Editoriaal
Beste lezer,

Sinds onze vorige nieuwsbrief is er op wettelijk vlak heel wat veranderd. Bosreservaten als apart wettelijk statuut bestaan niet meer: ze zijn samengevoegd met de natuurreservaten tot één nieuw statuut van ‘erkend natuurreservaat’. Niettemin blijft
het concept van onbeheerde bossen waar men de spontane ontwikkeling kan opvolgen en bestuderen wel herkenbaar bestaan.

Officieel zijn het nu ‘erkende natuurreservaten met natuurstreefbeeld onbeheerde
climaxvegetatie’. Aangezien dat niet zo goed in de mond ligt stellen we echter voor
om dit specifieke type van reservaten verder te benoemen met de term ‘bosreservaat’. Zo blijven we, zowel qua concept als qua naamgeving, aansluiten bij de praktijk
en traditie zoals ze al vele decennia bestaat in heel wat Europese landen. Het blijven
die reservaten waar wetenschappelijk onderzoek een prominente rol blijft spelen.
Bijkomend voordeel is dat we ook de naam van onze nieuwsbrief niet hoeven te
veranderen…

Want voor de rest verandert er heel weinig: wij blijven er de spontane ontwikkeling
van de vegetatie en de bosstructuur opvolgen. We blijven ook linken leggen tussen
deze ontwikkelingen en de bijhorende biodiversiteit, door gerichte inventarisaties
van kevers, mossen,… Dat dit onderzoek steeds weer nieuwe waardevolle inzichten
oplevert die direct hun nut bewijzen in de praktijk van natuur- en bosbeheer wordt
– dat durven we wel beweren - ook in deze nieuwsbrief weer duidelijk geïllustreerd.
Zo stelden we heel wat veranderingen vast, ook in bossen als Hallerbos waar je op het
eerste gezicht weinig dynamiek vermoedt. Sommige van deze veranderingen gaan
ook tegen alle verwachtingen in (en dan wordt het pas echt interessant), zoals de opvallende toename van bosanemoon in verschillende reservaten of de plotse terugval
bij de jonge esdoorns. Ook het keveronderzoek leverde weer nieuwe vondsten op en
ook op vlak van paddenstoelen zijn er interessante bevindingen.

Kortom, weer voor elk wat wils. Dus wensen we jullie naar goede gewoonte weer
veel leesplezier. Let wel, misschien is dit wel het laatste papieren exemplaar van deze
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Kris Vandekerkhove

Met al uw vragen en suggesties (voor
onderzoek, nieuwe reservaten, etc…)
kan je ook mailen naar:
bosreservaten@inbo.be.
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