duldelQ e vraag naar

1~==~~~lIm_~van8ldlle:tllDnebomenen

De groep ........... lderZDek ll8nde de lUItigIIII
p8ltode 1IlIIt9 oproepen.
Voor meenItn vragen dlande ook cloorveIwez8n te
WORtan, ondermeer naar de ArdeIIng Bos en Groen, naar
het EdUCllllef BoIbouwcentrum Groenenclaal, het
lnItItuut WlCII' Natulllbehoud. enz.. Maar WlCII'''' oproep
hebben WIt tDch h8nl rnoeI8n nadenken waar WIt met de
VI1I8III tenM:ht konden. Op 8 oIdlIber liep een laIefoonlIe
binnen van aen toIkenbul88U. Een vriendelijke dame
vertelde dat zel188lt zich een Turkle man had ataan die
vroeg waar hU de 'Glant Rabblt' kon kopen, hij wou
bIIkb11ar aen kwekerij van daze dlarloort opatartIIn.
HopeIjkweade man opzoek naar de VIa8m8e Reus, een
befaamdVlaaIlll konijnenras. Maarhoe hettolkenbureau
erbij kWlIm om hlaMlor naar het Instituut te bellen bIjft
aenl'88d8al. (jvlI)

M4DSEL OMlIJST /...

'~ • een ongekende rijkdom

, .aan boom- en struiksoorten
ill998W11d. op InIIIaIIefvan liet IBW
endeAl'delq Bos en Groen doorliet
Educatief Bo.bouwcentrum

. . . . . . .1 aen 'cu18U8 AutocIdDne
llamlIo en atruIk8n' georganlaeenl.De
tMn werden verzorgd door de
kenners op dat vI8k (nlal
tDlMIIgtweeNedeltBndenl): BertMeea
CIIII8 RlMIIaIIq). NaaIt aen aantal
1heanIIIIIl:he ..... WItS ook heel wel
preIdIic:he CIIlIilnIng op liet tlln'eIn

1IaaIZIIn.
ZO werd op 10 ..ptembar een
vaIdoeI'8nlng georganiseerd In het

........". 'PuIten van de 1JzIIIweg',
een _VIIlIIjevan emper4.5 ha groot,
. . . . BI het ZGet WlIIer In Oud-

..........

~, dia deal uIImaaId van de
uI\IIIplllllrM l8IIIf llDmt op aen ldeIne
eenalll'u\fIIllIiraId8 ~ van bOIIlpIa wor : aen eIkan-beukenbos
VaIllliaBIllt. De1Ia'uId en MeIIdoIcJe bovenean. elbrHlaagbeukanb
en GRIll _ ...... _ lIcIIIIqaIkruId D8IIook en Slankie
•
en BI de voet aIUIIaaI VIIIIaIbos, een lIluk rieMIId en
.....zIab.dlil . . . . . . . . . . _ . . . palllnlle81nhoudt
een bomen en
En'IlIIId&ed nlltmlnderdln 81. . .
...... en ,....... werden door de .......... op ... l811Iddag

~
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......
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Naast aen graol8llllllll aangeplanlle, algemene BOOrtan en minder gewenste exoten
ZDlIIs ArnerIkaanlIe vageIkers, werden ook aen aantal bljzoncBe - o.a. Mispel. Wdde
kenlk1aallrrMB, Heggaraos en Kruisbes - en zelfs Z88r zeldzame BOOrtan gevonden :
CnIf88gulIK /cyrfDafyIlI, Steellepen Ruwbladige v11troos. Een woordje ulUeg hierbij:
CnltaegIl8 K /cyrfDafyIlI1s een Z88r Z81dzame krulsingavonn tussen KoraaImelcloom en
Eanatljllge mekIooIn.pPmerkeIljk Is dat tot nu toe nog nergens in Vlaandel8n een wild
examplaarvan daRofaálrneldoom Is gevonden. Enkel van deze krulsingsvorm, en van
de kruI8Ing met de 1WeestIjI1ge meidoorn CI8taegus K lrIfICtDC8IP8 zijn tot nu toe enkele

Razen.

8lIIlIIIPIar&n gevanden.

aen Z881'complexegroep met heel watonclertinge kruisingen, W88I'bIj In onze
llnIkan al naargelang van de aulIIur 5 lot 15 soorten worden onclerschelden. De
Ruwbladige vIItroos Roaa paeudolt:8btfuscula -ro tot voor kort nlat onderscheiclen in
VIaandenIn. Vandaar dat ook weinig of geen v1ndplaatllan van deze soort bekend zijn.
Welicht Is deze soort een stuk minder zeldzaam dan de Gewone v11troos R088
tumenfoI8.
De Sl8eIIap Ulmus laevislsaen Z881'zeIdzame boornsoor:, die in Vlaanderen de uiterste
8nllI8I beI8IkL Het Is aen Midden-Europese soort van aJluvIaIa bossen
lIIngs sneistJ01i18l1de beken en rivIanln. In Vlaanderen zfJII tot nu toe sIachls enkele
vIndpIaaIsen bekend.
Bomen. struiken en heest8rs zijn Z8ker nlat aJttd even gemakkeDjk te determlner&n.
Bovendien worden ze vaak aangeplant. Vandaar dat ze bij planteninvanterlsaties vaak
lIIiefI'noederlijkwerden behandeld. OItvartclaartook waarom de kennis van deze soorten
en hunV8l'llplalding nog zeerrtagmentalr Is In ons land. Hetvoorbeeld van de Putten van
de lJziIrweg toont echter duldalijk aan dat het zeker de moeite loont om er zich in te
venllapen:aenlrnmenaOlIbetraden l8mIIn ligt nog open.
gnlIIS van zijn
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