Dood hout leeft.

Deze uitdrukking is al enige jaren geleden door enkele grote natuurbeheerders als
Limburgs Landschap en Natuurmonumenten geïntroduceerd.Daarmee geven ze aan
dat dode zaken zoals planten en dieren in de natuur thuis horen net zo goed als alle
levende planten en dieren.
Moesten vroeger de bossen er mooi bijliggen, al het dode hout opgeruimd, nu is dat
heel anders. Natuurlijk moet je als beheerder ervoor zorgen dat de bezoekers van jouw
bos daar veilig kunnen rondlopen. Dus bomen die op vallen staan en daarbij op wandelof fietspaden kunnen vallen, moeten worden verwijderd. Ook bomen die de weg
versperren, moeten worden opgeruimd. Maar als dat dode hout niet in de weg ligt, moet
je het gewoon laten liggen want dat heeft een heel belangrijke functie in het bos en dus
in de hele natuur.
Men schat dat ongeveer veertig procent
van alle dieren die in een bos leven,
gebonden is aan dood hout. De totale
bosfauna in Nederland is gebonden aan
dood hout. Wat dat betreft is dood hout
dus ook heel belangrijk voor de
biodiversiteit.Een groot aantal soorten
kevers maar ook veel mieren, vliegen,
wantsen, wespen, vlinders, pissebedden,
springstaartjes, vleermuizen, vogels,
paddenstoelen, mossen en korstmossen
leven in of op dood hout. Zonder dood
hout of eigenlijk zonder dode organische
materialen, zou de biodiversiteit op onze
planeet veel en veel lager zijn en zouden
we dus omkomen in de rotzooi. We
kunnen in de natuur onmogelijk alles
opruimen zoals sommige mensen wel in hun tuintje proberen. Dat is onbegonnen werk.
Laten we blij zijn dat de natuur dat zelf voor ons doet maar dan moeten we die natuur
wel de kans daarvoor geven. Laat dood materiaal liggen en geef al die opruimers dan
ook de ruimte.

Bijgaand foto van de echte tonderzwam, genomen in de Lozerheide, laat dat mooi zien.

De boom waar deze zwam op groeit is, waarschijnlijk door diezelfde tonderzwam
geveld. De nieuwe zwamlichamen die daarna er op zijn verschenen zijn een kwartslag
gedraaid zodat hun onderkant waar de sporen uit komen naar beneden blijft gericht.
Een mooi staaltje van aanpassing zodat de tonderzwam ook de dode boom weer
verder kan afbreken. Maar niet alleen die boom wordt opgeruimd ook de tonderzwam is
aangetast door een, andere, opruimer een schimmel. Niets is eeuwig in de natuur. Alles
wordt opgeruimd en maakt deel uit van een altijd durende kringloop.
Overigens, ik ben zojuist nog naar de Lozerheide gegaan en heb gehoord en gezien
dat daar enkele koppeltjes lepelaars zitten. Dat is toch wel iets bijzonders hier in onze
streek.
Herman Beuvens

