
-o
C
6

Eï
!
L
o
oz
i(,
bo
!
C)

co
boc
o
bo
E
o
!;
o
o
L
I.;
0)

o-
L
o

co

Over klimoatverondering en beplontings keuze

Tekst en foto's: Bert Maes

Dat het klimaat aan
het veranderen is valt
niet te ontkennen. Na
1850 is een periode van

gelei delijke opwarming
begonnen, na circa 1980

is er een versnelling
ontstaan. Wot gaat dat
doen met onze wilde,
autochtone bomen en

struiken?

Nog even een definitie: inheems

zíjn de bomen en struiken die in
Nederland van nature voorko-

men, maar ook buiten ons land een

verspreidingsgebied kennen. Zo ligt
de natuurlijke areaalgrens van de

inheemse zomereik in Zuid-Scan-

dinavië. In het oosten loopt de

grens tot in de Oeral en West Azië

en zuidwaarts tot in Zuid-Euro-

pa. Autochtone bomen en struiken

hebben zich na de laatste IJstijd op

natuurlijke wijze in ons land geves-

tigd. Ze kunnen ook aangeplant

zijn, maar dan met autochtoon

plantgoed, het plantgoed komt dan

uit de regio. De in ons land wilde of
autochtone populatie zomereiken

komen in een kleiner gebied voor,

maar houden uiteraard niet op bij

de landsgrenzen. Met DNA-onder-

zoek aan zomeÍ- en wintereiken

in heel Europa is vastgesteld dat

na de laatste lJstijd twee migra-

tiestromen op gang zijn gekomen

vanafca. 12.000 jaar geleden, vanuit

Spanje en vanuit Italië. De Spaan-

se lijn loopt in West-Nederland tot

ongeveer het oosten van de Veluwe,

de Italiaanse lijn vanaf het oosten

van de Veluwe tot in Limburg, de

Achterhoek, Twente en Drenthe.

Voor bijvoorbeeld beuk, es en haag-

beuk ligt de periode van migratie en

herkomst weer anders.

Klimaatschommelingen
Afgaande op de klimaatschomme-
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Groep van hoog uitgegroeide wintereiken in het Elspeterbos (Veluwe). Deze eiken stam-

men uit de migratielijn vanuit Spanje na de lJstijd.

Iingen in de afgelopen 12.000 jaar

hebben de verschillende boom- en

struiksoorten heel wat meegemaakt.

Na het Atlanticum, zoh 9000 jaar

geleden, zrjn er waarschijnlijk geen

soorten uitgestorven in Nederland,

wel zijn er soorten van nature bijge-

komen, zoals beuk, haagbeuk en

de gewone esdoorn. Van sommige

soorten zljn de populaties klei-

ner geworden ten gevolge van de

uitbreiding van boerenland, steden

en dorpen, wegenaanleg en vermin-
dering van bossen, houtwallen en

heggen.

In de atgelopen duizend jaar, waarin

we iets meer \\'eten or.er de klimaat-

schommelingen zien we een periode

van hoge temperaturen tussen 1le

en de 15e eeuw (de zogenaamde

Warme Middeleeuwen) en een

koude periode tussen de 15e en de

19e eeuw (de zogenaamde Kleine

Ilstijd). In die laatste koude periode

Iag de temperatuur gemiddeld zo'n

L à2" Clager. Afgezien van kleine

verschuivingen hebben de meeste

inheemse boom- en struiksoor-

ten in ons land zich steeds kunnen

aanpassen en overleven. Kennelijk

kunnen ze tegen een stootje. Bij

de recente klimaatveranderingen

wordt geschat dat de temperatuur

weer zo'n | à 2" C warmer zal

worden. Belangrijk is dat onze

inheemse houtige flora, waarvan

autochtone populaties bestaan, deel

blijft uitmaken van een breed gene-

tisch spectrum bil die opwarming.

Klimaatbestendige begroeiing

Het leveren van een bijdrage aan het

realiseren van een klimaatbesten-

dige begroeiing is een belangrijk

doel. Hierin kan de unieke geneti-

sche kwaliteit van de wilde popu-

laties van bomen en struiken een

belangrijke rol spelen. Naast het

feit dat deze genetische bronnen

zljn aangepast aan het grillige
klimaat van de Lage Landen, bezit-

len ze, voor zover er nog sprake

is van grote populaties, ook een

veel grotere genetische variatie

dan gangbaar plantgoed. Hierdoor

zijn autochtone bomen en strui-

ken over het algemeen wellicht veel

beter bestand om veranderingen

in klimaat, standplaats, ziekten en

nog onbekende milieuproblemen

in de toekomst op te vangen. Dat

we toch de nodige vitaliteitspro-

blemen zien bij allerlei boom- en

struiksoorten zoals de gladde iep,

es en de zomereik, heeft vooral te

maken met schimmels en insec-

ten die door onze wereldwijde

communicatie binnenkomen en

waar door de bomen niet snel op

gereageerd kan worden. De essen-

taksterfte is er een voorbeeld van.

Maar anderzrjds heeft de iepziekte

weinig of geen invloed gehad op

het voortbestaan van de gladde en

ruwe iep. Tot dusver is er nog geen

boom- of struiksoort uitgestor-

ven door klimaatsveranderingen.

Alleen bij doorgaande temperatuur-

stijgingen boven de2" C, kunnen

er voor enkele soorten problemen

ontstaan. Vooralsnog liggen met de
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