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dooierzak met fyto
plankton. Vanaf de
zesde dag eten ze
zoöplankton van
verschillende grootte
klassen. AangezIen het In
voldoende aantal
kweken van de Juiste
fyto- en zoöplank
tonsoorten (als vaedseI
voor de kwaboollarven tijdens deeerste1eIIenswekBn) Inde lI8IaIW'
het grootste probleem wordt beschre\'eIl vormt dit de grooISl8
uitdaging binnen dit projeet. Teneinde een oplossing te vinden voor dit
probleem werd een eigen experimentele kweek van algen (0 a
Chkxella en 5cenedesmus sp.) en zoetwatelratIfe (Brochtonus
coJyclflorus) opgestart.
In ons project zullen de kwabaallarven (die In januari 2000 aangekocht
zullen worden) tijdens de eerste vijf dagen gevoed worden met de
verschillende algen uit de eigen kweek. Tijdens het volgende stadium
(vanaf dag 6) zullen zoetwoterrotlferen toegediend worden. Later (vanaf
dag 12) zullen Artemlo (PekeIl<reeflje) en Daphnla (ZoetwatervIo)
gebruikt worden als voedsel. Op deze manier zal ge1racht worden de
kwabaallarven minstens 1wee moonden te loten overleven en groeien

In een Intensieve kweekJnstallotie. waarna ze In vijvers
zullen geplaatst worden In de viskwekerij te Unkebeekvoor
een verdere natuurlijke opkweek.

: VOOIi erel Ing van

De Kwabaal Loto Joto Is waarschijnlIJk sinds meer dan 20 joa
ullgestorven In het VIoomse Gewest. Aan de baSIs hlelvan liggen
vermoedelijk het onbereikbaar worden van typische poolgron
den en een V9lSIeChterde water- en hobltalkwolttelt. AangezIen

er momenteel oonzlenlijke Inspanningen worden geleverd om deze
knelpunten op te lossen kon er In de toekomst gedochtworden oon een
her1ntroductie van deze vtssoort lIOIgens de Internat1onole rtchltijnen van
het IUCN. Het Invullenvan de niche (toppredator) diedeKwaboollnnam
In looglandrMeren (zools vele waterlopen In het VIoomse Gewest) Is
belangrijkvoor de Iokole ontwikkeling van een 9IIenwlchtigevtsgemeen
schop. Noostde hobltotgeschlklheid en het popuIotIegene1lh aspect
(voor dit Iootste werd reeds een 1WOL.-projectopgestort opdrochtgever
Afdeling Bos en Groen. uitvoerder Labo voor Aquatische Ecologie 
K.U.Leuven) Is het over VOldoende proefdieren beschikken een
noodzakelijke voorwaarde voor een geslaagde her1n1roductie. Het doel
van dit nieuw oon het IBW opgestarte onderzoek Is dan ook de nodige
kennis te vergaren om de Kwabaal onder gecontroleerde omstandig
heden te kunnen kweken.
Door een grondige literatuurstudie en enkele studIeverblIjven In het
buitenland zal getracht worden vertrouwd te raken met de gebruikte
technieken. Vanuit deze ervaring kan de bestaande kweekJnfras1ructuur
van de viskwekerij te Unkebeek geoptimaliseerd worden voor Kwabaal.
Er zullen broeddieren en broedjes aangekocht worden In het buiten
land. Enerzijds zal gepoogd worden de broeddieren zich
zowel natuurlijk als kunstmotlg (door afstrijken) te loten
voortplanten. Anderzijds zal de Idemtoon gelegd worden
op de opkweek van de jonge broedjes In vijvers evenals In
een broedinstallatie onder gecontroleerde omstandighe
den.
In natuurtljke omstandigheden voeden kwabaallarven
zich gedurende de eerste vijf dagen na resorptie van de
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en W8st4lJocmse_11 1999. en r1fM4chI ><lrI (I&SChocnd zood (on/doal ><lrI vrucht<IeIen
en "'Of~"'oIgiiQllii)... r1fM4chI nog fll81 ge/<Bnd
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Opverzoek van een lOkalevogelasIelhou
der opende het IBW In Geraardsbergen
op 29 december 's avonds loot nog de
deuren om onderdaken accommodatie
te bieden aan een groep enthousiaste
vrijwilligers om een vijftigtal met olie
besmeurde zeevogels In 't sap te steken.
Deze dieren. voornamelijk Zeekoeten en
enkele Alken. werden opgeraapt op de
Bretoense kust na de ramp met een
zoveelste olietanker. met het vliegtuig
overgevlogen naar België. en hier
verdeeld over diverse vogelasIeIs. van
deze dieren zijn er thans nog een dertigtal
Inleven.

Vlaanderen. een voordracht gegeven over de autochtone houtige
planten in het RLWH. De regionale televisie WN was bereid enkele minuten
zendtijd te vullen met deze problematiek. Dot de filmploeg niet voorzien
was van aangepast schoeisel (zie foto). bewijst dot er nog veel werk aan de
winkel is.
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pjang HlbaJ. boswochter en 0f9alls0t0r lOl de
~ h het RU'.fi wordt geïnteMewd
door ww CN9f de recente oogst lOl autochtone
zoden. Gelukkig had PIerre een voorraad
(g/OeChelMIe. met etik9t er oog aan) /oenen thuis
om de lItnpIoeg til de nood te hejlen ~ de
oohteqOlld 99fl lcaol<terIstieke hoog woatl 0 o.
oog de Iaursklg lOl EenstijJtg9 meIcbom en
Koroo/meldoorn voorkomt (Crotoegus x
SlbsphoeoICeQ. de lfOllg6'8 CrCJloE9JSx kyI1ostyloj.

Op weg n"r meer "r,pr,nkelQk inheem,e b,men en "ruiken
Dot natuur vervangbaar is. net zools je een nieuwe auto of televisie

koopt als de oude niet meer deugt. beschouwen velen als een
evidentie. Een oude houtl<ant kappen lijkt compenseerlbaar te zijn
door het aanplanten van een nieuwe. eventueel zelfs op een

andere plaats. Nochtans goot er bij dit kappen heel wat verioren : in de
eerste plaats het aanpassingsvermogen van de planten aan de plaatselij
ke groeiomstandigheden. vastgelegd In de genen na vele generaties
notuuriijke selectie. Door hetverwijderen van eikenhakhout met stoofomtrek
van 20 m of meer. zools er nog In Umburg voorkomen. Is het genetisch
erfgoed met een mogelijke ouderdom van meer dan 1000 jaar voorgoed
vertoren. Bovendien staan slechts weinigen erbij stil dot het plantsoen
verkrijgbaar In de handel meestal van verre en vrij ongedefinieerde
herkomst Is. Auto's en televisies komen dikwijls ook van heel ver. zonder aan
kwaliteit te moeten inboeten. misschien zelfs In tegendeel. Planten zijn
daarentegen inherent verbonden met hun groeiplaats via hun genetisch
kapitaal.
In het Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels (RLWH) en Vlaamse
Ardennen (RLVA) en in het ECologisch Impulsgebled IJzervaliei zijn er nog
uitzondertIjk en zelfs onverwacht vele autochtone genenbronnen van
houtige planten aanwezig - zools blijkt uit inventarissen van de laatste twee.
drie jaar. Deze verdienen niet enkel een grondige bescherming: dit najaar

werden. in samenwerking met o.m.
afdeling Bos en Groen. VLM.
natuurverenigingen. en RL van deze
bomen en struiken 001< zaden en
vruchten geoogst om hieruit
plantsoen op te kweken. Via het
toekomstlige oonplanten van dit
plantsoen In de streek van herkomst.
krijgt de veiligstelling van het
genetische patrimonium een stevig
duwtje in de rug.
Senslbillsering Is een noodzakelijke
stap In het behoud en gebruik van
de autochtone genenbronnen. Zo
werd onlangs door Chrts Rövekamp.
één van de Inventariseerders van
autochtone bomen en struiken in


