BIJ de Inventarisatie van de boggergronden (=
stortplaatsen van boggersllb) langs de bevaarbore waterlopen wordt er vlo puntboringen
gecontroleerd of er tussen het bodemoppervlak
en 2 m diepte onder het maaiveld verontreiniging met de rware metalen aangetroffen wordt.
Telkens wordt er een bladstaal genomen van de
landbouwgewassen die op de bemonsterde
boggergronden gekweekt worden, van de
aangeplante bomen of van de vegetatie die er
voorkomt. Het doel van deze bladstalen Is na te
gaan welke fractie van de aanwezige rware
metalen er beschikbaar is voor de planten. De
verwer1<lng van de analyseresultaten Is er dus In
de eerste plaats op gericht na te gaan of er op
verontreinigde baggergronden afwijkende
gehalten gemeten worden t.o.v. nletverontreinigde baggergronden en normale
gronden. Uit deze verwerking kunnen don
besluiten getrokken worden noor de randvoorwaarden voor een bepaald landgebruik op een
bepaalde boggergrond.

I

n het kader van het onderzoeksproject
omtrent bosbegrazlng zijn wij op een
opmerkelijk stukje literatuur van een Poolse
zoöloog en een Franse historicus (Doszldewtcz
& A1khenboum, 1998) over de (nogal donkere)
geschiedenis van het Heckrund gestoten.
Het Heckrund Is één van de runderrossen (samen
met Schotse hooglander, Gollowoy, Aberdeen
Angus), die de laatste tijd binnen het natuurbeheer nogal furore maken. Het zljn Immers
beesten die weinig verzorging vragen en voor
jaarrondbegrozlng bruikbaar zijn (bv. zelfredzaamheid bij het kolven, winterhardheid,
resistentie tegen ziekten). Aan het Heckrund goat
men echter nog een bijzondere eigenschap
toekennen: het wordt door velen beschouwd als
het meest gelijkende ecologische equivalent
van het oerrund.
In het begin van de jaren dertig trachtten de
gebroeders Heck door kruising van diverse
veerassen met een verondersteld primitief
uiterlijk (Corsicaans rund, Camargue-rund,
Schotse Hooglander. Spoons vechtrund,
Hongaars stepperund, Engels parkrund) het
'oerrund' terug te krijgen. Minder bekend is dat
hierbij niet zozeer wetenschappelijke, don wel
Ideologische overwegingen hebben meegespeeld. Het is niet toevallig dat de ontwikkeling
van het Heckrund wordt gesttueerd In de periode
1933-1945. Een her-creatie van het oerrund
paste Immers perfect In de Ideologie van het
toenmalige Nazi-Duitsland, die een verheerllj-
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Bij mo'ls. populier en verschillende wIlgensoorten
werd vastgesteld dat er regelmatig verhoogde
en afwijkende blodgehalten aan cadmium (Cd)
en zink (Zn) gemeten werden. Dit ging In de
meeste gevallen gepaard met bodemverontreiniging met dezelfde rware metalen. Voor

klng van het mythologische 'Germaanse
Oerrund' en het nastreven van 'zuivere rossen'
(niet genetisch vervuild door kruising met
andere. gedomesticeerde rossen) een worm
hort toedroeg.
En wat blijkt: de gebroeders Heck onderhielden
de beste contacten met de hoogste gelederen
van het Derde Rijk. Ze kregen alle steun biJ de
uitwerking van hun oerrundproject (en gelijkaardige projecten met o.m. Koniks I) en organiseerden In bezet Polen Jachtpartijtjes op Wisenten en
'oerrunderen' voor hooggeplaatste heren als
Von RIbbentrop en Görlng.
Vermeldenswaard Is dat na de vol van het Derde
Rijk één van de gebroeders Heck uitweek naar
Namibië (tot WOII een kolonie van Duitsland, vlok

chroom (Cr) en lood (Pb) bleek dit veel minder
het geval te zljn. Bij de andere bemonsterde
boomsoorten (Gewone es, Zwarte els, Zomereik
en Zoete kers) kon er duidelijk aangetoond
worden dat er geen Cd-occumulatie In de
bladeren optrad. Ook voor Zn kon geen
duidelijke bio-accumulotle In de blOderen
aangetoond worden.
Uit deze resultaten kon er besloten worden dat
maïs en een aantal boomsoorten vlo de
gehalten in de bladeren een Indicatie geven
over de aanwezigheid van verhoogde
concentraties aan Zn en Cd In de boggergrond.
terwijl andere boomsoorten dit niet doen.
MOlS. papulier en verschillende wIlgensoorten
kunnen dus als ver1<llkkers gebruikt worden om
verontreinigde boggergronden op te sporen.
Con1octpersoon :

Bart Vandecosfeele. tel.: 054-43 71 36
e-rT\OIl , Bart.Vandecosfeele@lin.vtaonderen.be

daama van Zuid-Afrika] en aldaar aan de basis
log van een tot op heden doorgevoerd grotendeels door particulieren gesponsord terugkruisingsprogramma voor de uitgestorven
Quagga, een Zebra-ondersoort. Het oerbloed
kruipt waar het niet gaan kon ...
Conclusie: het Heckrund Is geen reconstructie
van het oerrund, het Is een 'dubbelganger' met
een nogal donkerbruin verleden. Laten we het
Heckrund don 001< ontdoen van alle mythische
waarde die men er aan hecht. en tot zlJn ware
proporties herleiden: het Is gewoon een stevig
runderros met heel wat prlmttleve kenmerken en
bijgevolg zeer geschikt om te worden Ingezet In
het natuurbeheer.
Doszkiewlcz. P. & J. A1khenboum (1998). Aurochs.
retour d'un onlmol préhlstorlque... ou manIpulatIon sclentlflque - Le Courrler de I'envfronnement
del'INAA33.

Http://WWW.lnfra.fr/lntemet/Produtts/DPENV/dasz\(c 33.h
Http://WWW.museums.org.zO/som/quoggO/seiectiv.htm
Con1octpersonen :
Hans Boelé. tel.: 054·43 71 28
e-mail ;Hcns.Boete@lln.lIIoonderen.be
Kns Vcndekert<hove. tel.: 054-43 71 28
e-mail Kr1s.Vcndekert<hove@Iin.vtaonderen.be
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Bil de oonIeg van bos en InfrostTucful.fgroen Is vegetallebes1rtjdlng vaak één van de cruciale foctolen. ZOnder vegefallebest!t Is de ~ ondermaaII d 1I88dt
mossaIe sterffe op. In het veI1ecJen werd meestal nca herbiciden gegrepen om de pla'l15plegel1lllj te houden VQ"I ~ pla It8IlQIC8I. De l8C8f'tI8 W8IglM1g legt
echter sterke beperkingen op OCJ'lgoande het geblulk IIQ'I bloeiden. Andere klassieke beStrljdngstechnielren, zoals het rncJat)eheer. hebben vaak een r~
Impoct (vergrossng, wegmooen bOmen).
Sinds maart 1998 volgt het IBW het EG-UFE 'boomplotenproject' op In SOITlEll'lWeIId met Afdeftng Bos en Groen. hetWTeB en het LIIec (218 IBW NIeuwIbdeI apll999)
pl~erichtprOject heelt tot doel de klassieke beStrljdngsmethoden (mechanIsCh en chemisch) te vergeQcen met recent8le teehnlell8n. De naäUtlgtvoaa op hel
gebll.ik van biodegradeertX: mulChen
Het !BWorgonIseeI! samen met Afdelng Bos en Groen een WOI1fShop rond het gebI\.JI( VQ"'I ecotechnlelcBn voor de besfI1dIng lICI'l CQflCI.II8Iende vegelall8.1Id".
~ zal een beeld worden geschetst IIQ'I de problematiek rond deZe bestltjdl, IQ en ZIJlen declvelse I rl8lhoden worden b8IPOIIB I. Noasteen toeIChlI, IgIGl

eemeresuttatenvanhetLFE-plojec1,WOfdt8llenElenSeenoverzlChtgegevenVQ"'lhetondelZoeklnFrankJ1k.nde~b8ZD8lB'IW8eenl8C::8ltb8tlCllta:===~
NIlow. waarde \/8ISChIIende ~veden!OeQepa&t. DeWOl1fShopgooldooropdOllderdag 7 sepIembel2lJOl)nhelNMECDeHellnG

stoot open voor ale ~ (ocrrneIden metbl1gelloegd flSChrivIngstorrrlUlBr).
COl dac~

I

JI)gen 5anyn.1ef 054-43 71 42. &-mal .Il.fgen.5anyn@ln vloa ldeIeI Lbe

