
Instituut

voor Bosbouw

en WiIdbeheer

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEE SCHAP I AMINAL





Mededelingen 1995 11

Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer





Inhoud

Hoogtegroei en meeldauwaantasting bij één- en tweejarige eikezaailingen
(Q. robur L.). Een inleidend onderzoek. 9
Michiels B., S. Overloop

1. Inleiding ti
2. Literatuurstudie 12

3. Materiaal en methoden 13

. 4. Resultaten 14

5. Besluit 19

6. Literatuur 20

Doelstellingen en opzet van het meettorenproject Brasschaat:
kwantitatieve bepaling van gasvormige polluenten in een bosecosysteem. 25
Overloop S., P. Roskams

1. Inleiding 27

2. Doelstellingen 28.

3. Materiaal 29

4. Literatuur 33

MEDEDELINGEN 5 IBW



Inventaris van de toestand van de bosbodem in het Vlaamse Gewest 39
Roskams P.

1. Inleiding 41
2. Algemene informatie 42

2. 1. Steekproef 42
2. 2. Methodiek 42

3. Resultaten en discussie 45

3. 1. Profi~lbeschrijving 45

3. 2. Zuurtegraad (pHeacI2) 47
3. 3. Kationenuitwisselingscapaciteit 48
3. 4. Basenverzadiging 49
3. 5. Uitwisselbare elementen 50

3. 6. Stikstof en koolstof 51

3. 7. Macronutriënten 53

3. 8. Totale Na, Al, Fe en Si 54

4. Besluiten 54
5. Literatuur 56

Bijlagen 63

De Vos Vulpes vulpes in Vlaanderen: inventarisatie en synthese van de
belangrijkste knelpunten 71

Van Den Berge K.

1. Inleiding 73
2. Uitgezette Vossen? 74
2. 1. Gekweekte Vossen? 74
2. 2. Gevangen en verplaatste Vossen? 75
2. 3. Besluit 77

3. Populatietoename van de Vos 77
3. 1. Geen uitzonderlijk gebeuren 77
3. 2. Mogelijke uitbreidingsoorzaken 78
3. 3. Besluit en enkele aandachtspunten 79
4. Populatiestabilisering 80

4. 1. Klassieke populatiedynamiek 80

4. 2. Kadering van enkele (mogelijke) vaststellingen 81

4. 3. Gevolgen 81

5. Populatiedichtheid 82

5. 1. Gebrek aan natuurlijke vijanden? 82

5. 2. De hondsdolheid als populatie-regelende factor? 83
5. 3. De dichtheid van Vossen gestuurd door afval en pluimvee? 84
6. Noodzakelijkheid van vossenbeperking ? 85
6. 1. Het volkgezondheidsbelang 85
6. 2. Het natuurbehoudsbelang 89
6. 3. Het privaat belang 90

7. Eindconclusie 93
8. Beknopte literatuur 94

IBW 6 MEDEDELINGEN



Internationale ontwikkelingen inzake het behoud van de genetische
diversiteit van inheemse bomen en struiken 101

Van Slycken].

1. Inleiding 103

2. De Straatsburg Resolutie nr. 2:
instandhouding van genetische hulpbronnen met betrekking tot het bos 104

3. De Ministriële Conferentie van Helsinki over de bescherming
van de Europese bossen 105

4. EUFORGEN - European Forest Genetic Resources Programme 108

5. De Eu-Verordening 1467/94 1Jl

6. Tot slot 113

7. Geraadpleegde documenten 114

MEDEDELINGEN 7 .BW





•

Hoogtegroei en meeldauwaantasting
bij een- en tweejarige eikezaailingen

(0. Robur L.).
Een inleidend onderzoek
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1. Inleiding

De zomereik is een van de belangrijkste, zoniet de belangrijkste inheemse
boomsoort in het Vlaamse land.
Naast het grote economische belang kunnen eikenbossen hun rol spelen op
ecologisch, recreatief en wetenschappelijk gebied. Willen we echter tot stabiele
bossen komen, is de eerste vereiste dat we vertrekken van hoogwaardig basis
materiaal. Het aanwenden van slecht plantsoen heeft nefaste gevolgen en dit
voor lange tijd vermits de eik een traaggroeiende boomsoort is. Het feit dat de
genetische waarde van een groot deel van het momenteel in de handel aangebo
den plantsoen niet gekend is, heeft vaak een verregaande genetische pollutie en
verarming tot gevolg.
Niettegenstaande de belangrijkheid van deze soort is er in ons land, relatief
gezien. nog weinig selectie- en veredelingsonderzoek op de inlandse eik ver
richt.
Met dit voor ogen werd in 1991 aan het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer
te Geraardsbergen een inleidend onderzoek gestart. Nakomelingen van ver
schillende geselecteerde bomen werden opgekweekt en in detail bestudeerd.
Onderstaand artikel geeft een overzicht van de bekomen resultaten voor wat de
hoogtegroei. het aantal gevormde groeistoten en de meeldauwaantasting betreft
tijdens de eerste twee groeijaren.
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2. Literatuurstudie

2. 1. Hoogtegroei

. De groei bij de eik is monopodiaàl of bepaald. De verlenging van de groeias is
bijna altijd het gevolg van het uitlopen van de eindknop.
In vele gevallen komen er bij de eik verschillende groeiperiodes voor in de loop
van eenzelfde vegetatieperiode. Vooral Lavarenne-Allary (1965) heeft hierop
veel onderzoek verricht. Uit die studie volgt dat de knopomvang constant blijft
van november tot ongeveer 15 april. Dan beginnen ze te zwellen en in een
periode van 15 à 25 dagen treedt er een eerste scheutvorming op. Deze eerste
scheut wordt 'Pousse d'avril' genoemd. We zouden hier ook kunnen spreken
van een voorjaarsscheut.
Na een rustperiode kan een tweede scheut gevormd worden. Het tijdstip van
deze tweede scheutvorming is niet bepaald maar meestal heeft het plaats rond
24 juni en wordt daarom 'Pousse de la Saint Jean' genoemd (St. Jansscheut of
St. Janslot).
Daarna treedt in vele gevallen een derde en zelfs een vierde scheutvorming op.
Dit verschilt van individu tot individu.
In de literatuur krijgen deze scheuten, gevormd op verscliillende tijdstippen,
meerdere namen toebedeeld.
Zo vermeldt Kozlowski (1971) dat men in Engeland spreekt van 'lammas shoots'
(naar Lammas-day, St. Pieter) als de scheutvorming rond 1 augustus optreedt.
Deze 'lammas shoots' kunnen echter reeds gevormd worden eind juni - begin
juli. Veelal overtreffen ze de eerste scheut in lengte. Het is niet ongewoon dat
er ook, meestal laat in het seizoen, een derde scheut gevormd wordt. Deze
scheut blijft, sterk levenskrachtige planten uitgezonderd, beperkt in lengte
(Jones,1959).
In Duitsland spreekt men van 'Johannestriebe' en in Frankrijk van 'Pousse St.
Martin'.
Over het algemeen kunnen we over 'najaarsscheuten' spreken.
Uit het onderzoek van Lavarenne-Allary (1965) blijkt dat de opeenvolging van
de verschillende scheuten niet bepaald wordt door variaties in het milieu maar
wel door endogene faktoren. Hier zou selectie belangrijk kunnen zijn.
Kozlowski (1971) echter vermeldt dat 'lammas shoots' dikwijls gevormd worden
wanneer de vochtvoorziening in de bodem optimaal is. Ook een goede voe
dingstoestand zou volgens Jones de vorming bevorderen. De leeftijd speelt
eveneens een rol. Vorming van meerdere scheuten treedt het meest op bij jonge
planten en wordt minder algemeen naarmate de leeftijd toeneemt.
Laattijdige scheutvorming heeft als grote nadeel dat ze omwille van een onvol
doende verhouting kunnen bevriezen als de eerste najaarsvorsten 0l?treden.
Dit heeft tot gevolg dat zijscheuten de leiding moeten overnemen met het
gevaar dat er krommingen in de stam en vorken ontstaan.
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2. 2. Eikemeeldauw

De belangrijkste ziekte bij eikezaailingen is de witziekte. Deze schiinmelziekte
wordt veroorzaakt door de eikemeeldauw Microsphaera alphitoidesGriffon &
Mubl. (Gremmen, 1982). Zoals de meeste soorten die houtachtige gewassen
aantasten, overwintert deze ascomyceet onder de myceliumvorm tussen de
schubben van de knoppen.
Deze ziekte kan reeds in mei de pas uitgelopen jonge bladeren aantasten. Het
is namelijk in het voorjaar dat het mycelium zijn activiteit herneemt en coni
diophoren gaat vormen. Deze zijn de dragers van de conidiën die de oorzaak
zijn van de karakteristieke bepoedering die zichtbaar is op de bladeren en de
scheuten. Bij een hevige aantasting kunnen deze zelfs bruin worden en afster
ven. Deze conidiën zorgen voor de verdere verspreiding van de ziekte. Op het
einde van het seizoen kunnen ook peritheciën gevormd worden die dan asco
sporen bevatten. Het blijkt echter dat deze geen al te grote rol spelen
(Maennlein & Boudier, 1978).

De meeldauwaantasting is vooral van belang in de kwekerijen waar aanzienlijke
schade aan jonge planten kan worden veroorzaakt. De groei van de zaailingen
kan in sterke mate gereduceerd worden. De aantasting vermindert naarmate
de bomen ouder worden.

3. Materiaal en methoden

3. 1. Basismateriaal

De bestudeerde groep van half-sib zaailingen is afkomstig van 11 fenotypisch
goede moederbomen uit het het Meerdaalwoud (1), het Park van Arenberg te
Heverlee (5) en een OCMw-bos (Vierbunders genaamd) te Glabbeek-
Zuurbemde (5). .
Gezien de over het algemeen geringe zaadzetting enerzijds en de moeilijkheden
bij bewaring anderzijds konden slechts 1535 eikels uitgezaaid worden.
Bovendien waS er een grote variatie in 'het aantal beschikbare eikels per moe
derboom.
Het uitzaaien gebeurde in het voorjaar 1991 in koude bakken te Geraardsbergen.
Omwille van het feit dat een groot aantal niet tot kieming kwam of door aller
lei factoren (verdroging, vraat) verdween, werd, voor wat het eerste groeijaar
betreft, het aantal mogelijk te analyseren zaailingen herleid tot 835. Omwille
van sterfte verdwenen er tijdens het tweede groeijaar nogmaals 81 zaailingen.

3. 2. Hoogtegroei

Tijdens de winter 1991 - 1992 en 1992 - 199~ werd de hoogte van elke groeistoot
gemeten.
Wil men het aantal groeistoten kennen per groeiseizoen dan dient men dit
immers jaarlijks na te gaan. Het litteken nagelaten door een eindknop die uit
loopt in een tweede (of derde, vierde,... ) scheut is namelijk niet te onderschei-
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den van dat van een eindknop die gewoon in rust blijft tot na de winter. Een
tweede gevolg is· dat men de leeftijd van een twijg niet kan bepalen door het
tellen van het aantal littekens.

3. 3. Aantasting door de eikemeeldauw

Op het einde van het eerste groeiseizoen werden alle zaailingen geobserveerd.
Per groeistoot werd visueel geschat welk percentage van de bladoppervlakte
bedekt was met de uitslag die het uitwendige mycelium van de schimmel
vormt. We onderscheiden 5 klassen van aantasting in tabel 1.

AANTASTINGSKLASSE

o

2

3

4

AANTASTINGSGRAAD IN % VAN BLADOPPERVLAKTE

0%
> 0 % tot 25 %
> 25 % tot 50 %
> 50 % tot 75 %
> 75 %

TABEL 1: Klassen volgens graad van aantasting.

4. Resultaten

4. 1. Hoogtegroei

In figuur 1 wordt een overzicht gegeven van de gemiddelde hoogte van de zaai
lingen per familie (nakomelingen van één bepaalde moederboom vormen een
familie). Per familie toont de linkse staaf de gemiddelde hoogte na het eerste
groeiseizoen (eind 1991) en de rechtse staaf de gemiddelde hoogte na het tweede
groeiseizoen (eind 1992). De families zijn gerangschikt volgens toenemende
gemiddelde hoogte in 1991. Hieruit blijkt dat in de volgorde volgens gemiddelde
hoogte in 1992 zich kleine verschuivingen hebben voorgedaan t.o.v. de rang
schikking in 1991.
Het is echter niet mogelijk al deze gemiddelde hoogten op een statistisch ver
antwoorde manier- te vergelijken. Niet elke familie beschikt over een. voldoende
aantal zaailingen. Vijftig planten per familie werd als minirnumvoorwaarde
gesteld voor deelname aan een variantieanalyse met één faktor. Zodus konden
enkel de families 90.022, 90.023, 90.025 en 90.028 geselecteerd worden. Tabel 2
toont de uitslag van de meervoudige vergelijking van de gemiddelden per fami
lie na één en twee groeiseizoenen (Tukey toets op significantieniveau van

.99 %). In de laatste kolom is de indeling in homogene groepen weergegeven.
Gemiddelden die niet significant verschillen zijn in een homogene groep op
genomen. Families die zo tot dezelfde homogene groep behoren, staan aange
duid met dezelfde letter.
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FIGUUR 1: Gemiddelde hoogte per familie voor de groeiseizoenen 1991 en 1992.

FAMILIE

I-jarige hoogte

GEMIDDELDE HOOGTE (cm) INDELING IN HOMOGENE GROEPEN

9 0 .025
90.023

90.022

90.028

2-jarige hoogte

90.025
90.022

90.023

90.028

13,7
20,3

22,9

23>4

31,3
~1,8

42,2

5M

A

A

B
B

B
B

c
c

c

TAB EL 2: Meervoudige vergelijking van de gemiddelden
(hoogte na 1 en 2 groeiseizoenen).

MEDEDELINGEN (BW 15 BOSBOUW



4. 2. Aantal groeistoten

Tabel 3 geeft de verdeling weer van het aantal groeistoten voor de 11 verschillen
de families.

In 1991 vormden de I-jarige planten voor 29,6 %, 68,1 % en 0,4 % respectievelijk
2,3 en 4 groeistoten. Als 2-jarige planten vormden ze in 1992 voor 9,2 %, 42,6 %
en 46 % respectievelijk 2, 3 en 4 groeistoten. Er trad een verschuiving op van
een hoofdaandeel van 3 groeistoten in 1991 naar een spreiding over hoofdzake
lijk 3 en 4 groeistoten in 1992.



In het bovenstaande werd een overzicht gegeven van de evolutie in aantal groei- .
stoten per familie. Het is echter interessant te weten of er wijzigingen optreden
in het aantal gevormde groeistoten op het zaailing-niveau, zonder onderscheid
te maken tussen de families. M.a.w. vormt een zaailing gemiddeld gezien in het
tweede jaar evenveel groeistoten als in het eerste jaar?

De resultaten van deze analyse worden weergegeven in figuur 2. Het staafdia
gram geeft een beeld van de evolutie in het aantal groeistoten. De totale groep
van tweejarige zaailingen werd ingedeeld naar aantal groeistoten per plant in
het eerste groeiseizoen. Deze vier groepen vindt men op de X-as. Het aantal
planten, die in het eerste groeiseizoen 1, 2, 3 en 4 groeistoten geVormd hebben,
staat aangegeven tussen haakjes. Binnen elke groep is een indeling gemaakt
naar aantal groeistoten in het tweede groeiseizoen.

300 D I groeistoot in 2de groeiseizoen

• 2 groeistoten in 2de groeiseizoen

250 • 3 groeistoten in 2de groeiseizoen

4 groeistoten in 2de groeiseizoen

200 • 5 groeistoten in 2de groeiseizoen

150

100

50

o

GROEISTOTEN IN EERSTE GROEISElZOEN (AANTAL PLANTEN)

FIGUUR 2: Vergelijking van het aantal groeistoten in het eerste en tweede groeisei
zoen.

Hieruit kunnen we besluiten dat van de 218 zaailingen die in het eerste jaar 2

groeistoten vormden, in het tweede jaar:
- 2 zaailingen (1 OIo) slechts 1 groeistoot vormden,
- 19 zaailingen (9 OIo) opnieuw 2 groeistoten vorm'den,
- III zaailingen (51 OIo) 3 groeistoten vormden,
- 2 zaailingen (1 OIo) 4 groeistoten vormden,
en dat van de 531 zaailingen die in het eerste jaar 3 gro.eistoten vormden,
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in het tweede jaar:
- 8 zaailingen (1,5 %) 1 groeistoot vormden,
- 49 zaailingen (9 %) 2 groeistoten vormden,
- 209 zaailingen (39 %) 3 groeistoten vormden,
- 260 zaailingen (49 %) 4 groeistoten vormden,
- 5 zaailingen (1 %) 5 groeistoten vormden.

Voor de volledigheid worden ook de resultaten weergegeven van de zaailingen
die in het eerste jaar 1 of 4 groeistoten gevormd hebben. Gezien het klein aantal
planten is het echter niet mogelijk voor deze gevallen op een verantwooorde
wijze vergelijkingen te maken.

4. 3. Relatie hoogte - aantal groeistoten

Figuur 3 toont de gemiddelde hoogtegroei van de zaailingen, voor het eerste
en tweede groeiseizoen, gegroepeerd in klassen volgens hun aantal groeistoten.
Het gaat om het globaal aantal planten, zonder onderscheid te maken tussen
de verschillende families. .
Algemeen gezien kunnen we stellen dat hoe meer groeistoten een inlandse eik
ontwikkelt, des te groter zijn totale hoogte is. Dit verschil is wel duidelijk klei
ner voor wat de zaailingen met 3 en 4 groeistoten betreft. De planten met 5
groeistoten vormen gemiddeld gezien een iets kleinere hoogte. Gezien het hier
om slechts 7 planten gaat, kunnen hieromtrent geen verantwoorde besluiten
getrokken worden.
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FIGUUR 3: Gemiddelde hoogtegroei volgens aantal groeistoten per groeiseizoen. .
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4. 4. Aantasting door eikemeeldauw

Voor de totale groep zaailingen, zonder onderscheid te maken tussen de
verschillende families, werd het volgende waargenomen in verband met
de meeldauwaantasting op het einde van het eerste groeiseizoen.

- Slechts 3 % van 9e' zaailingen vertoont geen symptomen van meeldauw
aantasting.

- Zaailingen met 3 of 4 groeistoten vertonen een duidelijk hoge aantastings
graad. Cirça 75 % van deze zaailingen bt;vinden zich in aantastingsklasse 4.
Als we de klassen 3 en 4 tesamen beschouwen, komen we tot een zaailingen
percentage van 88.

Wanneer men op een zaailing de verschillende groeistoten vergelijkt, ziet men
dat de laatst gevormde groeistoot een even hoge of in zeer vele gevallen een
hogere aantastingsgraad heeft dan de voorgaande.
Dit komt overeen met de conclusies van Hauch (1913), Burger (1949), Cieslar
(1923) en Jones (1959) volgens dewelke de witziekte meer voorkomt als er na
jaarsscheuten gevormd worden.
Een verklaring zou kunnen zijn dat het weinig verhout weefsel van deze groei
stoten gemakkelijker ten prooi valt aan de schimmel.
- Zaailingen met slechts 1 groeistoot vertonen een duidelijk lagere aantastings

graad. 78 % van de zaailingen die 1 groeistoot vormen bevindt zich in klasse
o,10f2.
39 % vertoont zelfs geen merkbare aantastingsverschijnselen. Hier dient wel
opgemerkt te worden dat het aantal zaailingen met 1 groeistoot beperkt is.

- Zaailingen met 2 groeistoten vertonen in vergelijking met de andere geen
duidelijk beeld qua aantasting. Uitgezonderd aantastingsklasse 0, zijn de
klassen I, 2, 3 en 4 goed vertegenwoordigd.

5. Besluit

Alhoewel in de meeste gevallen, geen statistisch verantwoorde besluiten kun
nen getrokken worden, komen uit dit inleidend onderzoek toch interessante
gegevens en tendensen naar voor.
Teneinde bovenstaande tendensen betreffende groei en meeldauwaantasting
te verifiëren, zal dit onderzoek op grotere schaal op nakomelingen van meer
dere fenotypisch verschillende moederbomen verdergezet worden.
Tevens dienen uit dat onderzoek de mogelijkheden van en criteria voor massa
selectie in een zeer vroeg stadium naar voor te komen.
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Samenvatting

Hoogtegroei en meeldauwaantasting bij één- en tweejange eikezaailingen
(Q. robur L.). Een inleidend onderzoek.

De Zomereik is een belangrijke bosboomsoort in Vlaanderen. Desondanks is
er nog relatief weinig selectie- en vered~lingsonderzoek verricht over deze
soort. Daarom is in 1991 een inleidend onderzoek gestart op het Instituut voor
Bosbouw en Wildbeheer. Eikels werden geoogst onder elf fenotypische goede
moederbomen en gezaaid in open lucht te Geraardsbergen. Op deze plaats
werd de groei gevolgd gedurende twee jaar. Ten eerste werd vastgesteld welke
de hoogtegroei was per familie (zaailingen uit eikels van dezelfde moeder
boom). Voor vier families kon een significant verschillende groei vastgesteld
worden. Ten tweede werd het aantal groeistoten per groeiseizoen g~observeerd.

Dit varieerde tussen één en vijf, met hoofdzakelijk twee en drie stoten in het
eerste groeiseizoen en drie en vier groeistoten in het tweede groeiseizoen.
Ten derde werd waargenomen dat het aantal groeistoten per seizoen een aan
duiding is voor hoogtegroei per seizoen. Ten slotte werd de aantasting door
de schimmel Microsphaera alphitoïdes nagegaan, waarvan op 97 % van de zaai
lingen lichte tot ernstige symptomen werden opgemeten volgens een beoorde
ling in vijf klassen. De graad van aantasting was sterker naarmate de zaailing
meer groeistoten vertoonde. Teneinde bovenstaande tendensen betreffende
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groei en meeldauwaantasting te verifiëren, zal dit onderzoek op grotere schaal
op nakomelingen van meerdere fenatypisch verschillende moederbomen ver
dergezet worden. Tevens dienen uit dat onderzoek de mogelijkheden van en
criteria voor massaselectie in een zeer vroeg stadium naar voor te komen.
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5ummary

Growth and mildew infection of oak seedlings
(Q. robur L.). A preliminary research.

Pendunculate oak is an important forest tree species in Flanders. Nevertheless,
no great efforts have been made to its breeding and improvement. Therefore,
in 1992 a preliminary research was started to that purpose at the at the Institute
for Forestry and Game Management. Acorns were gathered from eleven fenoty
picly selected mother trees and planted in the open air at Geraardsbergen. The
growth has been investigated during the two first seasons. The height growth
was significantly different for four families. The number of shoots of the leading
shoot was observed. This varied from one to five shoots per plant, of which
two to three shoots mainly occured in the first season, and three to four in the
second season. The number of shoots per season gives us an indication of the
annual growth. The infection by powdery mildew (Microsphaera alphitoides) has
also been investigated. Symptoms appeared on 97 % of the seedlings, varying
from light to heavy in five degrees. On seedlings with more shoots, infection
seemed to be stronger. In order to verify above conclusions on growth and mil
dew infection, this research will be continued on a larger scale with seedlings of
fenotypicly different mother trees. The objective of this research is to explore
the possibility of mass selection in an early stage and formulate criteria.
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Doelstellingen en opzet van het
Meettorenproject Brasschaat:

kwantitatieve bepaling van gasvormige
polluenten in een bosecosysteem.

s. Overloop, P. Roskams
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1. Inleiding

Ondanks de reeds gevoerde inspanningen om uitstoot van luchtvervuilende
stoffen in te dijken, blijft luchtvervuiling één van de belangrijkste factoren die
onder meer de gezondheid van het bos in gevaar brengen. Het feit dat over de
decennia heen het beeld van de luchtvervuiling wijzigt, is enerzijds het resultaat
van emissiebeperkende maatregelen, maar anderzijds ook het gevolg van het
groeiende autoverkeer. Stikstofoxidenimmissies worden kwantitatief belang
rijker, de achtergrondconcentratie van ozon stijgt, terwijl de emissie van zwa
veldioxide continu afneemt.

Reeds sinds 1987 wordt in 10 bosgebieden verspreid over het Vlaamse Gewest
(Bosbodemmeetnet) onderzoek uitgevoerd naar de aard en hoeveelheid van
polluenten die het bos-ecosysteem bereiken (depositie). Uit deze resultaten
blijkt dat het regenwater, opgevangen onder bosscherm, sterk aangerijkt is met
verschillende polluenten. Sulfaten en nitraten behoren tot de kwantitatief
belangrijkste componenten. Een beperkte reeks metingen geeft aanwijzingen
dat ook de immissie van ammoniakale verbindingen aanzienlijk is in bepaalde
onderzoeksgebieden (Van Den Berge & al, 1992).
Zomersmog met zijn typische hoge ozonimmissies behoort in Vlaanderen ook
tot een jaarlijks weerkerend fenomeen.

Deze polluenten kunnen rechtstreeks of onrechtstreeks schade toebrengen aan
het bosecosysteem. Zo werd men in het kader van bovenstaand onderzoek in het
Vlaamse Gewest vooral geconfronteerd met verontrustend hoge nitraatconcen
traties in het verzamelde bodemwater. Deze concentraties stegen uit boven de
Eu-drinkwaternorm voor nitraat van 50 mg/I (Van Den Berge & al, 1992).
De ozonschadedrempel voor planten werd door de EU vastgelegd op 65 Ilg/m'
als 24-uurgemiddelde. Van 1988 tot 1993 bedroeg in Vlaanderen het aantal
dagen met een 24-uurgemiddelde ozonconcentratie boven de 65 Ilg/m' meer
dan 80 (Dumont, 1994).
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Uit de meetresultaten blijkt tevens dat de depositie onder bosscherm hoger is
dan in het vrije veld (Van Den Berge & al, 1992). Aan de bosrand bedraagt de
droge depositie het dûbbele of meer van de waarden centraal in het bos ..
(Draaijers, 1993).

Een betere kijk op de processen van immissie en depositie in het bosrnilieu en
op de impact van de luchtverontreiniging in het bosecosysteem is onontbeerlijk
willen we de relevantie kunnen inschatten van allerlei maatregelen voor de ver
betering van de luchtkwaliteit en het veilig stellen van de toekomst van het bos.

2. Doelstellingen

In het kader van het bosvitaliteitsonderzoek bestond de behoefte aan een meet
station om het pollutiemilieu in het bosecosysteem permanent op te volgen.
Aansluitend op het depositieonderzoek, was de vraag hangende welke immis
sieniveaus in een gesloten bosbestand zouden opgemeten worden. Rekening
houdend met het belang van de verzurende deposities gemeten in 10 proefvlak
ken verspreid over het Vlaamse Gewest, werd geopteerd voor een immissieme
ting van de gassen die in verband staan met de verzuring: zwaveldioxide (50,),
ozon (03)' stikstofmonoxide (NO), stikstofdioxide (NO,) en ammoniak (NH3).

Het doel is meervoudig:

- De continue bepaling van de immissies boven en onder het kronendak van
het bosbestand vormt een eerste doelstelling. Het A~tomatisch Meetnet van
de Vlaamse Milieumaatschappij, dat instaat voor immissiemetingen over heel
Vlaanderen, heeft geen meetposten die immissiewaarden van deze polluenten
in bos bepalen. De resultaten van deze meetpost zijn aldus complementair
aan het Automatisch Meetnet. Met een continue meting kan ook een bewa
kingsfunktie uitgeoefend worden naar overschrijding van bepaalde drempel
waarden in het bosmilieu.

- Sinds 1987 wordt in verschillende permanente proefvlakken van het
Bosbodemmeetnet verspreid over Vlaanderen, een studie gemaakt van de
depositie van verscheidene polluenten, waaronder zwavel- en stikstofverbin
dingen. Teneinde een beeld te krijgen welk het aandeel van de droge depositie
is, kan aan de hand van de concentratiegradiënt boven het kronendak en van
micrometeorologische parameters deze droge depositie kwantitatief bepaald
worden.

- Bovenvermelde studie met betrekking tot de depositie steunt op een meetfre
kwentie van 14 dO:\gen. Een permanente immissiemeting zal toelaten een fijner
beeld te krijgen van het voorkomen van piekconcentraties en hun rol bij de
depositie. Het aanhouden van een welbepaald hoog peil van immissies kan
relevant zijn in het optreden van bepaalde beschadigingen aan weefsel van
bomen. Aldus kan ook gezocht worden naar een verband met de jaarlijkse
inventaris van blad/naaldverlies en -verkleuring, na het opstellen van lange
tijdreeksen.
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- De locatie vormt tevens één van de permanente proefvlakken in het kader van
het bosbodemmeetnet, ingeschakeld in het Europees netwerk van level-u
proefvlakken (intensieve monitoring van het bosecosysteem, UN-ECE ICP

Forests en EU). De verzamelde meteorologische gegevens worden doorgege
ven aan het coördinatiecentrum van de level-U proefvlakken.

3. Materiaal

3. 1. De onderzoekssite

Het automatisch meetstation bevindt zich in het domeinbos De Inslag te
Brasschaat, meer bepaald in een bestand van Grove den (Pinus sylvestris).

lantdaturn:
oppervlakte:
gemiddelde diameter
gemiddelde hoogte
gemiddelde kroonhoogte
stamtal
bestandsgrondvlak

1929
1,93 ha
27 cm

20,57 m
3,75 m

577 bomen/ha
34,04 m'

TABEL 1: Bestandskarakteristieken omheind proefvlak (opname juli 1995)

In dit bestand is sinds 1987 een proefvlak gelegen waar onder meer de depositie
van polluenten in regenwater wordt gemeten.

Het meetstation bevindt zich ten noordoosten van de Antwerpse agglomeratie
en ten ONO van het Antwerpse havengebied met belangrijke industriële aktivi
teiten, op een afstand van 12 km in vogelvlucht.

3. 2. Algemene beschrijving van het meetstation

Voor de installatie van een luchtmonsternamesysteem en een uitgebreide set
van meteorologische sensoren onder en boven het kronendak, werd een 40 m
hoge zelfdragende toren opgericht. Het grondvlak van deze toren beschrijft een
vierkant met zijden van 3,2 m. Deze metalen constructie is gevestigd op een
betonnen fundament van 25 m'. Vóór het gieten van de fundering, werd een
isolerende plastiekfolie aangebracht om uitloging van mineralen uit het sterk
kalkhoudende beton naar de omgevende bodem te voorkomen.

De toren is voorzien van 6 platforms van elk 10 m'. Op 4 platformen is elektrici
teit aanwezig. Lasten kunnen met een elektrische lier naar boven gehesen wor
den. Onder in de toren, op het gelijkvloers, is een geklimatiseerde container
geplaatst;waarin de dataverwervingsapparatuur haar plaats heeft.

Sinds 1 april 1995 worden de luchtconcentraties van volgende gassen bepaald:
S02' 0J' NO, N02, NHJ. Daartoe zijn op de toren thermisch geïsoleerde en
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verwarmde kunststofleidingen gemonteerd, waardoor vanop 4 niveaus (10, 24,
32 en 40 m) cyclisch afwisselend lucht wordt aangezogen naar de meethut, waar
gasanalysers de concentraties aan polluenten bepalen. 502 wordt op basis vafl
uv-fluorescentie bepaald (Envirorinement AF21M), 0 3 op basis van uv-fotome
trie (Environnement 0341M), Stikstofverbindingen (NO, N02 en NH3) op basis
van chemieluminescentie (Environnement AC31M en NH30M).

GASANALYSER TYPE ME,ETPRINCIPE D ETEcn ELI MIET

50 2 AF21M uv-fluorescentie 1ppb
NH3 NH30M chemieluminescentie 2ppb
NO,N02 AC31M chemieluminescentie 0,35 ppb
0 3 o341M uv-fotometrie < lPPP

De verwerking en interpretatie van de gegevens volgens micrometeorologische
methoden vereist de kennis van talrijke meteorologische parameters. Deze wor
den bepaald door 14 op de toren gemonteerde sensoren. 3 anemometers meten
het verticaal windprofiel tussen 24 en 40 m. 5 psychrometers met geforceerde
ventilatie bepalen het verticaal profiel tussen 0 en 40 m voor temperatuur en
luchtvochtigheid. Een sonische anemometer op 40 m bepaalt de windsnelheid
en windrichting waaruit afgeleide micrometeorologische parameters zoals voel
bare warmteflux kunnen bepaald worden. Overige sensoren zijn: 1windrich
tingsmeter, 1 solarimeter (spectraal bereik van 0,) tot 3 ~m), 1 nettostralingsme
ter (spectraal bereik: 0,3 tot 80 ~m), 1 pluviometer, 1barometer, 1 bladnat-
heidssensor. .

Een schematisch overzicht (figuur I) van het meetstation situeert de positie van
de sensoren en aanzuigleidingen.

De meethut omvat gasanalysers en aanzuigpompen, een programmeerbare .
automaa't voor de besturing van het luchtmonsternamesysteem, 2 dataloggers
en een telefoonverbinding voor de datatransmissie.

3. 3. Luchtmonsternamesysteem

Teneinde op verschillende hoogten onder en boven het kronendak tot nauw
keurige kwantitatieve bepalingen van de luchtconcentraties te komen, werd veel
zorg besteed aan een aangepaste monstername. De keuze viel hierbij op het sys
teem van verwarmde kunststofleidingen zoals in gebruik op diverse andere
onderzoekssites (Col du Donon (F), Postturm Farchau (0), Speulderbos (NL)).
Alle onderdelen waarmee de aangezogen lucht in aanraking komt zijn vervaar
digd of beldeed met teflon PTFE. Deze. kunststof is inert en absorbeert minima
le hoeveelheden van de polluenten. De aanzuigkop is voorzien van een teflon
filter met poriënwijdte 0,5 mmo De inwendige diameter van de aanzuigleidin
gen bedraagt 9,5 mmo Deze diameter laat een goede luchtdoorstroming toe met
minimale wandeffekten. De continue verwarming van deze leidingen op 35° C
verhindert condensatie op binnenwanden. Vier aanzuigleidingen (vertrekkende
vanop de hoogtes 10, 24,32 en 40 m) hebben een lengte van 53,5 m. Een vijfde
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MEETTOREN BRASSCHAAT

FIGUUR 1 : schematisch overzicht van het meetstation
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Hontagehoogte van de aanz"igkoppen
op de tor~n

'Om -

Jlm -

14m -
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aanzuigleiding vanop 10 m heeft een lengte van 20.5 m. Dit verschil in lengte
laat toe continu het voorkomen van wandeffekten te evalueren. De overtollige
lengte van de 45 m lange buitenleidingen is opgeborgen in een gethermostatf!
seerde kast (op 350 C) in de medhut. Deze kast bevat ook 5 membraanpompen
die elk instaan voor de luchtaanzuiging van één niveau. Figuur 2 geeft een over
zicht van de belangrijkste onderdelen van het lûchtmonsternamesysteem.

1. Aan.zuigkop
2. Verwarmde aanzuIgleiding
]. Wikkeling restlengte aanzuigleiding
4. Membraanpomp
5. Ontluchtingsklep
6. Elektroklep
7. Aanzuigleiding in meetkabine
8. Verdeeldoos
9.. Ontluchting

10. Aanzuigleiding voor monitoren
11. Manometer

HEfrKÄ SINE

Gethermostatiseerde kast

s

FIGUUR 2 : schematisch overzicht van het luchtmonsternamesysteem

3. 4. Dataverwerving

Een programmeerbare automaat stuurt de elektrokleppen die bepalen van welk
niveau lucht wordt aangezogen en activeert de membraanpomp voor het
betreffende niveau. Elke 6 minuten wijzigt het aanzuigniveau. De eerste 2

minuten spoelt de aangeiogen lucht dé leidingen om beïnvloeding van het
vorig aktief niveau op de meting te vermijden. De volgende 4 minuten worden
waarden voor de verschillende polluenten weggeschreven naar de datalogger
Hitachi Imac 2000. Deze datalogger bewaart minUlitsgemiddelden. Deze gege
vens worden via een telefoonlijn doorgezonden naar Geraardsbergen. waar ze
gevalideerd en verwerkt worden.

Gegevens van de meteorologische sensoren worden opgeslagen door een data
logger Campbell CRlO. Deze gegevens worden met een draagbare PC uitgelezen.
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3. 5. Overige apparatuur

Ter vervollediging wordt melding gegeven van de overige ondersteunende
apparatuur:
- klimatisatie-eenheid in meethut met koel- en verwarmingsfunktie,
- bliksembeveiliging op alle binnenkomende leidingen in de meethut,
- 7 bomen ten noord- en zuidwesten van de toren werden verankerd teneinde

beschadigingen aan de toren bij windval te mimimálise~en;

- een lichtbebakening werd op de toren aangebracht konform de richdijnen
van de Regie der Luchtwegen.

4. Literatuur

Van Den Berge K., D. Maddelein, B. De Vos, P. Roskams, Analyse van de luchtverontreiniging

en de gevolgen daarvan op het bosecosysteem, SEB-rapport nr. 19. RUG. 1992

Skärby L., Criticallevels for owne to proteet forest trees. In : FtJhrer J.• B. Achermann (Eds.),

Criticallevels for owne, a UN-ECE workshop report. nr. 16. 1993.

Durnont G., E. Roekens, Fótochemische luchtverontreiniging. In: Verbruggen A. (Ed.) Leren

om te keren. Milieu- en natuurrapport Vlaanderen. 1994.

MEDEDELINGEN IBW 33 BOSBOUW





Samenvatting

Doelstellingen en opzet van het meettorenproject Brasschaat

In het kader van het bosvitaliteitsonderzoek bestond de behoefte aan een meetsta
tion om het pollutiemilieu in het bosecosysteem permanent op te volgen. Daar
voor werd door het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer in 1994 een toren op
gericht in een naaldbos (Pin us sylvestris) te Brasschaat (bij Antwerpen) met appara
tuur voor meteorologische en pollutiemetingen. De locatie is tevens een permanent
proefvlak in het Europese netwerk enerzijds van de United Nations Economie
Commission for Europe. International Cooperative Programme on assessment and
monitoring of air pollution effects on Forests en anderzijds van de Europese Unie).
Het meervoudig doel van dit project luidt als volgt:
- de continue meting van concentraties van de gassen zwaveldioxide (Sa,),

ozon (03)' stikstofmonoxide (NO), stikstofdioxide (NO,) en ammoniak
(NH3). polluenten die alle in verband gebracht worden met de verminderde
vitaliteit van bosbestanden.

- de schatting van de droge depositie van deze polluenten op basis van de gra
diënt boven het kronendak, ter vergelijking met reeds bestaande gegevens
over bulkdepositie.

- het opstellen van een immissietijdreeks om op lange termijn naar dosis-effekt
relaties te kunnen peilen.

- de monitoring van de weerkundige parameters als mogelijke oorzaak van
schommelingen in bosvitaliteit.
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Summary

Objectives of the measure tower project Brasschaat

In the frame of the forest vitality research in the Flanders, the need for a moni
toring station to survey the pollution level in the forest ecosystem continuously
has arised. Therefore, the Institute for Forestry and Game Management has
invested in the construction of a tower with facilities to measure gaseous pollu
tion and meteorological parameters in a forest stand of Pinus sylvestris at
Brasschaat (near Antwerp). This location is a1so a permanent observation plot
in the european network ofthe UN-ECE lCP Forests (United Nations Economic
Commission for Europe, International Cooperative Programme on
assessment and monitoring of air pollution effects on Forests).
The multiple objectives of this research project are:
- the continuous survey of the immission of gaseous pollutants such as SO" 0 3,

NO, NO, and NH3• Those pollutants are brought in relation with the decrease
. in forest vitality.
- the calculation of the dry deposition of those gases as part of the total deposi

tion, with micrometeorological methods.
- the creation of a data time series on pollution, to define a dose effect relation

in the long term.
- the monitoring of meteorological parameters as an important cause of forest

vitality fluctuations.
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Inventaris van de toestand van de
bosbodem in het Vlaamse Gewest

P.Roskams
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1. Inleiding

Sinds 1987 wordt de gezondheidstoestand van de bossen in het Vlaamse Gewest
jaarlijks geïnventariseerd op basis van een.systematisch netwerk van proefvlak
ken. Deze inventarisaties geven informatie over de vitaliteit van de belangrijkste
boomsoorten in een welbepaald jaar en over de evolutie van de bosgezond
heidstoestand in de tijd. Tijdens de laatste jaren is de bosgezondheidstoestand
in het Vlaamse Gewest ongunstig geëvolueerd: het aandeel beschadigde bomen
in onze bossen is duidelijk toegenomen.

Verschillende factoren zijn verantwoordelijk voor de vastgestelde wijzigingen in
de bosgezondheidstoestand: ongunstige weersomstandigheden, insectenaantas
tingen en schirnmelinfecties behor.en tot de belangrijkste traditionele schade
factoren. Wat de invloed van één van de belangrijkste niet-traditionele factoren,
de luchtverontreiniging, op het bosecosysteem betreft, wordt de laatste jaren
steeds meer belang gehecht aan de hypothese dat pollutie vooral een onrechtst
reekse inwerking heeft via de bosbodem. Deze hypothese stelt dat depositie van
verontreinigende stoffen uit de atmosfeer kan leiden tot bodemverzuring, ver
storing van bo'demprocessen en uitloging van voedingsstoffen.. .

Daarom werd in het kader van het internationale samenwerkingsprogramma
naar de effecten van luchtverontreiniging op het bosecosysteem beslist om,
naast de beoordeling van de kroontoestand van de bomen als criterium voor de
vitaliteitsbeoordeling, tevens een inventaris op te maken van de toestand van de
bosbodem. Verordening nr. 926/93 van de Europese Commissie maakt deze
bodeminventaris tot een verplichting voor de lidstaten van de Europese Unie.
Een herhaling van deze inventarisatie is gepland binnen 5 - 10 jaar en zal inzicht
verschaffen in de evolutie van de onderzochte bodemparameters in de tijd.
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2. Algemene informatie

2. 1. Steekproef

De totale oppervlakte van het Vlaamse Gewest bedraagt 13 511 km'. Daarvan zijn
114900 ha bebost (Afdeling Bos en Groen, 1980).

Het bodemonderzoek wordt uitgevoerd in het 16 x 16 km-netwerk dat als basis
dient voor de transnationale bosgezondheidsinventaris in Europa. In elk snij
punt van dit raster dat in een bos valt, wordt een steekproef genomen. Het
meetnet bestrijkt de volledige oppervlakte van het Vlaamse Gewest en omvat 10

proefvlakken (tabel 1 & fig. 1).

Schilde
Beerse

Deurne
o 5 10 15 20 25 50

FIGUUR 1: Gemeentenwaar de proefvlakken van het 16x16 km-net gelegen zijn

2. 2. Methodiek

2. 2. 1. Monstername

In elk proefvlak wordt de stmoisellaag en de minerale bodem (0 - 5 cm; 5 - 10

cm en 10 - 20 cm) bemonsterd ten behoeve van chemische analyses. De bodem
stalen worden genomen binnen een cirkelvormig proefvlak met straal 25 m,
waarvan het middelpunt samenvalt met het snijpunt van het 16 x 16 km raster
(fig. 2). Er worden 36 deelmonsters verzameld (9 monsters per kwadrant, vol
gens een zigzag-patroon), die per strooisel- of bodemlaag vermengd worden tot
1 mengmonster. De chemische analyses werden uitgevoerd door de
Bodemkundige Diens't van België.
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TABEL 1: Proefvlakken in het 16 x 16 km~net in het Vlaamse Gewest.

o

+ :bemonsteringspunt

HOOFDBOOMSOORT

Zomereik, Gewone es
Grove den
Grove den
Corsicaanse den
Zomereik
Grove den
Grove den
Zomereik, Amerikaanse eik
Populier
Grove den

+ +

+

+

25m

centrum

+

+
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N

12

17
18

32
39
44
46

55.
57
58

+ +

NUMMER PROEFVLAK

W

Z

FIGUUR 2: Locatie van de bodembemonsteringspunten.

Voor de bepaling van het schijnbaar soortelijk gewicht (schijnbare dichtheid)
van de organische laag wordt met behulp van een houten raster met een opper
vlakte van 0.25 m' een hoeveelheid organisch materiaal met een gekend volume
verzameld. Voor de bepaling van het schijnbaar soortelijk gewicht van de mine
rale lagen wordt een ongestoord monster verzameld d.m.v. Copecky-ringen.

GEMEENTE

Maldegem
Schilde
Beerse
Hechtel
Serskamp
Deurne
Opglabbeek
Binkom
Wimmertingen
Gellik (Bilzen)



2. 2. 2. Bodemkartering

In elk proefvlak wordt een bodemkartering uitgevoerd aan dé hand van borin:.'
gen met een grondboor. Daarbij worden 5 boringen uitgevoerd in een satelliet
systeem: 1 boring in het centrum van het proefvlak en telkens 1 boring in het
centrum van elke subgroep Van 6 bomen, op 25 m van het centrum in de 4
hoofdwindrichtingen. Op basis van deze -informatie wordt een profielbeschrij
ving opgemaakt.
De profielbeschrijvingen werden opgemaakt door het Instituut voor Bosbouw
en Wildbeheer.

2. 2. 3. Transport, opslag en voorbehandeling

De verzamelde deelrnonsters worden op het terrein samengebracht en gehomo
geniseerd, waarna een mengstaal wordt genomen (± 1 kg, afhankelijk van de
bemonsterde horizont). De mengstalen worden vervoerd in linnen staalname
zakjes, voorzien van een volgnummer (proeflocatie/horizontnummer).
Afhankelijk van de weersomstandigheden (temperatuur) en de uit te voeren
analyse, worden de stalen onmiddellijk na' staalname gekoeld in een koelbox.

De stalen worden onmiddellijk vervoerd naar het laboratorium, waar ze een
volgnummer krijgen en gedroogd worden (40 oe). De droge stalen worden ver
volgens gemalen in een mechanische molen, gezeefd door een 2 mm zeef en
gehomogeniseerd. Zowel de molen als de zeef zijn vervaardigd uit gehard staal.
De monsters worden bewaard op kamertemperatuur in genummerde kunst
stofbokalen, waaruit een deelstaalgenomen wordt voor de chemische analyse.
De resterende hoeveelheid monster wordt bewaard.

2 2. 4. Periode

De bodemkarteringen werden uitgevoerd in de periode 27.07. - 02.08.1993.
De stalen voor chemische analyse werden verzameld in de periode 23.06. 

22.07·1993·
De chemische analyses werden uitgevoerd op 25.08.1993 (verplichte parame
ters), bijkomende analyses werden uitgevoerd op 13.04.1995 (optionele parame
ters).

2. 2. 5. Parameters en analysemethodes

Tabel 2 geeft een overzicht van de bepaalde parameters en de gebruikte analyse
methodes. Voor de chemische analyses worden de referentiemethodes toege
past van de 'Manual on methodologies of forest soil sampling and analysis',
opgesteld door het Forest Soil Expert Panel van het UN/ÈCE ICP Forests, met
uitzondering van de analysemethode voor totale stikstof.
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Bijkomende parameters omvatten:

- schijnbaar soortelijk gewicht (bepaling in laboratorium);
- moedermateriaal (bodemkaart van België);
- textuur (handgeschat op het terrein);
- stenigheid (schatting);
- structuur (handgl:schat op het terrein).

Bepaling van totale stikstof

al Reagentia

- zwavelzuur-salicylzuur: 50 g CóH40H-COOH oplossen in sterk zwavelzuur
H2S04, lichtjes opwarmen, afkoelen en aanvullen met H2S04 tot Ilo

- seleniummengsel: 20 g Se-poeder + 15 g CuS04 + 950 g Na2S04, goed men-
gen.

- verzadigd boorzuur 10%: 100 g H3B03 oplossen in _ 900 ml gedistilleerd
water, 15' koken, afkoelen en aanlengen met gedistilleerd water tot 1 liter.

- Natriumhydroxide 40%: 400 g NaOH oplossen in gedistilleerd water, afkoe
len en aanlengen tot 1 liter.

- Zoutzuur 0.05 N.
- Mengindicator: 0.15 g bromocresolgroen + 0.10 g methylrood, oplossen in

200 ml ethanol 96%.

bI Werkwijze

250 mg analysemateriaal wordt afgewogen en overgebracht in een Kjeldahl-kolf
van 250 mlo Hieraan 1 g Se-mengsel + 10 ml zwavelzuur-salicylzuuroplossing
toevoegen en destrueren tot een heldere vloeistof overblijft. In het begin op lage
temperatuur houden en dan geleidelijk de tempertauur verhogen tot de vloei
stofhelder is. Dan nog 15' koken. Voorzichtig afkoelen, 30 mi gedistilleerd
water toevoegen, mengen en de kolf aansluiten op het stoomdistillatieapparaat.
45 mI NaOH-oplossing laten toedruppelen en gedurende 15' distilleren. Het dis
tillaat opvangen in een erlenmeyer (100 ml) die 10 ml H3B03 10% bevat. Het
uiteinde van de koeler moet zich onder het vloeistofniveau bevinden. Titreren
met HCI 0.05 N tot kleuromsfag.

2. 2. 6. Opslag en verwerking van de gegevens

De verzamelde gegevens werden opgeslagen en verwerkt met Microsoft
ExceI 4·0.

3. Resultaten en discussie

3. 1. Profielbeschrijving

De textuur varieert van zand (pr~efvlakken 17, 18,32, 44, 46 en 58) over lemig
zand (proefvlak 12) en zandleem (proefvlakken 39 en 55) tot lemige klei (proef
vlak 57).
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Het moedermateriaal wordt afgeleid uit de verklarende tekst bij de bodemkaart
van België en bestaat uit: ..

- Dekzand: proefvlakken 12, 17, 18, 44,46 en 58;
- Duinzand: proefvlak 32;
- Eolische zandige loess: proefvlakken 39 en 55;
- Kalkhoudende alluviale klei: proefvlak 57.

De profielontwikkeling wordt in de zandgronden gekenmerkt door een humus
en/of ijzer B-horizont, in de zandleemgronden door een textuur B-horizont.
Het proefvlak op lemige klei vertoont nog geen profielontwikkeling.

PARAMETER

pHeacI2

organische koolstof

totale stikstof

totale P, K, Ca, Mg

STROOISELLAAG

Potentiometrisch, in
supernatans van strooisel!
CaÖ2 suspensie I/20

(CaCl2 0.01 M)

droge verbranding

Kjeldahl + zwavelzuur
-salicylzuur

destructie met koningswater,
meting met ICP

MINERALE BODEM

Potentiometrisch,
in supernatans van bodem/
CaCl2 suspensie I/5

_(CaCl2 0.01 M)

droge verbranding

Kjeldahl + zwavelzuur
- salicylzuur

De drainageklasse varieert in de zandgronden van matig droog (proefvlakken
32,46) over matig nat (proefvlakken 12, 58) tot nat (proefvlakken 17, 18).
Proefvlak 44 wordt gekenmerkt door een complexe waterhuishouding, varië
rend van (zeer) droog tot matig nat.
In de zandleem- en kleigronden varieert de drainageklasse van sterk gIeyig
(proefvlakken 39 en 57) tot zeer sterk gleyig (proefvlak 55).
De humuslaag in de respectievelijke proefvlakken wordt geclasseerd als:

totale Na, Al, Fe, Si

Uitwisselbare ionen
K, Ca, Mg, Na, fe, Al, Mn

% basenverzadiging

CEC

uitwisselbare zuurheid -

TABEL 2: Parameters en analysemethodes

extractie met koningswater,
meting met ICP

extractie met (ongebufferd)
0.1 M BaCI2 • Meting met ICP

(som basische
kationen/cEc) x 100

som basische kationen +
uitwisselbare zuurheid

extractie met (ongebufferd)
0.1 M BaCl2 • Bepaling uitwissel
bare zuurheid door titratie.
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- mull: proefvlak 57;
- moder: proefvlak 12;
- mor-moder: proefvlak 39;
- mor: proefvlakken 17, 18, 32, 44, 46, 55 en 58.

Tabel 3 geeft de indeling van de proefvlakken naàr bodemtype volgens
de FAo-classificatie (1990).

PROEFVLAKNR. FAO-BODEMTYPE CODE

12 Fimic Anthrosols 251
17 Haplic Podzols 215
18 Haplic Podzols 215
32 Carbic Podzols 218

39 Stagnic Alisols 230

44 Haplic Arenosols 129
46 Haplic Podzols 215
55 Stagnic Alisols 230

57 Eutric Gleysols 108

58 Carbic Podzols 218

TABEL 3: Bodemtypes volgens FAo-classificatie (1990).

3. 2.Zuurtegraad (pHCaCI,)

De zuurheid in bodems is te wijten aan de aanwezigheid van bestanddelen die
als een zuur reage~en. Het betreft meestal zwakke zuren, waarvan enkel een deel
van de aanwezige protonen gedissocieerd is, de resterende protonen vormen de
potentiële zuurheid (zuurheid die vrij kan komen bij wijziging in de omge
vingsomstandigheden).
De zuurtegraad of pH ·van een bodem vertegenwoordigt eén concentratie aan
vrije protonen in een bepaalde hoeveelheid water of oplossing in evenwicht met
de vaste bodemfase. Deze waarde geeft een benadering van de concentratie aan
protonen waarmee de wortels van planten in contact komen in de bodem. De
pH geeft echter geen informatie over de oorsprong van de zuurheid, d.w.z. over
de aard van de aanwezige zuren.
De zuurheid van een bodem wordt in hoge mate bepaald door de mineralogische
samenstelling en het ontwikkelingsstadium van de bodem. Verzuring is in onze
streken een natuurlijk bodemproces, dat echter door menselijke invloed, bvb. door
depositie van verzurende stoffen via luchtverontreiniging, kan versneld worden.

De pHH20 is een weergav~ van de actuele pH-waarde in de bodemoplossing en
is doorgaans hoger dan de pH gemeten in een CaCI2-oplossing. Hierin komen
ook H+-ionen van het sorptiecomplex in oplossing en in zure bodems worden
eveneens zure kationen uitgewisseld waardoor de pH daalt. De pHeacI2 geeft
daardoor een betere aanduiding van de zuurvoorraad van de bodem en is con
stanter dan de pHHP' die sterker beïnvloed wordt door biologische processen
en klimaatsfactoren. .
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De pHeacl,-waarden in het meetnet variëren van 2.9 tot 6.8. Algemeen worden
de laagste pH-waarden gevonden in de oppervlaktelaag van de minerale
bodem, de hogere waarden vooral in de diepere bodemlagen. De pH van de .,
strooisellaag is meestal iets hoger dan die van de minerale oppervlaktelaag
(Tabel 5).
In de zandbodems is de gemiddelde pH lager dan in de zandleembodems, de
hogere pH-waarden worden in het proefvlak met lemige klei gemeten.

Algemeen worden in de proefvlakken zure bodemomstandigheden vastgesteld:
in 90 % van de.proefvlakken wordt in alle bemonsterde lagen, zowel organische
als minerale, een pH-waarde lager dan 4 gemeten. Wanneer enkel de bovenste
bodemlagen (0 - 5 cm, 5 - 10 cm) in beschouwing worden genomen, wordt in
80 % van de proefvlakken een pH::;; 3.5 gemeten. Enkel in proefvlak 57 op lemige
klei wordt een pH>5 vastgesteld.
Gelijkaardige waarden worden vastgesteld in de 12 Level U-plots in het Vlaamse
Gewest.

3. 3. Kationenuitwisselingscapaciteit

De kationenuitwisselingscapaciteit (CEC) is een maat voor het vermogen van de
bodem om basische en zure kationen te binden en tegen andere uit te wisselen.
Na+, K+, Ca2+ en Mg2+ zijn basische uitwisselbare kationen; H+, Al3+, Fe2+ en
Mn2+ zijn zuurvormende kationen. De CEC is van doorslaggevend belang voor
de chemisc.he filterwerking van de bodem voor verontreinigende stoffen en
voor het opslagvermogen van minerale voedingsstoffen. Hoe lager de kationen
uitwisselingscapaciteit, hoe gevoeliger de bodem is voor verzuring en hoe
beperkter het vermogen om voedingsstoffen en verontreinigende stoffen te bin
den. De CEC wordt in hoge mate bepaald door het klei-, leem- en het hurnusge
halte van de bodem.

KILIAN (1992a) geeft aan de CEC (meq/Ioo g) volgende waardering:

::;;3
3.1 - 6
6.1 - 10

10.1 - 20
20.1 - 40
> 40

extreem gering
zeer gering
gering
middelmatig (voldoende)
hoog
zeer hoog

Volgens deze schaal kunnen de proefvlakken naar CEC (tabel 6) ingedeeld
worden in 3 groepen:

- extreem geringe CEC: proefvlakken 17, 18,32 en 46;
- zeer geringe tot geringe CEC: proefvlakken 12, 39, 44, 55 en 58
(58 extreem gering in M12);
- middelmatige CEC: proefvlak 57

De CEC in proef\dakken 12, 39, 44, 55, 57 en 58 neemt duidelijk af met de diepte
van bemonstering. Deze daling gaat samen met een afname van het organisch
materiaal met toenemende diepte.
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De bodems met een extreem geringe CEC worden gekenmerkt door zeer lage
gehaltes aan uitwisselbare kalium, calcium en magnesium. Proefvlak 57 op
lemige klei is duidelijk de rijkste bodem, met hoge concentraties aan uitwissel
bare kationen en een hoge basenverzadiging in alle bemonsterde lagen.

Het vermogen van de bodem om stoffen uit de bodemoplossing te absorberen,
wordt fysisch-chem~schefilterwerking genoemd.
Naar de referentieschaal van BLUM (1989) is de fysisch-chemische filterwerking
van bodems met een CEC< 5 meq/loo g zeer gering, met een 'CEC van 5 - 10
meq/loo g gering en met een CEC van 10 - 20 meq/loo g middelmatig.
Volgens deze schaal is de fysisch-chemische filterwerking in 80 % van de proef
vlakken zeer gering in minstens 2 bemonsterde minerale lagen, in 40 % van de
proefvlakken is dit in alle bemonsterde minerale lagen het geval. Slechts in 1
proefvlak (klei) wordt in alle minerale lagen een middelmatige fysisch-chemi
sche filterwerking vastgesteld.

3. 4. basenverzadiging

De basenverzadiging wordt uitgedrukt in % van de kationenuitwisselingscapa
citeit en geeft een indicatie van de mate waarin de uitwisselbare basische katio
nen door zuurtoevoer zijn verdrongen. Ze is daarom een goede maat voor de
bodemverzuring.

Algemeen neemt de basenverzadiging af met toenemende diepte van bemonste
ring (tabel 6). Enkel in het proefvlak op lemige klei blijft de basenverzadiging
constant in de verschillende minerale lagen.

KILIAN (1992a) geeft voor de basenverzadiging van bosbodems volgende richt
waarden:

< 6 % extreem gering
6.1 - 12 % zeer gering
12.1 - 18 % gering
18.1 - 30 % matig tot voldoende
30.1 - 99 % voldoende tot rijk
> 99 % basenverzadigd

Slechts in 30 % van de proefvlakken is de basenverzadiging voldoende tot rijk
in alle bemonsterde minerale lagen (proefvlakken 12,57 en 58). Uitschieter is
proefvlak 57 met een basenverzadiging van > 97 % in alle lagen. Opvallend is
ook de vrij hoge basenverzadiging van proefvlak 58 op zandbodem. Dit kan ver
klaard worden door de aanwezigheid van een grindsubstraaün zandige klei op
geringe diepte (afzettingen van de Maas).
In 40 % van de proefvlakken is de basenverzadiging gering tot extreem gering
in alle minerale lagen (nrs. 17, 18, 46 en 55). Deze proefvlakken hebben tevens
een zeer lage CEC. In de overige proefvlakken is de basenverzadiging matig tot
rijk in de oppervlakkige minerale laag en gering tot zeer gering in de dieper
gelegen lagen.
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3. 5. Uitwisselbare elementen

De gehaltes aan uitwisselbare elementen werden enkel voor de minerale bodém
bepaald (tabel.6). Voor alle elementen nemen de concentraties af met toene
mende bemonsteringsdiepte, met uitzondering van aluminium.

Van de basische kationen komt calcium in de hoogste concentraties voor. Ze
variëren van 0.19 meq/Ioo g tot 12.15 meq/Ioo g in de oppervlakkige minerale
laag en van 0.08 meq/Ioo g tot 8.21 meq/Ioo g in de laag 10 - 20 cm. In de kalk
rijke bodem in proefvlak 57 bedraagt de Ca-verzadiging> 80 % van de eEe,
tegenover < 10 % in de kalkarme' bodems. Uit literatuur blijkt dat bio~accumu
latie van calcium in de strooisellaag en oppervlakkige minerale hiag vaak voor
komt, waardoor het belang van diepwortelende boomsoorten geïllustreerd
wordt.

Magnesium is een essentieel voedingselement voor planten wegens zijn centrale
rol in de chlorofylmolecule. Magnesiumgebreksverschijnselen werden in ver
schillende bosgebieden in het Vlaamse Gewest vastgesteld: Ze wijzen echter niet
per definitie op een te lage Mg-concentratie in de bodem, aangezien ze ook het
gevolg kunnen zijn van fysiologische storingen (KILJAN, 1992a).
De concentraties aan uitwisselbaar Mg zijn laag in proefvlakken 17, 18, 32 en 46.
Ze variëren van 0.02 meq/lOo g tot 0.07 meq/Ioo g. In de proefvlakken op lemig
zand (nr. 12), zandleem (nrs. 39 en 55) en klei (nr. 57) worden hogere gehaltes
vastgesteld. Hetzelfde geldt voor proefvlakken 44 en 58 op zandbodems, waar
de hogere gehaltes aan uitwisselbaar Mg respectievelijk door ántsluitingen van
het Diestiaan en afzettingen van de Maas kunnen verklaard worden.
Volgens ULRleH (1984) geeft de Mg-verzadigingsgraad (in % van de eEe) een
aanduiding van de elasticiteit (weerstand) van de bodem tegenover Mg-gebrek:
waarden < I % duiden op een zeer geringe elasticiteit, waarden < 2 % op een
geringe elasticiteit. Volgens deze indeling vertoont 60 % van de onderzochte
proefvlakken in het Vlaamse Gewest een geringe tot zeer geringe elasticiteit van
de bodem tegenover Mg-gebrek in minstens 2 minerale lagen. In de proefvlak
ken 32 en 46 is dit voor alle minerale lagen het geval.

De gehaltes aan uitwisselbaar kalium variëren van < 0.03 meq/Ioo g tot 0.37
meq/Ioo g. Zeer lage concentraties aan uitwisselbaar K worden vastgesteld in
proefvlakken 17, 18, 32 en 46 « 0.03 tot 0.06 meq/lOo g).

De gehaltes aan uitwisselbaar natrium variëren van 0.02 meq/Ioo g tot 0.15
meq/Ioo g.

De gehaltes aan uitwisselbaar mangaan zijn algemeen zeer laag en bevinden
zich in verschillende proefvlakken onder het meetbereik « 0.01 meq/Ioo g).
KILJAN. (1992a) stelt dat de hoogste gehaltes aan uitwisselbaar Mn in een relatief
eng pH-bereik voorkomen. Bij sterk zure pH-waarden wordt, in tegenstelling
tot ijzer en aluminium, weinig uitwisselbaar Mn gemeten. Een hoog aandeel
aan uitwisselbaar Mn zou erop wijzen dat de verzuring vrij recent begonnen is.
Veruit de hoogste concentraties aan uitwisselbaar Mn worden gemeten in
proefvlak 57 op lemige klei.
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Ook de gehaltes aan uitwisselbaar ijzer zijn over het algemeen laag: ze variëren
van <0.02 meq/loo g tot 0.31 meq/loo g. De hoogste gehaltes worden gemeten
in proefvlakken 55, 39, 44 en 12. Het procentueel aandeel van Fe in de CEC

varieert van 0.6 % in de laag 10 - 20 cm tot 4.5 % in de laag 0 - 5 cm.

De gehaltes aan uitwisselbaar aluminium variëren van < 0.11 meq/loo g in
proefvlak 57 tot 4.82 meq/loo ginproefvlak 55. In de zure bodemomstandighe
den die in de proefvlakken worden vastgesteld, bepaalt aluminium voor een
zeer belangrijk deel de CEC: de Al-verzadigingsgraad stijgt met toenemende
diepte en kan tot 83.5 % van de CEC bedragen (proefvlak 55).

3. 6. Stikstof en koolstof

3. 6. 1. Stikstof

In vergelijking met andere elementen hebben planten de grootste behoefte aan
stikstof voor hun groei. Het overwegende deel van de bodemstikstof wordt
door de planten via biologische processen uit de luchtstikstof gewonnen en
komt zo via bladval op de bodem terecht. Het grootste deel is aan he~ organisch
materiaal gebonden en is in die vorm niet rechtstreeks beschikbaar voor de
plant. Enkel de anorganische stikstof (ammonium, nitraten), die uit mineralise
ring van het organisch materiaal afkomstig is, kan door planten opgenomen
worden.
Stikstofgebrek was in bosgébieden vaak een beperkende factor voor de boom
groei. Strooiselroof, en dus onttrekking van stikstof aan het ecosysteem, ver
sterkte deze situatie..
De depositie van stikstof uit de lucht via landbouw, verkeer en industrie kan
dezE: situatie wijzigen en er kan stikstofovermaat optreden. Via depositie komt
stikstof in anorganische vorm, en dus beschikbaar voor de planten, in het bos
ecosysteem terecht. Hoge stikstofdepositie kan leiden tot uitspoeling van voe
dingselementen uit de bodem en latente gebrekssituaties acuut maken. N-over
aanbod kan verder leiden tot voedingsonevenwichten, verhoogde vorstgevoe
ligheid en een lagere resistentie tegen potentieel schadelijke organismen. Uit
analyse van het regenwater opgevangen onder het kronendak (doorvalwater) in
het Vlaamse bosbodemmeetnet, blijkt dat in 1993 gemiddeld 36 kg/ha.j anorga
nische stikstof op de bosbodem terecht kwam.

In de literatuur worden voor de stikstofconcentraties in de strooisellaag volgen
de bereiken opgegeven: 0.84 - i.81 % (BILLET et al., 1987), 0-4 - 1.4 % (LOHMEIER

& VON ZEZSCHWITS, 1982). De totale N-concentraties in de strooisellaag (tabel 5)
vallen binnen het door BILLET aangegeven bereik, maar zijn in verschillende
proefvlakken hoger dan deze van LOHMEIER & VON ZEZSCHWITS. Algemeen
worden vrij hoge N-concentraties vastgesteld (1.13 - 1.77 %) met een gemiddelde
van 1.49 %.

De N-voorraad in de strooisellaag (tabel 8) varieert van 50 kg/ha tot 1491 kg/ha,
met een gemiddelde van 782 kg/ha. Afhankelijk van het humustype bedraagt de
gemiddelde N-voorraad in de strooisellaag 1034 kg/ha in mor-humus, 329 kg/ha

MEDEDELINGEN IBW 51 BOSBOUW



in morachtige moder, 361 kg/ha in moder en 50 kg/ha in mull. De zeer lage
voorraad in het proefvlak met mull-humus is mede te wijten aan het feit dat de
strooisellaag op het moment van staalname (zomer) nagenoeg volledig ver-"
teerd was. Algemeen blijkt dat in de proefvlakken met een slechte humuskwali
teit een grote hoeveelheid stikstof in een niet onmiddellijk beschikbare vorm
voor de bomen en de begeleidende vegetatie is opgeslagen.

In alle proefvlakken nemen de stikstofconcentraties af met toenemende diepte
van bemonstering. De gemiddelde N-concentratie in de oppervlakkige minerale
laag (0 - 5 cm) bedraagt 0.21 %, in de laag 5 - 10 cm 0.13 % en in de laag 10 - 20
cm 0.08 %. Voor N-concentraties in de minerale bodem wordt door SCHEFFER

& SCHACHTSCHABEL (1982) een bereik van 0.02 - 1 % opgegeven. Alle proef
vlakken vallen binnen deze grenswaarden. De proefvlakken 17 en 18 hebben een
zeer lage stikstofconcentratie in de oppervlakkige minerale laag.

3. 6. 2. Koolstof, C/N- en c/P-verhouding

De chemische samenstelling van de strooisellaag hangt af van de samenstelling
van het strooisel zelf, de afbrekingsgraad van dat strooisel en van de vermen
ging met de minerale bodem. Bij de classificatie van humusvormen van de
strooisellaag zijn het C-percentage, de C/N-verhouding en de c/P-verhouding
veel gebruikte parameters.

De koolstofconcentratie neemt in alle proefvlakken af met toenemende diepte
van bemonstering (tabel 5). Naar koolstofpercentage van de strooisellaag kun
nen de proefvlakken ingedeeld worden in 2 groepen:

- in proefvlakken 57, 12 en 39 ligt het C-percentage van de strooisellaag tussen
23 en 37 %;

- de overige proefvlakken hebben een C-percentage tussen 46 en 50 %.
Deze indeling op basis van het koolstofpercentage bevestigt de humusclassifica
tie opgemaakt tijden$ de profielbeschrijvingen op basis van morfologische ken
merken, wa<!rbij de humusvorm in de tweede groep als mor-humus werd gety
peerd, tegenover respectievelijk mull, moder en mor-moder in de eerste groep.

De strooisellaa"g van de eerste groep proefvlakken heeft tevens een lagere C/N
verhouding (tussen 17 en 24) dan deze in de tweede groep (C/N tussen 27 en 41)

(tabel 8). De C/N-verhouding in proefvlak 32 (Corsicaanse den) bedraagt 41 en
is veel hoger dan in alle andere proefvlakken.
De boomsoort heeft een duidelijke invloed op de CIN-verhouding. Onder pop
ulier bedraagt de C/N in de strooisellaag 17, onder eik bedraagt de gemiddelde
C/N 25, onder Gewone den 30 en onder Corsicaanse den 41. .
De ClN-verhouding in de minerale lagen is in de meeste proefvlakken hoger
dan 30. Enkel de proefvlakken 12, 55 en 57 hebben een lagere ClN-verhouding.

Ook de ClP-verhouding (tabel 8) in de strooisellaag ligt in de eerste groep
proefvlakken (C/P van 163 tot 671) in het algemeen lager dan in de tweede groep
(603 tot 871). Enkel proefvlak 44 heeft een ClP-verhouding die van dezelfde
grootte-orde is als die van de eerste groep. Dit is te wijten aan het relatief hoge
re P-gehalte in'de strooisellaag van dit proefvlak.
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VON ZEZSCHWITS (1980) classeert de humusvorm op basis van deze
grootheden als volgt:

IUMUSVORM % KOOLSTOF C/N cjp

:-mull 3 - 7 15 - 17 50 - 100
nullachtige moder 4 - 10 16 - 20 80 - 170
ijnhumusrijke moder 20 - 35 22 - 25 260 - 560
norachtige moder 24 - 41 25 - 31 400 - 750
nor 33 - 47 29 - 38 600 - 1100

TABEL 4: Koolstofgehalte, CIN en CIP verhouding van verschillende humusvormen
(Von Zezschwits, 1980)

Hierbij worden C%, C/N en CjP door Von Zezscnwits voor muil en mull
achtige moder in de Al-horizont bepaald, voor de overige humusvormen in
de strooisellaag. Deze grenswaarden bevestigen grotendeels de hoger vermel
de indeling van de proefvlakken:

- proefvlak 57: mull tot mullachtige moder;
- proefvlak 12: fijnhumusrijke moder;
- proefvlak 39: morachtige moder;
- overige proefvlakken: morachtige moder tot mor.

Algemeen kan gesteld worden dat zowel de C/N- als de ClP-verhouding stijgen
. naarmate de humuskwaliteit afneemt. Beide verhoudingen zijn het laagst voor

het proefvlak met muil humus en stijgen naargelang de humuskwaliteit
afneemt van moder, mor-moder naar mor.

De koolstofvoorraden in de strooisellaag (tabel 8) variëren van 0.8 ton/ha in
. proefvlak 57 (inuIl) tot 44.4 ton/ha in proefvlak 18 (mor). Algemeen worden de
hoogste voorraden vastgesteld in de proefvlakken met de slechtste humuskwaLi
teit (mor). Dit is te wijten aan de relatief langzamere afbraak van het strooisel
in deze proefvlakken door de lage biologische bodemactiviteit.

3. 7. Macronutriënten

De totale concentraties aan macronutriënten (P, K, Ca en Mg) werden enkel in
de strooisellaag bepaald (tabel 5). Er zijn geen uitschieters, afgezien van de
strooisellaag in proefvlak 57 (muil), die duidelijk rijker is dan alle overige proef
vlakken. De strooisellaag van de proefvlakken met eik als hoofdboomsoort
(proefvlakken 12, 39 en 55) is gekenmerkt door hogere concentraties aan kali
um, calcium en magnesium dan de naaldboomproefvlakken, proefvlak 44 uit
gezonderd. De strooisellaag van dit laatste proefvlal< vertoont hogere concen-.
traties aan fosfor, calcium en magnesium (ontsluitingen van Diestiaan) dan de
overige naaldboomproefvlakken.

Uit de berekening van de totale voorraden aan macronutriënten in de strooisel
laag (TabeI4b) blijkt dat in de proefvlakken met mor-humus, waar een dikke
laag onverteerd strooisel aanwezig is, de grootste voorraden worden vastgesteld.
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K Ca Mg P
HUMUSTYPE (kg/ha) (kg/ha) (kg/ha) (kg/ha) .,
mor 48·98 186·94 28.82 41.73
mor-moder 19·18 78·36 15·75 11·94
moder 18.13 99·00 15·10 15·80
muil 21.22 54·80 13·60 5·09

TABEL 4B: Gemiddelde totale voorraad aan macronutriënten (kg/ha) in de strooisel
laag per humustype.

3. 8. Totale Na, AI, Fe en Si

Deze bepaling werd enkel uitgevoerd op de minerale bodem (0 - 20 cm). De
proefvlakken 17, 18,32 en 58 vertonen voor de 4 elementen de laagste gehaltes
(tabel 7). In deze proefvlakken worden tevens lage eEe-waarden gemeten. In
proefvlak 57 op lemige klei worden de hoogste totale gehaltes aan Na en Al vast
gesteld. In dit proefvlak wordt tevens een hoge concentratie aan uitwisselbaar
Na gemeten, wat niet geldt voor Fe en Al.

4. Besluiten

In het kader van het onderzoek naar de invloed van luchtverontreiniging op het
bosecosysteem, werd in 1993 een eerste inventaris opgemaakt van de toestand
van de bosbodem in het Vlaamse Gewest. Deze inventarisatie werd uitgevoerd
in het paneuropese 16 x 16 km-bosvitaliteitsmeetnet. De huidige inventaris
beoogt in de eerste plaats een beschrijving van de actuele bodemtoestand. De
toekomstige meetcampagnes zullen inzicht verschaffen in de evolutie van de
onderzochte bodemparameters in de tijd.

Elke standplaats heeft een eigen karakter, die, wat de bodem betreft, getypeerd
wordt door een combinatie van fysische en chemische bodemparameters.
Hoewel er aanzienlijke verschillen tussen de standplaatsen worden vastgesteld,
kunnen op basis van enkele belangrijke criteria 3 grote groepen onderscheiden
worden.

Op de zandbodems komen voornamelijk Grove den en Corsicaanse den voor.
Ze worden gekenmerkt door een lage pHeacl2, lage eEe-waarden en een vrij lage
basenverzadiging. De gehalte aan uitwisselbare kationen zijn in het algemeen
laag, maar het plaatselijk voorkomen van rijkere bodemlagen op geringe diepte
(afzettingen van de Maas, ondiepe kleilagen, ... ) resulteert in hogere concentra
ties aan P, K, Ca en Mg. Er komt vaak een dikke laag onverteerd strooisel voor
(mor-humus), waarin grote voorraden aan koolstof, stikstof en andere hoofd
elementen (P, K, Ca en Mg) opgeslagen zijn. De hoge C/N en c/P-verhouding
van de strooisellaag wijzen op een eerder beperkte biologische bodemactiviteit.

Op lemig zand en zandleem komt Zomereik als hoofdboomsoort voor, eventu
eel bijgemengd met Amerikaanse eik of Gewone es. De humuslaag is van het
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type moder, mor-moder of mor. De pHeacl2-waarden zijn laag en verschillen
nauwelijks van deze in de zàndgronden. De cEc-waarden zijn hoger dan in de
zandbodems, maar de basenverzadiging blijft vrij laag: in de onderzochte zand
leembodems is de gemiddelde basenverzadiging in de bovenste 20 cm van de
minerale bodem zelfs lager dan in de gemiddelde zandbodem. Ook wat de
gehalte aan uitwisselbate kationen betreft, zijn de verschillen eerder gering.
Lemige zand- en zandleembodems worden, op basis van hun hogere leem
gehalte, vaak als rijker aanzien dan de zandbodems. Op basis van de voorlig
gende analyseresultaten kan echter gesteld worden dat de onderzochte lemige
zand- en zandleembodems, net als de zandbodems, chemisch vrij arm zijn.

Het proefvlak met populier op alluviale klei daarentegen is een rijke bodem en
wo{dt gekenmerkt door een hoge pHcacI

2
en hoge waarden voor de CEC, basen

verzadiging en gehalte aan uitwisselbare kationen. Het strooisel wordt snel
afgebroken (mull-humus) en is goed vermengd met de minerale bodem.

Deze eerste inventaris heeft als hoofddoel de beschrijving van de actuele toe
stand van de bosbodems in het Vlaamse Gewest. De meerderheid van de onder
zochte bodems kunnen op basis van de lage pH, lage CEC en basenverzadiging
als chemisch vrij arm getypeerd worden.
In de zandbodems is dit waarschijnlijk ten dele terug te voeren tot het moeder
materiaal, dekzanden en duinzanden, die chemisch arm en zuur zijn. De boom
soorten die op deze bodems groeien zijn weliswaar in aanzienlijke mate aange
past aan deze zure en arme omstandigheden, maar op deze tolerantie staat een
grens. Bij te lage nutriëntengehaLten of onevenwichtige nutriëntenverhoudin
gen kan hun vitaliteit negatief beïnvloed worden.
In de zandleembodertls is het moedermateriaal rijker dan in de zandbodems.
Uit de analyseresultaten blijken iets hogere cEc-waarden, maar algemeen kun
nen ze eveneens als zuur en chemisch vrij arm beschouwd worden. Door het
ontbreken van voldoende vergelijkingsmateriaal uit het verleden, is het echter
onduidelijk in welke mate het hier om een recente evolutie gaat.
Onder de in onze streken heersende klimatologische omstandigheden, met een
overschot aan neerslag in verhouding tot de evapotranspiratie, zijn bodemver
zuring en uitloging van voedingsstoffen natuurlijke processen. Menselijke acti
viteiten kunnen deze processen echter versnellen. Houtwinning en strooiselroof
betekenen een export van voedingsstoffen uit het ecosysteem en kunnen op
langere termijn mede aan de basis liggen van bodemverarming. Recent staan
vooral de verzurende atmosferische ç.ieposities van zwavel- en stikstofverbin
dingen in de actualiteit. Depositiemetingen in het Vlaamse Gewest tonen aan
dat het regenwater, opgevangen onder het kronendak, sterk aangerijkt is met
verschillende polluenten zoals sulfaten, nitraten en ammonium.

KILIAN (1992b) stelt dat vooral die bodems door verzuring bedreigd zijn, die
momenteel nog niet zeer zuur zijn en nog net voldoende basenverzadigd zijn,
maar een geringe basenreserve hebben en daardoor een geringe weerstand
tegen zuurinput. Hier zijn relatief snelle veranderingen in de bodemomstandig
heden mogelijk, waardoor schade kan ontstaan aan de plantengemeenschap
pen, die slechts in beperkte mate aangepast zijn aan zure en arme bodemcondi
ties. Informatie over de beschikbare reserves aan macronutriënten in de mine-
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rale bodem is dus van essentieel belang voor de inschatting van de gevoeligheid
van de bodems voor verdere verzuring. Het ontbreken van deze gegevens in ~e

huidige meetcampagne beperkt de interpretatiemogelijkheden. De bepaling
ervan in een volgende meetcampagne is dan ook absoluut wenselijk.

Ook al blijven er momenteel talloze lacunes in de huidige kennis over de
invloed van luchtverontreiniging op de bosbodem, toch geven de voorliggende
meetgegevens aanwijzingen over mogelijke bodemdegradatie. De input van
verzurende deposities via de atmosfeer kan mede aan de basis hiervan liggen.
In een aanzienlijk deel van de onderzochte bosbodems worden momenteel
reeds zeer lage pH-waarden gemeten. Een verdere spectaculaire daling van de
pH ligt hier niet in de lijn van de verwachtingen. Indien zich een verdere degra
datie van deze bodems voordoet, zal deze zich waarschijnlijk eerder uiten in een
verdere afname van de gehalte aan beschikbare voedingsstoffen, met gebreks
verschijnselen tot mogelijk gevolg. Door de hoge stikstofdeposities kunnen
eveneens onevenwichten ontstaan in de voedselhuishouding. Voor de bomen
kan dit resulteren in fysiologische storingen, verminderde vorst- en droogtere
sistentie en een algemene afname van de weerstand tegen de inwerking van
schadefactoren.
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Samenvatting

Inventaris van de toestand van de bosbodem
in het Vlaamse Gewest

Om de rol van de bodem in samenhang met de immissiebelasting van het bos
ecosysteem te kunnen beoordelen, wordt in Europa een transnationale inven
taris van de toestand van de bosbodem uitgevoerd. Voorliggend artikel behan
delt de Vlaamse bijdrage aan dit onderzoek,waarin achtereenvolgens volgende

. aspecten aan bod komen:
- beschrijving van de onderzoeksmethodiek, de onderzochte parameters en

analysemethodes;
- weergave en bespreking van de resultaten van het bodemonderzoek in het

16 x 16 km-meetnet in het Vlaamse Gewest (Level 1van de EU).

Uit deze eerste inventaris van de bodemtoestand in de 10 Vlaamse proefvlakken
van het Europese Level I-net blijkt dat de meerderheid van de onderzochte
bodems, op basis van hun lage pH, lage kationenuitwisselingscapaciteit en
basenverzadiging, als chemisch vrij arm kunnen getypeerd worden:
- in 80 % van de proefvlakken worden zeer zure bodemomstandigheden vast

gesteld (pHeacI2:5; 3.5 in minerale lagen 0-5 cm en 5-10 cm);
- de basenverzadiging in de minerale laag 5 - 20 cm IS gering tot extreem

gering in 70 % van de proefvlakken, in de laag 0-5 cm worden hogere waar-
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den voor de basenverzadiging vastgesteld;
- in 30 % van de proefvlakken bedraagt de kationenuitwisselingscapaciteit < 3

meq/lOO g in alle bemonsterde lagen. "

In 70 % van de proefvlakken is de humuslaag van het type mor. In deze dikke
laag onverteerd strooisel zijn grote voorraden aan koolstof, stikstof en andere
hoofdelementen opgeslagen in een niet onmiddellijk beschikbare vorm voor de
bomen en de begeleidende vegetatie. Deze humusaccumulatie kan leiden tot
een ontkoppeling van de voedingsstoffenkringloop.

Vooral in de zandgronden kan de chemisch arme bodemsituatie ten dele terug
te voeren te zijn tot het moedermateriaal'. De voorliggende onderzoeksresulta
ten geven echter aanwijzigingen over mogelijke bodemdegradatie, waarvan de
input van verzurende deposities mede aan de basis kunnen liggen. '
Depositiemetingen in het Vlaamse Gewest tonen aan dat het regenwater, opge
vangen onder het kronendak, sterk aangerijkt is met verschillende polluenten.
Een potentiële bedreiging voor de bomen vormt de verdere afname van de
gehalten aan beschikbare voedingselementen in de bodem, met gebreksver
schijnselen als mogelijk gevolg. De hoge stikstofdeposities kunnen leiden tot,
onevenwichten in de voedselhuishouding en fysiologische storingen, vermin
derde vorst- en droogteresistentie en een algemene afname van de- weerstand
tegen de inwerking van schadefactoren.
Een herhaling van deze inventarisatie in de toekomst zal meer inzicht verschaf
fen over de invloed van natuurlijke en anthropogene factoren op de bodempro
cessen.
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Summary

lnventory of the state of the forest soil in the Flemish Region

In order to evaluate the role of the soil in relation to the pollution load in forest
ecosystems, a transnational inyentory of the forest soil condition is caried out
in Europe.
This artiele deals with the Flemish part of this survey. Following topics are con
sidered: sampling design, parameters and analysis methods, presentation and
cliscussion of the results of the inventory in the 16 x 16 km grid in Flanders
(level I of the EU).

The first inventory shows that the soil is chemically poor in most of the
10 Flemish sample plots (low pH values, low cation exchange capacity and
base saturation). 80 % of the plots show very acid soils (pHcacl2 ::; 3.5 in
the minerallayers 0-5 cm and 5-10 cm). The base saturation in the mineral
layer 5-20 cm is low to extremely low in 70 % of the plo~s. In the 0-5 cm layer
higher values are recorded. In 30 % of the plots the cation exchange capacity
is below 3 meq/ 100 g in all the sampled mineral soillayers .

70 % of the plots show a humus layer of the mor type. Large stocks of carbon,
nitrogen and other macronutrients are immobilized in a thick organic layer
and are not directly available for the trees and the accompanying vegetation.
This humus accumulation can lead toan interruption of the nutrient cyele.

MEDEDELINCEN IBW 61 BOSBOUW



The chemical poverty of the sandy soils is partly caused by the parent materj,al.
However the results of the survey indicate a soil degradation, in which acidi
fying deposition might be involved. Deposition measurements in the Flemish
Region show that throughfall water is considerably enriched with pollutants.
A further (lecrease of the available nutrients in the soil may lead to deficiencies,
which may damage the trees. High nitrogen depositions may lead to a distur
banee of the nutrient balance, physiological malfunctions, reduced frost and
drought resistance and a general decrease of the resistance against damaging
factors.
The execution of a second ihventory will result in a better understanding of
the evolution and the influence of natural and anthropogenic factors on soil
processes.
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Bijlage: tabellen
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Plot Nr. Laag pH Org.C N P K Ca Mg Org.
(CaCl,) laag

(glkg) (glkg) (mglkg) (mglkg) (mglkg) (mglkg) (kglm')

MALDEGEM 12 0 3,7 288,0 12,400 543 623 3402 519 2,91
M05 3,1 80,7 3,410
M51 3,2 51,0 2,13°
M12

I
3,5 32,3· 1,510

SCHILDE 17 0 3,3 449,4 15,43° 571 515 1316 308 8,50

M05 3,1 21,7 0,638

M51 3,1 16,6 0,471
M12 3,2 18,1 0,443

BEERSE 18 0 3,2 459,0 15,420 590 484 1873 418 9,67

M05 3,1 23,4 0,675
M51 3,3 20,0 0,579
M12 3,4 20,8 0,655

HECHTEL 32 0 3,1 469,0 11,320 599 485 1672 295 7,04

M05 2,9 42,9 1,13°
M51 3,1 23,4 0,630
M12 3,2 24,2 0,6iI

SERSKAMP 39 0 3,4 368,9 15,17° 550 884 3611 726 2,17

M05 3,3 51,9 1,660

M51 3,6 23,1 0,755
M12 3,8 19,2 0,677

DEURNE 44 0 3,7 496,2 17,670 823 1219 3989 5°9 3,16

M05 3,2 85,2 2,690

M51 3,3 18,4 0,645
M12 3,4 14,8 0,457

OPGLABBEEK 46 0 3,3 495,8 16,770 597 685 2182 316 7,7°

M05 3,2 39,9 1,140

M51 3,4 27,8 0,856

M12 3,6 26,6 0,840

BINKOM· 55 0 3,9 447,1. 16,690 636 992 5200 786 3,07

M05 3,2 65,6 3,13°
M51 3,4 27,8 1,230
M12 3,7 15,9 0,656

WIMMERTINGEN 57 0 6,8 230,3 13,890 1413 5895 15223 3777 0,36

M05 5,5 87,6 4,630

M51 5,4 78,6 4,580

M12 5,6 48,5 2,220

GELUK (BILZEN) 58 0 3,7 463,0 14,600 54° 733 3282 377 7,80

M05 3,6 89,1 1,910

M51 3,4 29,8 0,850

M12 3,4 15,6 0,390

TABEL 5: Analyseresultaten van de bemonsterde lagen per proefvlak (verplichte para-
meters) (0= strooisellaag, M05= minerale laag 0 - 5 cm, M51= 5 - JO cm,
M12= JO"- 20 cm)
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Plot Nr. Laag Uitwisselb.
zuurheid

"
(meq/lOOg)

MALDEGEM 12 MOS 3,51

M51 2,66

MI2 3,24

SCHILDE 17 MOS 1,91

M51 1,75

M12 2,15

BEERSE 18 MOS 2,40

M51 2,34

M12 3,08

HECHTEL 32 MOS 3,15

M51 2,84

M12 2,96

SERSKAMP 39 MOS 5,06

M51 4,30

M12 4,02

DEURNE 44 MOS 4,39

M51 3,30

M12 3,30

OPGLABBEEK 46 MOS 2,32

M51 2,22

M12 2,41

BINKOM 55 MOS 6,14

M51 4,92

M12 4>39

WIMMERTINGEN 57 MOS 0,32

M51 0,32

M12 0,26

GELUK (BILZEN) 58 MOS 2,21

M51 1,63

M12 1,26

TABEL 6: Analyseresultaten van de bemonsterde lagen perproefvlak (optionele parameters)

• : berekend zonder K
0= strooisel/aag,
MS'= S - 10 cm,

MOS= minerale laag 0 - S cm,
MJ2= JO - 20 cm
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Uitwisselbare CEC Basen-
verzadig.

K Ca Mg Na Fe Al Mn
(meq/IOOg) (meqllOO g) (meqllOOgJ (meq/lOO gJ (meqllOO g) (meq/lOOg) (meq/lOO g) (meq/lOOg) (%)

0,22 2,02 0,34 0,07 0,14 1,85 0,02 6,17 43,11
0,13 1,03 0,18 0,05 0,11 1,96 0,01 4,05 34,32
0,08 0,82 0,10 0,06 0,08 2,50 <0,01 4,32 24,80

<0,03 0,19 0,06 0,°3 0,04 0,74 <0,01 *2,18 *12,62

<0,03 0,11 0,°3 0,02 0,03 0,91 <0,01 *1,92 *8,71

<0,°3 0,08 0,02 0,03 O,O} 1,28 <0,01 *2,29 *5,91

0,03 0,30 0,07 0,03 0,03 1,27 <0,01 2,83 15,21

<0,03 0,19 0,04 0,02 0,02 1,51 <0,01 *2,59 *9,53

<0,°3 0,10 0,02 0,02 0,02 2,05 <0,01 *3,23 *4,59

0,04 0,61 0,°7 0,°3 0,08 1,61 0,01 3,91 19,39

<0,°3 0,25 0,°3 0,°3 0,05 1,64 <0,01 *3,15 *9,80

<0,03 0,18 0,02 0,02 0,03 1,93 <0,01 *3,18 *6,93

0,20 1,07 0,24 0,04 0,24 4,11 0,03 6,61 23,54

0,12 0,34 0,09 0,03 Q,13 3>74 0,01 4,88 11,95

0,09 0,24 0,07 0,02 0,08 3,49 <0,01 4>44 9,48

0,25 1,39 0,27 0,08 0,17 2,64 0,06 6,38 31,14

0,13 0,36 0,11 0,03 0,13 2.43 0,02 3.93 16,07

0,12 0,23 0,08 0,03 0,08 2.47 0,01 3,75 12,03

0,06 0,21 0,°5 0,03 0,12 1,13 <0,01 2,66 12,86

0,04 0,12 0,°3 0,02 0·,08 1,26 <0,01 2,43 8,66

<0,03 0,08 0,02 0,02 0,08 1,7° <0,01 *2,53 *4,95

0,17 0,53 0,28 0,06 0,31 4,82 0,03 7,18 14,47

0,09 0,15 0,10 0,04 0,19 4,33 0,02 5,3° 7,08

0,05 0,09 0,06 0,03 0,°9 3,86 0,01 4,62 4,98

0,37 12,15 1,70 0,14 <0,02 <0,11 0,26 14,68 97,82

0,31 10,26 1,51 0,14 <0,02 <0,11 0,33 12,54 97,45

0,20 8,21 1,40 0,15 <0,02 <0,11 0,19 10,22 97.46

0,18 4,09 0,29 0,06 0,06 0,98 0,04 6,83 67,72

0,06 1,66 0,07 0,°3 0,03 0,7° 0,01 3.45 52,83

<0,03 0,71 0,°3 0,02 0,02 0,42 <0,01 *2,02 *37.49
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Plot Nr, laag Totale concentratie

Na Al Fe Si
(mglkg) (mglkg) (mglkg) (mglkg)

MALDEGEM 12 M05 34,5° 1751,34 2714,23 1430,89
M51 34,40 213°,°9 2927,48 1286,74
M12 43,5° 2707>35 3142,7° 1278,85

SCHILDE 17 M05 12,20 514,35 646,60 449,28
M51 7,60 535,14 521,4° 346,37
MU 7,9° 665,80 561,08 393,68

BEERSE 18 M05 10,00 882,80 693,38 432,16
M51 7,90 810,18 484,74 365,84
M12 7,5° 1214,21 485,88 547,°7

HJ=:CHTEL 32 M05 9,20 877,36 17°°,°9 ·516,63
M51 <4,0 727,74 1106,31 . 436,29
M12 <4,0 829,08 10°3,12 368,68

SERSKAMP 39 M05 23,60 4942,24 6232,14 1625,29
M51 20,9° 5681,93 6619,09 1981,24
MU "35,80 5848,70 6401,07 2408.53

DEURNE 44 M05 22,00 4142,42 3944°,49 1514,75
M51 9,9° 5°12,08 56227,97 1375,49
M12 12,40 5179,63 55851,87 1137,57

OPGLABBEEK 46 M05 18,10 960,19 34°4,39 582,10
M51 6,60 927,51 2881,°7 545.38
M12 13,9° 1686,81 4681,27 894>86

BINKOM 55 M05 29,5° 5917,°9 9245,17 1457,78
M51 27,20 7098,29 9226,92 1515,83
M12 27.90 7761,53 9661,05 1107,64

WIMMERTINGEN 57 M05 92,20 18257,93 27191,89 1747,79
M51 92,40 18235,11 28278,69 1918,97
M12 101,3° 2°355,°4 35622,61 1934,58

GELUK (BILZE 58 M05 14,80 567,56 1120,41 376,55
M51 11,7° 382,31 515,79 254,17
M12 6,00 239,17 231,45 200,56

TABEL 7: Analyseresultaten van de bemonsterde lagen (optionele parameters)
(MOS= minerale laag 0 - S cm, MSl= S - 10 cm, M12= 10 - 20 cm)
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Plot Nr. Laag CIN C/P C N K Ca Mg 'P
(Ionlha) (kg/ha) (kglha) (kglha) (kg/ha) (kg/ha)

MALDEGEM 12 0 23 530 8>4 361 18 99 15 16
M05 24 29,9 1265
M51 24 24.0 1002
M12 21 38.3 1792

SCHILDE 17 0 29 787 38,2 1312 44 112 26 49
M05 34 13>4 394
M51 35 11,9 339
M12 41 26,0 637

BEERSE 18 0 30 778 44,4 1491 47 181 40 57
M05 35 14,2 410

M51 35 14,2 410
MI2 32 29,2 919

HECHTEL 32 0 41 783 33.0 797 34 118 21 42

M05 38 15>9 419
M51 37 10,9 294
MI2 40 26.5 670

SERSKAMP 39 0 24 671 8,0 329 19 78 16 12

M05 31 13,6 435
M51 31 13.1 428
MI2 28 24,6 869

DEURNE 44 0 28 603 15,7 558 39 126 16 26

M05 32 53.9 1703
M51 29 14,5 510
MI2 32 22,3 689

OPGLABBEEK 46 0 30 830 38,2 1291 53 168 24 46

M05 35 18.9 540
M51 32 15,6 4112
MI2 32 32,3 1019

BINKOM 55 0 27 703 13,7 512 30 160 24 20

M05 21 25,8 1230

M51 23 17>4 769
MI2 24 22,6 933

WIMMERTINGEN 57 0 17 163 0.8 50 21 55 14 5
M05 19 24,4 1287

M51 17 25.2 1470
M12 22 43,7 2002

GELUK 58 0 32 857 36.1 1139 57 256 29 42

M05 47 36,6 784
M51 35 17,7 506
M12 40 20,4 5U

TABEL 8: Totale voorraad aan hoofdelementen, C/N- en c/P-verhouding,
0= strooisellaag, M05 = minerale laag 0-5 cm, M51 = 5-10 cm, M12 = 10-20 cm
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De Vos Vulpes vulpes in Vlaanderen:
inventarisatie en synthese van

de belangrijkste knelpunten
K. Van Den Berge
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1. Inleiding

De Vos geldt als één van de meest controversiële diersoorten in Vlaanderen.
Was dit bijwijlen reeds in het verleden zo, dan heeft de recente bestandstoena
me van de soort, zowel in areaal als in dichtheid, de discussie fel aangewakkerd.
De meest intens betrokken partijen zijn de jagerij, de kleinveehouderij en de
natuurbescherming. Daarnaast treedt ook het aspect van de volksgezondheid
naar voor: Vossen kunnen enkele gevaarlijke ziektes of besmettingen op men
sen overdragen.

De onderscheiden aspectèn en invalshoeken leveren stof te over voor discussie
en polemiek. Ook in diverse perskanalen komt de positie van de Vos regelmatig
aan bod. Overheden wordt soms verweten hun verantwoordelijkheid niet te
nemen (meer bepaald door schadelijders), jagers en natuurbehoudsmilitanten
trachten hun vaak tegenstrijdige visies zo overtuigend mogelijk naar het brede
publiek te vertalen.
Omdat door de veelheid van geruchten en verhalen een onduidelijk en vaak
ook totaal foutief beeld in het leven wordt geroepen, is het nuttig een en ander
eens op een rijtje te zetten.

Een dergelijke synthesebehelst noodzakelijkerwijs een zeer breed scala van
aspecten in verband met de biol<:>gie en de ecologie van de Vos. Zij is in wezen
een distillaat uit de zeer uitgebreide internationale literatuur die over de Vos
bestaat, zo mogelijk toegepast en vertaald naar de Vlaamse situatie. Daarbij
worden besluiten getrokken en stellingen geponeerd, maar ook vragen voor
verder onderzoek naar voor geschoven.

In het kader van dit laatste, maar ook ter algemene situering van de mogelijke
positie van de Vos in'Vlaanderen (onder meer ten aanzien van de volgende jacht
openingsbeslui.ten), is sinds eind 1995 een vierjarig onderzoek over de Vos gestart.
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Dit project werd vanuit het IBW geschreven kaderend in het zogenaamd 'fysisch
programma' van Afdeling Bos en Groen (het vroegere Waters en Bossen). He.t
wordt aan de universiteit van Antwerpen (RUCA) uitgevoerd en loopt in samen-
werking met de universiteit van Leuven en het IBW zelf. .

Rekening houdend met de omvang van het onderwerp, en met de actuele situ
atie van lopend onderzoek, wil onderhavige bijdrage afzien van uitputtende
literatuurreferenties. De opgenomen referenties zijn, behalve enkele algemene
(standaard)werken over de Vos en aanverwante onderwerpen, aldus beperkt
gehouden tot wat wenselijk of noodzakelijk is voor een goed begrip van deze
bijdrage.

Deze bijdrage heeft uiteraard ook niet de intentie een (samenvatting van een)
monografie over de Vos te zijn. De behandelde aspecten en opgebouwde rede
neringen gaan in grote mate terug op wat doorgaans via allerlei publicatiekana
len (verenigingstijdschriften, persmedia, ... ) gezegd en geschreven wordt. Een
veelheid aan meningen en berichten is o.m. terug te vinden in het tijdschrift
'Wild, Jacht & Natuur & De Vlaamse Jager' van de Vlaamse vleugel van de
Koninklijke Sint-Hubertusclub van België (zie bv. KSHCB, 1995).

2. Uitgezette Vossen?

De recente opmerkelijke, en plaatselijk zelfs spectaculaire uitbreiding van de
Vos in Vlaanderen is in de ogen van velen dermate vreemd, dat uitzettingen
ervan aan de basis zouden moeten liggen. Daarbij cirkuleren enkele thesissen.

2. 1. Gekweekte Vossen?

Sinds meerdere jaren reeds doet het hardnekkig gerucht de ronde dat minder
waardige exemplaren uit (Nederlandse) vossenkwekerijen (pelsdierfarms) voor·
een prikje te koop zijn. Zij zouden massaal door 'ecologisten' worden opge
kocht, en in Vlaanderen worden uitgezet.
Het is opvallend dat dit gerucht bij een groot publiek zeer sterk is aangeslagen
en gangbaar blijft. Deze stelling is echter om verschillende redenen niet houd
baar. Inderdaad zijn de Vossen die men kweekt om hun pels ofwel Poolvossen
A/apex /agopus (een andere soort), ofwel uitheemse en gedomesticeerde rassen van
de Vos Vu/pes vu/pes die in beide gevallen onmiskenbaar te onderscheiden zijn
van de Vossen die men in Vlaanderen in het wild aantreft.

Het kweken van Vossen, meer bepaald van hef inheems, 'wild' ras, zou theore
tisch wel een verklaring kunnen zijn. Het kan dan uiteraard bezwaarlijk gaan om
een 'bijprodukt' (of 'afval') van pelsdierkweek - daarvoor zijn de geëigende ras
sen uiteraard veel interessanter - maar om kweek omwille van een ander doel.

Een sensationeel verhaal wil dat (Nederlandse) drugkoeriers, in een poging
drughonden bij eventuele controle te misleiden, bij hun transporten naar
Vlaanderen gebruik zouden maken van levende Vossen. Eens.de waar geleverd,
zouden de Vossen dan maar gelost worden.
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Nog afgezien van de vraag of een sterk getrainde drughond zich totaal zou laten
afleiden door de aanwezigheid van Vossen, gaat dit gerucht uit van enkele onlo
gische assumpties. Het feit alleen dat een dergelijk verhaal in de mond loopt, zal
immers precies tot een omgekeerd effect leiden: drugtraffikanten zouden zich
zelf uitgerekend sneller verraden door gerichte waakzaamheid op - niet camou
fleerbare - vossetrél.\lsporten. Overigens rijst daarbij de vraag waarom de Vossen
zouden losgelaten worden, in plaats van ze gewoon keer op keer opnieuw te
gebruiken zodat men niet telkens aan andere dieren moet geraken.

De reden voor het kweken van Vossen zou dan, bij gebrek aan andere plausibe
le motieven, noch min noch meer het uitzetten zelf moeten zijn.
De vraag die daarbij rijst is wie een dermate gespecialiseerd - en duur! - bedrijf
met dit doel zou runnen. Te bedenken immers dat het kweken van inheemse
Vossen helemaal niet vanzelfsprekend is. In het - voor het kweken van bedreig
de diersoorten - op wereldvlak befaamde dierenpark 'Planckendael' duurde het
nagenoeg tien jaar vooraleer het eerste vossenest in gevangenschap werd gebo
ren en grootgebracht (med. Struyf). Waarmee dus niet gezegd is dat wilde
Vossen in gevangenschap kweken onmogelijk zou zijn (er bestaan inderdaad
nog tegenvoorbeelden), maar wel dat massaproductie nog niet direkt zo voor
de hand ligt als vaak wordt verondersteld. Vraag blijft overigens wie daar zoveel
tijd en geld (stevige kooien, voedsel, gezondheidszorgen,... ) zou insteken.
Gezien de grootschaligheid van de vossentoenOame (zie ook verder) zou het
immers ook om een grootschalig opzet moeten gaan.
Bovendien zouden dergelijke Vossen, die onvermijdelijk een stuk 'tammer'
zouden zijn dan echte wilde dieren, binnen de kortste keren ongetwijfeld syste
matisch weg-geschoten zijn. Blijkbaar is dit in tegenspraak met de vastgestelde
populatietrend.

2. 2. Gevangen en verplaatste Vossen?

Sommigen hechten thans dan óok veel meer geloof aan de stelling dat inheem
se, wilde Vossen ergens worden gevangen om dan in Vlaanderen te worden uit
gezet. Als getuige daarvoor worden diverse citaten en andere anekdotische fei-o
ten (o.m. foto's) aangebracht.
Laat vooreerst opgemerkt worden dat op geen enkele wijze deze massale uitzet
tingen ooit of ergens zijn aangetoond. Zo zijn de steeds weer opduikende ver
halen over door de rijkswacht onderschepte en geverbaliseerde vossetranspor
ten pure fantasie. Navraag bij de Generale Staf van de Rijkswacht laat daarover
absoluut geen twijfel bestaan (Bliki, 1995 in litt.).

Uit onderzoek aan Vossen is algemeen bekend dat volwassen dieren levend
vangen absoluut geen vanzelfsprekende klus is. Na enkele - moeizame! - vang
sten met vallen of speciale stroppen worden de overblijvende Vossen klaarblij
kelijk extra-achterdochtig. Het uitgraven uit burchten is een zwaar, tijdrovend
en weinig rendabel werk.
Het bemachtigen van jongen, in het 'burchtstadium', is daarentegen veel renda
beler. Te bedenken echter dat dergelijke verweesde jonge dieren ongetwijfeld
nog een tijdlang moeten bijgehouden worden vooraleer ze de nodige zelfstan
digheid hebben om, na uitzetting, met enige kans op succes in de natuur te
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kunnen overleven. Ook hier moet de vraag rijzen wie daar zoveel tijd en geld
zou insteken, en wat de overlevingskansen zouden zijn van dergelijke relatief
tammedieren.· '

Wentein (1995) laat een (inmiddels overleden) Waalse jachtwachter aan het
woord, die in 1984 getuigde regelmatig jonge Vossen levend uit hun burcht te
hebben gegraven 'pour les vendre à un jeune homme, du type écologiste, de la
province de Brabant'.
Dit citaat laat evenwel niet toe te weten om hoeveel dieren het ging, noch wat
de bedoeling ervan was. Ook in Vossen heeft ongetwijfeld wel altijd een of
andere vorm van (zwarte) handel bestaan ten behoeve van private dierenpar
ken, ho,ndentrainers, en andere 'liefhebbers'. Ter illustratie: in 1983 werd op de
'hondenmarkt' in Gent een Vos illegaal te koop aangeboden.

Foto's van en getuigenissen over Vossen die, vóór ze werden geschoten, reeds in
mensenhanden zijn geweest, z.ouden het ultieme bewijs moeten zijn dat de vos
senpopulatie op onnatuurlijke wijze tot stand is gekomen of wordt gehouden.

Dat gekwetste of zieke Vossen in asiels (of zelfs een enkele maal gewoon bij par
ticulieren) worden opgelapt, kan door sommigen misschien als zinloos of zelfs
verfoeilijk worden beschouwd, op zicpzelf is het een doodgewoon gebeuren
binnen de deontologie van de asielhouderij. Daarbij gaat het niet om het 'uit
zetten' van een dier, maar om het 'terugzetten' ervan. Dezelfde deontologie
maakt dat dit in de mate van het mogelijke op of dicht bij de plaats van her
komst gebeurt.

Dat Vossen, voor velen ondanks alle heibel bijzonder 'aaibare' dieren, een enke
le keer door particulieren als huisdier worden gehouden (of men pogingen
daartoe doet), is hoegenaamd geen nieuw feit. Integendeel, bij een sterke toena
me van de vossenstand, is het logisch dat hier of daar al eens een verweesde vos
sewelp wordt meegenomen en opgebracht. Een Vos met vlooienband of oor-.
merk - in de veronderstelling dat toch voor zeker mag aangenomen worden dat
deze niet nà het doden werden aangebracht - kan daarom ook bezwaarlijk als
sensationeel nieuws gelden.
Men kan overigens de vraag stellen welke stiekeme uitzetter zo dwaas zou zijn
de dieren op zo'n manier te gaan merken en zijn 'heimelijke activiteiten' te
'verraden'.
Het zou integendeel veeleer tot nadenken moeten stemmen dat, bij de zeer hoge
afschotcijfers die te allen kanten worden genoemd (o.m. KSHCB, 1995), er nauwe
lijks ~en handvol 'merkwaardige' gevallen bijzij!1. Het moge als bijzonder opval
lend gelden dat, in weerwil van de herhaalde oproepen bij een publiek dat toch
wat-gaarne hét bewijs zou leveren, het aangebrachte 'bewijsmateriaal' al bij al

. zeer beperkt uitvalt.
Het feit dat de talloze geruchten over gekweekte, uitgezette en gemerkte Vossen
bij nadere controle zo goed als altijd loos blijken te zijn - wat ook door Wentein
(1995) zelf ontegensprekelijk wordt bevestigd - is dan ook een duidelijk bewijs
dat er in dit verband op zeer grote schaal wordt gefantaseerd en overdreven.
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2. 3. Besluit

Tot besluit van dit aspect: individuele gevallen van 'door mensen gemanipu
leerde' Vqssen bestaan zeer zeker, maar zijn van alle tijden. En iets wat van alle
tijden is kan niet als verklaring gelden voor een verandering.
Overigens: wat in Vlaanderen wordt vastgesteld aangaande de vossenpopulatie,
geldt in analoge mate in diverse andere landen of streken, zoals in Wallonië,
Frankrijk,.Duitsland, Nederland, Spanje, ... Het 'uitzetbedrijf zou dus al op zijn
minst een multinational moeten zijn.
Deze stelling kan dus m"et gerust gemoed ter zijde geschoven worden: de vos
sentoename in Vlaanderen is niet door uitzettingen tot stand gekomen.

3. Populatietoename van de Vos

Als de Voss'en 'niet zijn uitgezet, moet er dus een andere verklaring zijn voor de
opmerkelijke areaaluitbreiding en dichtheidstoename.

3. 1. Geen uitzonderlijk gebeuren

Laat eerst gezegd zijn dat het inderdaad een zeer opmerkelijk gegeven is, maar
op zich niet uitzonderlijk. Ook bij andere diersoorten hebben zich in het verle
den dergelijke fenomenen afgespeeld, bij nog andere is het nu nog aan de gang.
De Merel bv., thans één·van de meest algemene vogels, gold vorige eeuw nog als
een schuwe bosvogel. Op vrij korte tijd is het verspreidingsbeeld van deze soort
compleet veranderd. Deze trend deed zich eveneens internationaal voor, maar
ligt inmiddels al meer dan honderd jaar achter de rug. Vandaag is er nauwelijks
iemand die daar nog weet van heeft. Heeft men vorige eeuw massaal Merels uit
gezet?
Recentere voorbeelden zijn o.m. de komst van de Turkse tortel in de jaren vijf
tig (deze eeuw) vanover de Balkan (voorheen totaal ontbrekend: het gaat hier
om een nieuwe soort), de noordwest-gerichte gestage opmars van de Zwarte
specht (vóór enkele décennia zeer zeldzaam in onze Kempen, elders in
Vlaanderen ontbrekend - thans zeer gewoon in de Kempen en sinds een tiental
jaar voor het eerst tot in West-Vlaanderen opgedoken), het Landkaartje (dag
vlinder), de Blauwe reiger, de Aalscholver, de Boomklever, ...
Allemaal uitgezet? Vreemd toch dat deze ve,onderstelling alleen in het geval
van de Vossen opduikt en zo hardnekkig wordt volgehouden.

De verklaring voor elk van deze merkwaardige fenomenen is niet altijd bekend.
Veelal gaat het om een toevallig samengaan van verschillende begunstigende
factoren, soms om wezenlijke, voor ons niet direct hegrijpelijke veranderingen.
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3. 2. Mogelijke uitbreidingsoorzaken

In het geval van de Vos zijn er nochtans enkele factoren te noemen die on
getwijfeld een belangrijke rol hebben gespeeld. De drastische afname van
de bestrijding in het kader van de anti-hondsdolheidscampagnes hebben er
zo goed als zeker veel mee te maken. Gezien het internationale karakter ervan
is dit meteen ook een plausibele verklaring voor de internationaal vastgestelde
trend in de vossenpopulatie.
Daar waar een doorgedreven bestrijding (met professionele, full-time vergas
sers en met een premiestelsel ter aanmoediging voor jagers en jachtwachters)
er nergens in slaagde de hondsdolheid te voorkomen of te bestrijden, resul
teerde zij uiteraard terplaatse wel in een onderdrukking van de dichtheid van
de Vos. Zoals typisch voor diersoorten met een hoge voortplantingscapaciteit
leidt zoiets in een versnelde turn-over en afname van de gemiddelde leeftijd in
de populatie. Op het moment dat de externe druk dan wegvalt, krijgt men als
het ware een 'explosie'. Omdat terplaatse alle beschikbare ruimte snel opnieuw
wordt ingenomen, is geleidelijke uitdeining een volgende fase.
Een dergelijk gebeuren kan bovendien een 'trendbreuk' tot gevolg hebben,
waarbij als het ware een nieuwe populatiedynamische toestand ontstaat.

De vergassing van vosseholen in België is gestaakt in 1982. In 1984 haalt een in
Brakel (Vlaamse Ardennen, Oost-Vl.) doodgeschoten Vos de voorpagina van
de krant Het Volk. In 1988 is een analoog bericht over een Vos uit Heikruis
(Pajottenland, Vlaams Brabant) te vinden.
Het zijn, het dient benadrukt, slechts enkele van de vele individuele gevallen,
die elkaar regelmatig opvolgen. Enkele jaren later is het hek helemaal van de
dam, en gaat het bijzonder snel. In 1991 wordt de eerste Vos aan de kust opge
merkt. Elders neemt de dichtheid toe. De Vossen hebben gans Vlaanderen
opnieuw veroverd.

Dit globale verloop, met aanvankelijk een druppelsgewijze doorsijpeling van
enkele individuele dieren en de spoedig daarop aansluitende 'explosie' van de
aantallen, kan geen betere illustratie geven van de klassieke populatiegroeicurve
(S-curve - zie figuur).

Heel typisch daarbij is dat in deze doorsijpelingsfase (vermoedelijk over een
periode van een vijftal jaar) de Vossen zo goed als overal onopgemerkt zijn
gebleven, hoewel ze reeds zeer zeker verspreid aanwezig waren. Voor Reeën
wordt een dichtheid van vier dieren per honderd hectare dekking als drempel
genoemd waaronder er schijnbaar géén reewild meer zou voorkomen. Voor de
zo 'sluwe' Vossen geldt iets analoog, maar in nog extremere mate. Zeker in stre
ken waar men de Vos als het ware 'niet meer kende', zoals in West-Vlaanderen,
bleven de voorposten gedurende meerdere jaren voor velen klaarblijkelijk totaal
onopgemerkt.

Bij dit gebeuren hebben diverse factoren ongetwijfeld mee in de kaart van de
Vos gespeeld. Zo' kon hij halfweg de jaren tachtig enkele seizoenen genieten van
een totale schoontijd in Oost- en West-Vlaanderen (waarbij eveneens bestrij
ding was verboden).
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FIGUUR: Verloop van de populatiedensiteit in functie van de tijd.
Het onderste vlakke gedeelte van de curve toont het moeizame op gang komen van de
populatiegroei, bij een zeer gering aantal individuen. Het steile middenstuk geeft de
exponentiële fase in de groei, doordat steeds meer jongen van vorige generaties mede
voor nieuwe generaties zorgen. Het bovenste vlakke gedeelte geeft de toestand na pop
ulatiestabilisering, waarbij de populatiegroei is gestopt, en de dichtheid rond een
vaste waarde (e) schommelt (binnen de ruimte E). Het gearceerde gedeelte is de
'milieuweerstand', verantwoordelijk voor de afbuiging van de exponentiële groei en
uiteindeiijk voor de ligging van de evenwichtsdichtheid.

Uit een aantal (grotere) natuurgebieden, waaronder natuurreservaten en open
bare domeinen, werd de jacht volledig gebannen. I;Iet werden steunpuntén, vol
gens een onregelmatig patroon verdeeld. Vandaar ook dat de herkolonisering
van de Vos wat met horten en stoten verloopt, en niet het beeld geeft van een
stelselmatig, gestaag en voorspelbaar dichtvloeien.
De veralgemeende maIscultuur, resulterend in een uitermate ideaal dispersie
medium, vergemakkelijkt een en ander. Vossen weten zich veilig, zelfs in de
grootste 'open' landbouwgebieden.
Neem daarbij de spreekwoordelijke sluwheid, d.i. de bijzonder grote aanpas
singscapaciteit van de Vos, en de spontane, natuurlijke herovering van
Vlaanderen door de Vos wordt een logisch gebeuren.

3. 3. Besluit en enkele aandachtspunten

De stelling inzake spontane, natuurlijke herovering blijft, strikt beschouwd,
natuurlijk ook 'slechts' een theorie. Echt bewezen is deze gang van zaken niet.
Ook de evolutietheorie van Darwin is, tot op heden, nooit echt bewezen. Een
veelheid aan puzzelstukjes, die alle merkwaardig goed in elkaar passen, maken
de keus voor rationeel denkenden echter niet moeilijk.

Binnen dit hoofdstukje past het nog enkele punten kort aan te halen:

- Dat het daadwerkelijk om een her-overing gaat, is zeker: ook vroeger leefden
uiteraard over gans Vlaanderen Vossen.
Door een verbeten vervolging is men er in de voorbije eeuwen in geslaagd de
soort op meerdere plaatsen gewoon totaal uit te roeien (o.m. in Oost- en
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West-Vlaanderen, waar de terreinsituatie zich daar ook gemakkelijker toe
leende). Premiestelsels, het veralgemeend gebruik van gifstoffen, klemmen
en stroppen, en een zeer groot aantal jachtwachters, dag en nacht actief, lig
gen daarvan aan de basis.
Niet de hedendaagse aanwezigheid vim de Vos is onnatuurlijk, wel zijn
jarenlange afwezigheid! '

- Telkens weer wordt er van uitgegaan dat de aanwezigheid van Vossen in
hoge mate verklaard dient te worden door het feit dat het een cultuurvolger
is, die allerhande afval eet. Plaatselijk speelt dit allicht, wel eens mee, maar
voor het overgrote deel van Vlaanderen gaat het wellicht slechts om een
marginale factor. Een analoge opmerking geldt nog sterker ten aanzien van
kleinvee als voedselbron.
Hierop wordt verder nog teruggekomen.

4. Populatiestabilisering

De vrij snelle 'explosie' van de vossenpopuJatie, zeker daar waar de soort nieuw
is, roept bij velen automatisch het beeld op van een 'plaag'. Men vreest blijk
baar dat aan de aantalstoename geen einde komt, en er binnenkort meer
Vossen dan bv. huiskatten en honden samen rondlopen.

4. 1. Klassieke populatiedynamiek

Zo'n vrees kan alleen voortspruiten 'uit een gebrek aan inzicht in de reeds hoger
genoemde klassieke populatiegroeicurve. Inderdaad gaat na de exponentiële
('explosieve') fase de groeicurve afbuigen (= afname van de groeisnelheid),
waarbij uiteindelijk de groei stopt. De biotoopcapaciteit wordt bereikt, de
betrokken soort heeft haar evenwichtsdichtheid bereikt.
Deze afbuiging en populatiestabilisering treedt op onder directe invloed van
ruimte- en voedselaanbod. Territorialiteit en sociale organisatie binnen de po
pulatie resulteren in een min of meer· gelijkmatige spreiding van de individuen
of groepen over de beschikbare ruimte en habitats. De dichtheid die daarbij
optreedt blijft, in ongestoorde situaties, over de jaren heen dan ook min ofmeer
gelijk. .
Zo wordt een vosseterritorium doorgaans bezet door een dominante rekel
(mannetjesvos) en één of enkele moervossen. In de regel brengt slechts één van
deze wijfjesdieren jongen groot. Sterft een territoriumhoudende rekel, dan
wordt zijn plaats snel door een andere ingenomen. Behalve gevestigde territo
riumhouders zijn er immers ook steeds een aantal niet-gevestigde dieren in een
gebied aanwezig. Verdwijnt een dominante moervos, dan zal een wijfjesvos van
lagere rang in haar plaats tot voortplanting komen.
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4. 2. Kadering van enkele (mogelijke) vaststellingen

Binnen dit algemene beeld zijn er diverse deelaspecten nader te beschouwen.
Zo is het regelmatig circulerend cijfermateriaal inzake aantallen geschoten
Vossen vanuit een populatiedynamische invalshoek bijlange niet w sensatio
neel als op het eerste gezicht wel kan lijken en gesuggereerd wordt.
In jonge populaties worden nu eenmaal veel jongen geboren en is de overleving
in het nest- en subadulte stadium groot. Bij populaties die zich snel uitbreiden
kan het daarbij gebeuren dat gedurende een zekere periode de biotoopcapaci
teit hier en daar overschreden worden. Dergelijke fasen zijn echter zeer tijdelijk
en de situatie normaliseert binnen de kortste keren spontaan. Tenminste, dat is
het verloop in ongestoorde populaties. Wanneer er echter voortdurend een ver
hoogde kunstmatige sterfte wordt bewerkstelligd (o.m. door afschot), dan
wordt deze fase gerokken door telkens opnieuw situaties met grote worpen en grote
overleving van de jongen uit te lokken.

Het zou dan ook bv. uiteraard fundamenteel fout zijn de afschotgegevens,
afkomstig van eenzelfde plaats maar over verschillende jaren, bij elkaar te gaan
optellen ter illustratie van de dichtheid van de Vos in dat bepaald gebied. De
suggestiviteit van het wmaar onder elkaar presenteren van afschotcijfers kan
bij een bepaald publiek snel tot verkeerde indrukken leiden. Vooreerst hebben
de gedode dieren er immers nooit alle" tegelijkertijd gezeten. De dood van eel)
voorgaande generatie is gewoon een noodzakelijke voorwaarde om de komst
van de volgende mogelijk te maken. De grootte van die volgende generatie is
bovendien gerelateerd aan de grootte van het voorgaande afschot.
Vaak ook wordt speciaal melding gemaakt van extra-grote worpen of aantallen
embryo's. Dergelijke drachten tonen inderdaad dat Vossen een potentieel hoge
voortplantingscapaciteit hebben. Wat men daaruit moet afleiden is niet dat er
het daaropvolgende jaar hoedanook wveel Vossen méér in dat territorium wu
den leven. De overleving en uiteindelijke vestiging van jonge dieren op een
bepaalde plaats hangt in bijzonder hoge mate af van de reeds aanwezige dieren.
Was de draagkracht aan Vossen daar reeds bereikt, dan zal de (voorjaars)dicht
heid daar niet meer veranderen. Mogelijk zouden embryo's geresorbeerd wor
den nog vóór de geboorte, of zou de sterfte onder de nieuw-geboren dieren
groot zijn (met reeds scherpe concurrentie en sterfte in het neststadium), of
wuden de subadulte dieren hetzelfde jaar nog moeten uitwijken (met opnieuw
grotere sterfte- risico's).

4. 3. Gevolgen

Het mag duidelijk zijn dat de vossenpopulatie, na de fase van exponentiële
groei, spoedig tot stabilisering komt of reeds gekomen is. Dergelijke stabilise
ring is eigen aan soorten waarvoor voedselbeschikbaarheid en territorialiteit
regulerend werken. Er werd ook genöteerd dat een tijdelijke overschrijding van
de draagkracht van het biotoop in nieuwe gebieden niet onmogelijk is. Het was
daarbij echter zeer aannemelijk dat de in principe spoedig te verwachten nor
malisering precies door fanatieke bestrijding nodeloos wordt vooruit gescho
ven.
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Of met de dichtheden waarop de stabilisering plaatsvindt te leven valt of waar
om eventueel niet, komt in het volgende hoofdstukje aan bod. _,

Een besluit uit dit verhaal kan verder zijn dat Vossen zich als een 'dankbare'
wildsoort aandienen: men kan geregeld een deel van de populatie 'oogsten'
zonder dat de stand er veel onder te lijden heeft. Het gaat daarbij dan om het
jagen op de Vos als doel op zichzelf: een Vos op het tableau is mooi meegeno
men, of, in een wat extremere jachtvisie: Vossen zijn ten zeerste gegeerd als
voorwerp van de jacht (cf. de Engelse fox-hunting).

5. Populatiedichtheid

Meermaals (zie o.m. KSHCB, 1995) worden verschillende stellingen geopperd die
zouden moeten aantonen dat of stabilisering uitblijft, of dat de vossendichtheid
in elk geval onnatuurlijk hoog wordt. In beide gevallen zou de losgeslagen po
pulatie allerlei onheil veroorzaken.
Behalve de door bejaging zelf veroorzaakte verlenging van de exponentiële
groeifase (cf. hoger) zijn er nog verschillende andere aspecten die een nadere
beschouwing vragen.

5. 1. Gebrek aan natuurlijke vijanden?

Een eerste stelling is dat de Vos geen natuurlijke vijanden meer heeft in onze
streken, en daardoor ook aan 'natuurlijke controle' ontsnapt.
Laat vooreerst opgemerkt worden dat de bedoelde 'toppredatoren' (als Wolf,
Beer, Lynx, arend of Oehoe) reeds sinds veel langer uit onze streken zijn ver
dwenen dan de periode waarin de vossenstand is beginnen toenemen.
Laat verder duidelijk gezegd zijn dat het effect van predatie, in onze ecosyste
men met gematigd klimaat, op een soort onderhevig aan meerdere dichtheids
afhankelijke regulatiemechanismen (cf. sociale organisatie, voedselaanbod), zo
goed als volledig beperkt blijft tot een verschuiving van sterfte-oorzaken bij de
prooi. Inderdaad wordt in onze ecosystemen (in tegenstelling tot arctische en
subarctische gebieden) de voorjaarsstand van een dergelijke soort normaliter
niet beïnvloed door predatie. Geen van de bedoelde 'toppredatoren' is gespe
cialiseerd op Vossen als prooi. Zo een arend al eens een Vos slaat, of een Beer
een vossenest vernietigt, dan zullen dergelijke incidentele sterftes in de vossen
populatie zonder merkbaar gevolg blijven: er zullen gewoon enkele Gonge)
Vossen minder van honger verkommeren of moeten uitwijken.
Wel is het zo dat in aanwezigheid van Wolv,en de vossendichtheid afneemt,
en dit wegens een soort 'vermijdingsgedrag' en voedselconcurrentie (dit laatste
speelt ook ten aanzien van de andere 'toppredatoren'). Te bedenken dus voor
de jager dat het voorkomen van Wolven weliswaar minder Vossen (als concur
renten voor de jacht) bewerkstelligt, maar er wel een concurrent van formaat
voor in de plaats dient genomen te worden .! Het is dan ook ten zeerste de
vraag, of er in aanwezigheid van de genoemde 'toppredatoren' veel verschil zou
te noteren vallen wat de najaarsstand van prooipopulaties (o.m. jachtwild)
betreft. Er zijn dan immers méér gegadigden voor het 'oogstbaar overschot'.
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5. 2. De hondsdolheid als populatie-regulerende factor?

Met veel suggestiviteit wordt er herhaaldelijk op gewezen dat de vossenstand
kunstmatig is gezien de immunisering van de Vossen. tegen rabies. Titels als
'zelfregulatie vanuit de helikopter ??' (Wentein, 1994) moeten dit extra in de
verf zetten.
Het zou toch mogen duidelijk zijn, dat een zeer dodelijke én besmettelijke ziek
te zoals rabies voor Vossen, geen populatieregulator kàn zijn. Het woeden van
zo'n ziekte, met epizoötisch ('epidemisch') karakter, is gewoon te beschouwen
als een tijdelijke 'rampfactor' voor een populatie. Het is in wezen perfect verge
lijkbaar met het effect van bv. een extreem droogtejaar, met nefaste gevolgen

, voor herbivoren. Het is een uitzonderingssituatie, en kan en mag daarom niet
gaan dienen om 'normale' populatiestands te gaan aan refereren.
Inderdaad heeft de hondsdolheid haar intrede in de Europese vossenpopulatie
'pas' een goede halve eeuw geleden gedaan, en in België sinds een dertigtal jaar.
Door wat werd de vossenpopulatie daarvóór dan gereguleerd? Als mens zijn we
al te vlug geneigd de duur van één of hooguit enkele mensengeneraties als refe
rentieperiode te gaan hanteren.

Overigens valt te noteren dat het een typische gang van zaken is dat een ziekte,
de ene al vroeger dan de andere, van een epidemische vorm uiteindelijk naar
een 'endemische' vorm overgaat. De ziekteverwekker wordt bv. wat minder
agressief, of er ontstaat een zekere natuurlijke immunisatiegraad in de getroffen
populatie, waardoor de ziekte stilaan min of meer opgenomen wordt in het
gehe.eI van elkaar compenserende sterfte-oorzaken. Zoiets hebben we heel
typisch meegemaakt met de myxomatosis bij het Wild konijn, en vermoedelijk
min of meer ook met het hazensyndroom (EBHS):

In de beginperiode van de orale immunisering van de Vossen was de hondsdol
heid in België al min of meer tot een endemische vorm overgegaan: de sterfte
door de ziekte leidde al niet meer tot de spectaculaire populatie-instortingen
van voorheen, de stand werd er, grosso modo, nog maar weinig door beïnvloed.
Merk dus op dat in beide situaties (epidemische en endemische) geen sprake
kan zijn van een doorslaggevende factor inzake 'regulatie'. Regulatie is per
definitie de vastlègging van de dichtheid op een min of meer constante waarde,
en dit door een samenspel van dichtheidsafhankelijke factoren.
(Daarmee wordt geenszins beweerd dat de natuurlijke ziekte-ontwikkeling
interventie door de mens overbodig zou maken: ook in endemische vorm bete
kent hondsdolheid een potentieel gevaar voor mensen en blijft het een econo
mische schadepost)

Als er, na afloop van de eerste epizoätische fasen, al van een invloed van honds
dolheid op de dichtheid van Vossen sprake was, dan vond dit wellicht onrecht
streeks plaats, en wel via de grootscheepse verdelgingsacties in het kader van de
bestrijding van de ziekte.
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5. 3. De dichtheid van Vossen gestuurd door afval en pluimvee?

Vossen zijn cultuurvolgers; dat betwijfelt niemand. De invulling van dit begrip
is wat anders. Dieren die zich bijzonder in hun schik voelen in het man-made
landschap zijn altijd als cultuurvolger te bestempelen. Zo ook bv. de Hazen en
Patrijzen, gezien beide zeker geen bosdieren zijn en de oervegetatie in onze stre
ken nagenoeg overal bos is geweest. Hazen en Patrijzen profiteren dus ook van
zogenaamde onnatuurlijke voedselbronnen en terreinsituaties.
In het geval van de Vos zou dit echter buiten proportie zijn en ontoelaatbare
vormen aannemen. Het eten van afval en pluimvee zou daarin een sleutelrol
spelen.

Vossen zijn inderdaad voedselopportunisten. Zij eten wat zij aantreffen. Of
daar overal zoveel afval bij is als zo gemakkelijk wordt aangenomen, valt echter
te betwijfelen. Plaatselijk, zoals bv. in suburbane gebieden of in de onmiddel
lijke nabijheid van stortterreinen,·zal ÀÏt wel een rol spelen. Voor het overgrote
deel van Vlaanderen zijn daarvoor echter geen aanwijzingen.
Wordt deze voedselbron op het platteland dan vervangen door pluimvee? Het
moge duidelijk zijn dat de stand van een roofdier bepaald wordt door het voed
selaanbod over het jaar heen. Als kippen en ander kleinvee daar een zo belang
rijke rol zouden in spelen, zou er in geen enkele straat een nacht mogen voor
bijgaan zonder dat er een huisdier sneuvelt. In weerwil van de met veel media
aandacht gepaard gaande schadegevallen (waarbij overigens het nodige voor
behoud dient gemaakt te worden inzake mogelijke verwarring met schade door
honden), blijven dit op ruime schaal beschouwd incidentele gevallen. Een vos
senpopulatie kan daardoor niet gedragen worden.

Vossen hebben een uitgesproken veelzijdig menu. Niemand beweert dat zij
alléén maar muizen of regenwormen zouden eten. Beide soortengroepen,
samen met Wilde 'konijnen, vormen er echter ook in. Vlaanderen naar alle
waarschijnlijkheid een omvangrijk aandeel in.
Niemand onkent dat Vossen ook pluimvee, Hazen, Fazanten en Patrijzen eten.
Alleen: men mag zich ook niet blindstaren op wat men bij of in (?!) vosseburch
ten als prooiresten aantreft. Vooreerst is het bekend dat Vossen selectief de
grotere prooien naar hun jongen in de burcht brengen (energetisch voordeel).
Daarbij is het normaal dat alleen maar van de grotere en 'spectaculairdere'
prooien restanten te vinden zijn, en dat de aantallen ervan bovendien accumu
leren over langere periodes. Regenwormen worden nauwelijks of niet naar de
burcht gedragen, en laten zeker geen opvallende prooiresten na.
Ook bij maag-darmonderzoek aan Vossen, of ontleding van keutels, ontsnap
pen regenwormen vaak aan de aandacht. Slechts bij microscopisch onderzoek
zijn de resten ervan op te sporen. Niet onbelangrijk daarbij is het feit dat verte
ring ook na de dóod in zekere mate passief voortgaat onder invloed van de dan
nog aanwezige verteringssappen. Onderzoek naar maag-çlarminhouden zou
daarom eigenlijk best onmiddellijk na de dood van het dier moeten kunnen
gebeuren. .
Illustratief in dat verband is de getuigenis, als onverdachte bron, van een Franse
jachtwachter (D. Lucas in 'Nos Chasses', 1995). Genoemd persoon is één van de
'cow-boys du renard' die toelating hebben 's nachts vanuit auto's en met
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behulp van sterke schijnwerpers Vossen te schieten in het kader van anti
hondsdolheidsmaatregelen. Zij schieten tot 400-500 Vossen per jaar, met
recordnachten van 20 en meer. Jachtwachter Lucas getuigt: 'Par curiosité, nous
vidons sur place l'estomac: l'aliment qu'on y trouve en plus forte proportion est ...
Ie ver de terre'.

Uiteraard is de voedselsamenstelling van Vossen verschillend van streek tot
streek. Zo leven in zure zandbodems nauwelijks of geen regenwormen. In frisse
leembodems (Oost- en West-Vlaanderen) is hun biomassa (versgewicht) even
wel van een verbazingwekkende grootte-orde: gemakkelijk drie- vierhonderd
kilogram per hectare, tot zelfs zes- zevenhonderd kilogram op de beste plaat
sen! Daarbij dient genoteerd dat de belangrijkste ecologische groep onder de
verschillende wormsoorten, 's nachts op het aardoppervlak voedsel zoekt. Zij
hoeven dus helemaal niet uitgegraven te worden, maar zijn integendeel een
grijpklare prooi voor nachtelijke predatoren. Ook Dassen en uilen weten deze
naar waarde te schatten.

Met enige zin voor karikaturatie zou men dan ook kunnen stellen dat, in stre
ken met veel malse graslanden op leembodems, algauw een paar honderd kilo
gram zeer voedzaam en energierijk 'vlees' per hectare zomaar voor het rapen ligt!
Het karikaturale ligt natuurlijk in het feit dat deze wormen uiteraard nooit alle
tegelijkertijd bovengronds aanwezig zijn, en dat het buitmaken van de benodig
de hoeveelheid tijdsintensief is (cf. kleine, verspreid aanwezige hapjes). Men
moet dus ook niet in paniek slaan, en vrezen dat de Vossen ons. straks gaan
onder de voet lopen. Wat niet wegneemt dat het hier zeer zeker een duidelijk
onderschatte voedselbron betreft.

Ter overweging nog enkele bedenkingen:

- Als Vossen al in zo'n belangrijke mate van afval zouden leven, hoe wordt
dan de typische piek in schadegevallen bij pluimvee verklaard bij vriesweer?
Vorst maakt afval niet onbereikbaar, maar maakt wel dat muizen en regen
wormen ondergronds blijven!

- Dat Vossen al eens tot in (grotere) tuinen komen (KSHCB, 1995), kan inder
daad te maken hebben met het feit dat daar op de komposthoop wat eet
baars te vinden is, of er een restant van kattevoer voorhanden is. Minstens
even plausibel is het feit dat precies in tuinen zo goed als steeds kortgescho
ren grasmatten aanwezig zijn. Hoe korter het gras, hoe groter de vindbaar
heid van regenwormen.

Overigens moeten uit het 'tam worden' van zo'n tuinvos geen sensationele con
clusies getrokken worden. Het is genoegzaam bekend dat daar waar Vossen zich
niet opgejaagd weten, maar integendeel vriendelijk bejegend worden (en hen
lekkere hapjes worden toegestopt), ze inderdaad al eens hun schuwheid voor
de mens verliezen. Zoiets wordt zelfs in dunbevolkte en uitgestrekte natuurge
bieden waargenomen.
Het zal echter wel duidelijk ~ijn dat dieren met een dergelijk ongewoon gedrag
geen lang leven beschoren zal zijn.
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Mochten dergelijk 'tamme' Vossen het probleem uitmaken (ofhét bewijs zijn dat ze
werden uitgezet), dan is alle heisa ongetwijfeld totaal overbodig: binnen de kortste
keren zouden ze alle zijn gelikwideerd. Blijkbaar lukt dit echter niet zo best. •

6. Noodzakelijkheid van vossenbeperking ?

Een veelheid aan argumenten wordt telkens weer samengebracht om te overtui
gen dat Vossen zonodig fel bejaagd en bestreden dienen te worden.
Enkele daarvan zijn hierboven reeds weerlegd, of althans als sterk te nuanceren
bevonden: de Vossen worden niet massaal uitgezet, het ontbreken van 'toppre
datoren' heeft nauwelijks of geen consekwenties, de afname van de hondsdol
heidssterfte dient niet kunstmatig te worden gecompenseerd, afval en pluimvee
als voedselbron spelen slechts een bijkomstige rol.
Andere aspecten komen hierna aan bod.

6. 1. Het volksgezondheidsbelang

De hondsdolheid raakt nog maar goed en wel teruggedrongen of er wordt een
nieuwe kwaal in de actualiteit gebracht: besmetting met de Kleine vosselint
worm Echinococcus multilocularis. Het belang van de volksgezondheid wordt
van jagerszijde sterk uitgespeeld om de bestrijding van Vossen te legitimeren.
Het is nuttig ook hier een aantal feiten op een rijtje te plaatsen.

6. 1. 1. Hondsdolheid

Als er één zaak te leren valt uit de ganse hondsdolheidsgeschiedenis, dan is het
wel dat een zelfs geforceerde bejaging en bestrijding van Vossen niet helpt.
Precies daarom gaat alle aandacht sinds meerdere jaren naar de methode waar
daadwerkelijk heil van te verwachten valt: de orale immunisering.
Over de assisterende rol die de bejaging van Vossen in dat verband zou kunnen
spelen, zijn de meningen niet altijd onverdeeld. In elk geval mag er als vaststaand
van worden uitgegáan dat bejaging en zelfs intense bestrijding als maatregel op zich
zinloos is. Gezien Vlaanderen hoegenaamd met tot de 'behandelde regio'
behoort, is rabies als argument om Vossen te bejagen hier dan ook totaal irrele
vant.
Overigens dient het welslagen van de immuniseringsmethode niet in vraag
gesteld te worden wegens een tijdelijke en lokale heropflakkering. Deze noopt
weliswaar tot een zekere bijsturing van de techniek en uitbreiding van de
behandelde regio, maar mag absoluut geen aanleiding zijn voor al te voortva
rende en sensationele berichtgeving. In weerwil van sommige recente persbe
richten (zie o.m. Anon., 1996) lijkt de situatie ook voor de betrokken dienst van
het Ministerie van. Landbouw onder controle, en wordt zij hoegenaamd niet als
verontrustend laat staan alarmerend beoordeeld (Hallet, 1995 in litt.).
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In dit verband is het niet onbelangrijk erop te wijzen dat voor de oorzaak van
het wat verminderde succes naar Frankrijk (grensstreek) gekeken wordt. De
vaccinatie wordt er niet in alle besmette regio's zo rigoureus uitgevoerd, terwijl
ook (zelfs !) de 'cow-boys du renard' klaarblijkelijk niet in hun doel slagen.

Laat tenslotte, voor alle duidelijkheid, toch nog maar eens benadrukt worden
dat in België nog niemand is gestorven ten gevolge van een besmetting met het
hondsdolheidsvirus dat sinds de jaren zestig zijn intrede heeft gedaan.

6. 1. 2. Kleine vosselintworm

Ook bij de paniekzaaiende berichtgeving over de Kleine vosselintworm kunnen
wel wat vraagtekens geplaatst worden. Het weze gezegd en herhaald, dat het
hier hoegenaamd niet over een nieuwe ziekte gaat. Ziektebeelden, reeds meer
dan honderd jaar geleden beschreven, konden recent verklaard worden op basis
van wat inmiddels is bekend geraakt uit onderzoek.
Het zou dus verkeerd zijn te denken dat deze parasiet pas recent ergens in
Europa is opgedoken, en sindsdien onvermijdelijk in sneltreinvaart op onze
Vossen afkomt. Diersoorten, ook lintwormen, kunnen areaalsgrenzen hebben
die niet toevallig zijn en dan ook niet snel veranderen.

Het kan, het mag benadrukt worden, inderdaad ook anders. Met de toegeno
men vossendichtheid valt hiermee dus rekening te houden.
Toch enkele punten daarbij aanstippen. De tussengastheer voor de lintworm is
een (woel)muis. Aan de universiteit van Antwerpen loopt reeds vijftien jaar
onderzoek naar het voorkomen van allerlei virussen en parasieten bij inheemse 
muizen, a rato van ca. 1000 muizen per jaar. Van de vosselintworm zijn nooit
larvale stadia gevonden (me·d. Verhagen).
Bovendien heeft de Vlaamse overheid naar de toekomst toe in dat verband haar
verantwoordelijkheid reeds opgenomen, en een specifieke onderzoeksopdracht
uitgeschreven (zie ook verdèr).

De paniekzaaiende berichtgeving is, voor Vlaanderen althans, dan ook op zijn
minst voorbarig te noemen.
Overigens staat het hoegenaamd niet vast dat, in het geval de parasiet ook in
Vlaanderen zou worden aangetroffen, afschot en bestrijding van Vossen hoe
danook dé aan te bevelen maatregel zou zijn. Er is een gamma aan alternatieve
en preventieve maatregelen die zeker overwogen zullen moeten worden.
Misschien is het contact dat tussen mens en Vos optreedt via bejaging (o.m. via
de jachthond en de vossekadavers) precies één van de meest risicodragende
handelingen.

Ter overweging nog de volgende bedenkingen. Uiteraard verdient het volksge
zondheidbelang alle mogelijke aandacht - dit laat geen enkele twijfel. Toch valt
niet te ontkennen dat bepaalde risico's disproportioneel veel in de actualiteit
gebracht worden. Zonder enige afbreuk te willen doen aan de noodzaak om de
risico's inzake lintwormbesmetting (en hondsdolheid) goed in te schatten en
desgevallend te beperken, kunnen daarnaast zonder moeite tal van andere risi
co's van vergelijkbare aard geplaatst worden die weinig of geen aandacht krij
gen.
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Teken (ectoparasitaire spinachtigen) bv. kunnen bij de mens ernstige ziekten
overbrengen, die soms tot de dood leiden (hersenvliesontsteking, hartritme
stoornissen,...). Er bestaan aanwijzingen dat grotere zoogdieren (zoals ReeënJ
een niet-onbelangrijke plaats innemen in de ontwikkeling van de besmette
teken. Ook de reestand neemt in Vlaanderen de laatste jaren duidelijk toe. Het
zou echter toch niet ernstig zijn daarom meteen op te roepen tot massale ver
delging van Reeën.

Een ander voorbeeld betreft honden. Honden zijn n.iet alleen zelf ook een bron
van mogelijke parasitaire besmettingen naar de mens toe (o.m. met de Honde
lintworm Echinococcus granulosus), met soms ernstige gevolgen. Uit een recent
onderzoek van een Belgische verzekeringsmaatschappij (Anon., 1995) blijkt
bovendien dat jaarlijks in België alleen minstens 9000.ongevallen met honden
via de gezinspolis worden aangegeven. In ruwweg één derde daarvan gaat her
om hondebeten. Daarbij wordt geschat dat het aantal aangegeven beten slechts
ongeveer een tiende van het werkelijke aantal bedraagt (beten'aan de baas van
de hond of aan diens gezinsleden zijn immers niet in de cijfers terug te vinden).
Dit betekent nagenoeg 30 000 beten per jaar. De meeste van deze gevallen zijn
weliswaar niet zo ernstig, hoewel ook zeer zware verwondingen en zelfs dodelij
ke beten in de cijfers vervat zijn. Men kan de vraag stellen waarom de relatie
mens-~ier en de eraan verbonden risico's bij de hond zo totaal anders benaderd
en bejegend worden dan in het geval van de Vos.

6. 1. 3. De 'WHo-norm'

Tot slot van dit hoofdstukje nog enkele woorden over de zo vaak - verkeerd 
aangehaalde 'norm inzake vossendichtheid' vanwege de Wereld Gezondheids
Organisatie (WHO). Het past hier Nederlands vossenspecialist Mulder (1992) te
citeren, die over ditzelfde aspect een nota richtte aan de Koninklijke
Nederlandse ]agersvereniging (KNJV): .

"In discussies over de noodzaak van jacht op Vossen duikt voortdurend de
zogenaamde WHo-norm op. Aan de 'norm' wordt daarbij dan de uitleg ge
geven, dat de vossenstand overal zodanig bejaagd moet worden, dat niet méér
dan één Vos per 500 ha overblijft. Als we echter nagaan wat de herkomst en
bedoeling van deze norm is, blijkt dat die sterk verschilt van bovenstaande uit
leg. In rapporten van de Wereld Gezondheids Organisatie uit de jaren zeventig
wordt geconstateerd dat in gebieden waar jaarlijks twee vossen of minder per
1000 ha geschoten werden, de hondsdolheid verdween; in latere rapporten vyerd
dit cijfer overigens gecorrigeerd tot drie Vossen per 1000 ha. Wat de populatie- .
dichtheid was in die gebieden, is niet na te gaan, maar het ging steeds om groot
schalige landbouwstreken met lage dichtheden aan Vossen. Uit overwegingen
van volksgezondheid zou men overal naar zo'n lage vossenstand kunnen stre
ven. Direkteur Schneider van het WHo-centrum voor hondsdolheid heeft ech
ter, desgevraagd, verklaard dat de WHO het bovengenoemde afschotcijfer nooit
heeft bedoeld als advies of als norm voor de vossenstand in een gebied. Wel is
het zo dat het afschotcijfer, mits over vele jaren op betrouwbare wijze ge~egis

treerd, behulpzaam kan zijn bij het bepalen van de gebieden waar verbreiding
van hondsdolheid zal plaatsvinden en waar niet, mocht het arriveren.
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Nu de methode om hondsdolheid te bestrijden drastisch is veranderd, van beja
ging tot orale immunisatie, speelt de 'wHo-norm' (die dus nooit een norm of
advies was) geen enkele rol meer voor de volksgezondheid, laat staan voor het
natuurbeheer, waarop de norm ook wel eens van toepassing wordt verklaard."

6. 2. Het natuurbehoudsbelang

Vossen zouden een regelrechte bedreiging vormen voor tal van zeldzame soor
ten. Dit zou zijn voornaamste· basis vinden in het feit dat zij in onnatuurlijk
hoge dichtheden voorkomen.
Het weze evenwel herh~ald: er zijn voor het overgrote deel van Vlaanderen geen
aanwijzingen dat de vossenstand bij spontane stabilisering onnatuurlijk hoog
zou zijn (uitzondering inderdaad gemaakt voor enkele suburbane gebieden e.d.
- waar het aantal min of meer verwilderde honden en katten zonder twijfel ech
ter een veelvoud bedraagt van het aantal Vossen).

6. 2. 1. Zin en haalbaarheid van effectieve predatorenreductie

Als er al problemen met de overleving van prooisoorten zijn, heeft dit echter
alles te maken met het feit dat deze prooisoorten in ongunstige omstandig
heden leven, en dit door verschillende oorzaken. Vooral biotoopveranderingen
spelen daarbij een sleutelrol. Inderdaad kan de ongelukkige combinatie van een
normale vossenstand (gebaseerd op het klassieke vossemenu) met een uitge
dunde populatie van een bepaalde prooisoort, ertoe leiden dat de populatie
van deze zeldzame prooisoort als het ware de genadeslag krijgt.
Of in dergelijke gevallen predatorenreductie aanbevelenswaardig is, valt nog
sterk te bezien. Het is duidelijk dat de beste, 'structurele' oplossing er in zou
bestaan de leefomstandigheden voor de bedreigde prooisoort terug te verbe
teren. Predatorenreductie op zich kan alleen maar leiden tot het rekken van
een labiele situatie.

Een pertinente vraag daarbij is of wij het ons kunnen veroorloven dat, in af
wachting dat de biotoopverbetering gestalte krijgt, inmiddels misschien de
laatste exemplaren van de bedreigde soort worden gedood.
Wanneer jacht op zich geen doel is, maar alleen natuurbehoudsmotieven spe
len (soortbehoud), dienen voor het beantwoorden van een dergelijke vraag
vele aspecten bekeken te worden. Op welke schaal speelt dit eventuele uitster
ven zich af - op het niveau van een bepaald jachtrevier, of op landelijk of zelfs
internationaal niveau? Zijn er voldoende garanties dat de beoogde predatoren
reductie ook effectief zal lukken, en zij bv. niet het omgekeçrde resultaat ople
vert (zoals in sommige gevallen daadwerkelijk reeds is vastgesteld !). Is een
wezenlijke predatorenreductie mogelijk zonder ongewenste of onaanvaardbare
neveneffecten (verstoring andere, zeldzame soorten) en het gebruik van maat
schappelijk onaanvaardbare middelen (wildklem, vergiftigd aas) ?

Het is toch hoogst opmerkelijk dat een natuurbehoudsmotief tot predatoren
reductie uiterst zelden of nooit wordt ingeroepen vanuit de natuurbehouds
sector zelf. Men kan er toch bezwaarlijk van uitgaan dat de daarin betrokken
onderzoekers allemààl 'oogkleppen ophebben'.
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Het weze daarbij benadrukt, dat het telkens opnieuw aangehaalde geval van de
- 'negatieve' - predatie-invloed van Vossen op de Lepelaars in Nederland een
ecologische kritiek niet kan doorstaan. De broedende Lepelaars hebben zich:
zoals het hen ook past, in bomen of op eilanden teruggetrokken, en hebben geen
last meer van de Vossen. Wie echter overal Lepelaars wil hebben, zal natuurlijk
ook Vossen willen bestrijden. Wie overal Kieviten wil, zal alle bossen dienen te
kappen. Zeer veel hangt dus af van welk referentiebeeld men van 'de natuur'
heeft. .

6. 2. 2. Verbod op burchtverstoring

Een ander aspect dat binnen het hoofdstukje rond het natuurbehoudsbelang
ressorteert, is het actueel geldende verbod op de bouwjacht. Dit verbod vindt
zijn oorsprong in de geregelde cohabitatie van Vos en Das in dezelfde burcht.
Vlaanderen is één van de weinige streken waar het met de Das zo slecht gesteld
is, dat de soort er ook integraal beschermd is. In buurlanden als Frankrijk of
Duitsland hebben Dassen het statuut van gewoon jachtwild, of zelfs van
'schadelijk wild'. Uiteraard dat men daar dus niet moet verwachten dat de
burchten zouden beschermd worden. In Nederland, waar Dassen ook
beschermd zijn, wordt eveneens geijverd voor totale burchtbescherming. Ook
in Wallonië zijn dasseburchten al sinds midden de tachtiger jaren expliciet
beschermd. De soort doet het er na het stopzetten van de vergassingen stilaan
weer beter, zodat de noodzaak tot totale burchtbescherming er minder scherp
wordt gesteld. Met alle gevolgen vandien trouwens.

Het grote belang van onverstoorde burchten voor de Das is genoegzaam
bekend, alsook de vele voorbeelden waar dasseburchten compleet werden over
hoop gehaald (ook in Vlaanderen) om er Vossen uit te halen. Zoals de wetgever
al vele jaren verbiedt in kraaie- of eksternesten te schieten met het oog op de
bescherming van eventuele broedençle roofvogels, zo is thans de burchtbescher
ming noodzakelijk om Dassen van verstoring te vrijwaren.
Het heeft daarbij geen zin ruimtelijke zones te gaan afbakenen in functie van
gekende lokaties van dasseburchten. Het voorhanden zijn van onverstoorde
burchten, hoe oud ze ook mogen zijn, is een essentiële factor ten aanzien van
succesvolle dispersie en nieuwe vestigingen. Het kan toch niet de bedoeling zijn
de Das te gaan 'opsluiten' in het zuiden van Limburg. Bovendien zijn inmiddels
uit àlle Vlaamse provincies betrouwbare dassemeldingen bekend.

6. 3. Het privaat belang

Inzake privaat belang treden twee groepen nadrukkelijk op de voorgrond:
de jagers en de kleinveehouders.

6. 3. 1. Het jachtbelang

Wie zegt op Vossen te jagen omdat hij dat graag doet en de Vos als een niet te ver
smadentrofee-soort beschouwt, is eerlijk. Inderdaad kan de vossenstand, zoals
hoger reeds aangetoond, zonder veel problemen een jaarlijkse oogst verdragen.
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Daarnaast is ook reeds gezegd: Vossen zijn concurrenten voor de jager. Jacht
op Vossen komt de jacht op andere wildsoorten ten goede - zoveel is zeker.
Als zodanig zijn dit dan ook valabele argumenten om Vossen te bejagen of te
bestrijden.

Daarbij toch nog de volgende kanttekeningen.

- Vossen zijn natuurlijke predatoren en dragen aldus hoedanook in zekere
mate steeds bij tot de natuurlijke selectie van hun prooisoorten. Van de
meeste andere predatoren, in het bijzonder van de roofvogels, wordt dit
onderhand ook in jagerskringen al in grote lijnen aanvaard. Vanuit een
ecologische benadering behoren Vossen en roofvogels evenwel tot eenzelfde
categorie. Of is het inderdaad te verwachten dat bij verdere toename van
soorten als de Havik ook hier steeds frekwenter stemmen om' afschotvergun
ningen te horen zullen zijn?

- Vossen zijn, als uitgesproken jagers op muizen en Konijnen, een graag gezie
ne soort in bosbouwmiddens. Precies omdat deze prooisoorten al eens piek
densiteiten kennen, kunnen predatoren als Vossen daar 'nuttig' werk ver
richten. Het 'aftoppen' van dergelijke uitzonderlijk hoge dichtheden, ont
staan ten gevolge van bv. bijzonder gunstige weersomstandigheden, is inder
daad een bekend predatoreffe~t.

Deze tijdelijke piek-dichtheden kunnen bij deze soorten optreden omdat
zij zowat balanceren tussen de strategie van 'evenwichtssoorten' (met terri
torialiteit en voedselaanbod als belangrijkste sturende factoren) en 'plaag
soorten' (met dichtheidsonafhankelijk populatieverloop). (Deze aftopping
betekent evenwel niet dat de gemiddelde voorjaarsstand van de betroffen
soorten wordt verlaagd)

- Wie zegt Vossen te bejagen om in het najaar zelf meer ander wild ('nuts
wild') te kunnen oogsten, doet een uitspraak die steek houdt. Wie zegt
Vossen te bejagen om de stand - de voorjaars- of voortplantingsstand -
van een prooisoort te begunstigen doet een sterk gewaagde uitspraak. Hoger
is er reeds op gewezen dat in onze ecosystemen de invloed van een predator
in normale situaties niet van dien aard is dat de ~oorjaarsstand er wezenlijk
door beïnvloed wordt.
Over deze materie bestaat een bijzonder boeiende, maar vooral ook zeer uit
gebreide wetenschappelijke discussie. Deze discussie is nog lang niet af.
Recent onderzoek werpt hier en daar een nieuw licht(j.e) op enkele aspecten
van de zaak: misschien wordt in sommige gevallen tóch de voorjaarsstand
beïnvloed. De meeste onderzoeken hebben echter vooralsnog te kampen
met een onvoldoende lange - en bruikbare - onderzoeksperiode om er stevi
ge uitspraken te kunnen op baseren.
Wat er ook van zij, het volgende staat als een paal boven water. Oók in het
geval dat een predator als een Vos daadwerkelijk een reële invloed op de
voorjaarsstand van sommige van z'jn prooisoorten zou uitoefenen, moet
redelijkerwijs worden aangenomen dat de prooisoort er in normale omstan
digheden niet zal door worden uitgeroeid. Immers, beide soorten leven al
vele, vele eeuwen mét elkaar.
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In dit 'slechtste geval' gaat de Vos dus niet alleen met een deel van de rente
lopen (het oogstbaar overschot in het najaar), maar verlaagt hij bovendien
het kapitaal (verlaging voorjaarsstand). Dit snijdt dus tweemaal in het vleés
van de jacht, maar daarom niet in dat van het natuurbehoud! Vanuit een
natuurbehoudsinvalshoek is men waakzaam ten aanzien van het voortbe
staan van soorten, niet ten aanzien van de omvang van de eigen oogst. Er is
en blijft dus een wezenlijk verschil bestaan tussen, enerzijds, het waarborgen
van een jachtoogst, en, anderzijds, het behoeden van een soort voor uitster
ven.

6. 3. 2. Het belang van de kleinveehouders

Waar Vossen leven en mensen kleinvee houden op onvoldoende afgeschermde
plaatsen treedt onvermijdelijk af en toe schade op. Ook dit dient tot zijn nuch
tere proporties herleid te worden. Daarbij zijn meerdere puntjes aan te stippen.

Vooreerst dient gesteld dat het in hoofdzaak (er zijn ook uitzonderingen)'gaat
om situaties waarbij vooral de subjectieve belevingswaarde van het verlies, in
tegenstelling met de reële economische betekenis, zeer groot is.
Deze subjectieve beleving (o.m. het gevoel onrecht te zijn aangedaan) wordt
daarbij sterk gevoed door de alom verspreide - doch onterechte - idee dat de
Vossen werden uitgezet, en in abnormaal hoge aantallen voorkomen (men
gewaagt steevast van een 'plaag'). Wie deze waanbeelden verlaat, zal al veel vlot
ter de consekwenties van de aanwezigheid van Vossen aanvaarden. Wie in ons
klimaat tomaten wenst te kweken, bouwt een goede serre. Zonder serre is de
kans reëel dat de tomaten niet rijp geraken, of barsten door de regen. Wie.in
onze ecosystemen kippen wenst te kweken, bouwt een goed hok of plaatst een
gedegen omheining. Zonder hok of omheining is de kans reëel dat Vossen op
bezoek komen.

Vossenschade aan pluimvee wordt door velen klaarblijkelijk verbonden aan de
overtuiging dat er te veel Vossen zijn. Uit Nederlands onderzoek bleek echter
dat er geen verband kon worden aangetoond tussen het aantal Vossen dat in
een streek leeft, en de frekwentie of mate van schade. Behalve, inderdaad, het
verband: geen Vossen, geen schade. Dit beteKent dat in een gebied de vossen
stand hoog kan zijn, terwijl de schade gering is, en omgekeerd komt het voor
dat bij geringe vossedichtheid toch geregeld schade optreedt. Men heeft dan te
doen met een 'specialist'. Een gericht' afschot van die ene specialist zal dan veel
efficiënter zijn dan verwoede pogingen om een ganse populatie over een groot
gebied te reduceren (met het risico bovendien dat die ene specialist ontkomt).

Wil men de Vos dus niet totaal uitroeien - wat toch geen enkele partij die een
zekere redelijkheid wil in acht nemen nu nog zal durven te bepleiten - dan zal
men de zaak anders moeten oplossen. Een gedegen voorlichting naar de kip
pel1houders e.d. toe,.met correcte achtergrondinformatie, kan ongetwijfeld
reeds veel problemen voork6men. In sommige gevallen is een zekere vergoe
ding uit het wildschadefonds misschien te overwegen.
In elk geval, ook over de Vlaamse context van dit aspect zal binnen afzienbare
tijd meer klaarheid komen, gezien het eveneens een onderzoeksonderwerp is in
het recent gestarte vossenproject van de overheid.
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Tot slot van dit aspect nog enkele woorden over het fenomeen van de zogenaam
de 'surplus kil/int: het doden van zeer veel dieren (kippen,...) zonder dat deze
worden opgegeten. Dit gedrag wordt algauw als 'moordlustig' en 'bloeddorstig'
bestempeld. Er is echter een veel minder sensationele uitleg voor.
Het gaat in wezen alleen maar om een sterke prikkeling van het roofdierinstinct,
als reactie op het feit dat de predator in onmiddellijke confrontatie komt met tal
rijke, paniekerige prooien die niet weg kunnen vluchten. Zelfs de tamste Huiskat zal
zich zonder enige twijfel binnen de kortste keren tot een felle rover ontpoppen,
mocht ze in een afgesloten kale ruimte vol met schichtige muizen worden gedropt.
In de natuur komt zoiets in de regel niet voor: van zodra één of hooguit enkele
dieren worden gepakt, vluchten alle andere weg. Een uitzondering bestaat in de
hoedanigheid van op de grond en in kolonie broedende vogels, in het bijzonder
wanneer het om witte vogels gaat en het een donkere nacht is. In die omstan
digheden kunnen ook in de natuur al eens veel dieren op zeer korte tijd door
een Vos worden gedood. Mogelijk houdt dit gedrag ook enig verband met het
feit dat Vossen voedselvoorraden aanleggen.
Wat we daaruit dus dienen te onthouden is niet dat de Vos een uitzonderlijk
moordlustige rover is (en daarom des te meer zou dienen bestreden te worden),
maar wel dat een kippenhouder er inderdaad alle belang bij heeft zijn dieren in
een veilig onderkomen te huisvesten.

7. Eindconclusie

Er is vermoedelijk geen enkele andere wilde diersoort in Vlaanderen die zo
sterk en telkens opnieuw in de belangstelling komt als de Vos. Vossen hebben
blijkbaar felle verdedigers, maar ook felle tegenstanders. Het is jammerlijk dat
beide partijen elkaar al te vaak met.ongenuanceerde feiten, misvattingen en loze
veronderstellingen naar de kop gooien. Om daarin enige klaarheid te brengen,
is het o.m. nodig een duidelijk onderscheid te maken in de diverse betrokken
belangen. Alleen een analytische benadering laat toe belangenvermenging te
onderkennen. Bovenstaand artikel wil daartoe een bijdrage zijn.
Daarbij dient te worden opgemerkt dat de kernideeën van onderhavige analyse
reeds vier jaar eerder werden geformuleerd (Van Den Berge, 1992). Ondanks
voortdurende verdachtmakingen rond uitzettingen en oproepen tot bewijzen
daartoe, zijn ook de stellingen in dat verband alle overeind gebleven.

De voornaamste vaststellingen inzake de globale problematiek zijn:

- de uitbreiding van de vossenpopulatie in Vlaanderen is perfect langs natuur
. lijke wijze verklaarbaar;

- voor de veronderstelde grootscheepse uitzettingen van Vossen of andere
manipulaties van die aard zijn er hoegenaamd geen relevante aanwijzingen
voorhanden;

- naar de volksgezondheid toe is er in Vlaanderen momenteel geen enkel pro
bleem met de Vossen; het ligt niet direct in de verwachting dat daar snel ver-
andering zal in komen; .
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- de spontane evenwichtsdichtheid van de Vossen stelt voor het natuurbe
houd in Vlaanderen zo goed als nergens enig probleem;

- in het kader van de wettelijke bescherming van de Das is een totale burcht
bescherming een noodzakelijke consekwentie;

- de beste oplossing voor het voork6men van schade aan kleinvee bestaat in
het voorzien van een gedegen hok of afsluiting; het succes van alternatieven
valt niet te garanderen, of deze zijn maatschappelijk niet aanvaardbaar (uit-
roeiing); .

- een vossenpopulatie kan een zekere jaarlijkse jachtoogst zonder veel proble
men verdragen; jacht op Vossen komt bovendien de jacht op andere wild
soorten ten goede;

- of er daarom op Vossen moet of mag gejaagd worden, hangt af van de plaats
die men de jacht wil toebedelen. Deze plaats is het voorwerp van een maat
schappelijke discussie. Concreet naar de Vos toe dient daarbij o.m. de ecolo
gische rol van natuurlijke predatoren in beschouwing genomen te worden;

Het uiteindelijke punt waar het om draait is dus het jachtbelang, en de maat
schappelijke positie daarvan. Inzake de bejaagbaar- en/of bestrijdbaarstelling
van de Vos is het aan de politieke overheid een beslissing nemen. Het spreekt
voor zich dat zij daarbij over objectieve informatie moet kunnen beschikken.
Het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer wil daarvoor garant staan, en heeft
daarom ook het reeds eerder genoemd onderzoeksproject uitgeschreven. Het
heeft o.m. de bedoeling het voorkomen van de Vos in Vlaanderen verder te
documenteren, de vossenpopulatie te screenen op besmetting met de vosselint
worm, en inzicht te krijgen in populatiedynamische factoren die in de Vlaamse
context relevant zijn naar andere belangengroepen toe (o.m. schade aan pluim
vee). Het is de bedoeling dat daarbij in alle sereniteit en objectiviteit ook een
beroep zal kunnen gedaan worden op de medewerking van o.m. de jagerij.
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Samenvatting

De Vos Vulpes vulpes in Vlaanderen:
inventarisatie en synthese van de belangrijkste knelpunten

Het is een opvallend verschijnsel dat de populatie van de Vos Vulpes vulpes in
Vlaanderen het voorbije decennium sterk is uitgebreid, zowel in areaal als in
dichtheid. Parallel daarmee is ook de discussie omtrent de positie en het beheer
van de soort sterk aangewakkerd. Een analytische benadering van de problema
tiek is noodzakelijk om de respectievelijke belangen van de betrokken sectoren
eenduiding te kunnen-afbakenen. Daarbij gaat het in hoofdzaak om de jacht, de
kleinveehouderij, het natuurbehoud en de volksgezondheid.
De plaatselijk spectaculaire toename van de Vos in Vlaanderen heeft geleid tot
een stroom van veroilderstellingen en geruchten. De vele hardnekkige verhalen
O,ver massale uitzettingen van Vossen in Vlaanderen missen elk bewijs van
waarheid en zijn op grond van meerdere redenen totaal ongeloofwaardig.
De Vlaamse vossentoename is te kaderen in een Westeuropees vastgesteld feno
meen. De precieze oorzaken daarvan zijn niet duidelijk. Het lijkt om een trend
breuk in de populatiedynamiek van de soort te gaan, nadat op vele plaatsen de
doorgedreven vervolging in het kader van de rabiesbestrijding vervangen is
geworden door de techniek van de orale immimisatie.
Het feit dat het om een spontane populatiedynamiek gaat, in plaats van om een
door 'ecologisten' veroorzaakte onnatuurlijke toestand, is op zich niet onbe-
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langrijk ten aanzien van de subjectieve beleving bij schadegevallen.
Op basis van de zeer uitgebreide internationale literatuur die over de Vos
bestaat, is het mogelijk verregaande stellingen te formuleren aangaande de c~~

sequenties'van de verhoogde vossenaanwezigheid in Vlaanderen. Het mag
daarbij als vaststaand beschouwd worden, dat het jachtbelang erdoor geschaad
wordt, meer bepaald door de optredende concurrentie tussen jager en natuur
lijke predator.
Het heeft er alle schijn van dat de motivering tot vossenbestrijding zich in de
huidige omstandigheden tot dat belang beperkt. Een recentelijk gestart onder
zoeksproject, in opdracht van AMINAL en uitgevoerd aan het RUCA in samen
werking met het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer, wil daarin verdere
klaarheid brengen.
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Summary

The fox Vulpes vulpes in Flanders:
inventory and synthesis of the major bottlenecks

It's a striking fact that the fox Vulpes vulpes population in Flanders has been
increasing very strongly during the last decennium. both in area as in density.
Parallel to this. the discussion about position and management of the species
has been stimulated heavily. AD analytical approach of the matter is necessary
to distinguish clearly the several interests of the sectors involved. The major
issues at stake are hunting, poultry farming. nature conservation and public
health.
The locally spectacular increase of fox numbers in Flanders has been leading
to a gauge of suppositions and rumours. However. the many persistent stories
about artificial introductions do lack any prove of accuracy. and are very
implausible because of several reasons.
The Flemish fox expansion fits in a phenomenon recorded all over Western
Europe. The exact causes are unclear. It seems to be a result of a 'tendency
fracture' in fox population dynamies. ever since heavy persecution of the
species, in order to eradicate rabies, was replaced by the oral immunisation
technique at several places.
The fact that we are dealing with a spontaneous phenomenon. in stead of an
unnatural situation fixed by 'ecologists', is not unimportant in relation to the
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subjective perception by those who have fox dammage.
Taking into account the very wide internationalliterature about foxes, it is
possible to put forward some far-reaching statements about the consequencés
of the increased fox population in Flanders. One can consider it as a matter of
fact, that hunting interest is being damaged, especially by the competition
between game keeper and natural predator.
Actually, it seems to be quite certain that the legitimate reasons for fox persecu
tion boil down to only that interest. In order to throw light on the whole issue,
an investigation project has recently been started under the authority of the
Ministry of the Flemish Community (AMINAL), and is .being executed by the
University of Antwerp (RUCA) in cooperation with the Institute for Forestry
and Game Management. .
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.Inte·rnationale ontwikkelingen inzake
het behoud van de genetische

diversiteit van inheemse bomen
en struiken.

J. Van Slyeken
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Deze tekst werd voorgedragen als inleiding tot de discussie 'samenwerking en inter
nationale ontwikkelingen' in het kader van de studiedagen: 'De toekomst van
inheemse bomen en struiken', Stichting Bronnen, Berg en Dal (N), 6 en 7 september
1995. Hij werd aangepast aan de recente ontwikkelen sinds september 1995.

1. Inleiding

Genetisch materiaal van bomen en ook struiken heeft de mens reeds lang
geboeid. Bij de vele volksverhuizingen en veroveringstochten werden zaden,
stek- en entmateriaal zorgvuldig vervoerd om ze in de nieuwe nederzettingen
of overwonnen gebieden terug aan de groei te krijgen.
Meer recent, namelijk vanaf de laatste eeuwwisseling, werd intens aandacht
besteed aan het genetisch materiaal van deze boomsoorten die belangrijk waren
voor de houtproductie: er werden belangrijke inspanningen geleverd om her
komsten te evaluëren en het beschikbare genetische materiaal te gebruiken in
veredelingsprogramma's om meer productieve, ziekteresistente, hoogkwalita
tieve bomen, bestanden en bossen te creeëren.
Via rechtstreekse uitwisselingsprogramma's tussen de onderzoeksinstellingen
werd dit genetisch materiaal bekomen. Stilaan werden deze meer en meer op
een gecoördineerde wijze georganiseerd. Bekende voorbeeldenw zijn de IUFRü

initiatieven rond douglas, Westamerikaanse balsempopulier, wintereik.

Vanaf de jaren tachtig groeide een algemene bekommernis om het oorspronke
lijk genenmateriaal en het behoud van de globale genetische rijkdom. Immers,
naast grootschalige ontbossing ten behoeve van industrialisatie, woonuitbrei
ding, landbouw, en de afnemende bosvitaliteit, werden de oorspronkelijk po
pulaties bovendien vervangen door de aanplant van hoogproductief, vaak uit
heems materiaal. Dit heeft ertoe geleid dat het autochtoon genetisch materiaal
in de meeste gevallen zeldzaam geworden is.

Deze bekommernis werd voor de eerste maal duidelijk geformuleerd tijdens de
eerste Ministeriële Conferentie over de bescherming van de bossen in Europa,
gehouden te Straatsburg in december 1990.
Deze eerste Ministeriële Conferentie bereidde immers 6 resoluties voor die
betrekking hadden op onderwerpen die een verhoogde samenwerking vereisten
om effectief de noodzakelijke bescherming van de bossen te stimuleren.
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Van dan af werden diverse initiatieven genomen om het behoud van de geneti
sche diversiteit op internationaal niveau te verzekeren. Wij zullen deze diverse
acties hierna bespreken. ..

2. De Straatsburg Resolutie nr. 2 (S2):

Instandhouding van genetische hulpbronnen met betrekking

tot het bos (december 1990)

Over deze Resolutie zal tamelijk uitgebreid worden gerapporteerd, omdat zij
aan de basis ligt van latere initiatieven.

Het algemeen objectief van deze resolutie, die door de meeste landen en de
Europese Unie, waaronder België, werd ondertekend, is het behoud van de
genetische diversiteit, die een essentieel onderdeel uitmaakt van het menselijk
erfgoed.

2. 1. Argumentatie

Om op Europees niveau tot actie over fe gaan werden volgende argumenten
geformuleerd:
- de ernst van de bedreiging voor de verarming of wijziging van de genetische

diversitei t,
- de kosteloze rijkdom die vervat zit in de intraspecifieke variabiliteit van de

Europese soorten en die te wijten is aan de ruime natuurlijke verspreiding,
gekoppeld aan een brede waaier van ecologische omstandigheden,

- de erkenning dat het gebruik van genetisch verbeterd materiaal uiterst belang
rijk is bij bebossing en ht;rbebossing, vooral dan met betrekking tot de hout
productie.

2. 2. Voornaamste werkingsprincipes

De te bewaren variabiliteit is de totale genotypische variabiliteit (tussen soor
ten, rassen, individuen) en niet alleen de variabiliteit van individuele genen.

Rekening houdend met het voorgaande, moet in-situ instandhouding beoogd
en geïntegreerd worden in het bosbeheer. Maar ex-situ bewaring onder vorm
van verzamelingen van genotypes alsook de bewaring van zaden, in vitro en
andere complementaire middelen. mogen niet verwaarloosd worden.

Het behoud van de genetische diversiteit van bosboomsoorten, die momenteel
van secundair belang zijn, moet vooreerst en als algemene regel verzekerd wor
den door het behoud van bosecosystemen en zeldzam.e boomsoorten.

De specifieke middelen tot de instandhouding van genetische hulpbronnen die
nen geruggesteund te worden door nationale aanbevelingen inzake bosbouw
kundige te,hnieken, die tenminste dienen toegepast in het openbaar bosdo
mein. Deze aanbevelingen kunnen maatregelen inhouden die o.a. betrekking
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hebben tot de bescherming van de genetische hulpbronnen tegen genetische
pollutie of verarming in zones aangeduid als van bijzonder belang, het aanwen
den van voldoende diversiteit in de keuze van soorten bij be- en herbebossing,
het bijhouden - op zijn minst voor de openbare bossen - van de exacte identi
teit van het gebruikte verjongingsmateriaal, ...

2. 3. Naar een instrument tot samenwerking voor het behoud
van de genetische diversiteit van Europese bossen.

Om tot de implementatie van deze resolutie te komen werd vooropgesteld dat
een functioneel, maar vrijwillig instrument van internationale samenwerking
dient opgericht te worden vanuit de bestaande relevante organisaties om de
inspanningen en initiatieven die genomen worden op nationaal en internatio
naal niveau te ondersteunen en uit te breiden (dit wordt in een latere fase
EUFORGEN - zie verder).

3. De Ministeriële Conferentie van Helsinki
-

over de bescherming van de Europese bossen (juni 1993)

Deze Ministeriële Conferentie had enerzijds tot doel de opvolging van de reso
luties van Straatsburg te bespreken en anderzijds een aantal nieuwe initiatieven
te nemen, nl. de Helsinki-resoluties (Hl tot en met H4).

3. 1. De opvolging van de Straatsburg Resolutie S2

Gedurende qe tijdspanne tussen de Straatsburgconferentie en deze werd door
de· nationale en internationale coördinatoren voor de diverse S-resoluties een
duidelijker beeld van de actuele toestand verkregen en werden ook de doelstel
lingen en acties concreter geformuleerd.

J3. 1. 1. Objectieven

De argumenten en objectieven werden opnieuw geformuleerd, dit maal ade
quater en rekening houdend met de reële bedreigingen van de genetische rijk
dom.

Er dienen dringende acties te worden ondernomen die de in-situ en ex-situ
instandhouding combineren om volgende redenen.
- Natuurlijke verjonging van gemengde bestanden wordt meer en meer ver

vangen door aanplantingen van monoculturen.
- Geografische transfert van bosbouwkundig teeltmateriaal komt frequent voor.
- Een beperkt aantal hoogproductieve soorten, elk vertegenwoordigd door

slechts enkele veredelde variëteiten, wordt frequent gebruikt bij be- en herbe
bossing.

- Als gevolg hiervan kunnen landrassen en lokale ecotypen verdwijnen of
hybridiseren met het ingevoerde bo'sbouwkundig teeltmateriaal.

MEDEDELINGEN 'BW 105 BOSBOUW



- Bijkomende bedreigingen zijn de verdere ontwikkeling van de bevolking
(urbanisatie, dammen, wegen, recreatiegebieden, ... ), de veranderingen in de
atmosfeer die deels te wijten zijn aan antropogene emissies (zure regen, br~ei
kaseffect).

3. 1. 2. Acties

Om voornoemde redenen dienen de volgende accenten gelegd te worden.

- Eenvoudige en lange termijn effect beogende methoden dienen aangewend te
worden. De hoogdringendheid laat immers niet toe te wachten op ideale
wetenschappelijke antwoorden, maar er dient rekening gehouden te worden
met de totale beschikbare kennis op genetisch, ecologisch en economisch
gebied.

- Daarom wordt in-situ instandhouding, volledig geïntegreerd in het bosbe
heer, vooropgesteld. Dit is immers goedkoop en maakt een voortdurende
aanpassing aan het evoluerende milieu mogelijk, uitgezonderd echter voor
zeer kleine populaties en bij snelle en drastische veranderingen in het milieu.
Voor de meest verspeide boomsoorten zal het netwerk tot instandhouding
maximaal 1 % van de totale oppervlakte van de bossen innemen en zal het
bovendien verzoenbaar zijn met de houtproductie.

- Specifieke acties moeten genomen worden tot het in-situ behoud van volledig
representatieve bosecosy.stemen en tot het ex-situ behoud van de neven
boomsoorten en de zeldzame boomsoorten.

- Aanvullende maatregelen dienen genomen in openbare bossen via beheers
maatregelen en bosbouwkundige praktijken om het behoud van de biodiver
siteit te verzekeren.

3. 1. 3. R€;eds bekomen resultaten

Er werd een 'Working Committee' opgericht en een internationale opvolgings
commissie werd geïnstalleerd die tijdens drie meetings een lange termijnplan
ning uitwerkte. Hieraan werd o.a. een rondvraag gekoppeld met betrekking tot
het bestaan en de inhoud van elke actie die als specifiek doel het lange termijn
behoud van de genetische hulpbronnen had, een inventaris van de soorten of
populaties die reeds bedreigd zijn met uitsterven of verarming en de prioritei
ten die per soort dienen gelegd te worden m.b.t. toekomstige programma's
inzake geneninstandhouding.

Uit deze rondvraag komen interessante conclusies naar voren. De meeste
instandhoudingsinitiatieven kaderen in bestaande veredelingsprogramma's,
natuurbehoudsprogramma's of onder de vorm van geselecteerde zaadbestan
den. De meeste in-situ programma's worden gekoppeld aan een andere functie:
zaad- ofhoutproductie en natuurreservaat. Middellange en lange termijn pro
gramma's zijn echter zeer zeldzaam of zeer recent.

Er werd een voorstel geformuleerd voor het opstarten van 4 pilootprojecten
voor netwerken tot de instandhouding van genetische hulpbronnen. Deze heb
ben tot doel de specifieke problemen te onderkennen enerzijds van soorten die
onderworpen zijn aan intensieve veredelingsprogramma's, zoals dl? fijnspar,
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anderzijds van niet veredelde en bedreigde soorten zoals de kurkeik.
Deze eerste geselecteerde set van soorten omvat eveneens verschillende model
len van ruimtelijke verspreiding en bestuivingsmechanismen:
- windbestuivers en sociale boomsoorten· (fijnspar, kurkeik)
- windbestuivers en nevenboomsoorten (zwarte populier)
- insectenbestuivers en asociale boomsoorten: Rosaceae zoals Prunus avium en

andere edele loofboomsoorten van dit type.

Er wordt gewerkt aan een instrument voor Europese samenwerking via de EU

(DG VI), FAo-departement bosbouw en IBPGR (International Board on Plant
Genetic Resources), nl. een soort 'European Cooperative Programme on Forest
Gene Conservation' (zie verder).

3. 2. De Helsinki Resoluties 1 en 2 (H1 & H2)

De Ministeriële Conferentie van Helsinki had niet alleen tot doel de invulling
van de Straatsburgresoluties te evalueren en aan te vullen. Er werden eveneens
een aantal nieuwe resoluties voorbereid. Immers door enkele internationale
gebeurtenissen zoals de val van het IJzeren Gordijn, de UNCED conventie van
Rio in 1992 over de biologische diversiteit, Agenda 21 en de Framework
Convention on Climatic Change, werden nieuwe thema's naar voor geschoven.

De doelstelling van de Helsinki Conferentie was dan ook deze gebeurtenissen
en engagementen te vertalen naar de Europese bosecosystemen, met de nadruk
op een duurzaam bosbeheer.

3. 2. 1. De Helsinki Resoluties die betrekking hebben tot de genetische diversiteit.

Hl: Algemene richtlijnen votlr een duurzaam beheer van de Europese bossen.

Met betrekking tot het behoud van de genetische rijkdom zijn volgende en
gagementen van belang:

- De genetische selectie, zoals gebruikelijk in Europa, zal niet louter de pro
ductie-eigenschappen beogen ten koste van het aanpassingsvermogen, uit
gezonderd dan voor specifieke kulturen waarbij intensieve zorgen bescher
ming kunnen bieden tegen schade.

- Inheemse soorten en lokale herkomsten moeten, indien geschikt, de voorkeur
krijgen.

Het gebruik van soorten, herkomsten, variëteiten of ecotypen buiten hun
natuurlijk verspreidingsgebied dient ontmoedigd te worden wanneer hun
introductie belangrijke, waardevolle inheemse ecosystemen, fauna en flora
kunnen bedreigen. Ingevoerde soorten kunnen echter gebruikt worden wan
neer hun potentiële negatieve gevolgen onderzocht zijn en over een voldoende
tijdspanne zijn geëvalueerd en wanneer zij meer voordelen bieden dan de
inheemse soorten in termen van houtproductie en andere functies. Wanneer
echter ingevoerde soorten gebruikt worden ter vervanging van lokale ecosyste
men, dienen voldoende maatregelen genomen te worden om tezelfdertijd de
inheemse flora en fauna te beschermen.
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H2: Algemene richtlijnen tot het behoud van de biodiversiteit
van de Europese bossen.

Omwille van het feit dat de rechtstreekse of onrechtstreekse menselijke activi
teiten in bossen kunnen bijdragen tot een afname van de intraspecifieke varia
biliteit, soortendiversiteit en ecosysteemvariabiliteit en dat de biologische diver
siteit eveneens de basis vormt voor genetische verbetering van soorten en varië
teiten van technisch en economisch belang dienen volgende acties te worden
gepland:

- het behoud van de genetische hulpbronnen ofbosboomtaxa, zowel deze die
normaliter worden geëxploiteerd omwille van economische doeleinden, als
deze die als zeldzaam beschouwd worden (hierbij wordt verwezen naar S2).

- de verwerving van voldoende kennis over de stand van zaken en de behoeften
voor het beheer van bedreigde, zeldzame of representatieve biotische elemen
ten in bossen, rekening houdend met de bescherming van bedreigde bos
boomsoorten en ecosystemen in de formulering van_de nationale boswetge-
vingen. .

3. 2. 2. De opvolging van de Helsinki-resoluties

Tijdens het follow-up proces van de Helsinki Conferentie werden criteria en
indicatoren opgesteld ter evaluatie van een duurzaam bosbeheer (Pan
European Round Table Meeting - Brussel - maart 1994 en The Forest Expert
Level Follow-up Meeting ofThe Helsinki Conference - Genève - juni 1994).

Onder thema vier betreffende de instandhouding, het behoud en de verhoging
van de biologische diversiteit in bosecosysteinen, vinden we volgende indicato
ren terug:

- wijziging in aantal en percentage van bedreigde soorten in relatie tot het to
tale aantal bossoorten,

- veranderingen in de verhouding van bestanden beheerd voor het behoud en
gebruik van genetische hulpbronnen (genenreserves, zaadbestanden, enz.),
differentiatie tussen inheemse en ingevoerde soorten.

4. EUFORGEN - European Forest Genetic Resources Programme

4. 1. Opdracht

Terwijl tot nu toe op de ministeriële conferenties werd gepleit voor de oprich
ting van een instrument voor Europese samenwerking met weliswaar een dui
delijke vraag tijdens de Helsinki Conferentie aan de EU, FAO en IBPGR, werd
in september 93 te Rome EUFORGEN opgericht door de FAO en IBPGR ter invul
ling van de Resolutie nr. 2 van Straatsburg. De inspanningen van de EU komen
straks ter sp rake.

EUFORGEN heeft als taak meegekregen het vergemakkelijken en het uitbreiden
van de inspanningen op nationaal en internationaal niveau ter promotie en

BOSBOUW 108 MEDEDELINGEN IBW



coördinatie van:
- in-situ en ex-situ methoden tot behoud van de genetische diversiteit van

de Europese bossen,
- de uitwisseling van vermeerderingsmateriaal,
- de monitoring van de vooruitgang in deze domeinen.
Tenslotte wil EUFORGEN een coördinerende rol vervullen bij de voorbereiding
van voorstellen tot financiële ondersteuning in het kader van de Eu-verorde
ning 1467/94 (zie verder).

De voordelen van deze structuur (FAO en IBPGR) zijn de reeds bestaande erva
ring en het brede spectrum van internationale contacten op het gebied van bos
bouw, landbouw en plattelandsontwikkeling van deze moederinstellingen.
IBPGR kan immers putten uit de ervaring van het European Cooperative
Programme for Crop Genetic Networks (ECP/GR). Bovendien wil EUFORGEN
complementair zijn aan de activiteiten van de verschillende IUFRo-netwerken.

Het basisprincipe van EUFORGEN is dat de activiteiten van het programma wor
den uitgevoerd door instellingen van de staten-leden. De gemeenschappelijke
middelen worden beperkt gehouden en dienen enkel om de algemene coördi
natiekosten en de kosten van meetings te dekken. De samenwerking in net
werkverband moet resulteren in een toegevoegde waarde bovenop de individu-
ele programma's en onderzoekers. .

4. 2. Instrumenten

De diverse instrumenten en hun taak binnen EUFORGEN worden hieronder
vermeld.

4. 2. 1. Netwerken van genetische hulpbronnen

Er wordt voorgesteld om het programma op te starten rond de vier pilootnet
werken van S2. Andere netwerken kunnen ontwikkeld worden als een voldoen
de aantal landen bij het programma aansluiten.

De netwerken zullen onder andere:
- een inventaris opmaken van de toestand betreffende de genetische hulpbron

nen van de betrokken soort,
- een Europese databank ontwikkelen,
- informatie verwerven van, en ter beschikking stellen aan alle deelnemende

landen,
- de uitbouw van genenreserve-bossen promoten in elk land,
- ex-situ genenbanken plannen indien noodzakelijk,
- gepaste strategiën ontwikkelen tot behoud van de betrokken soorten.

De netwerkdeelnemers zullen elkaar regelmatig ontmoeten om:
- prioriteiten vast te leggen,
- gemeenschappelijke activiteiten te organiseren,
- gezamenlijke projekten voor te bereiden, voor te leggen aan nationale en

internationale financiëringsinstanties,
- onderzoeksbehoeften te identificeren,
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- overeenstemming te bereiken over de ontwikkeling van een databank, het
ontwikkelen van descriptorlijsten en een minimum aantal descriptors, enz.,

4. 2. 2. Het internationaal secretariaat

Dit wordt gehuisvest door IBPGR. Het Management Committee bestaat uit
twee vertegenwoordigers van de FAO en twee van het IBPGR en zal technische
en wetenschappelijke ondersteuning bieden aan het secretatriaat.
Inmiddels werd op 26 januari 1995 een EUFORGEN-coördinator aangesteld.
Zijn opdracht bestaat uit:
- logistieke steun verlenen aan de netwerken,
- het secretariaat verzorgen van de netwerk-meetings,
- de binding verzorgen met de nationale coördinatoren,
- het voorbereiden van de verslagen van de netwerk-meetings,
- het verzamelen en verspreiden van relevante informatie naar de deelnemende

landen,
- de contacten verzorgen met het Management Committee.

4. 3. Huidige stand van het EUFORGEN-programma

Momenteel zijn meer dan dertig Europese landen aangesloten bij EUFORGEN.

Van de vier netwerken hielden er reeds drie een eerste netwerk-meeting:
Populus nigra-netwerk in Izmit (Turkije), october 1994,Quercus suber-netwerk,
Rome, december 1994, Picea abies-netwerk, Starà Lesnà (Slovakije), maart 1995.

De huidige stand in elk deelnemend land van (de problemen rond) de instand
houding van de betreffende soort werd opgemaakt. De doelstellingen van elk net
werk werden geformuleerd, afspraken rond de descriptors en databases werden
gemaakt, de onderzoeksnoden werden gedefinieerd en voorbereidingen werden
getroffen om gezamelijke voorstellen ter financiëring door de EU te formuleren.

Voor Populus nigra wordt momenteel een programma ingediend bij de EU ter
financiëring via het Vierde Kaderprogramma (FAIR).

Een eerste netwerkmeeting voor de 'Noble Hardwoods' is gepland eind maart
1996 te Escherode, Duitsland.

De verslagen over deze meetings werden inmiddels gepubliceerd door
EUFORGEN, bovendien worden regelmatig de activiteiten gerapporteerd in de
IPGRI-News letter for Europe (International Plant Genetic Resource Institute).

Tenslotte kwam het 'Steering Committee', samengesteld uit de nationale
EUFORGEN-coördinatoren een eerste maal bij.een in Sopron, Hongarije, in
November 1995. D.aar werd eveneens beslist het vijfde netwerk 'Social
Hardwoods' op te richten. Onder de bevoegdheid van deze werkgroep vallen de
sociale boomsoorten zoals beuk en eik.

Er werd eveneens afgesproken om rond de economisch niet belangrijke,
bedreigde boom- en struiksoorten studiebijeenkom~tenen internationale con
tacten te promoten onder de vleugels van EUFORGEN.
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5. De Eu-verordening nr. 1467/94 van 20 juni 1994

De inspanningen inzake S2 van de EU, die eveneens de diverse resoluties van
Straatsburg en Helsinki ondertekende, resulteerde in de verordening 1467/94
van 2o"juni 1994 inzake de instandhouding, de karakterisatie, de verzameling en
het gebruik van genetische hulpbronnen in de landbouw, meer bepaald door.in
deze verordening, naast landbouwgewassen, dieren en micro-organismen,
eveneens de bosbouwsoorten op te nemen.

Deze verordening heeft volgende doelstellingen.

5. 1. Informatie en overleg

De lidstaten worden verplicht minstens éénmaal per jaar technische, economi
sche en fiminciële gegevens betreffende het onderwerp van de verordening aan
de Europese Commissie te verstrekken.
De Commissie op haar beurt neemt het bijhouden van een inventaris op zich
en stimuleert de informatie-uitwisseling over de individuele kenmerken van de
beschikbare genetische hulpbronnen en volgt het beleid, de situatie en de ten
densen met betrekking tot deze materie op. Zij zorgt eveneens voor de uitwisse
ling van gegevens en voor de uitbreiding en verbetering van de maatregelen via
organisatie' van studiebijeenkomsten, nascholingscursussen, uitwisseling van
deskundigen, studiereizen en wetenschappelijke en technische expertises.

5. 2. Specifieke acties

Volgende acties worden voorzien: "
- nationale acties, gecoördineerd ep communautair niveau,
- de opstelling en de uitvoering van actieprogramma's ter ondersteuning of

complementering van de in de lidstaten opgezette activiteiten.

5. 3. Specifiek actieprogramma inzake genetische hulpbronnen in de landbouw

5. 3. 1. Doelstellingen:

Het actieprogramma heeft een looptijd van vijf jaar en heeft tpt doel potentieel
waardevol plantaardig en dierlijk genetisch materiaal in de Gemeenschap in
stand te houden, te karakteriseren, te documenteren, te ëvalueren, te verzame
len en te gebruiken, en tenslotte de desbetreffende activiteiten te verbeteren.
Deze doelstellingen moeten worden verwezenlijkt via coördinatie, aanvulling
en uitbreiding van bestaande acties in de lidstaten. Het subsidiariteitsbeginsel is
op alle acties van toepassing. Voor de uitvoering hiervan worden de kosten
geraamd op 20 miljoen ECU.
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5. 3. 2. Toepassingsgebied

Het programma heeft betrekking op de instandhouding, de karakterisatie, de
verzameling en het gebruik van plantaardige en dierlijke genetische hulpbron
nen die momenteel op het grondgebied van de Gemeenschap voorkomen en
zonder bijzond~remaatregelen waarschijnlijk verloren gaan. Materiaal van alle
aard komt in aanmerking, zoals cultivars en inheemse rassen, landrassen, kwe
kersmateriaal, collecties van genotypes en wilde soorten. Zowel actief materiaal
als materiaal in rusttoestand (zaden, embryo's, sperma, stuifmeel) als ex-situ en
in-situ collecties komen in aanmerking. Voorrang wordt gegeven aan soorten
die economisch belangrijk zijn en aan acties die gericht zijn op de diversificatie
van de landbouwproductie, de verhoging van de productkwaliteit en de verbe
tering van de milieuzorg.

5. 3. 3. De activiteiten

Volgende activiteiten worden gestimuleerd:
- inventarisatie,
- instandhouding, documentatie en informatie-uitwisseling,
- evaluatie en gebruik.

Hiertoe moet voor elke soort volgende fasen één voor één worden afgewerkt:
- opstellen van een werkplan, karakterisering van de collecties,
- evaluatie (secundaire karakterisering),
- sorteren van de collecties (doublures, lacunes),
- rationalisatie van de collecties,
- aanschaf (verzameling) van genetische hulpbronnen.

Een eerste oproep tot indienen van voorstellen werd gelanceerd in december
1994. Minstens volgende twee projecten werden ingediend.

Conservation, characterisation, collection and utilization of rare European noble
hardwood timber species genetic resources.

Aantal partners: 14

Betrokken soorten: Acer pseudoplatanus, Acer platanoïdes, Acer campestre,
Fraxinus excelsior.

Doelstellingen:
- bescherming van de nog bestaande natuurlijke in-situ populaties,
- verzameling voor ex-situ bewaring (zaad, zaailing-aanplantingen, zaadboom-

gaarden met geënt materiaal),
- aflijning van de ecologische streken voor gemeenschappelijke instandhou

dingspopulaties,
- optimalisatie van de combinatie in-situ en ex-situ bewaring.

Coordination for conservation, characterisation, collection and utilization of
genetic rèsources of European Elms

Aantal partners: 12
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Betrokken soorten: Ulmus minor (Mil!.), U. glabra (Huds.), U. laevis (PaIl.)

Doelstellingen:
- op korte termijn (4 jaar): karakterisatie en bewaring van meer dan 1000 klo

nen, die representatief zijn voor de genetische diversiteit, de aanleg van proef
vlakken en de evaluatie van klonen,

- op langere termijn: het samenbrengen van informatie uit de geplande testen,
het bepalen van een gemeenschappelijke strategie voor de instandhouding en
gebruik van genetische hulpbronnen van olm. Uiteindelijk zal een verzame
ling aangelegd zijn van 2000 klonen en wordt een sterke uitbreiding verwacht
van het sortiment waardevolle inheemse klonen, die een belangrijke bijdrage
zullen leveren tot de overleving van de soort en ook zullen leiden tot het her
gebruik van deze boomsoort.

Deze beide projecten werden echter niet ontvankelijk verklaard voor onder
steuning door de EU .

6. Tot slot

Er werd getracht op een objectieve wijze verslag uit te brengen over de inter
nationale ontwikkelingen en hierbij gepaard gaande samenwerkingsverbanden
tijdens de laatste jaren.Volgende opmerkingen rijzen ech~er in verband met
voormelde evolutie.

- De internationale samenwerking wordt momenteel'enkel gestimuleerd voor
en beperkt ~ich t.ot nu toe vooral tot de economisch interessante boomsoor
ten (EUFORGEN-netwerken, Eu-verordening). Zij dient dringend ~itgebreid

tot de.economisch niet interessante boom- en struiksoorten, die echter een
belangrijke ecologische functie vervullen.

- Internationale samenwerking is noodzakelijk. Ieder land dient echter ook
zelf zijn prioriteiten te leggen in samenwerking met de buurlanden. Immers
boom- en struiksoorten kennen geen kunstmatige landsgrenzen. België'
(Vlaanderen en Wallonië), Nederland en Duitsland dienen in dit verband
dringend gezamenlijke projecten op te starten en er de nodige middelen
voor vrij te maken (Grensmaas, Euregio Scheldemond, ... ).

Internationale samenwerkingsverbanden mogen zich niet beperken tot pro
jecten tussen wetenschappelijke instellingen, ook de N.G.O.'S moeten hier actief
worden bij betrokken.
De internationale beweging 'Pro Silva' kan hier een belangrijke voortrekkersrol
spelen, vooral dan in het kader van het in-situ behoud van de genetische bron-

. nen.
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bosontwikkeling en bosecologie

bosbehoud, bosuitbreiding en bosbescherming

standplaatsonderzoek

bosboomveredeling en selectie

genetisch onderzoek

houtkwaliteit en houtproduktie

houttechnologie

lucht-, water- en bodemverontreiniging iJ.v. het bos

natuurontwikkeling in bossen

wildbeheer en jacht

populatieonderzoek van wildsoorten

ziekteproblemen bij wild en vis

zoetwatervisteelt en onderzoek

visbestanden en visbeheer

wild- en visbeheer i.f.v. natuurbehoud

landschapsontwikkeling iJ.v. wildbeheer

natuurtechnische maatregelen aan waterlopen iJ.v.

visbestand en natuurontwikkeling




