en vogelrichtlijn de lat voor het
natuurbehoud hoog gelegd. Elke lidstaat moet een inventaris
maken van de Europees waardevolle natuur op zijn grondgebied. Op basis daarvan worden specifieke gebieden aangeduid
met als doel de Europees belangrijke habitats en soorten in
een gunstige staat van instandhouding te houden of te brengen. De vertaling hiervan naar instandhoudingsdoelstellingen
moet tegen 2010 ingepast worden in de nationale wetgeving.
Ten slotte moet elke lidstaat om de 6 jaar ook rapporteren over
de vooruitgang bij het realiseren van deze doelstellingen.

De rapporten vormen een belangrijke schakel in
heel het proces dat
moet leiden tot een
waardevol netwerk
van natuurgebieden
waarin soorten duurzaam kunnen leven, in
Vlaanderen en Europa.

Een duidelijke definitie van het begrip “lokale staat van instandhouding”, d.w.z. de staat van instandhouding binnen een
afgebakend gebied, is een cruciale stap in heel dit proces. Het
INBO bracht hierover twee rapporten uit. Aan de hand van
een reeks criteria en indicatoren beschrijven we wat concreet
verstaan wordt onder het begrip voor 104 Europees te beschermen planten- en diersoorten in Vlaanderen. Uit hoeveel
kamsalamanders bestaat bv. een populatie in een lokaal voldoende tot goede staat van instandhouding? Of welke eisen
stelt de grauwe kiekendief aan de kwaliteit en oppervlakte van
zijn leefgebied?

Je kan de rapporten
downloaden of bestellen op www.inbo.be.

Met die kennis kunnen per gebied instandhoudingsdoelstellingen opgesteld worden, die op hun beurt concreet vertaald
kunnen worden naar maatregelen om lokale populaties te
herstellen, te versterken en te beheren.
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