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adat we SIndS september contact
verteren met zendeNOs FrtedO. Is
Inmiddels OOk hoor bu\JMOUW
Moriette nlet meer in de ether. Op
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11 november JI. legde zlL kolt nadat haar
zender was liIgeYaIIen. 1en gevolge van
een jochIporttj deflnIlIef de wapens neer.
llIIjkens de autopsie bestOnd hoor kXJIste
avondmooI uit een mus en een jong
kOnIjn. en heeft Zij vorige lente acht jongen
ter W'8leId geblocht. Het Is even wennen
het dier In stukken te snijden dat je
gecUende de moanden ervoor 's nachts
10 vaak vanuit de jeep hebt staan
opwachten bij het oversteken van wegen.
en woarvon je 10 goed het doen en laten in
een vertrouwd landschap kOn Inschatten zelfs al hebben we sinds 0Id0ber een
honder1aI andeIe Vossen onder het mes
gehad...
llehoIve Vossen werd ttjdens het voorbije
najaar ook een heel stel Dassen geoutopseen::t. Het In Oost-VIOOnderen gevonden
wIj1jesexemploor (mal '99 Oudenaarde. cf.
vorige NIe\JWSbllef) betrof wel degelijk een
zwerver : lege maag. 10 goed als geen

U-

-cc
W

0::

en
~

::J

-

W
ZI

vetreserve.

tWt dIachtIg

en

OOk

nlet drachtig geweest. Op baSIS

van

de tandsll)1Oge voorlopig
gecatalOgeerd als twee-<:lrIeICDS
(en dus Jong) • nog nader 19
onderZoeken vla ta1dCeupes.
Irvniddels $Ii)elen de tenqneIdingen YCIt'I de als jong gemerkI8
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250 jaar
kanaal
Leuven-Dijle

P 9 februarl 2000 zal het officieel 250 jaar
geleden zlJn dat de eerste spadesteek gegeven werd voor de aanleg van het kanaal LeLNen-Dljle.
Voor deze gelegenheid wordt naast tal van andere
activiteiten een tentoonstelling opgerlcht In het
Gosmuseum. Aarschatsesteenweg 58 te LeLNen.
Het IBW en de PrOVInciale VIsserijcommissie
Vlaams-Brabant kunnen hier natuurlijk niet ontbreken en dragen aldus hun steentje bij door het opzetten van een tentoonstelling rond de voorkomende visfauna. het wetenschappelijk onderzoek
en de hengelspartproblematiek van het kanaal
Leuven-Dijle.
Deze thema's zullen oon de hand van posters, film
en aquaria met levend materiaal toegelicht worden.
De tentoonstelling gaat van start op 10 februari
2000 en loapttot en met 4 augustus 2000.
'Met zijn allen doarheen·.
lil flip Coopman

flip Coopman@lin.vlaanderen.be
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ok dit jaar werden zeer hevige
roestaantastingen vastgesteld. Ook de
nieuwe l<Ionen 'Hoagvorst' en 'Hazendans' zaten In meerdere proefaanplantingen zwaar onder de roest. Het Instituut volgde
de ontwil<l<elingen op de voet. zowel in de
proefbeplantingen als In de kwekerij. Wie meer
wil weten over deze problematiel<. zools de
actuele gevoeligheid van de in de handel
zijnde l<Ionen, de roestrassen en de keuze van
l<Ionen voor nieuwe aanplantingen. kan het
laatste nummer van 'Silva Belgica' raadplegen
of een meer beknopte versie vinden in de
Bosl<rant. Maar je kan ook onze website
bezoeken onder de rubrlek Interne info - Nieuws.
of gewoon het artikel biJ ons opVlagen via email of per post tegen verzendingskosten.
Je verneemt er ook meer over ons standpunt
tegenover het gebruik van fungiciden, hoe wij
de toekomst van de populierenteelt zien en
welke l<Ionen er in de onmiddellijke toekomst en

I

n opdracht van het IBW onderzocht het laboratOrium voor

HouttechnOlOgle (UG) de ofrolkwaIIteIt van een oontoI geIGellde en
potentteelte commercialiseren populielenklonen en dit in ~
met 'Beaupré'. Onder deze klonen bevonden Zich naast 'Hoog\<lrst' en
'Hazendons' ook meerdere klonen van de tot nu In de prakttjk ongekende

hybridegroep Populus deItr:iIdes x {1rJchocapo x rncdt"rtoNIcZJQ.
het gedrag tegenover roest zeer behooIlIjk Is.

waarvan

De Industriëfe afrolproef bewees dat alle PopAJs Interanetlca'to. samen
met de PopuIus deI10ïdes x(1rIchOCapax rnattnoNIczff). Iaonden ofgelOId
WOIden tot een reststam van 10 - 13 cm. zonder la9mborst8n 18 vertonen.
Tevens werd een grote hoeveelheid wit en vast fineer afgerold. woorbiI de
vele kleine slapende of grotere vetglOelde knOpen opvielen. Eenzelfde
droogregime voor de V81SChJlIende klOnen leverde evenwel problemen
op. De fineer van 'HoogYorst' en 'Hazendans' werd 'f8 cioog' gedroogd.
woordoor de gedIOOgde fineer vrij bIOS werd. 18rwijI deZelfde dIoOgOmstondigheden voor Beauplé en Dx(TxM) geen PIQbIemen gaven. De
kwoJJteit van de klOnen van Dx(TxM) vartêerde : 50 "" van de bomen
vertoonden vrij veel grote kwosIen. terwlII de 0Y8IIge 50 "" litstek8nd8 wltt8
fineerbladen leverde. Bovendien kOn algemeen vostges18Id W'Olden dat.
onder de kwaliteit van de dektlneren (A-kwaflt8It). Dlc(TxM) inZOIl8 wtIh8Id en
egaliteit met kop en schOuderS uitstak bOllen de rest. Een nieuwe weg voor
populier?
Coc ,toc;lplnoa I :
RieI\Ol de \lilde (l.aboIaloIU'n \ICClf HoutIecht dogIa UG~ 111.: lO9I26' 61 24
-.maJ:Riel~ac:.be

op middellange termijn door het Instituut ter beschikking zullen worden
gesteld.
ConloclpelSQon
JosVonSlycken.lel.:(054)d37110
e-maI: JozefVonSlycken@On.vIoanderenbe
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