
Op 28 april organiseerde de
afdeling Bos & Groen samen
met het IBW en Inverde een
studiedag over autochtone
bomen en struiken. Verschillen-
de instanties ondernemen al
sinds eind jaren '90 acties rond
dit thema. Tijd dus om even stil
te staan bij de realisaties.
Er werd gesproken over wat
autochtone genenbronnen zijn,
waarom ze aandacht verdienen
en hoe we ze kunnen erkennen.
Sinds 2003 hebben we een
nieuwe wet in Vlaanderen, die
de handel in autochtone her-
komsten juridisch omkadert.
Op de studiedag kreeg het
publiek uitleg over de mogelijk-
heden en de toepassing van
deze wet. In de namiddag volg-
den getuigenissen uit de prak-
tijk over zaadoogst, opkweek,
hande l en aanp lan t van
autochtone bomen en struiken.
De interesse voor de studiedag

bleek groter dan verhoopt.
Het aantal inschrijvingen
oversteeg de capaciteit van
de zaal. Daarom richtten we
een extra zaal in en alle spre-
kers gaven hun voordracht in
de twee zalen.
Niet enkel de vele inschrij-
vingen maar ook de reacties
achteraf stimuleren ons om
het werk met veel enthousi-
asme voort te zetten en we
kijken al uit naar een volgen-
de actie rond dit thema.
Meer info over de studiedag,
zoals de presentaties van de
sprekers en de infobrochure,

kan je vinden op
www.ibw.vlaanderen.be.
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Dit jaar viert 's werelds groot-
ste monitoringprogramma
voor bossen zijn 20-jarig
bestaan. Het ICP Forests,
volu i t ' Internat ional Co-
operative Programme on the
Assessment and Monitoring
of Air Pollution Effects on
Forests', ging in 1985 van
start naar aanleiding van wat
toen de 'zure regen' werd
genoemd. Het werd opge-
start in het kader van de Con-
ventie inzake Grensover-
schri jdende Luchtveront-
reiniging uit 1979 en momen-

teel nemen 41 landen actief deel. Vlaanderen doet onder
andere mee via de jaarlijkse bosgezondheidsinventaris en
het programma voor de intensieve monitoring van bos-
sen. Het IBW voert dit onderzoek uit. Naar aanleiding van
20 jaar ICP Forests werden in mei enkele belangrijke
resultaten op een rijtje gezet tijdens een bijeenkomst in
Rome.
Alhoewel de schade aan de bossen minder erg is dan
2 decennia geleden voorspeld werd, blijkt dat het bladver-

lies bij de meeste boomsoorten over het algemeen is toe-
genomen. Factoren die hierbij een rol spelen zijn onder
meer extreme weersomstandigheden, insecten, schimmels
en de leeftijd van de boom. Luchtverontreiniging heeft ook
een invloed maar minder duidelijk. Op de bosbodem en de
groei van bomen is meer effect van luchtverontreiniging te
zien.
De afzetting van zwavelverbindingen op bossen is de laat-
ste jaren duidelijk verminderd. De bodemoplossing toont
de eerste tekenen van herstel na jaren van hoge zwavel-
toevoer. Ook de afzetting van stikstofverbindingen neemt
stilaan af, maar ze is in vele bosgebieden nog veel te hoog
om schade op langere termijn te vermijden. Vlaanderen
behoort nog steeds tot de absolute Europese top wat stik-
stofdepositie betreft.
Hoge stikstofdeposities, verminderde zwaveltoevoer, stij-
gende temperaturen, hogere CO -concentraties en een

verbeterd bosbeheer hebben waarschijnlijk allemaal bijge-
dragen tot een duidelijke toename van de boomgroei. Die
is gemiddeld met 25 % gestegen.
Meer info kan je vinden op www.icp-forests.org.
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Focus op autochtone
bomen en struiken

20 jaar internationale bossenmonitoring
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