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berekende I<rttIsche lasten val sIIIcsIof en
zwavel met actuele~ te
vergelijken. kunnen de~ \Q'I

de krItleke lastbepaald worden.

BEPALING VAN DE VERZURING- EN
VERMESTINGGEVOElIGHEID VAN
BOSGEBIEDEN IN VLAANDEREN

Bossen zijn wegens hun aerodynamlsche
karakteristieken efficiënter In filtering van
luchtverontreinIgende stoffen don andere
hatfnotuu~iJkevegetatietypes zools helde en
graslanden. Wegens de hogere "ruwheid"
Is de depositie van stikstof en zwavel In de

bossen van het Vlaamse Gewest veel hoger
don op het vrije veld. De negatieve
gevolgen hiervan hebben zowel betrekking
op het niveau van de bosbodem als op het
niveau van het boom- en kruldstratum : een
verhoogd risico op nitraatuitspoelIng.
uitloging van boslsche kationen. optreden
van wortelschade door alumlnlumtoxlclteit.
ontstaan van onevenwichten In de daar bosecosystemen kunnen Ultdestudlëblljktdotelsenm.b.t.hetvrtjwaen
voedingsbolons. wijzigingen In de vegeta- gebufferd worden zonder daarbij van behoud van soortensamenstelllng het
tiesamenstelling ... schade op longe termijn op te strengst ziJn. gevolgd door behoud van de
In het kader van een VLiNA-project werd lopen. Daarbij worden depositie- bosenstotus. bescherming van gronctwater_
door het IBW In samenwerkJng met de UG en nIve 0 u s be reken d wao rbij kwaliteit en haarwortels. KrItIeke Ioslen m.b,t
het VITO de Invloed van luchtverontreiniging bepaalde gestelde bescher- behoud van soortensamenstellIng en
op de Vlaamse bossen gekarakteriseerd mlngscrtteria (bv. vaar behoud bosenstatus werden In elk van de ruim 1400
met het principe van de kritische lost. Dit stelt saartensamenstelllng. bescher- onderzochte receptorpunten OII'eISChreden.
een maximaal depositieniveau voor ming haarwortels.. ) nog net De eisen voor bescherming van ondiep
waaronder geen schadelijke effecten gerealiseerd kunnen worden. grondwater tegen nitraatuitspoelIng
optreden aan gespecificeerde gevoelige Afhankelijk van het vooropgestel- (streefwaarde 25 ppm nitraat) werden In 47 '"
elementen in het milieu. Uitgaande van een de crtterlum wordt een andere van de Ioofbos- en slechts 1 '" val de
model werd berekend welke deposities kritische lost verkregen. Door de nooldbosreceptorpuntengerespecteerd
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gelegen snel een bos tot ontwikkeling kon komen. dot dichtaa'lIeIs1t bil de
Potentieel Natuu~iJke Vegetatie. Gewoonlijk komt al na enkele taan een
homogeen of gemengd plonlerbos tot stancj, Daaronder komen zich
spoedig meereIsende soorten vestigen. die op termijn een rendabele
houfproductie mogelijk maken. Omdat de bezetting van de standplaats
soms in meerdere fasen gebeurt. kon aanvankelijk een atwIsseIng van
open plekken. struweel en mln of meer gesloten bos ontstaan De
spontane bossen hebben daardoor In regel een meer gevarieerde
ruimtelijke structuur don aanplantingen. Opmerkelijk Is dot In de spontane
bossen gemiddeld meer kruidachtige soorten. In het bijzonder snel
verspreidende bossoorten. werden aangetroffen. Of dit te wijten Is aan het
toeval of werkelijk een gevolg Is van speclfteke factoren zoals een grotere
habitatdIversiteItmoetverder worden onderzocht.
Spontane verbosslng op voormalige akkerlanden die In de buurt van ouder
bos zijn gelegen kon ecologisch gezien zeker een Interessant atternattet
vormen voor de traditionele aanplanttng. Bovendien Is ze financieel
aantrekkelijk door het uitsporen van de aanplanttngsko5ten, wat eveneens
pleitvoor meer spontane bossen In de toekomst.

De natuu~ijk.heidsgraad van het Vlaamse bos Is
bijzonder loog. Van ol onze bossen bestaat maar liefst
64 % uit homogene aanplantingen van naaldhout (35
%). populier (14 %) of onder loothout (16 %). De
meerderheid van onze bossen biedt dus het gekende
monotone rijtjesbeeld. Hoewel de laatste tijd meer aan
gemengde bossen wordt gedocht. gebeurt de aanleg

van nieuwe bossen nog altijd kunstmatig. Spontane bossen zijn bij ons een
zeldzaam verschijnsel. men is kennelijk vergeten dat bos van nature kon
ontstaan. Momenteel bedraagt de gekende oppervlakte slechts 372 ho.
ofwel 0.25 % van hettotale Vlaamse bosoreaal. dat ongeveer 150.000 ho
~~~ .
Hoewel het logisch klinkt dat een spontaan bos een hogere natuurwaarde
kon hebben don een uniform ogende aanplanting. Is er nog weinig studie
verricht om na te gaan in hoeverre dit klopt. Dit jaar werd aan het Instituut
een vergelijkend vegetatieonderzoek van jonge spontane bossen en
aanplantingen op voormalige landbouwgronden uitgevoerd. Er werd
vastgesteld dat op landbouwgronden die In de buurt van oud bos zijn
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vandeopdroehtvonatd WcJte[
Bij de bestrijding van de llruWle
nagenoeg uitsluitend getlrûk genncG~'

rodenticiden. Het verrnfl1E*1*1d~lere""':Jn':Iè1l1lOC)'B
primaire en secundaire
beIongnJke c.loeistWIIIJlg
derecente gegevens &eii
het aantal va
weerspiegeling VOR
~VQn
geldt hier l'lOQ
deze exoet (zo
doen verdvv1lnen
vorlge soorten
nillens) tot popu
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ve teren. moor wordt bovendien bijzondere
o docht besteed aan selectiviteit, veiligheid en
diervriendelijkheid van de ingezette
bestrijdingsmiddelen. Ten aanzien van de

skusrat werd. op vraag van afd. Water, een
alyse gemaakt van de te verwachten

1gen voor hun bestrijdingsopdracht. indien in
alle 'beschermde' natuurgebieden de huidige
bestrijdlngsverplichttng zou worden opgeheven
en het gebruik van bestrijdingSmiddelen zou
worden verboden of beperlct. HterblJ werden
eerder verzamelde gegevens over
Immigratiesnelheld In een voorheen bewertct
terrein en telemetrIsche gegevens over dispersie
en terreingebruik gecombineerd. Uit de analyse
bleek dat. door het niet of onvoldoende
bestrijden In beschermde natuurgebieden. het
behalen van de bestrijdingsdoelstellIng ernstig
kon gehypothekeerd worden In meer don 30%
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