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gevoerd wordt. Maar voorzichtigheid bij het extrapoleren blijft 
geboden Stedelijk gebied en bosgebied verschillen immers in 
meerdere opzichten voor de kwaliteit van het leefgebied van 
mezen. De auteurs manen ook aan tot terughoudendheid 
wanneer bijvoeren wordt voorgesteld ín herstelprogramma's 
voor zeldzame soorten (bv. herintroductieprojecten).
De studie toont alleszins dat wat intuïtief gunstig kan zijn voor 
een soort, via de complexe ecologische relaties tussen een 
soort en zijn omgeving toch heel anders kan uitdraaien Bio
logische ingewikkeldheid, met andere woorden. En kan krijg 
je alleen de juiste antwoorden via gepast opgezet onderzoek.
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Europees Landbouwbeleid 
krijgt vorm

De Europese Commissie heeft haar visie voor een vernieuwd 
Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) uit
gebracht. Voedsel- en inkomenszekerheid blijven centraal 
staan, klimaatverandering, het verlies aan biodiversiteit en bo- 
demuitputting worden erkend ais belangrijke uitdagingen De 
instrumenten voor het toekomstige GLB zullen net ais voor
heen steunen op twee pijlers, rechtstreekse steun en platte
landsontwikkeling.
Het voorstel biedt kansen voor een groener landbouwbeleid, 
maar de deur voor inefficiënte of zelfs schadelijke subsidies 
b lijft nog open. Het voorstel om de budgetten uit de eerste 
pijler te koppelen aan publieke diensten voor leefmilieu en 
biodiversiteit is positief, idem de erkenning van het belang 
van het Natura 2000-netwerk.
De mededeling van de Europese Commissie vínd je hier:
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/
communication/index_en.htm

Online inventaris van 
leven in Belgische Noordzee

In samenwerking met experten heeft het Vlaams Instituut 
voor de Zee (VLIZ) een inventaris opgestart van de aanwezige 
mariene soorten in en rond de Belgische Noordzee. Momen
teel telleri onze wateren 2.187 soorten. Sinds oktober kan de 
lijst online http://www.marinespecies.org/berms/ geraad
pleegd worden.
De meerderheid hiervan valt onder de categorie ongewervel- 
den. In de categorie gewervelden tellen de vissen en vogels 
net grootste aantal soorten (respectievelijk 127 en 75). Van de 
2,187 aanwezige soorten worden er 118 beschouwd als exo
tisch, aangespoeld of dwaalgast Veertien soorten die volgens 
oudere literatuur in onze wateren voorkomen, worden ais lo
kaal uitgestorven verklaard De lijst is nog niet compleet en 
wordt verder aangevuld en uitgebreid tot soorten die aange
troffen worden in de kustzone, duinen en brakwatergebieden.

Waterellende: 
natuurgebieden bewijzen dienst

De waterellende van midden november 2010 is uitgebreid 
in het nieuws geweest. Vanuit Natuurpunt blijven we hame
ren op het belang v^n water vasthouden waar het valt en de 
noodzaak om voldoende ruimte te voorzien voor water. Dui
zenden hectaren natuurgebied bewezen dat ze niet alleen es
sentieel zijn voor de natuur, maar ook een onmisbare schakel 
vormen in het voorkomen van overstromingen. In hoger gele
gen gebieden houden ze water vast en zorgen ze ervoor dat 
het traag naar beneden komt, lager in de vallei zorgen ze voor 
de noodzakelijke ruimte om water te bergen. In alle Vlaamse 
valleien liggen de kansen voor het grijpen om deze modellen 
te kopieren en uit te breiden.

Onverwacht akkoord in Nagoya
De conferentie in Nagoya was een succes. Er werden een ak
koord bereikt over drie cruciale teksten: een biodiversiteits- 
strategie 2011-2012, een princiepsakkoord over de financie
ring van natuurbescherming in ontwikkelingslanden en een 
akkoord over de vergoeding voor het commercieel gebruik 
van genetische rijkdom (het protocol van Nagoya). Opvallend 
is de doelstelling om tegen 2020 17% van de landoppervlakte 
en 10% van de kust- en manene gebieden te beschermen. Vis
serij, bosbouw en landbouw moeten tegen 2020 duurzaam 
beoefend worden en het behoud van de biodiversiteit verze
keren. Schadelijke subsidies moeten worden afgeschaft of bij
gestuurd. De'proof of the pudding'in de EU wordt de vertaling 
van deze engagementen in het budget en het landbouw- en 
visserijbeleid.
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