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De Leie ~erooren!

In Juli vorig jaar schreven we In deze rueuwsbrief dot er duidelijke signalen
waren die erop wezen dat een herstel van de visstand op de laie niet
valledig utopisch Is. Visbestandsopnomes In 1996 hadden ImmelS
aangetoond dat er op 2 van de 23 onderzochte plaatsen terug visleven
aanwezig was. Toen waren er enerzijds pollutteresistente vlssoorten
aangetroffen onder de stuw te Menen (Paling. Dr1edoomige stekelbaars.
Giebel en BlankVoom) en anderzijds te Deinze (9 soorten) ter hoogte van de
Oude laleonn van waaruit water van betere kwalitert de leie bereikt.
DramatiSCh. doch veelzeggend nieuws over het herstel van de visstand op
de leie bereikte ons vlo een artikel in 'la pêcheur Belge' (oktober 1999)
waarin bericht werd over een massale vissterfte op de lele te Wometon. net
voorbij de tooigrens in Wallonië. Volgens het bericht bedroeg de sterfte
verschillende tonnen waaronder BlankVoom. Rietvoom. Brasem. Zeelt.
Karper. Boars en Snaek.. Bovendien waren ook watervogels het slachtoffer
van de verontreiniging waarvan de oorzaak onbekend bleef. Ook deze
berichten waren signalen die bevestigden dot stille~esoan de leie terug
perspectieven bood voor het herstel van de
visstand.
Een en onder Is O.I. vooral toe te schr1jven aan de
zuIveringsinspanningen die In Frankrijk geleverd
+
zijn. In het kader van het lopend onderzoek noor
poUuentoccumulotie biJ Paling werden er tussen
+
19 en 26 september 2000 experimentele
+
bevlsslngen uitgevoerd op de laie. Er werd vooral
gevist met behulp van fuiken. De bedoeling was
vooreerst na te gaan of er Paling kon bemonsterd
+
worden. zodat desgevallend vlo analyse van het
YiSV1ees de immissietoestond van polluenten
+
zoals zware metalen. pesticiden en PCB's in kaart
+
kon gebracht worden. Op het traject taalgrensAstene werden vier plaatsen bemonsterd. Op
alle plaatsen werd vis aangetroffen. in Wervik en
wevelgem werd zelfs zeer veel viS aangetroffen.
Ter hoogte van Kuume was er zo goed als geen
vis aanwezig. drie van de viJf soorten zijn enkel
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De Europese Unie heeft een richflijn uitgevaardigd waarbij
VOOf een aantal secunoore boomSOOrten een VElfPlicht
h6fl<0mstcertificoat zol vereist worden. De uttvaadiging
VCI1 deze richtlijn zou momenteel Impliceren dot in
Vlaanderen enkel nog plantsoen VCI1 buitenlandse
6fl<ende hefl(()rnSten VOOf de meeste soorten zou kunnen

oangep/a1tworden.

Om een eigen bevooooding VCI1 de VIoamse mar1ctin de
toekomst te voorzien. is het dus nocig e1itebomen en
e1ttebestanden te inventaiseren. Het goot om de
volgende soorten : Gewone esdoorn. Ruwe en Zachte
Berk. HoogbeUt. Zwate en GIOuwe els. Zomer- en
'Mnter1i'lde. 'Me dJs locotieS kent VCI1 bovenstocnde
soorten met bomen cia aan een aon1d economische
criteria voldoen. zoals een goede stamvorm en
goeikracht. don kumen zij dl melden aan het IBW. of aan
de lokale boswachter. Inden u een fox verstuurt : groog
een strotenp/Crl bijvoegen met situemg VCI1 boom ol
bestond. en niet te vergeten uw adres en
teleIoonm.mmer. Ook de mek*'lg ol het vermoedelijk ol
don niet om autochtoon moteriOOI gaat. is VOOf ons

nuttig. Alvast bedonktVOOf u medewelking I
COI1lOCtpelsOO1 "
Kaan cax.1eI.: 054-43 71 11 ; lax: 054-41 lJ8 96
&ffiQiI : Kaen.Cax@Ii'I.WXroclet9nbe

aangetroffen in een fuik aan de monding van een zijrMertje (de Heulebeek) wat hier don ook wellicht als ver1dor1ng geldt. In 0eselgem zien we don weer
een duidelijke stijging In aantal en soortendlvelSltelt. Het hoogste soortenaantalis terug te vinden In de meest stroomopwaartse zone. nl. te wervik. In
totaal werden op het hogervermelde traject 15 vlssoorten aangetroffen.
Men mag der-halve spreken van een historische vooruitgang voor de vissen
van de Vlaamse L.eie. Een grote stop In de goede r1chting. moor toch nog
ver van het oo!spronkelijk vlsbestand. In het kader van het bepalen van de
referentietoestonden voor onze water10pen loopt momenteel op het IBW
een studie naar historische beschr1jvlngen van de vlstand van onze
woter1open (studie I.o.v. de afdeling Water). UIt deze studie blijkt o.o. dat de
visstand op de lele (vooral don het deel stroomafwaarts Astene) bestond uit
Zeeprik. /Wer. Bittervoorn. BlankVoom. Brasem. Winde. Zeelt Karper.
Kwabaal. Paling. nendoomlge stekelbaars. Regenboogforel. RMerdonderpad. Snoek. Grote en Kleine modderkruiper. Snoekbaars. Pas. Boars.
Zonneboors en Bot.
Nieuw voor de lale (In vergelijking met de
'hlstortsche' toestond) zijn alvast de Giebel. de
+
+
Grondel en de Driedoomige stekelbaars. En ook
+
de Blauwbondgrondel. waarvan de aanwezig+
heid ol in maart 1997 op de Rekkellngebeek
(Deinze) vastgesteld werd. blijkt als exoot nu ook
het lelebekken verder te koloniseren.
+
+
Weldra zal de hengelaar zijn plaats aan de oever
+
van de leie terugvinden. Nu nog de resultaten van
het polluentonderzoek In Paling otwachten om te
weten 01 de vissen uit de lale ol don niet consu+
meerboar zijn.

+

+

+

+

+
+

~1()eetju - Het IBW verruimt zijn horizonten
De kogel ls dOor de k6fl< . in Geraardsbergen kon
een gebouwencomplex van de vroegere Swedish
Match oon de ov6fl<ont van de huidige IBWvestiging in de Goverstroat definitief aangel<ocht
worden. donk zij de gulle portemonnee voo de
Afdeling Bos en Groen. Nu nog even wachten tot
ales netjes is ingericht. en don komt opnieuw meer
ademruimte vaar het onstuitbaar-groeiende
personeelsbestad ...

Nieuws van het reservaat 'de IBWpelouse'
snds kort heeft het IBW een heuse mVC0kX>9 in

zi"

rc.ngen en dot zullen we geweten hebben : n onze

'pelouse' die we sinds enkele jaren een
natuurvriendelijk mooibeheer geven (zie
Nieuwsbrief juli 1999) ontdekte Ruben WoUeyn
terstond een poa bijzondere paddestoelen. Naast
de Kabouterwosploot was de meest spectocuJoire
vondst de \Yeidewosploat - een regelrechte Rodelijstsoortl Misschien
kunnen we nu toch
stilocrl overwegen een
'reservootstalus' aan te
vragen voor onze

voortlin.

Vestiging Groenendaal
Duboislaan 14
1560 Groenendaal-Hoellaart
Tel 02-6570386
Fax 02~57 96 82

Conloctpersonen :
CIo.Jde 8elpare. &mail: Cloude.8eIpoI19@tin.vtoondeien.be

Tel.: 02-6570386
GeertGoemans. &mail: Geetf.Goemals@IIn.vtoondeien.be
S\ienVriefinck. e-moi: S\Ien.\llieUnck@tln.vtoa1deren.be

Wetenschapsweek in Vlaanderen:
Dit jaar was de Vlaamse Wetenschapsweek aan Zijn
vierde editie toe.
Ven 23 tot en met 27 oktober openden universiteiten.
hogescholen en wetenschappelijke instellingen hun deuren
VOOf leerfingen van de derde en de vierde graad secundair

onderwijs. Tijdens deze dogen kregen de leeriingen de kans
om in de huid van een wetenschapper te kruipen en zo
interactief deel te nemen aan wetenschappelijk
onderzoek. Naast dertig andere instellingen zorgde ook het
IBW VOOf een gevaieerd en ol zeggen we het zelf boeiend
aanbOd. Op 26 en 27 oktober gingen in Geraardsbergen
activiteiten door rond hetlhemo 'Experimenten om en rond
het bos". Daarbij werd ootwoord gegeven op vragen zools :
wat leeft er in het bos. hoe worden de bomen in het bos
llelZorgd. hoe worden nieuwe voriëterten verkregen. hoe
kan je dieren en ziekten h6f1<ennen aan de sporen die ze
noIoIen. welke elektronische cpporotuur en meetinstrumenten worden er gebrLikt om dit olies na te gaan ? In
Groenendool werd op 23 en 27 oktober een rondelding
gegeven in de experimentele kwekerij en zoadtuln. werden
metingen verricht aan bomen en een proelzaaiing
uitgevoerd. Bovencien werd een bezoek gebracht aan de
viskwekerij te Linkebee!(. waar het kweken van vissen werd
toegelicht en de hele vi;verstructull. VCI1 bron tot broedhol.
werd bekeken.
COIlloclperSOOl' :

Na1cyVon LIelleringe. tel. : 054-43 7111
&ffiQiI : Na1cy.\tJrt.ielfeMge@l.Vlocl'lderen.be

Het IBW-vossenonderzoek Is geconcentreerd in
twee 'extreme' proefgebieden van 10 km x 10
km : een opt1maal vossenbiotoop in de Vlaamse
Ardennen en een arm biotoop In het WestVlaamse londbauwlandschap. Hiermee wordt
een ruim bereik van kwaliteit van Vlaamse
vossenbiotopen 'overspannen'. Voorbehoud
werd echter gemaalct voor het Kempisch
landschapstype. dat niet binnen deze range te
situeren volt. Omdat het onderzoek zonder dit
type niet echt aanspraak kon maken op
Vlaamse' representativiteit werd reeds enige tijd
overwogen ook een beperkt terreinonderzoek
uit te voeren in de Kempen. Nadat wegens
plaatselijk hoog oplopende commotie rond de
Vos. een nadrul<l<elijke vraag kwam van het
stadsbestuur van Genk en daar tegelijk meteen
logistieke steun werd toegezegd. werd besloten
dit verkennend onderzoek ginds uit te voeren.
Een proeMak van 100 km 2 uitputtend inventariseren op vossenburchten is echter niet
realiseerbaar in dit soort landschapstype. waarin
heide en dennenbas de hoofdmoot vormen.
Daar waar deze oppervlalcte in de Vlaamse
Ardennen de interne variabiliteit van het
landschap moet ondervangen. en In het
uniforme kale v1al<l<e landbauwlandschap de
(mogelijke) loge vossendichtheid. wordt in de
Kempen evenwel een andere combinatie
geleverd : een uniform landschapstype met

~

verwachte hoge dichtheid aan Vos. De
verkenning kon aldus beperkt worden tot
enkele (min of meer verbonden)
gebieden waarvan algemeen gezegd
werd dat het broeinesten van Vossen zijn :
het natuurreservaat De Moten. het
domein van Bokrijk en de spoorwegterreinen van Winterslog. Deze gebieden
liggen omgeven door open enJof nat
landbauwlandschap of vrij moderne en
'overzichtelijke' woonwijken. waar
aanwezigheid van bezette burchten zeer
onwaarschijnlijk is (In tegenstelling tot oudstedelijke agglomeraties als bv. Brussel en
randgemeentes). Zonder twijfel behoren deze
terreinen echter wél tot de activiteitsgebieden
van de lokale Vossen (cf. ook de schade bij
pluimveehouders).
Het onderzoeksdoel was in hoofdzaak een idee
te krijgen van het aantal vossennesten. gezien
dit algemeen als beste (en meest praktische)
maatstaf geldt ten aanzien van de vossendichtheid : één nest komt In de regel overeen met
één territorium. Daarbij werden olie bestaande
vossenburchten in het onderzoeksgebied In het
vroege voorjaar gekarteerd met notering van de
activiteitsgraad. In de maand mei vond don
een controle naar bezetting. dJ aanwezigheid
van jongen plaats. Het totaal aantal vossenburchten (oude en nieuwe) bleek behoorlijk
groot - een 70-tal op co. 10 km 2 I Daartegenover
was het naar voren tredende patroon van de
spreiding van de effectieve nesten (5+/- 2) bij de
controle in mei noch min noch meer als
'gewoon' te bestempelen. Bij de interpretatie
moet immers rekening gehouden worden met
het feit dat alieen gezocht werd in de 'goede'
gebieden. waar precies de hoogste aantalien
en beste burcht10katies te verwachten waren.
Het zou don ook niet opgaan het aantal nesten
zonder meer als dichtheid te gaan uitdrul<l<en op
basis van de effectief onderzochte opperv1alcte.
Zools gezegd strel<l<en de reële activiteitsgebie-

den van deze Vossen zich ook buiten het
gelnventarlseerde terrein uit. zonder dat door
don nog (veel) andere nesten zouden te vinden
ziJn. Het gevonden aantal nesten kon don 001<
met het nodige voor1behoud als richtinggevend
worden beschouwd voor de dichtheid voor een
omkaderend landschapsblok van bv. 10 km x 10
km.
De gegeven 'interpretatiemarge' Inzake het
aantal vossennesten of territoria sproot voort uit
een dubbel gegeven. Enerzijds worden
vossennesten gemal<l<elijk verhuisd. bv. wanneer
mensen te dicht zijn geweest soms honderden
meters of kilometers ver. Anderzijds was voor ons
een frekwentere (doch steeds voorzichtige)
controle niet haalbaar tegelijk met het reeds
elders lopende onderzoek. Op basis van de
ervaring die wij inmiddels opgedaan hebben uit
onze andere onderzoeksgebieden (waar wél
frekwente controles plaatsvinden) durven wij
evenwel stellen behoorlijk 'gerust' te mogen zijn In
onze interpretaties.
De ganse problematiek met betrel<l<ing tot het
optreden van schade bij l<Ielnvee is dus terug te
voeren tot een 'standaard-situatie'. Daarvoor zijn
moor twee oplossingen die garantie bieden :
àlie Vossen uitroeien. óf zelf voorzorgen nemen
en Instaan voor een veliige behuizing van het
l<Ieinvee. Wie zou immers zo nalef zijn zijn
voordeur niet vost te doen. wanneer hij met
zekerheid weet dat er minstens nog één dief
rondloopt ? Eens de deur gesloten. maalct het
niet uit of er één don wel tien dieven actief zIJn I
Aan lokale of hogere overheden. aan jagers of
natuurbeheerders volt hier dus hoegenaamd
niks te verwijten.
Met speciale donk aan de ganse ploeg medeterreininventariseerders : de wachters van
AMINAl en van Bol<rijk. het personeel van de stad
Genk. de conservator en vrijwilligers van het
natuurreservaat. samen goed voor zowat 50
man- (en vrouw-)dagen.
Contactpersoon:
KoenVon Den Berge. tel.: 054-43 71 12
e-mail: Koen.VonDenBerge@lin.vtoondelen.be

uit de startb\okken

Bij de cel bosecologie van het IBW is de groep die het bosreservatenonderzoek zal uitvoeren, sinds begin juni aan de slag gegaan. De
groep bestaat uit drie techniekers (Bort Christiaens. Marc Esprit en Peter
Van de Kercl<hove) en twee wetenschappers (Hans Boeté en Luc De
Keersmaeker). Het onderzoeksprogramma voorziet twee luiken :
enerzijds de monitoring van de integrale bosreservaten en anderzijds
de uitvoering en coördinatie van specifieke kort1opende onderzoeken.
Een selectie van de integrale bosreservaten - dit zijn bosreservaten
waar een 'nietsdoen-' of nulbeheer geldt - zal met een interval van tien
jaar opnieuw onderzocht worden. om veranderingen in structuur en
somenstelling van bomen, struiken en kruiden te monitoren. Ook
bodem en humustype zulien onderzocht worden. Het eerste reservaat
dat
onder honden genomen wordt. is het bosreservaat 'Kersselaers0+pleyn' In het Zonienwoud. Dit reservaat heeft reeds een longe
voorgeschiedenis : zowat tien ho, waarin zich Beuken bevinden met
een leeftijd van ruim 230 jaar, kennen reeds een nulbeheer sinds 19B3.
~
In 1989 en 1990, net voor en no de fameuze januaristormen. werd het
bosreservaat reeds opgemeten. De vergelijking van de oude
lI) opmetingen met die van 2000 kon ondermeer Inzicht verschaffen In
de mate waarin de openingen In het I<ronendak die toen zijn ontstaan
~ de laatste tien jaar gewijzigd zijn en In hoeverre zij de natuurlijke
lI) ve~onging van Beuk en van andere boomsoorten hebben gestimuleerd. Daarnaast lenen sommige bosreservaten zich tot specifiek
kortlopend onderzoek. Zo kon In de gerichte bosreservaten de invloed
van beheersmaotregelen, zoals OOk- en middelooutbeheer of
omrastering tegen wild geëvolueerd worden. Ook zal het team zorgen
voor de coördinatie en de opvolging van onderzoeksopdrachten in de
reservaten die door derden worden uitgevoerd. zoals de inventarisatie
van dood-hout-l<eVers. broedvogels•...
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Con1oc1peIsOnen
lJJc De Kse<srnoeIiBl. tel.. 054-43 71 31 : e-mail: lJJc.~vloalderen.be
Hans Boetè. e-moI: Hons.Boeté@ln.IIIocrderen.be
Kns\tJndel<Bf1lhCN. tel: 054-43 71 28: e-moiI:Kns.~.IIloonderen.be

Boommarters in Vlaanderen: nog zekerder weten !
Sinds het bericht van de eerste drie Ingezamelde dode Boommarters In
Vlaanderen (Nieuwsbrief mei 2000) werd Inmiddels nummer vier en vijf
opgeraapt: één uit zuidelijk West-Vlaanderen (21106) en één uit noordeliJk
Oost-Vlaanderen (07107). Dit laatste exemplaar, hoewel reeds volledig
'volwassen' van afmetingen, zorgde voor de verrosslng van het jaar : vla
de autopsie bleek het onmiskenbaar om een eerstejoarsdler te gaan,
kennelijk nog aanwezig binnen het geboorteterrttorium • waarmee
meteen ook voortplanting van de soort In Vlaanderen deftntt1ef komt vast
te staan.
COl rtoc1peBooo I :
Koen \Ol Den Berge. lel. 054-43 71 12; e-moI. Koen ~\lkxn:iel8n.be

Een nieuw gat in de marl<tvoor het IBW?
Wie in Vlaanderen te doen heeft met populieren en zeker met alleltel
aspecten van populIeronderzoek l<Omt vroeg of laat (en meestal vroeg)
in Geraardsbergen op het IBW terecht. Niet vreemd natuurlijk gezlen er ol
decennialang naarstig gezocht wordt naar gezonde. steIke goedgroeiende en 'mooie' popullerenl<lonen : rechte stam. ZO mln ~
onregelmatigheden In het hout... . Andere tiJden. andere noden
evenwel: steeds vaker duikt de vraag op naar.•. kromme populieren
ook niet zo onlogisch natuurlijk vanuit bv. het oogpunt van
landschapszorg en -herstel. Toegegeven, het Is even wemen. maar
mlsschJenlshlerweleennleuwgotlndemarkton1dekt

Spitsmuis met braambessen

Wintertijd Is autopsletljd : marterachtigen en \aSen passeren aan de
'lopende band' op de snijtafel. ZIn om eens een autopslasass'e bIJ 18
wonen en een martermaog leeg 18 stropen ? Steeds wetom I
COl otoc1peosclllltl :
Koen \Ol Den Berge a FIp lled8ngIIe. l8l 05'-43 71 12 a 05'-43 71 30

e-moI : 1f4Jen.~1o'lcDldlIl8nbe a FIIp.8BlbQ6i"L~
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In het voo~aar 2000 werden 69 I<ruislngen
uitgevoerd waaNon een 30-tal geslaagd zijn. De
introspecifieke I<ruislngen S. alba x S. alba tonen
In 1975 werd gestort met de uitbouw van een
ouders) in de serre uitgevoerd met Sallx alba.
het
grootste aantal zaailingen terwijl de
genenbank van Inheemse boomvormende
Sallx fragIlIs en de hybride Sallx x rubens met als
interspecifieke I<ruisingen S. alba x S. fragIlIs het
WIlgen Sa/Ix a/ba (Schietwilg). Sallx frogllls
doel het verkrijgen van nakomelingen:
laagste aantal zaailingen hebben wegens een
(Kraakwilg] en de hybride Sallx x rubens (Gele
- die een combinatie vertonen van goede
heel loog kiemingspercentage. Hier zien we
blndwllg). Dit genetisch materiaal wordt benut in
groeikracht. vormeigenschappen en
duidelijk de moeilijkheid tot het uitvoeren van
een veredelingsprogramma om groeikrachtig.
Brenneria-resistentie;
inter-specifieke kruisingen als gevolg van het
zIekteresistent wilgenmateriaal voor houtproduk- voor het reslstentieonderzoek tegen Brennerla
compatibiliteitsprobleem tussen twee verschiltie ter beschikking te stellen. De beste fenotypes
sol/cis (watermerkziekte) : wijze van overerving
lende wilgensoorten. In totaal kiemden er slechts
worden gebruikt in gecontroleerde kruisingen.
en gevoeligheid van zowel de ouders als de
2.500 van de 23.000 geproduceerde zoden.
Gecontroleerde kruisingen vormen de
nakomelingen;
Om
hieraan te verhelpen werd voor de eerste
moeilijkste maar ook de Interessantste weg om
- voor verder genetisch onderzoek en batanikeer aan het IBW geprobeerd wIlgzaden In vltro
binnen een beperkte tijdsperiode duidelijke
sche Identificatie : Inter- en introspecifieke
op te kweken. vlo zn. embryo-rescue. Nog niet
Informatie te bekomen betreffende de waarde
kruisingen tussen "vermeende" zuivere
rijpe zaaddozen werden gekweekt op kunstmativan indMdueel geselecteerde bamen. Door de
IndMduen van Sallx alba en Sallx fragIlIs .
ge voedingsbodems onder steriele
beoordeling van de bekomen
omstandigheden. Meer don 200
zaailingen wordt getracht de SCxYt k.r>JISirc;J
A.Y\to
,\n~'û
AOf)to.,
Aonlül
zaailingen afkomstig van 5 kruisingen
genetische waarde van de ouders
l.'u:':.I"Io.Jl..""lî
gclij.j
9'~""T>d
l(('rSD'~n..J
werden op die manier verkregen met
beter in te schatten en nieuwe
1301 IHI'll.)
een hoog slogingspercentage.
(superieure) IndMduen te beko- 5 at>o • s. at>o
12
13261
1632 111'll.1
men. De bekomen zaailingen !-cs"".=-=n.bens=::-::....
s "::at>o:::::.----+.j;-1---+'6080=---+7""54"-"(1:-::2'll.",,),...--~b586~""(9'll.=1,...---f Hierdoor kon in de toekomst het
werden jaarlijks geobseNeerd en !-cT:=8IUgIOI.-.g==:------I-:----t208=2---+3,.,.15,........,·1,..,.6""'ll.),...--~b265,.,....-,..,.'14='ll.,.,...1
--~ succes van het I<ruisingsprogramma
de beste Indivld uen kl onaa I ~s~at>o=~.'s".l toglIs=:------f;;----+.jn.980;;;---+.3;;;"2--::12'll.;;:-;-)---1b27'--;;;:I2'll.~)---1 van wilgen verhoogd worden.
vermeerderd.
Jaarlijks werden gecontroleerde
kruisingen (interspecifiek. Intraspeci-
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PlerreVanP\;lleghem.lel.: 054-43 7125
e-mail: Plerre.VonP\;lleghem@lin.v1oanderen.be

fiek en terugkruisingen met de

HERFST VOOR DE PAARDENKASTANJE
Deze zomer kwam de aantasting van kastanjebomen door de
Kastanjemineermot (Cameraria ohrldel/a) meermaals in de pers.
.:1 I,
..,
Aangezien het de Paardenkastanje betrof. waren het hoofdzakelijk de
t ..
f
beheerders van park- en loonbomen die geconfronteerd werden met
biodverkleuring. opkrullende bladeren en vroegtijdige blodvol. De
insectenaantasting werd echter vaak verward met de bladvlekkenziekte
door de schimmel Gulgnardla aescul/. Het Insect Is nieuw in onze streken.
maar de schimmelcantasting komt reeds sinds ± 1950 in Europo voor.
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De Kastanjemineermot werd in 1985 voor het eerst in Macedonië ontdekt.
aan het Ohrid Meer (vandaar C. OOrldella]. Ondertussen is het diertje tot in
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België en Nedertand verspreid.
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De laNe van deze mineermot vreet gangetjes In de bladeren, waardoor
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_ okerkleurige vlekken (mijnen) ontstaan, meestal begrensd door twee
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zijneNen. In deze mineergong verpopt het Insect. Zwaar aangetaste
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bladeren vollen vroegtijdig af. Hoe het zit met de generatiewisseling In
oescu'
onze streken is nog niet helemaal duidelijk. maar in Oostenrijk komen drie
generaties per jaar voor. De poppen van de derde generatie en van een
deel van de tweede generatie overwinteren in de afgevallen bladeren of het strooisel. De schimmel
Gulgnardla aescull zorgt ook voor blodverkleuring en veMoegde blodvol.
Typisch zijn de meer roodbruine. onregelmatige vlekken. meestal met gele omranding. De
blodronden I<rullen op en het verbruinde blad volt vaak vroegtijdig of. Het belangrijkste gevolg voor
volwassen bomen Is een esthetische waardevermindering. De aantastingen door beide
organismen worden nogal eens met elkaar verward. Afgezien van de hoger beschreven (en
andere) verschillen. is het blad tegen het licht houden een eenvoudig middei om ze te
onderscheiden: bij een aantasting door de Kastanjemineermot zijn de IONen. hun uitwerpselen of
de poppen duidelijk zichtbaar in het blad.
Over het langetermijneffect van de Kastanjemineermot op de boomvItalIteit is weinig bekend. In
Wenen zijn porkbomen reeds meer don 5 jaar aangetast zonder echt ernstige gevolgen. Op
plaatsen met sterke aantasting worden de afgevallen bladeren (met de overwinterende poppen)
verzameld en vemietigd of gecomposteerd. Dit laatste dient echter onder welbepoalde
omstandigheden te gebeuren teneinde de overwinterende poppen te doden of het uitvliegen van
de motjes te verhinderen. Deze maatregel zorgt voor een reductie van de eerste generatie motjes
in het daarop volgende voo~aar. maar is op zich niet afdoende om de aantasting volledig te
stoppen. Het verwijderen van de afgevallen bladeren helpt ook als milieuvriendelijke. preventieve
maatregel tegen de biodvlekkenziekte.
Hoewel bestrijding van de Kastanjemineermot met Insecticiden mogelijk Is. wordt dit vooral om
ecologische redenen niet aanbevolen. Er bestaat bovendien nog onduidelijkheid over de omvang
en de emst van de aantastingen door deze nieuwkomer. Aantasting door de Kastanjemineermot en
Infectie door Gulgnardla komen tevens
vaak gelijktijdig voor. wil men van de
bruine bladvlekken vertost zijn. don zou
men in dat geval bij een keuze voor
chemische bestrijding naast
insecticiden ook nog eens fungiciden
moeten gebruiken.
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Con1octpersonen:

Peter Roskoms. 1eI.: 054-43 71 15
e-mai: PI3t9<.RosI<crns@fin.\IIoaldelen.be
Geert Sooen. 1eI.: 054-43 71 21
e-mad : Geert Sooen@In.vtocn:leren.be

Wetenschappelijke excursie:
Bosbegrazing in Nederland
Op donderdag 11 en vrijdag 12 mei JI. organiseerde
het IBW in samenwerking met het Nedertandse
expertisecentrum LNV een tweedaagse wetenschappelijke excursie met als thema Bosbegrazing
In Nederland. voorbeelden uit de praktijk. Zools
aangekondigd betrof het een kennismaking met
enkele voorname begrazingsprojecten in
Nederland. met boeiende discussies over zin en
onzin. moeilijkheden en mogelijkheden van
begrazing in de bossfeer.

Op het programma stonden de vermoorde
(beruchte ?) Oostvaardersplassen. het bosreservaatUe] Grote Weiland. het recreatiegebied
Amsterdamse bos, het uitgestrekte bosheidegebied Kamplna en de uiterwaardengebieden
MillIngerwaard en De Blauwe Kamer. Niet enkel
bosbegrazlng dus. maar ook begrazlng met
betrekking tot het instandhouden van open of
halfopen landschappen en zelfs recreatie. Een
uitgebreid verslag van deze veldtocht kon worden
geraadpleegd op de website van het IBW:
www.ibw.v1aanderen.be (selecteer: Nederlandse
site. bossen. bosecologie. nieuws).
De belangstelling bleek In elk geval een succes: er
waren heel wat meer aanvragen don beschikbare
plaatsen I Ook het mooie weer en de goede sfeer
mochten er zijn,Volgend jaar richting Polen?
PS: Momenteel loopt het IBW-project omtrent de
wenselijkheid van begrazing met hoefdieren in de
bossfeer ten einde. Voor info in verband met de
daarover te verschijnen publicatie kun je terecht bij:
Con1oclpersonen :
HonsBaete.lel.: 054-43 71 28
e-mal: Hons.Bae1e@ n.lIloande<en.be
KnsVandei<el1ctlcNe, lel.: 054-43 7128
e-mail K n s . V a i n . vloa1d

als hoog In vergelijking met de genelIsche
dIversiIeIt oangetroffet .In de genetlbcJ • • .
De ISOZymmerkels bestudeeId In deze studie
bleken niet geschikt 18 ztl om \1iMSChIIIende
genotypen (klonen) 18 koraktaisel81l. Hervoor

Zwarte populier
onderdeloepe
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Aan de hand van Isozymmerkers werd de
genel1sche diversiteit bestudeerd In drie
genenbanken van Zwarte populier
(Populus nlgro L) : de Belgische. de
Hongaarse en de Europese (EUFORGEN)
genenbank. Als referentie werden twee
natuurlijke populotles van Zwarte populier
(herkomst Oostenrijk) eveneens geanalyseerd. De studie werd uitgevoerd In het
kader van een lopend Europees
onderzoeksprogramma (EUROPOP) ter
behoud van de Europese Zwarte populier.
De genetische diversiteit In elke genenbank was laag In vergelijking met de
globale genel1sche diversiteit binnen de
soort. Vooral in de Belgische genenbank
was dit het geval. Dit Is vermoedelijk te
wijten aan het sinds longe l1Jd ontbreken
van natuurlijke populaties en de
bijhorende processen die Inwerken op de
genetische structuur. zoals natuurlijke
ve~onglng. genenuitwisseling en migratie.
Daarenboven is de Belgische genenbank
voornamelijk samengesteld uit relicten
die gevonden werden in de omgeving
van landbouwbedrijven. waar het
vegetatief vermeerderen van populier en
wilg reeds een lange traditie kent.
Vegetatieve vermeerdering heeft. in
tegenstelling tot vermeerdering via zood.
een negatieve Invloed op de genetische
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Als je op zoek bent naar
milieu-Informatie. kan je
terecht bij de virtuele
milIeubibliotheek van
Vlaanderen : FELNET. Sinds
december 1999 maakt de
bibliotheek van het IBW deel uit van dit
mIlIeubiblIotheek netwerk. Het Flanders
Environmental L1brary Network is een
samenwerkingsverband van de belangrijkste
mIlIeudocumentatIecentra In Vlaanderen. Alle
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Zijn hoog Informatteve DNA-rnetters noodzak8lljk.

Voor het onderscheiden van ZUvele soorten P.
nJgra en P. deItoIdes en h',bIden (P. xeucrnettcono). konden Isozymmerkers wet tul nut
diversiteit.
Von de bestudeerde genenbanken
was de grootste genetische variatie
terug te vinden in de Hongaarse
genenbank. terwijl de Europese
genenbank niettegenstaande de
grote geografische herkomstverschillen
ook een relatief lage
genetische variatie vertoonde. De
genel1sche diversiteit die in de
natuurlijke Oostenrijkse populaties
werd aangetroffen was laag In
vergelijking met deze binnen de
soort maar kan beschouwd worden

bewijzen. HybrIden. vooral F2-h',bIden. zijn aan
de hand van morfOlOgIsche kenmerken zeer
moeilijk te onderscheiden van de ZUIvere
soorten. Een correcte botaniSChe ldenttncatle iS
echter belangrijk bij de opbouwllOn genenbanken. Hier kunnen Isozyrnmerkels een snelle en
relatlef goedkOpe litweg bledert Ook F2hybriden ontstaan lit terugkrulslngen (P. nJga x P.
x euromerlealo) kunnen In 90 % van de
gevallen opgespoord worden aan de hand van
Isozymmerkers.
ConloclperIOOl'l :
AA \lalden Broeck. lel.: 054-43 71 25
4HT1CliI : AA.VcndenblOed<@lrwtaancBlln tle

Website FELNET: www.felne .or9

leden hebben hun catalogus ondergebracht In
één gemeenschappelijke databank die de
gebruiker via Intemetkanraadplegen. Je kan er
gratis grasduinen In meer dan 100.000
milIeureferenties. Het doel van Felnet Is
tweeledig. Enerzijds kan door een betere
samenwel1dng en ondertlnge taakverdeling
dubbelweIl< vermeden worden op het vlOk van
het ter beschikking hebben van bepaalde
literatuur. Hierdoor wordt er kostenbesparend
gewerkt en een betere dienstverlening

geboden. AnderzIIdS WOIdt de gebIUIBs een
middel aangereikt om ~ tul weg 18
vinden In het ruime aanbad van
mIlIeudocumentatIe en Inl'olmatte. Iedeleen
kon vlO het Internet. www.felnet.qg. deZe
virtuele mllleublbllotheek go1Is roadpIegen
\t>ormeerlnformatlezlebljgelloegdetoldEK
Co Iloclpefsooo I :
Bat GoosslInL lal: 054-43 71 27
e-mal:BatGooallnl@ln.vkDld9IIln.tle

ll"esll"leranle l?Yulieren... Hieraan "",dl ge"erkl !l!
De meesten onder ons zijn op de hoogte van de
problemen die zich de laatste Jaren voordoen met
roestaantastlngen (Melampsora larlc/-fXJPullna) bij
populier.
Ook aan het IBW worden de eerste symptomen van
roest jaar op Jaar nauwlettend In het oog gehouden.
Deze eerste symptomen zijn de roestsporen die
kiemen op lork. de tussenwaardplant van roest bij
populier. De roestrassen die Idemen op lork In het
v~aar zijn Immers een weerspiegeling van de
roestrassen die zich in de loop van de zomer
ontwikkelen op de populieren.
Vla In-vitro-infecties in het laboratorium kunnen deze
roestrassen getdentiflceerd worden. In vergelljldng
met 1999 is de situatie welnig veranderd. Dit
betekent dat ras E4. dat o.a. de Idonen Boelare. Beaupré en Ghoy aantast
nog steeds het belongnjkste roestras (58 %) is. Het aantal sporen van ras ES.
pathogeen voor de klonen Hoogvorst en Hazendans. neemt lichtjes toe (18
%) en komt op dezelfde hoogte als het oude ras El. pathogeen voor Idonen
zoals Hunnegem. Raspolje. en Unal. We stellen een kleine toename vost van
het aantal sporen van ras E2. het ras waaraan de klonen Ogy en Islères
gevoelig Zijn. Het ras E3. waaraan de Nederlandse klonen Ellert en Hees
gevoelig ZIjn. blijft met zijn 1 % het minst belangrijke roestras. Een aantal tot
nog toe totaal resistente klonen werd eveneens getnfecteerd met deze

roestsporen. om na te gaan of er zich eventueel
nieuwe roestrassen gevormd hebben. AJ deze klOnen
ZIJn echter nog totaal resistent.
Bovenstaande resultaten zijn een \\eerspIegeIlng van
de situatie In de proefkwekerlj van het IBW. De
samenstelling van de roestpopulatle kon echter
variëren van streek tot streek. van pIant1ng tot
planting. In monoklonale aanplantingen van
Hoogvorst en Hazendans bI)vOOIbeeId zal alleen ras
ES teruggevonden worden. In monoklonale
aanplantingetn met Eliert en Hees (twee Nedertondse
klonen) zal het ras E3 sterk toenemen.
Zoveel mogelijk Idonen geblUlken bij aanplant, om
aldus het risico van massale aantosttng en afsI9N'en
van een totale planting door roest 18 verm/lden. ~
de boodschap. OndertusSen wordt naars11g verder Q9W'8!kt aan de seIeC1Ie
en creatie van nieuwe klonen met een goede toIetOlItie aan ale roes1raSsen. In het voorjaar 2000 werden een 7D-tol nieuwe kIUsIngen liIgeYOerd
waarvan 45 met succes. Op dit ogenblik staan reeds erW8Ie QJZenden
nieuwe zaailingen te groeien In de serre. HopeIlJk ztl erW8Ie onder hen
veelbelovende klonen voor de toekOmstl
Conloclpe<sonen :

Ma1I<e SIeenockers. lal: 054·43 71 23: 4HT1CliI :

lloudewt1 MIcheIs. lal: 054·43 71
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