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Uit onze resultaten blijkt de meerderheid van de popula es in een minder goede toestand te verkeren.
Zo is de gene sche varia e binnen de popula e van het Klein Schietveld (Antwerpen) opmerkelijk laag,
ondanks de groo e van het leefgebied. In Landen vormen het kleine leefgebied en de geïsoleerde ligging
een knelpunt voor het voortbestaan van de popula e. De toestand van andere popula es is minder
kri ek, maar ook niet op maal. Ook daar stelden we een beperkte gene sche varia e, een kleine
eﬀec eve popula egroo e, een beperkte genenuitwisseling of een combina e van deze factoren vast.
Een drietal popula es doen het ogenschijnlijk wel goed, maar vertonen tekenen van sterke dri , een
daling in popula egroo e of een daling in immigra e uit andere popula es.
Op basis van dit onderzoek formuleerden we aanbevelingen voor het beheer van de onderzochte
popula es. We konden ook de meest geschikte bronpopula es aanduiden voor de herintroduc e van
rugstreeppad in de Zwinstreek..
Karen Cox
Meer lezen?
Toestand van Vlaamse rugstreeppadpopula es op basis van gene sche data
Gene sche beoordeling van poten ële bronpopula es rugstreeppad voor herintroduc e in Zwinstreek
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Het INBO voert jaarlijks een bosvitaliteitsinventaris uit. Hieruit blijkt dat in 2015 21,5% van de bosbomen in
Vlaanderen beschadigd was. Beschadigd wil zeggen dat de boom meer dan 25% bladverlies vertoont. Het
bladverlies kan vrij plots gebeuren (bv. door bladvraat) of het gevolg zijn van jarenlange a akeling
(kroonster e). De oorzaken van vitaliteitsverlies zijn bio sch (schimmels, insecten…) of abio sch
(luchtverontreiniging, weersomstandigheden, standplaatsfactoren…). Ook het terreinbeheer kan schade
veroorzaken.

Het aandeel beschadigde bomen is hoger dan gemiddeld bij zomereik, Corsicaanse den en de categorie
‘overige loo oomsoorten’, waarvan o.a. zwarte els, es en ruwe berk deel uitmaken.
Het percentage beschadigde bomen neemt licht toe in vergelijking met de voorgaande jaren (20,8% in
2013 en 21,1% in 2014).
Heidi Demolder , Geert Sioen
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