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Bosanemoon en klimop: twee soorten die

Duurzaam gemarkeerde en zorgvuldig geïnventariseerde proefvlakken zijn heel be-

duidelijk toenemen, in het bijzonder in de

langrijk om op lange termijn veranderingen in de vegetatie op te volgen en invloe-

onbeheerde bosdelen.

den vast te stellen van factoren zoals klimaatwijziging, verzurende en vermestende
deposities of gewijzigd beheer. Verspreid over het zuidelijke deel van Meerdaalwoud liggen 22 dergelijke proefvlakken, waarvan de coördinaten 14 jaar geleden
door onze terreinmedewerkers zijn vastgelegd. Op deze locaties was de vegetatie
reeds in 1954 een eerste keer geïnventariseerd, om een vegetatiekaart van deze omgeving uit te geven (Dethioux 1959). Een eerste herinventarisatie in 2000 toonde aan
dat plantensoorten die gevoelig zijn voor bodemverzuring, bij voorbeeld eenbes en
slanke sleutelbloem, sinds 1954 duidelijk achteruit gegaan zijn. Door de geleidelijke
omvorming van het middelhout naar hooghout was het bos ook donkerder geworden. Hierdoor zijn lichtbehoevende plantensoorten, zoals bij voorbeeld bosviooltjes,
schaarser geworden (Baeten et al. 2008).
In het voorjaar en de zomer van 2014 werden deze proefvlakken opnieuw onderzocht. In 9 van de 22 proefvlakken was tussen 2000 en 2014 gekapt, terwijl in de
overige 13 proefvlakken geen spoor van recent bosbeheer zichtbaar was. Van de 13
onbeheerde proefvlakken liggen er 8 in de integrale bosreservaten van Pruikenmakers en Everzwijnbad. In geen van de 9 beheerde proefvlakken is een eindkap uitgevoerd, maar de ingrepen hadden een variabele intensiteit. In een proefvlak met
beuken werd een forse dunning uitgevoerd, terwijl in de ongelijkjarige bestanden
met eiken eerder kleine groepen of individuele bomen gekapt werden. Deze set van
proefvlakken is dus bijzonder geschikt om de impact van bosbeheer op bosplanten
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liep licht terug (zie Tabel 1). De ingrepen waren dus over het alge-
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meen niet zeer intensief en de gaten in het kronendak groeiden na
de kap vrij snel terug dicht. In de onbeheerde proefvlakken nam de

bedekking van de boomlaag, en in mindere mate ook die van de struiklaag, verder
toe. In de 8 proefvlakken die in bosreservaat gelegen zijn, is de spontane dynamiek
voorlopig gering. In de bosreservaten van Meerdaalwoud sterven slechts geleidelijk
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aan bomen af en zijn windworpen voorlopig nog zeldzaam.
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wel beheerde proefvlakken.

De soorten die de meest uitgesproken veranderingen in frequentie van voorkomen
of bedekking vertonen, zijn weergegeven in Tabel 3. Soorten die vooruitgaan door
kap hebben een uiteenlopend profiel. Enerzijds zijn er de typische forse en competitieve, lichtminnende soorten, zoals bramen, framboos en grote brandnetel. Het
aantal proefvlakken met grote brandnetel gaat achteruit in onbeheerd bos, maar
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Links boven: Fraai hertshooi is één van die
lichtminnende soorten die na kappingen
opnieuw opgedoken is.

Rechts boven: Bosanemoon en kleine
maagdenpalm zijn aanzienlijk toegenomen in het onbeheerde bosreservaat
Pruikenmakers (Meerdaalwoud).

Bij de exploitatie worden bovendien ook ‘gaten’ in het strooiseltapijt gemaakt, bijvoorbeeld bij het uitslepen van bomen, waar dergelijke soorten van profiteren.
Tot een derde groep behoren bosveldkers, ijle zegge, pitrus en waterpeper. Deze
soorten wijzen op bodemverdichting als gevolg van het gebruik van zware machines. Daardoor dringt het neerslagwater moeilijker in de bodem en ontstaan tijdelijke plassen die voor deze soorten gunstig zijn.

Bosanemoon houdt van onbeheerde bossen
Een aantal soorten heeft geen boodschap aan verstoringen en houdt het liefst van
koele, donkere bossen. Deze soorten worden getypeerd als ‘stresstolerant’ (Grime et
al. 1988). Daarbij bedoelt men niet de stress van plotse zware verstoringen, maar de
stress van een constant lage lichthoeveelheid door de hoge schaduwdruk die struiken en bomen opleggen. Deze soorten hebben strategieën ontwikkeld om hiermee
om te gaan. Ze ontwikkelen zich zeer vroeg in het voorjaar om de schaduw te ontlopen (bosanemoon, muskuskruid, speenkruid) of ze zijn wintergroen (kleine maagdenpalm). Daar staat tegenover dat deze soorten, in tegenstelling tot vele lichtminnende soorten in bossen, meestal niet goed in staat zijn om zich te verbreiden: ze
vormen weinig zaden, die zwaar zijn en niet lang in de bodem overleven.

Van deze soortengroep is bosanemoon de meest algemene in onze proefopzet: bosanemoon is aanwezig in 19 van de 22 proefvlakken, een gelijk aantal als in 2000. De
gemiddelde bedekking nam echter toe van 32 % in 2000 tot 42 % in 2014. Splitsen
we de proefvlakken waarin werd gekapt af van de onbeheerde proefvlakken, dan
blijkt dat de bedekking van bosanemoon fors is vooruitgegaan in de onbeheerde
proefvlakken (van 26 % in 2000 naar 40 % in 2014), maar veel minder in de proefvlakken waarin gekapt is (van 40 % in 2000 naar 44 % in 2014). In het onbeheerde
bos gaat de bedekking van bosanemoon in 2014 de richting uit van de bedekking
die in 1954 werd gemeten (48 %), in de beheerde proefvlakken was de bedekking
in 1954 aanzienlijk hoger (58 %). In die beheerde percelen waar de bedekking van
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de boomlaag sterk is teruggelopen, daalde de bedekking van bosanemoon zelfs of
bleef ze gelijk (Figuur 1). Op plaatsen waar de overscherming door bomen constant
hoog bleef, steeg de bedekking van bosanemoon (Figuur 1). Waarnemingen in andere bosreservaten in het zuiden van Vlaanderen, zoals Zoniënwoud en Hallerbos,
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proefvlakken in Meerdaalwoud, waarvan 8
in onbeheerd bosreservaat, 5 in ander bos
dat onbeheerd bleef tussen 2000 en 2014
en 9 in bos waar kleinschalig gekapt werd.
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