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Elk jaar actualiseert het INBO een aantal natuurindicatoren die verwijzen naar doelstellingen van het
Vlaams en Europees beleid. In het Natuurindicatorenrapport vatten we de belangrijkste bevindingen
samen. Dit jaar gaat daarbij speciale aandacht uit naar streefdoel 1 van de Europese
biodiversiteitsstrategie 2020: het verbeteren van de staat van instandhouding van de soorten en habitats
van Europees belang in Vlaanderen.
Meer...
>> Naar de Natuurindicatoren 2019

Beheerders positiever dan wetenschap over
kansen aanpak invasieve exoten
Vaak schatten beheerders de haalbaarheid van het beheer van

invasieve exoten hoger in dan onderzoekers, weliswaar met een
aantal belangrijke randvoorwaarden. Dat is een van de conclusies
van een internationale workshop vorig jaar in Brussel.
Meer...

Advies in de kijker: translocatie van
veldkrekel in het Dijleland

Om de veldkrekel van regionale uitsterving te behoeden is een
translocatieproject opgezet in het Dijleland. In dit advies bekijken
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we translocaties in het algemeen en genetische aspecten van
deze specifieke case.
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Meer...

Amerikaanse stierkikker nu ook in de
haven van Antwerpen?

Recent werden in de Antwerpse haven DNA-sporen van de
Amerikaanse stierkikker opgepikt bij door het INBO uitgevoerd
Environmental DNA-onderzoek (eDNA). Deze waarneming buiten
het bekende verspreidingsgebied van de stierkikker in Vlaanderen
is erg verontrustend. Daarom zal deze waarneming via
bijkomende veldobservaties en eDNA-onderzoek verder worden
opgevolgd.
Meer...

ExotenNet brengt beheerders bij elkaar

de e-Nieuwsflash van ExotenNet houdt je op de hoogte van
beheerervaringen via gedocumenteerde casestudy’s uit het
exotenbeheer. De redactie is ook geïnteresseerd in jouw
ervaringen.
Meer...

Schrijf je nu in voor de INBO Studiedag Klimaat

Op 17 maart 2020 organiseert het INBO een studiedag Klimaat met wetenschappers van het INBO en
externe experten zoals Jean-Pascal van Ypersele, Pieter De Frenne, Sara Vicca, Marcel Visser, Hans
Van Dyck, Kristien Brans, Luc De Meester en Leo Van Broeck.
>> Het gedetailleerde programma vindt u op de INBO website.
>> Inschrijven kan vanaf nu op de INBO website.
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