Editoriaal
Beste lezer,

Alweer is een jaar voorbij. Een jaar waarin we onze kennis rond spontane dynamiek
in onbeheerde bossen, en ook de biodiversiteit die eraan gebonden is, weer wat hebben verruimd. In deze nieuwsbrief lichten we er een aantal resultaten uit, die hopelijk
ook u kunnen boeien. In het Walenbos konden we zien hoe niet alleen de vegetatie
maar het gehele bos langzaam maar zeker aan het veranderen is onder invloed van
een stijgende grondwatertafel. In het Zoniënwoud blijken de oude beuken in het
bosreservaat nog steeds heel productief te zijn, en konden we ook vaststellen dat
kleine ‘bruto’ veranderingen vaak grote ‘netto’ verschuivingen maskeren. Als dat als
Chinees klinkt voor u, raad ik u zeker aan om het artikel zelf te lezen.

Verder in de nieuwsbrief naar goede gewoonte ook veel informatie over de biodiversiteit van onbeheerde bossen : doodhoutkevers en paddenstoelen passeren weer de
revue. Voor het eerst gaan we daarbij ook buiten de strikte grenzen van de bosreservaten kijken. We maakten een overzicht van de kennis over soortenrijkdom van wat
vaak ‘beheerafval’ wordt genoemd, en stelden vast dat kruinresten en stobben heel
rijk zijn aan soorten. Zeker in beheerde bossen zijn ze essentieel voor het behoud van
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Kortom, u merkt het, wat ons betreft alleszins weer een boeiend en interessant afge-
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de ervoor dat er middelen werden vrijgemaakt om een team van veldwerkers en onderzoekers voor het bosreservatenonderzoek uit te bouwen. Maar hij was vooral ook
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vertrouwen gaf om het onderzoek vorm te geven. We zullen hem heel hard missen.

kan je ook mailen naar:
bosreservaten@inbo.be

Deze nieuwsbrief willen we dan ook graag aan hem opdragen.

Namens het onderzoeksteam,

Kris Vandekerkhove
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