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1 Inleiding

In dit verslag worden de resultaten voorgesteld van het onderzoeksproject
Vlina/0015: ‘Historische en recente bosontwikkeling in Vlaanderen:
habitatkarakterisatie en niet-destructief conservatiegenetisch onderzoek
bij loopkevers’. 

2 Situering en probleemstelling

In Vlaanderen overleven veel populaties van terrestrische arthropoden in
kleine overblijfsels van hun natuurlijke habitat. Ze zijn van elkaar
geïsoleerd in een intensief gecultiveerd landschap (Kuijken, 1999). In deze
geïsoleerde populaties is de effectieve populatiegrootte op lange termijn
minder gebufferd ten opzichte van toevallige schommelingen bij populaties
waartussen er een voortdurende uitwisseling is van individuen.
Habitatfragmentatie (i.e. habitatverlies, gereduceerde ‘patch’-grootte en
toenemende isolatie) resulteert in een verminderde biodiversiteit (Andrèn,
1994), maar kan eveneens leiden tot een toenemende genetische
differentiatie als gevolg van een gereduceerde genmigratie (‘gene flow’)
(Hastings & Harrison, 1994; Young et al, 1996).

In theorie wordt fragmentatie verondersteld door toenemende genetische
erosie (verlies van genetische variatie) en hierdoor een verminderd
aanpassingsvermogen van soorten, een negatief effect te hebben op
biodiversiteit. Deze vermindering in genetische variatie is een
populatiegenetisch gevolg van habitatfragmentatie. Dit kan eventueel leiden
tot een versneld uitsterven (Frankham, 1995) van populaties. Een geringere
effectieve populatiegrootte verhoogt rechtstreeks de kansen op uitsterven,
doordat er een groter risico is dat schommelingen in populatieomvang
(veroorzaakt door veranderingen in omgevingsomstandigheden,  demografische
factoren of door toeval), de populatiegrootte tot nul reduceren. Dit is het
demografisch aspect van habitatfragmentatie. Men spreekt van de zogenaamde
extinctiespiraal: een kleine populatie-omvang leidt tot een verhoogde
inteelt, waardoor de vruchtbaarheid van de individuen daalt en de
demografische druk op de organismen nog verder verhoogt. 

Het effect van habitatfragmentatie verschilt van soort tot soort, omdat
soorten verschillen in lichaamsgrootte, abundantie en vagiliteit. Dit
resulteert in verschillen van habitatgrootte en geografisch bereik (Gaston
& Blackburn, 1996). Hierbij komt dat habitatfragmentatie ook afhankelijk is
van habitatkarakteristieken zoals stabiliteit en ouderdom, wanneer er een
zekere reductie in grootte en een bepaalde graad van ruimtelijke isolatie
aanwezig is. Habitatomvang en isolatie tussen habitatten spelen uiteraard
een grote rol, maar dan vooral in interactie met soortgebonden kenmerken.
Organismen met een groot leefgebied zullen gevoeliger zijn aan de effecten
van habitatfragmentatie dan soorten die een kleiner leefgebied kennen,
althans met betrekking tot de rechtstreekse en onrechtstreekse effecten van
populatieomvang. Voor populatiegenetische effecten is de factor vagiliteit
echter evenzeer van belang: soorten met een groot dispersievermogen zullen
een minder sterke neiging vertonen tot genetische isolatie in
gefragmenteerde habitatten dan soorten met een gering dispersievermogen. 
Naast de effecten van omvang van de leefruimte en dispersievermogen, kunnen
ook andere soortgebonden kenmerken interageren met de effecten van
habitatfragmentatie op de genetische structuur en de potentie tot evolutie
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van populaties. Zo hebben verschillen in voortplantingsstrategieën
belangrijke gevolgen voor de genetische structuur van lokale populaties, de
snelheid waarmee evolutionaire veranderingen kunnen optreden en de snelheid
waarmee nieuwe habitatten kunnen worden gekoloniseerd. 

De effecten van habitatfragmentatie op de genetische structuur van lokale
populaties worden, zoals reeds vermeld, niet enkel bepaald door
soortgebonden kenmerken, maar ook door habitatgebonden kenmerken.
Habitatkenmerken die van belang zijn omvatten onder meer de ouderdom van de
habitat, de permanentiegraad en de stabiliteit. In zeer stabiele habitatten
(zoals oude bossen) zullen de organismen vaak ecologisch sterk
gespecialiseerd zijn (stenotoop) en een geringe vagiliteit vertonen. Deze
kenmerken maken deze soorten extra gevoelig voor habitatfragmentatie. In
dynamische habitatten zijn de organismen meer gericht op dispersie tussen
(tijdelijk geschikte) habitatpatches, wat de tendens tot genetische
isolatie bij habitatfragmentatie reduceert.    

Uit bovenstaande blijkt dat de populatiegenetische effecten van
habitatfragmentatie uitgesproken kunnen zijn en sterk kunnen verschillen
naargelang de kenmerken van de betrokken habitatten, de graad van
habitatreductie en de karakteristieken van de betrokken soort. De Vlaamse
bossen behoren tot de meest versnipperde in West-Europa. Enkele vleugelloze
bosloopkevers (Carabus sp.) blijken in deze regio zeer goede indicatoren
voor oude bossen te zijn. Het is vooralsnog onduidelijk of dit te wijten is
aan de invloed van historische en/of recente ecologie van bosplots en
bijgevolg dringt er zich dan ook een gedetailleerde habitat- karakterisatie
op. 
 
Populatiegenetische inzichten zijn niet enkel relevant bij het inschatten
van de effecten van habitatfragmentatie, maar zijn ook rechtstreeks van
belang bij de planning van natuurbehoudstrategieën en met name bij de
planning en de inrichting van natuurreservaten. Het behoud van genetische
variatie is immers een belangrijke doelstelling van een goed
natuurbehoudbeleid (Hendriks et al, 1998). Vooreerst is er het belang van
genetische diversiteit op zich, als een belangrijk aspect van
biodiversiteit. Daarnaast echter is genetische variatie een conditio sine
qua non voor evolutie. Populatiegenetisch onderzoek kan antwoorden
verschaffen op vragen met betrekking tot de noodzakelijke minimale grootte
van een natuurreservaat, wil dit reële kansen bieden voor de overleving van
lokale populaties van specifieke soorten. Het kan eveneens een idee geven
in welke mate verbindende elementen tussen natuurgebieden al dan niet
zullen bijdragen tot het behoud van genetische variatie (Hanski & Gilpin,
1997). Bovendien kan populatiegenetisch onderzoek aanduidingen geven over
welke populaties genetisch rijk zijn of zeldzame allelen herbergen en zo
bijkomende gegevens opleveren die moeten toelaten prioriteiten te bepalen
in het kader van het behoud van biodiversiteit (zie De Meester et al., 2000
en Desender et al., 1998). 

Uit voorgaand onderzoek naar de populatiegenetische gevolgen van
habitatfragmentatie (VLINA project 96/01) in functie van beleidsadviezen
blijkt dat er bij ongewervelden nood is aan gegevens over zeldzamere
(bedreigde) modelsoorten. Hiervoor is het echter wenselijk niet destructief
conservatiegenetisch onderzoek (dieren overleven staalname) en krachtige
genetische merkers (microsatellieten) te ontwikkelen. Preliminair onderzoek
suggereert dat Carabus-soorten hiervoor uitermate geschikt zijn.
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3 Wetenschappelijke doelstelling van het project 

In het project “Historische en recente bosontwikkeling in Vlaanderen:
habitatkarakterisatie en niet-destructief conservatiegenetisch onderzoek
bij loopkevers”, willen we een praktisch bruikbaar systeem ontwikkelen
waarbij historisch-ecologische en recente habitatkarakterisatie
gecombineerd wordt met conservatiegenetisch onderzoek op enkele
ongewervelde modelsoorten, teneinde concrete beleidsadviezen te kunnen
verstrekken binnen de context van habitatfragmentatie in Vlaamse bossen. 

Met dit korte project willen we voor twee verwante bosbewonende
doelsoorten, Carabus auronitens en Carabus problematicus, 
� een databank opstellen met alle informatie voor Vlaanderen, aangevuld

met relevante informatie voor het volledige (Europese) areaal 
� het relatief belang van recente en historische ecologische variabelen

inschatten door de habitatten van beide soorten gedetailleerd te
beschrijven in ruimte en tijd 

� een niet-destructieve methode ontwikkelen voor de studie van genetische
diversiteit en differentiatie 

� de gevolgen van fragmentatie conservatiegenetisch onderzoeken door
middel van krachtige merkers. 

3.1 Karakterisatie van de bosplots en opstellen databank 

Het relatief belang van recente en historische ecologische variabelen wordt
ingeschat door de habitatten van beide keversoorten gedetailleerd te
bestuderen in ruimte en tijd. In overleg tussen beide partners werd beslist
welke parameters het voorkomen van de 2 keversoorten het best zouden kunnen
helpen verklaren. Het gaat om positionele, abiotische, biotische,
landschapsecologische en historische gegevens. De databank combineert de
gegevens van de kevervangsten met de habitatkarakteristieken.

3.2 Evaluatie van de recente en historische ecologische
variabelen

Het relatief belang van recente en historische ecologische variabelen wordt
ingeschat door de habitatten van beide keversoorten gedetailleerd te
bestuderen in ruimte en tijd.

Het onderzoek naar de causale factoren voor de detailhabitatpreferentie en
het verschil in verspreidingsareaal tussen C. auronitens en C.
problematicus is belangrijk op verschillende niveaus,  niet alleen op
regionale schaal (Vlaanderen), maar ook binnen eenzelfde bosgebied met
beide soorten (in casu het Zoniënwoud).

Dit onderzoek wordt opgesplitst in 2 delen. Enerzijds is er het onderzoek
naar de verklarende factoren voor het al dan niet voorkomen van de 2
keversoorten. Anderzijds wordt gezocht naar oorzaken die de abundantie van
de beide loopkeversoorten bepalen. 
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3.3  Ontwikkelen niet-destructieve methode

Uit het Vlina-project 96/01 is het belang van populatiegenetisch onderzoek
voor een goed gefundeerd beleid rond natuurbehoud en –ontwikkeling afdoende
aangetoond. Voor een beter begrip van de effecten van fragmentatie, is de
studie van kleine restpopulaties van bedreigde soorten, aan de hand van
krachtige merkers, zeker vereist. Om stalen te bekomen van kleine
restpopulaties voor het uitvoeren van genetisch onderzoek, kan best gewerkt
worden met in vivo bekomen lichaamsvocht of weefselstalen. Gezien voorheen
nooit uitgebreid onderzoek werd gedaan op de leefbaarheid na afname van in
vivo bekomen stalen op Carabus-soorten, bestond ons eerste onderdeel van
het onderzoek erin om de mortaliteit te bepalen na het afnemen van
haemolymfe of een minimaal weefselstaal. Haemolymfevocht werd verder ook
nooit gebruik voor het onderzoek met gebruik van microsatellieten.
Allozymelektroforesen werden reeds uitvoerig onderzocht door de Duitse
onderzoeksgroep rond Assmann, maar dit enkel voor het enzyme esterase.
Buiten het nagaan van de overleefbaarheid na afname van beide
staalnamemethoden, werd dus eveneens studie gemaakt van de bruikbaarheid
ervan binnen het genetisch onderzoek.

3.4 Conservatiegenetische studie aan de hand van
krachtige merkers

In de conservatiegenetica wordt zeer vaak gewerkt met neutrale merkers
(allozymes en DNA-polymorfismen), vooral omdat onderzoek naar de genetische
basis van ecologisch relevante kenmerken zeer omslachtig en arbeids- en
tijdsintensief is. Met neutrale merkers wordt verwezen naar merkers die
niet onder invloed staan van natuurlijke selectie. Het betreft de meest
DNA-polymorfismen en, tot op zekere hoogte, allozymes. Het dient opgemerkt
dat allozymes niet steeds strikt neutraal zijn. In een aantal studies werd
aangetoond dat er selectie kan optreden voor specifieke allozymvarianten.
Door vergelijking van de genetische structuur aan de hand van verschillende
merkers, kunnen we het effect van genmigratie en genetische drift bepalen
en afwegen tegenover effecten van natuurlijke selectie (Freville et al.,
2001). 
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4 Onderzoeksstrategie, taakverdeling en
complementariteit

Globaal werken we met dit korte project een praktisch bruikbaar systeem uit
dat (1) een recente en historisch-ecologische habitatkarakterisatie
combineert met (2) het ontwikkelen en toepassen van niet-destructief
conservatiegenetisch onderzoek bij twee inheemse en bosbewonende Carabus
soorten.

In het kader van uiteenlopende projecten (VLINA 96/01, FWO onderzoeksgroep
010.97N, VLINAC97/06b, B&G/29/98 TWOL project, VLINA C96/04 en
verschillende internationale samenwerkingsakkoorden) wordt recent meer en
meer gewerkt aan de populatie-ecologie en -genetica van loopkevers in
Vlaamse bossen en aan standplaatskarakterisatie van bosplots (o.a.
bosbodeminventarisatie) samen met het in kaart brengen van hun historiek
(ecosysteemvisie bos). Habitatfragmentatie en historische ecologie van de
Vlaamse bossen zijn bijzonder goed gedocumenteerd (Tack et al, 1993) en
daarenboven reeds grondig onderzocht vanuit botanisch oogpunt (Hermy et al,
1999; Honnay et al, 1999a en b).

Het eerste luik van dit project wil dan ook, via een te compileren
databank, in belangrijke mate gebruik maken van reeds beschikbare gegevens
om het relatief belang van recente en historische ecologie bij deze
Carabus-soorten in te schatten. 

Moleculaire conservatiegenetica is niet meer weg te denken uit het moderne
natuurbehoud (Ashley, 1999; Haig, 1998). Naast moderne allozym
elektroforesetechnieken (zie verder), wordt recent meer en meer gebruik
gemaakt van microsatelliet-DNA als krachtige biochemische merkers met een
hogere polymorfiegraad (Estoup & Angers, 1998; Estoup et al, 1998).
Microsatellieten lijken dan ook uiterst geschikt voor studies van kleine
restpopulaties van bedreigde organismen, maar vertonen wel het nadeel dat
de ontwikkeling van deze merkers vaak zeer veel tijd in beslag neemt.
Totnogtoe vereist genetisch onderzoek bij ongewervelden veelal dat een
monster van voldoende omvang ingevroren of gefixeerd wordt. Dit stelt een
mogelijk probleem bij de studie van (zeer kleine) restpopulaties van sterk
bedreigde of zeer zeldzame soorten, die daardoor negatief beïnvloed kunnen
worden. 

In het tweede luik van dit project, bij aanvang vooral methodologisch van
aard, willen we dan ook een techniek op punt stellen en uittesten om de
vermelde, relatief grote, keversoorten te onderzoeken op basis van in vivo
bekomen minieme weefsel- of haemolymfe-stalen, waarbij de dieren de
staalname overleven. Naast het screenen van allozymen bij beide
modelsoorten, willen we microsatellieten ontwikkelen bij minstens één soort
en screenen bij beide soorten. De bekomen resultaten dienen geanalyseerd te
worden in functie van de vraagstellingen naar de effecten van
habitatfragmentatie binnen de Vlaamse context. Dit moet efficiënt kunnen
gebeuren op basis van de databank, gecompileerd in het eerste luik. 

Bij aanvang van dit project gebeurde het veldwerk gezamenlijk (IBW-KBIN),
zodat de bemonsteringsplaatsen van de loopkevers zich op exact dezelfde
plaatsen bevinden als die waar de habitatkarakterisatie plaatsvindt. In
overeenstemming met de complementariteit tussen de respectievelijke
expertises verrichten de aanvragers (KBIN) vooral de geplande taken i.v.m.
de doelsoorten (cf. collecties, databanken, literatuur), het niet
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destructief bemonsteren voor conservatiegenetica en de analyses en
verwerking van genetische gegevens (cf. volledig operationele labo’s voor
elektroforese (CAGE) en DNA-onderzoek), terwijl de partner (IBW) de nadruk
legt op de bosplotkarakterisatie: opnames, staalname en fysicochemische
labo-analyses alsook de volledige geografische analyse (historische
kartografie, fragmentatieparameters, etc). 
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5 Modelorganismen 

Loopkevers (Coleoptera, Carabidae) behoren, ook in Vlaanderen, tot de meest
soortenrijke en best bestudeerde ongewervelden (recente reviews: Maelfait
et al, 1994; Alderweireldt & Desender, 1994; Ervynck et al, 1994). Hun
taxonomie is stabiel; identificatie en bemonstering (standaard-
kwantitatieve manier: bodemvallen) zijn vrij eenvoudig. Veel soorten
vertonen een specifieke habitatpreferentie en staan bekend als uitstekende
ecologische indicatoren voor alle terrestrische habitatten (Desender et al,
1995; Niemelä et al, 1999). Loopkevers worden dan ook vaak als modelsoorten
gebruikt voor evaluatie van natuurgebieden, monitoring, studies naar de
effecten van beheersmaatregelen, habitatfragmentatie of natuurontwikkeling
(Davies & Margules, 1998; Desender et al, 1998; Desender & Bosmans 1998).
Recent onderzoek in Vlaanderen toont aan dat diversiteit en genetische
structuur van loopkevers ook in verband te brengen zijn met historisch
ecologische parameters (Desender & Bosmans, 1998; Desender et al, 1999).

Carabus auronitens en Carabus problematicus zijn vrij grote (totale lengte
= 2-3 cm) en constant ongevleugelde loopkevers; in Vlaanderen is hun
voorkomen veelal beperkt tot oude bosplots (Desender et al, 1999; Desender,
1989). Ze behoren tot de best bestudeerde loopkevers van Europa met kennis
omtrent morfologische variatie (Leleup, 1980; Terlutter, 1991), ecologie en
habitatbinding (in andere regio’s van het areaal: Betz, 1992; Loreau, 1984;
Loreau, 1985; Schwöppe et al, 1998), levenscyclus, reproductie en
populatiedynamiek (Butterfield, 1996; Houston, 1981; Baumgartner et al,
1997; Hockman et al, 1998; Nieuhues et al, 1996; Tiedtke et al, 1998),
fysiologie (Hemmer, 1983) en, voor Carabus auronitens, ook omtrent
genetische differentiatie (allozymen: Assmann et al, 1994; Nolte, 1993;
Terlutter, 1990; preliminair mtDNA-onderzoek: Assmann, 1995). 

5.1  Carabus problematicus

Carabus problematicus (zie bovenstaande afbeelding) is een Europese soort
met een min of meer Atlantisch-Midden-Europese verspreiding. Ze behoort tot
de drie algemeenste Carabus-soorten. Op de Britse eilanden heeft de soort
eveneens een zeer grote verspreiding met een noordelijk gelegen
zwaartepunt, terwijl ze zeldzamer is in Engeland en East Anglia (Luff,
1982, 1998). In Denemarken alleen in Jutland. In Fennoscandië zeldzaam in
het zuiden van Zweden en langs de Noorse kust tot 65° noorderbreedte, niet
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in Finland. In Duitsland in het gehele gebied, met uitzondering van grote
delen van de Noord-Duitse laagvlakte (Horion, 1941), maar naar het oosten
toe steeds zeldzamer, met kleiner wordende populaties (Blumenthal, 1981).
Vooral algemeen in de Duitse middelgebergten en in de Alpen. In Westfalen
zeer verbreid (Gries et al, 1973). In Zwitserland is hij vooral verbreid
vanaf het bekken van Genève tot in het noordoosten (Marggi, 1992).
In België is hij algemeen in Wallonië (Desender, 1986). In Vlaanderen nog
relatief algemeen in de Kempen, maar in de leem- en zandleemstreek beperkt
tot een gering aantal oude bossen. Verspreiding, zie bovenstaande kaart. In
België wordt Carabus problematicus het meest gevangen in hokken met meer
dan 20% bos (Desender, 1986).

Deze soort is brachypteer en strikt nachtactief (Kirchner, 1964). Volgens
Neumann (1971b) kunnen de dieren zich zo’n 70-75m per nacht verplaatsen. De
soort blijkt naast een goede loper ook een goede klimmer te zijn en werd
dan ook vaak teruggevonden in vallen op 1 meter hoogte op een boomstam
geplaatst (eclectoren).

Najaarsvoortplanter met larvale ontwikkeling, daarnaast ook veel
overwinterende (oude) adulten. Veel kevers nemen twee keer, en
waarschijnlijk vaker, aan de reproductie deel(Van Der Drift, 1958; Luff,
1998). De larven zijn actief in de winter en het voorjaar als de
temperatuur aan het bodemoppervlak hoger is dan 3-4°C. Het vermogen om bij
zulke lage temperaturen al actief te zijn, biedt grote voordelen bij de
larvale ontwikkeling (Betz, 1992). De totale ontwikkeling met larvale
diapauze duurt in Noordwest-Europa circa 160 dagen, waarvan de
eiontwikkeling circa twee weken in beslag neemt. In noordelijke streken is
de ontwikkelingstijd veel langer (9-10 maanden), terwijl de volwassen
dieren pas in het daaropvolgende jaar aan de reproductie deelnemen. In
Nederland is de fenologie uitgebreid bestudeerd door Van der Drift (1958).
De dieren verschenen in het voorjaar bij een gemiddelde temperatuur van
8°C. Verse dieren komen voor in juni-juli en ze maken, evenals de
overwinterende dieren uit het voorgaande jaar, een circa 5 weken durende
zomerrust door, voordat ze aan de voortplanting deelnemen. De
voorjaarsactiviteit komt volledig op rekening van de overwinterende
adulten. Als de temperatuur in het najaar onder de 6°C zakt, worden ze
inactief en gaan in winterrust. De imago’s overwinteren in kamertjes achter
schors of in holletjes in de bodem onder grote stukken hout. Het voedsel
bestaat vooral uit slakken en insecten (Skuhravy, 1959).
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5.2 Carabus auronitens

Carabus auronitens (zie bovenstaande afbeelding) is eveneens een Europese
soort. In Frankrijk oostelijk, daarnaast kleine populaties aan de westkust,
in het zuiden tot de Pyreneeën (Forel & Leplat, 1995). De zuidgrens loopt
vanaf Zuidoost-Frankrijk via Zwitserland, Oostenrijk tot Slowakije en buigt
omhoog naar midden-Polen. Niet in Scandinavië en op de Britse eilanden.
Naar het noorden toe wordt de soort snel zeldzamer.
In België verbreid in het (zuid)oostelijke deel van het land (Desender,
1986), in Vlaanderen zeldzaam (Desender et al., 1995). Verspreiding zie
bovenstaande kaart. In ons land meer in hokken met bos en een hoogte van
meer dan 200m. 

In tegenstelling tot Carabus problematicus is dit een stenotope bossoort.
De soort mijdt dennenbossen, maar komt in veel typen loofbos en gemengd bos
voor met name in beukenbos (Thiele, 1977). Vocht blijkt een belangrijke
factor te zijn. Deze soort is zowel dag- als nachtactief. Tijdens de winter
kan men deze kevers vaak in groepjes bij elkaar in dood hout aantreffen.

Copulatie gebeurt na de overwintering in april-juni. De eieren worden van
maart tot juni gelegd. Overwinterende vrouwtjes hebben in het voorjaar soms
al rijpe eieren (Hurka, 1973). Larven zijn aanwezig in de periode van mei
tot oktober. Poppen zijn te vinden vanaf juli, in een enkel geval vroeger.
Verse dieren afkomstig van overwinterende larven verschijnen in juni-juli.
De imago’s overwinteren evenals de nieuwe larven van het derde stadium. De
totale ontwikkeling tot volwassen dier duurt circa 7-8 maanden. Vers
uitgeslopen dieren hebben in het najaar een obligate foerageerperiode,
terwijl oudere, meerjarige adulten in diapauze zijn vanaf het einde van de
lente tot het begin van de volgende lente (Baumgartner et al., 1997).  
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6 Studiegebieden : habitatkarakterisatie en
aanvullende bemonsteringen 

Vlaamse bossen met bodemval-jaarcyclus-gegevens van loopkevers (> 100
plots) komen in aanmerking als studiegebieden. In het kader van een recent
TWOL-project (bioindicatie van standplaatsvariabelen) zijn van 56 bosplots
(BF-plots) verspreid over Vlaanderen, gedetailleerde habitat-
karakteristieken beschikbaar van exact dezelfde locaties als bodemval-
jaarcyclus-gegevens. In 6 van deze BF-plots werd Carabus auronitens
gevangen, in 23 werd Carabus problematicus geregistreerd. 

Gerichte bemonsteringen en gedetailleerde habitatkarakterisaties werden
verricht in 39 bijkomende bosplots, nl. de COPA-plots (Carabus
onderzoeksplot problematicus en auronitens) waar de doelsoorten voorkomen
(jaarcyclus-gegevens uit voorgaand onderzoek). Meer concreet betreft dit 20
plots in het Zoniënwoud (zowel in het Brussels, Vlaams en Waals Gewest) en
19 plots verspreid over Vlaanderen. Voor een aantal van deze plots werd
ook materiaal verzameld van de doelsoorten. Hierbij werden van een groot
aantal individuen ook haemolymfestalen genomen en samen met de
respectievelijke exemplaren ingevroren. 

Het feit dat vooral die habitatten aanvullend bemonsterd werden waar de
doelsoorten effectief voorkwamen (bijvoorbeeld binnen Zoniën), betekent een
gerichte selectie van de proefvlakken en dus een afwijking van een
‘willekeurige’ steekproef.  Dit heeft onvermijdelijke repercussies op de
interpretatiemogelijkheden van de habitatkarakteristieken in functie van de
doelsoorten.  Binnen het kader van deze studie was het echter niet haalbaar
een groot aantal proefvlakken via een willekeurige steekproef bijkomend te
analyseren en tevens te checken op de aan/afwezigheid van de doelsoorten.
Analyse van dergelijke proefvlakken zou wel extra relevante informatie
kunnen opleveren. 
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7 Karakterisatie van de bosplots

Het relatief belang van recente en historische ecologische variabelen wordt
ingeschat door de habitatten van beide keversoorten gedetailleerd te
bestuderen in ruimte en tijd.

In overleg tussen beide partners werd beslist welke parameters het
voorkomen van de 2 keversoorten het best zouden kunnen helpen verklaren.
Het gaat om positionele, abiotische, biotische, landschapsecologische en
historische gegevens. Tabel 7.1 geeft weer welke
standplaatskarakteristieken voor de BF- en de COPA-plots gedocumenteerd
werden.

Tabel 7.1: Overzicht van de standplaatskarakteristieken die voor elke plot
bepaald werden. 

Positionele variabelen metrische XY-coördinaten, hoogte Domein

Bodem

Strooisel

Abiotische variabelen -Karakteristieken van de topsoil (A
horizont): textuur, droge stof, pH, N,
TOC, P + oligo-elementen
Ellenbergwaarden (mR, mF, mN) 

-Strooiselkarakteristieken: Humustype,
drooggewicht, vochtgehalte, pH, N,
TOC, P + oligo-elementen

-Lichtcondities: LAI, DIFN

Biotische variabelen -Bosbouwkundige inventaris: grondvlak
en stamtal per ha, hoofdboomsoort, het
percentage loofhout, de
boomsoortenverdeling naar grondvlak,
dood-hout-index, structuur-index,
houtige vegetatie-index 

-Vegetatiekenmerken: potentieel
natuurlijke vegetatie  (PNV), actuele
vegetatie (AN)

-Fauna-elementen en hun interacties:
voorkomen van verwante (congenerische)
soorten (evt. competitoren)

Landschapsecologische
en historische data

Ecodistrict, bosleeftijd,
bosoppervlakte, isolatieparameters
(afstand tot de bosrand en
bosomgevingsfactor)

Plot
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7.1 Positionele variabelen en markering van de
proefvlakken

Voor de karakterisering van de 56 BF-plots werd gekozen om de proefvlakken
af te bakenen zoals bij de bosinventarisatie en de bosbodeminventarisatie
van het Vlaamse gewest (De Vos, 1998; Waterinckx et al., 1996). Bij deze
inventarisatie werd gewerkt met cirkelvormige plots met een straal van 18
m, hetgeen overeenkomt met een oppervlakte van 0.1 hectare. Om tot
vergelijkbare resultaten te komen, werd voor de beschrijving van de
habitatten van de COPA-proefvlakken hetzelfde proefopzet gebruikt. De
bemonstering van de bodemfauna gebeurde tijdens vorig onderzoek (vooral
vanuit de RUG of het KBIN; telkens gedurende minstens één jaarcyclus) via 3
tot 10 bodemvallen die afhankelijk van het reliëf ofwel op 1 lijn achter
elkaar ofwel op 2 lijnen geplaatst werden. De centra van de opnamecirkels,
die met dGPS ingemeten werden, vallen samen met de centra van de
configuraties van bodemvallen. 

Alle plots werden gemarkeerd met een fenopaal, behalve de 2 COPA-plots
(BF78 en BF79) die in Ter Kamerenbos liggen. 

De ligging van de COPA-plots wordt op een topokaart (schaal 1/25.000 en
1/5.000) weergegeven. Deze kaarten kunnen bij het IBW opgevraagd worden.
Dergelijke kaartjes werden reeds voor de BF-plots gemaakt (Van Den
Meersschaut, 1999). 

De lambert 72 XY-coördinaten volgen uit de dGPS-metingen, de hoogte (m
boven zeeniveau) werd van de topografische kaarten afgelezen. 

In figuur 7.1 wordt de geografische ligging en spreiding van de bemonsterde
locaties weergegeven. Bovendien wordt op deze figuur weergegeven of de
keversoorten C. auronitens en C. problematicus al dan niet voorkomen in de
resp. proefvlakken. Omdat de proefvlakken over heel Vlaanderen verspreid
liggen, kan deze figuur geïnterpreteerd worden als een soort
waarnemingskaart van beide keversoorten. 

Op figuur 7.1 is te zien dat Carabus auronitens gevonden werd op 24 van de
95 plots met deze opmerking dat deze plots alle relatief dicht bij elkaar
liggen. De proefvlakken situeren zich in het zuiden van de provincie
Vlaams-Brabant, nl. in het Zoniënwoud en in het bos Ter Rijst in Edingen. 

Carabus problematicus is daarentegen een meer algemene soort. Hij werd
gevonden op 39 van de 95 plots. Deze proefvlakken liggen echter veel meer
verspreid, nl. in Antwerpen, Limburg, Brabant en in het Zuiden van Oost-
Vlaanderen. De plots waar beide keversoorten samen voorkomen (21 van de 95)
liggen allemaal in het Zoniënwoud. 
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Figuur 7.1: Situering van de 56 BF-proefvlakken en de 38 COPA-proefvlakken
verspreid over Vlaanderen. Plots waar de soort Carabus auronitens gevonden
werd worden door gele stippen weergegeven, plots waar Carabus problematicus
geregistreerd werd door groene driehoekjes en de plots waar beide soorten
gevangen werden door rode kruisjes. De plots waar geen van beide soorten
waargenomen werden, worden door groene kruisjes gemarkeerd.  

7.2 Abiotische variabelen

7.2.1 Bodem en strooiselkarakteristieken

De methodiek voor het nemen van de bodem- en strooiselstaalnames op de
bodemfaunaproefvlakken, is ontleend aan de werkwijze die gehanteerd werd
bij de bodemstaalnames in het kader van de bosinventarisatie (De Vos,
1998a). Binnen een cirkel met straal 18 m rond het centrum van de plots,
werden op 3 locaties bemonsteringen uitgevoerd. De eerste staalnamelocatie
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ligt zo dicht mogelijk bij het centrum van het proefvlak, de 2 andere
locaties nabij de cirkelomtrek zodanig dat de maximale visuele variatie
binnen het proefvlak omvat wordt. 

Van elke proefvlakcirkel werd een schets gemaakt van de topografie, de
aanwezigheid van wegen, grachten en andere terreinkenmerken. Op deze schets
werden de locaties van de 3 staalnames aangeduid. 

De analyseresultaten van de stalen genomen tijdens de
bosbodeminventarisatie levert voldoende referentiegegevens op, bekomen met
dezelfde methodiek, voor een betrouwbare evaluatie en classificatie van de
fysico-chemische variabelen.  

7.2.2 Onderzoek van de holorganische horizonten

De staalname van de strooisellaag gebeurt met behulp van een inox
isolatiebak. Deze strooisellaag kan opgedeeld worden in 3 typische
horizonten, nl. de litterlaag (L-laag), de fragmentatielaag (F-laag) en de
humificatielaag (H-laag). De typering van de strooisellaag gebeurt a.d.h.
van deze 3 organische horizonten volgens de determinatiesleutel van Jabiol
et al (1995) (bijlage 7.1). De humustypen worden vervolgens ingedeeld in
klassen gaande van slechtere types met moeilijk afbrekend strooisel (mor)
tot de betere types met een snel afbrekend strooisel (mull). 

Wanneer de humuslaag sterk doorworteld is door grassen of mossen, is een
typering op basis van de typische strooiselhorizonten moeilijk. De plots
waar dit het geval was, krijgen het type grascomplex/moscomplex toegewezen.
Dit type krijgt de waarde 0 omdat dit humustype binnen de set van 95 plots
aanleunt bij het mor-type. 

Tabel 7.2 : Klassenindeling van de verschillende humustypes.

Humustype

Droge variant Natte variant Klasse

Grascomplex/moscomplex - 0

Dysmoder/mor Anmor 1

Eumoder Hydromor 2

Hemimoder Hydromoder 3

Amphimoder - 4

Amphimull - 5

Dysmull - 6

Oligomull - 7

Mesomull - 8

Eumull Hydromull 9
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Verder kenmerken de strooiseldikte (Dh), het strooiselgewicht (G) en de
droge stof (DS)de fysische toestand van de strooisellaag.  

In het labo werd de strooisellaag chemisch geanalyseerd op de gehaltes aan
N, P, K, Ca, Mg, Na, S en enkele oligo-elementen (Al, Cd, Cr, Cu , Fe,  Mn,
Ni, Pb, Zn). Door deze concentraties te vermenigvuldigen met het gewicht
(droge stof) van de strooisellaag, worden de absolute elementhoeveelheden
verkregen die effectief in de strooisellaag aanwezig zijn.  Dit is dus de
totale ‘element pool’ of reserve aan macro- en oligo-elementen aanwezig in
dit bodemkompartiment. Slechts een deel hiervan is beschikbaar voor planten
en dieren. Bij mull humustypes komt de elementreserve snel vrij door een
vlotte mineralisatie. Bij moder en mortypes daarentegen verloopt de
mineralisatie traag en zij vertonen bij ongewijzigde milieuomstandigheden
een vrij constante samenstelling. Bij de verwerking van de gegevens worden
in deze studie vooral de elementconcentraties gebruikt, om te zien of het
gehalte aan bepaalde chemische elementen een effect heeft op het voorkomen
en de abundantie van de doelsoorten. 

7.2.3 Onderzoek van de minerale bodem

Een beschrijving van de minerale bodem beperkt zich tot de bovenste
horizont, nl. de topsoil. De Vos (1999) geeft een gedetailleerde
beschrijving van de standaardmethodiek die werd aangewend om de fysische en
chemische eigenschappen van het bodemmonster te bepalen. 

De fysische beschrijving van de bodem gebeurt a.d.h. van de textuur, de
bulk densiteit, de waterretentiekarakteristieken, de penetratieweerstand en
een globale beschrijving van de pedogenetische horizonten. Textuur is
hierbij het belangrijkste kenmerk en werd bepaald voor alle 95 plots. De
andere karakteristieken zijn enkel voor de bijkomende 39 plots onderzocht
en gedocumenteerd, maar niet weerhouden in de analyse. Chemisch wordt de
bodem gekarakteriseerd door de zuurtegraad,  de hoeveelheid aan organisch
materiaal, de aanwezigheid van N, P, K, Ca, Mg, Na, S en enkele oligo-
elementen (Al, Cd, Cr, Cu , Fe,  Mn, Ni, Pb, Zn). Onder deze laatste reeks
behoren enkele zware metalen die indicatief kunnen zijn voor
bodemverontreiniging (bvb Zn in Kempische plots).

De bodemtextuur van de bovenste horizont (Ah of Ap) werd in het IBW
bodemlabo bepaald aan de hand van laserdiffractie. De textuur wordt
gedetermineerd door de gehaltes aan klei-, leem- en zandfractie in de
bodem. Ook de mediaan en de modus van de verdeling van de korrelgrootte
vormen een goede maat voor de karakterisatie van de textuur. 

De textuurklasse werd in een verkennende analyse afgeleid van de digitale
bodemkaart. Via een 'aml' in ArcInfo werd voor alle plots binnen een straal
van 18 m rond het centrum van de plot berekend welke textuurklasse
domineert. Dit is nodig omdat de bodemkaart in feite niet is geconcipieerd
voor en onbetrouwbaar is om puntwaarnemingen op af te leiden. Een
dergelijke werkwijze globaliseert de kaart enigszins en minimaliseert
randeffecten van de polygonen enerzijds en georeferentiefouten anderzijds.
Zelfs met deze werkwijze werd vastgesteld dat bij vergelijking van de labo-
resultaten met de bodemkaartgegevens slechts voor 41 proefvlakken (43%) de
textuurklasse overeenkwam. Normaal is de matching 50 à 60 %. De textuur van
de bodemkaart is echter gebaseerd op de textuur van de bovenste 40 cm.
Hier wordt enkel vergeleken met de textuur van de A horizont. Als we een
gewogen gemiddelde zouden maken met de diepere horizonten zou de matching
wellicht beter zijn. 
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Het droge stof gehalte (DS) geeft het percentage droge stof weer van de
bodem. Bodem is opgebouwd uit vaste, gasvormige en vloeibare bestanddelen.
De DS geeft dus een aanwijzing voor het actuele vochtgehalte van de bodem.
Deze parameter moet echter met de nodige voorzichtigheid geïnterpreteerd
worden, omdat deze sterk weersafhankelijk is. Een betere maat om het
vochtgehalte van de bodem te karakteriseren, is het plantbeschikbaar
vochtgehalte af te leiden uit de pF-curve. De labo-resultaten waren echter
niet binnen het tijdsbestek van dit project beschikbaar.  Aangezien het
bepalen van DS voor de BF-plots op een ander tijdstip (nl in de zomer)
gebeurde dan voor de COPA-plot (lente), heeft deze variabele slechts een
beperkte verklarende kracht. De vochtindicatie (mF waarde) bepaald vanuit
de vegetatieopname vult echter deze variable aan.

De pH-CaCl2 geeft de potentiële zuurtegraad van de bodem weer, die bij
benadering de zuurtegraad weergeeft van de vaste bodembestanddelen. De pH-
H2O, of actuele zuurtegraad, daarentegen geeft eerder de zuurtegraad van de
bodemoplossing weer. Het verschil tussen beide is vaak een maat voor de
verzadiging van het bodemcomplex met protonen.

De electrische geleidbaarheid (EC) van de bodem geeft een maat voor de
electrolieten in de bodemoplossing. 

De Kjeldahl stikstof is de som van de organische en de ammoniakale
stikstof, met uitzondering van nitriet en nitraat. 

Total organic carbon (TOC) geeft weer hoeveel organische koolstof zich in
het bodemmonster bevindt. Het dubbele van de TOC waarde is  een goede maat
voor de totale hoeveelheid aan organisch materiaal in het bodemmonster.

Het fosforgehalte (P) is vooral orthofosfaat. 

Alle andere onderzochte elementen geven de totaalconcentratie weer
aangetroffen in de bovenste bodemhorizont.

7.2.4 Sucrose-inversie-methode

Om de gemiddelde temperatuur te meten die heerst in een bepaald milieu
gedurende een relatief lange tijd, kan de sucrose-inversie-methode volgens
Berthet (1960) gebruikt worden. Deze methode is gebaseerd op de snelheid
van omzetting van de inversie van een sucrose-oplossing. De omzetting van
sucrose is immers bij constante pH afhankelijk van de temperatuur. 

Bij deze methode wordt de geïntegreerde temperatuur over een bepaalde
periode gemeten. Deze methode zou een goedkoop alternatief kunnen zijn voor
het meten van de temperatuur met data-loggers. Een bijkomend voordeel van
deze methode t.o.v. een rechtstreekse temperatuurmeting met data-loggers is
dat beneden een bepaalde temperatuur de sucroseomzetting, net zoals de
fysiologische activiteit van de kevers, stilvalt. 

Aangezien deze techniek nog niet op punt staat, werd deze uitgetest op 5
plots. 

7.2.4.1 Beschrijving van de oplossing

Om betrouwbare resultaten te krijgen is het essentieel dat de pH van de
suikeroplossing constant gehouden wordt. Daarom wordt er een
bufferoplossing toegevoegd aan de suikeroplossing zodanig dat de oplossing
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een constante pH van 1.21 heeft. Deze lage pH zorgt er ook voor dat de
aanwezigheid van micro-organismen uitgesloten wordt. 

-Bufferoplossing: 3.730 g KCL + 33.9 ml HCL 1N, gedragen in 500 ml H2O
(bufferoplossing met pH 1.5)

-Saccharose-oplossing: 400 g saccharose wordt opgelost in 260 ml H2 + 10 ml
formol 35%. Op deze manier wordt 521 ml oplossing verkregen die moet
gefilterd worden

-Mengoplossing: 100 ml siroop in een erlenmeyer mengen met 100 ml
bufferoplossing.  

Vervolgens werd in lichtdoorlatende potjes 50 ml van deze mengoplossing
gedaan. Een meting in de polarimeter vraagt 10 ml oplossing. 50 ml volstaat
ruimschoots voor drie herhalingen per meting. 

Om de referentiewaarden a0  (draaiing van de oorspronkelijke oplossing) en
de b0 (draaiing bij volledige omzetting) te berekenen, werden 2 potjes
overgehouden. Een potje werd in de diepvriezer bewaard zodat geen omzetting
van de suikeroplossing mogelijk was (hierop meting a0) en een potje werd
gedurende 1 week in de oven bij 40°C verwarmd zodat de suikers volledig
werden omgezet (hierop meting b0). 

7.2.4.2 Beschrijving van het experiment

Er werden 5 plots gekozen, elk met een andere expositie. De temperatuur op
de bodem is immers afhankelijk van de instraling en deze is op zijn beurt
afhankelijk van de expositie.

De plots werden alle in het Zoniënwoud gekozen omdat deze relatief dicht
bij elkaar liggen. Gedurende 3 keer 20 dagen werden met behulp van 6 potjes
met een sucroseoplossing temperatuursmetingen verricht op 5 plots. De
eerste periode ging van 21 juni t.e.m. 10 juli, de 2de periode van 10 t.e.m.
31 juli en 3de periode van 31 juli t.e.m.19 augustus.

Van deze 6 potjes werden 3 potjes geplaatst op de plaatsen waar de
bodemstalen genomen werden (A, B en C). De andere 3 potjes werden zo
gepositioneerd dat de temperatuursextremen van de proefvlakken gedekt
worden (bv. onder een hoop dood hout, onder varens, op een plaats met
rechtstreekse zoninstraling).

7.2.4.3 Resultaten 

Blijkbaar is er met de blancostalen waarop de referentiewaarde b0  gemeten
werd iets misgelopen.  Eerst werd geprobeerd de blancostalen gedurende 20
dagen op de vensterbank in de zon te bewaren. Op die manier werd echter
geen volledige omzetting van de sucrose bekomen. Het draaiing die in de
polarimeter gemeten werd lag tussen de waarde van a0 en de andere stalen. Om
toch een volledige omzetting te bekomen werden de blancostalen gedurende 1
week in de oven bij 40°C verwarmd, hetgeen geen invloed zou hebben op de
suikers. Vanaf een temperatuur van 50°C treden er echter secundaire
reacties op (Berthet 1960). De suikeroplossing had echter na 1 week oven
een gele kleur gekregen, hetgeen erop wijst dat er ongewenste chemische
reacties hadden plaats gevonden. Daarom werd uit de literatuur een b0-waarde
overgenomen. 

De resultaten worden weergegeven in tabel 7.3. Tussen de verschillende
periodes is er een opmerkelijk verschil wat betreft de gemiddelde
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temperatuur. De 3de periode was blijkbaar de warmste. De gemiddelde
temperatuur was er 18.45°C, terwijl dat in de eerste periode 16.78°C en in
de 2de periode 15.45°C was. Er gebeurde echter geen ijking van de
temperatuur aan directe temperatuursmetingen. Voor de 3 periodes werden bij
de berekening van de temperatuur dezelfde referentiewaarden gebruikt
terwijl er telkens met een andere basisoplossing was gewerkt. 

Tabel 7.3: Opsomming van de plots, hun expositie en hun Trel-pl per periode
en uitgemiddeld per periode. 

Exposi
tie

Trel-pl1 Trel-pl2 Trel-pl3 Trel-pl-gem

BF65 N-O 0.99 0.99 0.93 0.97

BF66 Vlak 0.98 0.96 0.92 0.95

BF67 Vlak 0.99 0.98 0.90 0.95

BF76 N-W 0.96 0.89 0.98 0.95

BF80 N-NW 0.98 0.95 0.92 0.95

De resultaten kunnen over de verschillende periodes heen enkel relatief
bekeken worden. Dit omdat de resultaten niet geijkt zijn aan echte
temperatuursmetingen. Dit zou kunnen opgelost worden door telkens het
temperatuurverloop op één plot te volgen met een temperatuurdatalogger. Het
verschil in expositie van de verschillende plots komt niet tot uiting in de
temperatuursmetingen. Dit kan verklaard worden door het feit dat wellicht
andere habitatkarakteristieken zoals bedekking van de kruidlaag of
openingen in het kronendak waarschijnlijk een grotere invloed hebben. Een
andere mogelijke verklaring is dat de gemiddelde temperatuur per plot
gebaseerd is op 6 puntmetingen. Het is mogelijk dat de temperatuursmetingen
op de ene plot vooral op goed afgeschermde plaatsen (vb. dood hout)
gebeurde, terwijl op andere plots plaatsen met grotere temperatuursextremen
(vb. open plek) gemeten werden.

Binnen elke periode zijn de temperatuursverschillen tussen de proefvlakken
relatief klein. In tabel 7.4 wordt voor elke periode per plot de gemiddelde
temperatuur weergegeven, relatief uitgedrukt t.o.v. het temperatuursmaximum
van die periode  (Trel-pl).Plot BF65 is over de 3 periodes heen, het
warmste proefvlak (Trel-pl-gem). Dit resultaat is waarschijnlijk veeleer te
wijten aan het feit dat op dit proefvlak bijna alle sucrosepotjes op
'afgeschermde' plaatsen stonden zodat de temperatuursextremen hier minder
groot waren. 

De resultaten binnen de proefvlakken worden weergegeven in tabel 7.4.
Binnen de plots werden geen grote verschillen gemeten. De resultaten van de
verschillende periodes kunnen vergeleken worden, door per opnamepunt uit te
middelen over de 3 periodes en relatief uit te drukken t.o.v. het
temperatuursmaximum binnen elke plot (Trel-op). Uit tabel 7.4 blijkt dat de
opnamepunten met varens in de zomermaanden gemiddeld een iets hogere
temperatuur hebben dan op de andere microhabitats.  
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Tabel 7.4: Voor de 6 opnameplaatsen op de 5 plots wordt het microklimaat beschreven en Trel-op weergegeven. 

Microklimaat Trel-op Microklimaat Trel-op

Open + kruidige veg 0,98 Varens 1,00

Open + kruidige veg 1,00 dood hout 0,96

Open plek 0,99 Verzopen stuk -

dood hout 0,95 oever beekje 0,92

voet boomstronk 0,98 helling voet boom 0,94

BF65

dood hout + varens 0,96

BF76

helling - open plek 0,97

Varens 1,00 open plek 0,97

Varens 1,00 Weg 0,99

open plek 0,94 open plek 0,93

dood hout 0,98 Kuil 0,98

Varens 0,95 Varens 1,00

BF66

voet boom 0,99

BF80

onder hout 0,99

open + kruidige veg 0,96

Varens 1,00

open plek 0,95

Varens 0,94

open + kruidige veg 0,99

BF67

voet boom 0,95

7.2.5 Lichtcondities

Twee variabelen die de lichtcondities van een plot beschrijven zijn de LAI
en de DIFN. 

-De LAI (leaf area index) is het aantal m² bladoppervlakte per m²
grondoppervlakte en kan geïnterpreteerd worden als de som van alle licht
afschermende objecten. 

-De DIFN (difuse non-interceptance) ook wel uitgedrukt als VISSKY (visible
sky) is een maat voor het aandeel openingen in het kronendak (0=geen hemel
te zien, 1= volledig open hemel; geen kronendak). 

Zowel de LAI als de DIFN geven aan hoeveel belemmering er is voor de
lichtinstraling (rechtstreeks en diffuus) om de bodem te bereiken. Ze geven
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echter geen rechtstreekse kwantitatieve of kwalitatieve informatie. In
gesloten bossen met meerdere etages is de LAI hoog en de DIFN zeer klein. 

De LAI en de DIFN kunnen in het programma 'HemiView' berekend worden op
basis van hemisferische kroonfoto's. Deze foto's, die genomen worden met
een fisheye lens, geven een hemisferisch beeld van het kronendak.  

De foto's werden genomen op de bodem. Op deze manier wordt ook de
afscherming door de vegetatie in rekening gebracht. Het is immers de
bedoeling de lichtcondities te beschrijven van de habitats van
bodembewonende loopkevers. De foto's werden genomen in de periode waar het
bladerdek van de kronen maximaal ontwikkeld is, nl. van midden juni tot
eind juli. Per plot werden telkens 3 fisheye foto's genomen binnen een
straal van 18 m. De gemiddelde waarde van de LAI en de DIFN geeft een
aanduiding van de lichtcondities van het plot. 

Uit figuur 7.2 blijkt dat er tussen de LAI en de DIFN een eenduidig niet-
lineair verband bestaat. 

Verband DIFN-LAI

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0 1 2 3 4 5 6

LAI

Figuur 7.2: Scatterplot DIFN versus LAI waarnemingen. 

7.3 Biotische variabelen

7.3.1 Beschrijving van de opnamemethodiek voor de houtige en kruidige vegetatie

De opname van de houtige en kruidige vegetatie gebeurde volgens dezelfde
methode zoals toegepast bij de bosinventarisatie van het Vlaamse Gewest.
Deze methode werd ook toegepast bij de opname van de vegetatiekenmerken van
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de 56 BF-proefvlakken. De inventarisatie van de BF-proefvlakken werd
uitgevoerd in het vegetatieseizoen van 1998 en 1999. De inventarisatie van
de COPA-proefvlakken gebeurde in de lente van 2001. 

7.3.1.1 Opname van de houtige vegetatie: levende bomen en staand dood hout

Alvorens de houtige vegetatie effectief op te meten wordt eerst de
plotstructuur beschreven. Hierbij wordt aandacht besteed aan:

-het bestandstype. Hier wordt onderscheid gemaakt tussen loofhout,
naaldhout, gemengd loofhout (20-50% naaldhout) en gemengd naaldhout (20-50%
loofhout).

-de leeftijdsklasse. Voor de bestandsleeftijd worden vijf klassen
onderscheiden : 1-60; 61-100; 101-160; > 160 jaar en ongelijkjarig.

-de kroonsluitingsgraad van het hoofdbestand (bovenste etage). De openingen
in het kronendak geven aanleiding tot andere licht- en vochtregimes of
micro-klimatologische verschillen  (Van Den Meerschaut 2001). Voor de
kroonsluiting (verticale projectie van het kronendak) wordt een onderscheid
gemaakt tussen bestanden met een sluitingsgraad < 1/3 van de oppervlakte
(zeer ijle bestanden), bestanden met een sluitingsgraad die varieert tussen
1/3 en 2/3 en bestanden met een sluitingsgraad > 2/3 (vrij gesloten
bestanden). 

-de horizontale structuur of de verdeling/menging van de boomsoorten over
de oppervlakte. De mengingswijze kan homogeen, verspreid of groepsgewijs
zijn. 

-de verticale structuur of de etagebouw van een bestand. Hierbij wordt een
hooghout, middelhout of hakhout onderscheiden. 

De houtige vegetatie werd opgenomen aan de hand van een opname-eenheid
bestaande uit 4 concentrische cirkels (A1, A2, A3 en A4) (zie Fig. 7.3). De
straal (R) (en dus de oppervlakte) van elke cirkel varieert naargelang de
dimensie van de bomen en de struiken.

Van de zaailingen uit A1 werd de boomsoort genoteerd en hun respectievelijk
aantal opgemeten. Van de kleine dimensies uit A2 werd enkel de boomsoort
bepaald en hun hoedanigheid (dood of levend). In de twee grootste cirkels
werd telkens de boomsoort geïdentificeerd, de omtrek op 1,5 m (C1,5 of
diameter �1,5) gemeten en geconstateerd of de boom levend of dood is.
Hierbij werd enkel aandacht geschonken aan staand dood hout.

Aan de hand van deze opnamegegevens werd per plot het stamtal en het
grondvlak per hectare berekend, het percentage loofhout en de
boomsoortenverdeling naar grondvlak.
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A1 : - R1= 2,25 m (opp= 16 m²)
- zaailingen met hoogte (H)<  2 m

A2 : - R2= 4,5 m (opp= 64m²)
- hakhout
- bomen met �1,5 <  7 cm en H � 2 m

A3 : - R3= 9 m (opp= 255 m²)
- bomen met 7 cm � �1,5 <  38,8 cm

A4 : - R4= 18 m (opp= 1018 m²)
- bomen met �1,5 � 38,8 cm

Fig. 7.3: De opname-eenheid voor de houtige vegetatie (Waterinckx, 1996)

7.3.1.2 Opname van de kruiden- en struikvegetatie en het liggend dood hout

Om de kruiden- en struikvegetatie op te nemen werd bij de bosinventarisatie
gebruik gemaakt van een ‘nested plot design’, waarbij de oppervlakte
stelselmatig wordt verdubbeld (minimaal 2 � 2 m tot maximaal 32 � 32 m) met
de bedoeling de minimale opname-grootte te bepalen (Mueller-Dombois &
Ellenberg 1974). Bij elke verdubbeling van het de oppervlakte van het
proefvlak wordt de soortensamenstelling en de cumulatieve rijkdom
geanalyseerd. Men blijft de grootte van het proefvlak verdubbelen totdat de
soortenlijst nog maar amper wordt aangevuld. Er werd gevonden dat voor
Vlaanderen een plot van 16 � 16 m (opp=256 m²) volstaat. 

Voor de vegetatiebeschrijving van de COPA-proefvlakken werden de
vaatplanten gedetermineerd en hun procentuele bedekking volgens de schaal
van Braun-Blanquet weergegeven. De mossen worden niet op naam gebracht.  

Daarnaast werd ook supplementair aandacht besteed aan het aspect liggend
dood hout. Hierbij worden 4 diameterklassen onderscheiden: 

2 cm < � < 7 cm
7 cm < � < 22 cm
22 cm < � < 40 cm

� > 40 cm

Van de eerste twee klassen werden de dichtheden geschat (geen, weinig,
veel) en van de laatste twee het aantal meters dat binnen de plot van 16 x
16 m² valt.
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7.3.2 Indices voor de structuur, de houtige en de kruidige vegetatie

In het kader van het Vlinaproject C96/04 (Van Den Meerschaut, 2001) werden
enkele gemakkelijk meetbare en beheersgevoelige parameters ontwikkeld die
de biodiversiteit van het bos weergeven. 

Voor elk bodemfaunaproefvlak werd de structuurindex (SI), de houtige
vegetatie-index (HVI) en de dood-hout-index (DHI) berekend. Het berekenen
van elk van deze indices gebeurt a.d.h. van een scoresysteem. De scores
voor elke parameter worden weergegeven in bijlage 7.2.

De eerste parameter is de structuurindex (SI). Deze index wordt bepaald
door de sluitingsgraad, de leeftijd, de verticale en de horizontale
structuur. Een hoge waarde voor de SI, staat voor een structuurrijk
bestand. 

De houtige vegetatie-index (HVI) steunt op  5 parameters , nl. het aantal
boomsoorten hoger dan 2 m, het aantal dikke bomen met een BHD tussen 40 en
80 cm, het aantal zeer dikke bomen met een BHD groter dan 80 cm, het aantal
inheemse boomsoorten in de natuurlijke verjonging (hoogte kleiner dan 2m)
en de standaardafwijking van de BHD van de bomen met een BHD groter dan 7
cm). Een grote diversiteit in de houtige vegetatie weerspiegelt zich in een
hoge waarde voor HVI. 

Voor de berekening van de dood hout-index (DHI) wordt een onderscheid
gemaakt tussen liggend en staand dood hout. Van het staand dood hout worden
volgende parameters in rekening gebracht: het grondvlak, de
standaardafwijking van de BHD van bomen met een BHD groter dan 7 cm en het
aantal dikke bomen met een BHD groter dan 40 cm. Van het liggend dood hout
wordt de gesommeerde stamlengte van de dikke bomen (BHD > 40 cm) en het
aantal diameterklassen in rekening gebracht. Een hoge diversiteit in
liggend en dood hout resulteert in een hoge DHI. 

Een groot nadeel van deze DHI is dat hij geen rekening houdt met de
verdeling van het dood hout over het proefvlak. Een hoop dood hout kan
eventueel een microhabitat voor de kevers vormen, terwijl kleine takken
dood hout verspreid over het proefvlak naar de kever toe geen invloed
heeft. 

7.3.3 Vegetatietypes

7.3.3.1 Potentiele natuurlijke vegetatie

Een van de resultaten van het Vlinaproject 'Ecosysteemvisie Bos Vlaanderen'
(Dekeersmaeker et al., 2001) was een digitale laag voor Vlaanderen met 11
bostypes of PNV's. 

Voor elk bodemfaunaproefvlak werd op deze digitale laag het overeenkomstige
PNV bepaald. Voor een aantal plots kon er in ArcView geen PNV bepaald
worden. Dit is enerzijds het geval voor plots die liggen in gebieden waar
de bostypenkaart een code 0 geeft. Daar de bostypenkaart een afgeleid
product is van de bodemkaart, is deze bostypenkaart immers niet
gebiedsdekkend voor Vlaanderen. Anderzijds zijn er ook een aantal plots die
niet in het Vlaamse gewest liggen en dus buiten het bereik van de
bostypenkaart vallen. Voor deze plots werd op basis van de kernserie het
bostype bepaald. De codes van de PNV's die voorkomen binnen de 95 plots
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worden weergegeven in tabel 7.5. In de analyses zal abstractie gemaakt
worden van de varianten binnen de PNV's. Op die manier blijven er nog
slechts 5 klassen over die aangeduid worden met de vereenvoudigde code
'PNVb'.  

Tabel 7.5: De PNV's waarbinnen de plots vallen en hun overeenkomstige
codes. 

Code PNVb PNV 

20 2 Elzenbroekbos

40 4 Elzen-Vogelkersbos

43 4 Elzen-Vogelkersbos met kans op Bronbos

50 5 Beukenbos, Eiken-Haagbeukenbos of rijke Eiken-Beukenbos

68 6 Typische Eiken-Beukenbos, droge variant

69 6 Typische Eiken-Beukenbos, natte variant

78 7 Arme Eiken-Beukenbos en Eikenbos, droge variant

79 7 Arme Eiken-Beukenbos en Eikenbos, natte variant

7.3.3.2 Actuele vegetatie

Door middel van een  classificatie en een ordinatie op de opnamegegevens
van de kruidige vegetatie kunnen de  bodemfauna-plots fytosociologisch
ingedeeld worden. In tegenstelling tot de potentiële natuurlijke vegetatie,
geeft de actuele vegetatie de werkelijke toestand weer. 

Als classificatie-techniek werd TWINSPAN (Two-way Indicator Species
Analysis) gebruikt. 

Het resultaat van de TWINSPAN-analyse wordt weergegeven in figuur 7.3.
Daar er voor de plots BF70 en BF83 geen vegetatiegegevens zijn, werden deze
niet opgenomen in de analyse. Hierdoor moet bij de nummering van de plots
in onderstaande figuur vanaf plot BF70 telkens 1 bijgeteld worden en vanaf
BF83 telkens 2.
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Figuur 7.4: Indeling van de plots door een TWINSPAN-analyse op basis van de
kruidachtige planten in 7 groepen (G1: rood, G2: zwart, G3: blauw, G4:
groen, G5: paars, G6: grijs, G7: geel).
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De eerste opsplitsing van de plots in de 'Two-way table' is gebaseerd op
Bosanemoon, Gele dovenetel, Moerasspirea, Grote brandnetel, hondsdraf en
kleefkruid.  

De eerste groep plots wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van een
combinatie van alle of sommige van deze soorten of van voorjaarsflora in
het algemeen. Deze groep wordt verder opgesplitst op basis van de
brandnetel en moerasspirea. Het vegetatietype van deze plots kan gerekend
worden tot de alluviale en rivierbegeleidende bossen en Elzenbroekbossen
(G1). 

De rest van deze eerste groep wordt verder opgesplitst op basis van het
voorkomen van braam (G2 en G3). G2 omvat iets N-rijkere plots dan G3. Voor
G2 en G3 kan niet echt een kenmerkend bostype gevonden worden daar een te
grote  verscheidenheid aan plots omvat wordt. 

De tweede groep plots wordt opgesplitst op basis van 3 soorten, nl.
Bochtige smele en Pijpestrootje. Deze groep die kenmerkend is voor armere
standplaatsen behoort tot het bostype Zomereiken-berkenbossen. Deze groep
kan verder opgedeeld worden in een arme (G6) en rijke variant (G7). 

De groep die gebaseerd is op de afwezigheid van Bochtige smele en
Pijpestrootje wordt verder opgesplitst op basis van het voorkomen van
Adelaarsvaren, Smalle en Brede stekelvaren en Wijfjesvaren (G4 en G5).
Opnieuw is het moeilijk om deze beide groepen te situeren binnen de
bestaande classificaties van bostypes.  

Samengevat kunnen uit de TWINSPAN-analyse 7 grote groepen onderscheiden
worden. In tabel 7.6 wordt weergegeven tot welke groep (code AV1) de 95
plots behoren.

Tabel 7.6: indeling van de proefvlakken in groepen op basis van de TWINSPAN
(AV1) en DCA (AV2)

AV1 AV2 Proefvlakken

G1 G1 5, 25, 40, 52, 54

G2 G2 6, 7, 8, 13, 35, 38, 43, 49, 55

G3 G2 15, 56, 58, 59, 63, 64, 66, 69, 76, 78, 79, 81, 91, 92, 93, 94,
95

G4 G3 17, 21, 33, 34, 37, 39, 41, 44, 46, 47, 53, 61, 67, 71, 72, 80,
87, 88, 89, 90

G5 G3 12, 14, 16, 18, 20, 22, 29, 30, 32, 35, 42, 45, 48, 50, 51, 57,
60, 62, 65, 68, 73, 74, 75, 77, 82, 85, 86

G6 G4 1, 2, 3, 4, 9, 10, 23, 24, 26, 27, 28

G7 G4 11, 19, 31

G1 omvat de nattere en rijkere plots terwijl G7 de droge en armere plots
omvat. Er is een gradiënt over de verschillende groepen heen. Toch is de
indeling in deze 7 groepen niet altijd even zinvol. Niet voor elke groep
kan één verzadigd bostype gevonden worden. Het is daarom interessant om na
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te gaan in hoeverre deze groepen ook via ordinatie-technieken terug te
vinden zijn. Hiervoor werd gebruik gemaakt van DCA (Detrended
Correspondence Analysis). De resultaten worden onder de vorm van biplot
volgens de eerste 2 assen voorgesteld in figuur 7.5. De eerste as ordent de
plots van voedselrijke naar voedselarme plots. De 2de as verklaart vooral
het vochtgehalte. In deze plot zijn de 7 groepen niet als mooie clusters
terug te vinden.  Als de 7 groepen echter tot 4 groepen gereduceerd worden,
kunnen deze wel in de biplot teruggevonden worden. Deze 4 groepen zijn in
de biplot herkenbaar op basis van 4 kleuren.  De groepen worden in tabel
7.6 weergegeven onder de code AV2. 
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Figuur 7.5: DCA-biplot van de 95 plots volgens de eerste en de 2de as.

De proefvlakken konden op basis van de vegetatie noch door een TWINSPAN-
classificatie, noch door een DCA-ordinatie in mooi afgescheiden clusters
gegroepeerd worden. Toch is een grove indeling in 4 groepen zinvol. Deze
opsplitsing kan verklaard worden op basis van een combinatie van de
nutriëntenstatus en het vochtgehalte van de bodem. Een fijnere opsplitsing
levert geen zinvolle resultaten, hetgeen vooral te wijten is aan het feit
dat een té grote variabiliteit door een té klein aantal plots gedekt werd. 

7.3.3.3 Verband PNV en AV

In onderstaande kruistabel (tabel 7.7) wordt het verband weergegeven tussen
de potentiële natuurlijke vegetatie en de actuele natuurlijke vegetatie.
Een Chi-kwadraattest wijst op een statistisch significant verband tussen
beide variabelen (p=2.136202e-011). AV1 toont een sterke overeenkomst met
PNVb4, AV2 met PNVb5, AV3 met PNVb5 en PNVb6 en AV4 met PNVb7. 

Tabel 7.7: Kruistabel met aantal overeenkomsten tussen PNVb en AV

PNVb2 PNVb4 PNVb5 PNVb6 PNVb7
AV0 1 1
AV1 1 4
AV2 3 16 3 4
AV3 6 22 14 6
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AV4 1 13

7.3.3.4 Ellenbergwaarden 

De vegetatie weerspiegelt de fysische en chemische eigenschappen van de
bodem. Deze relatie werd door Ellenberg onderzocht voor heel wat Europese
vaatplanten, hetgeen resulteerde in de zogenaamde Ellenbergwaarden. Deze
Ellenbergwaarden vormen een indicatie voor de grootteorde van verschillende
omgevingsvariabelen. Aan de hand van de vegetatieopnames kunnen de
Ellenbergwaarden berekend worden die een indicatie zijn voor de
bodemaciditeit (mR), de bodemnitrificatie (mN) en de bodemvochtigheid (mF).
De uitleg van de codes van de Ellenbergwaarden worden in bijlage 7.2
weergegeven. 

Voor alle plantensoorten werden deze 3 Ellenbergwaarden bepaald. Daar er
per plot verschillende plantensoorten voorkomen, werden deze
Ellenbergwaarden per plantensoort vermenigvuldigd met de bedekking die
ingenomen wordt door de resp. soort. Tenslotte werden deze coëfficiënten
per plot gesommeerd en gedeeld door de totale bedekking van de kruidlaag,
zodat elk plot gekarakteriseerd wordt door één set van 3 Ellenbergwaarden.

Deze Ellenbergwaarden vormen een goede aanvulling bij de in het labo
bepaalde topsoilkarakteristieken. 

Zo geeft de mN-waarde een idee over de voor de plant beschikbare stiktof,
terwijl de in het labo bepaalde Kjeldahl stikstof het totale organisch
gebonden stikstofgehalte in de bodem weergeeft. 

De mF-waarde geeft een aanwijzing voor het bodemvochtgehalte. Terwijl het
droge-gehalte weersafhankelijk is en eigenlijk een momentopname is, is de
mF een veel stabielere parameter.

Tussen de pH-CaCl2,  de pH-H2O en de mR-waarde bestaat er wel een verband.
Het verband is echter niet eenduidig en levert nog extra informatie op. 

In figuur 7.6 wordt de relatie tussen de 3 Ellenbergwaarden en hun
overeenkomstige chemische parameters weergegeven.

Relatie tussen mN en Kjeldahl stikstof
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Relatie tussen mF en DS
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Figuur 7.6: Grafische voorstelling van de relatie tussen de 3
Ellenbergwaarden en hun overeenkomstige chemische parameters.

7.3.4 interacties met andere bodemfauna-elementen

Om de mogelijke interacties met andere bodemfauna-elementen te bepalen,
wordt het voorkomen en de abundantie van sterk verwante (congenerische)
loopkeversoorten bestudeerd. Deze informatie is voor alle plots voorhanden
(vermits deze telkens gedurende minstens een volledige jaarcyclus werden
bemonsterd in voorgaand onderzoek). 

Het al dan niet voorkomen van specifieke prooisoorten speelt wellicht een
weinig belangrijke of beperkende rol, vermits deze Carabus-soorten eerder
niet-specifieke predatoren zijn van allerhande ongewervelden. Naast het
voorkomen C. auronitens en C. problematicus wordt ook het voorkomen van 4
andere loopkeversoorten bekeken, nl. C. granulatus, C. violaceus
purpurascens, C. nemoralis en C. coriaceus.
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7.4 Landschapsecologische en historische data 

Voor elke plot werd het ecodistrict bepaald waarin het plot ligt. De
ecodistricten werden bepaald op basis van geomorfologische en
landschappelijke karakteristieken.  

7.4.1 Bosleeftijd

Er werden geografische basisgegevens verzameld om de historische analyses
te kunnen uitvoeren voor alle plots. De volgende 8 historische kaartreeksen
zijn op het IBW analoog of als scan aanwezig: de Ferraris (1771-1778),
Vandermaelen (1846-1854), de 1ste (1860-1870), 2de (1880-1900) en 3de (1910-
1940) editie van de topografische kaarten, de kaartenreeks van 1960 en de
digitale boskartering (2001). Met behulp van deze kaarten werd de evolutie
van het landgebruik van alle proefvlakken op 8 tijdstippen bepaald worden. 

In  tabel 7.8 is te zien dat de bodemfaunaproefvakken vooral in oude bossen
liggen: 69 van de 95 plots (i.e. 73%) is sinds Ferraris permanent bebost is
geweest.

Tabel 7.8: overzicht van de ouderdom van de plots.

Onafgebroken bos sinds kaartenreeks van Aantal plots

Ferraris 69

Vandermaelen 8

1ste editie van de topografische kaarten 3

2de editie van de topografische kaarten 1

3de editie van de topografische kaarten 8

Kaartenreeks van 1960 4

Digitale boskartering (2001) 2

Indien op de kaart van 1930 een perceel als bebost is aangeduid en op de
kaart van 1900 niet, dan kan dit betekenen dat het bos al ontbost geweest
was in 1901, maar dit kan net zo goed gebeurd zijn in het jaar waarin de
kaart gemaakt werd, nl. 1930. Daarom werd er steeds een minimale en een
maximale bebossingsperiode berekend waaruit tenslotte een gemiddelde
bebossingsperiode berekend werd. 

7.4.2 Bosoppervlakte

Habitatfragmentatie resulteert enerzijds in een verhoogde isolatiegraad,
maar anderzijds ook in een reductie in fragmentgrootte. Deze oppervlaktes
worden op de digitale laag van de actuele boskartering in ArcView bepaald.
Boscomplexen worden vaak door wegen doorsneden. Indien deze niet breder
zijn dan 15 m vormen deze vermoedelijk geen barrière voor de loopkevers en
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wordt het bos op deze vectorlaag als één geheel beschouwd. Enkele
proefvlakken liggen in een 'afgesneden' deel van een groter boscomplex. Het
gaat om 3 plots in het Zoniënwoud (BF77, BF78, BF79). Aan alle plots binnen
het Zoniënwoud werd de bosoppervlakte toegekend van het totale boscomplex
waarbij de wegen die het complex doorsnijden buiten beschouwing werden
gelaten. 

De bosoppervlakte van de plots is zeer verschillend en varieert van 11 ha
(Parikebos) tot 5103 ha (Zoniënwoud).

7.4.3 Afstand tot de bosrand 

De kortste afstand van de opnamepunten tot de bosrand werd in ArcInfo via
een aml bepaald. Ook hier werd abstractie gemaakt van wegen smaller dan 15
m. Op die manier werd vermeden dat boswegen en paden binnen bossen, als
bosrand aangeduid werden.

Net als de bosoppervlakte is de afstand tot de bosrand zeer verschillend
voor de plots. De afstand varieert van 12 m (Bos Ter Rijst) tot 1037 m
(Pijnven).

7.4.4 Concentrische isolatiematen

7.4.4.1 De bosomgevingsfactor

Een maat om effecten van isolatie te bepalen berust op de
connectiviteitsgraad van de bosfragmenten. Connectiviteit is een maat voor
de hoeveelheid diasporenbronnen in de omgeving van een fragment (Butaye,
2001) en wordt hier gedefinieerd als de oppervlakte bosfragmenten rond het
fragment binnen een bepaalde buffer. 

De bosomgevingsfactor (BOF)(De Vos, 1999) is een representatieve maat voor
de bosoppervlakte rond de proefvlakken. De BOF geeft het procentueel
aandeel aan bos (volgens de referentielaag) weer gelegen in een cirkel met
vaste straal rond het plotcentrum. De straal is bepaald op 840 m, zijnde de
straal van de grootste virtuele cirkel die kan beschreven worden voor alle
huidige bosgebieden van Vlaanderen. De BOF van alle plots kunnen ook
relatief worden vergeleken met deze referentiecirkel. In Figuur 7.7 wordt
de BOF grafisch voorgesteld. De BOF varieert van 7% (Parikebos) tot 99%
(Zoniënwoud en Pijnven).
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Figuur 7.7: Grafische voorstelling van de bosomgevingsfactor. Deze opname
geeft de maximale BOF (=100% met straal 840 m) weer voor Vlaanderen gelegen
in het Olenderheibos.

7.4.4.2 De habitatgeschiktheidsfactor

Er werd een factor ontwikkeld die de habitatgeschiktheid weergeeft van alle
gebieden gelegen binnen een bepaalde buffer. Binnen een buffer van 500 m
(is ongeveer de actieradius van de loopkevers) rond de plotcentra wordt
het landgebruik gevectoriseerd. Vervolgens worden er 5 klassen
onderscheiden, nl. bos, weiland/akker, open water, huizen en beton. Het
landgebruik kan gevectoriseerd door de topokaarten in overlay met de
gekleurde luchtfoto's te brengen. Tenslotte wordt via een script in ArcView
de oppervlakteverdeling per plot weergegeven van de verschillende
landgebruikklassen.

Aangezien het vectoriseren een zeer tijdsrovende activiteit is werd bij
wijze van proef voor 7 plots deze habitatgeschiktheidsfactor bepaald.  

Het 'open habitat' wordt bepaald door de oppervlakte 'weiland/akker' en de
helft van de oppervlakte van 'huizen'. Daar kevers  immers in de tuinen van
de huizen een geschikt habitat kunnen vinden, wordt de helft van de
oppervlakte van de 'huizen' in rekening gebracht. Het 'gesloten habitat'
wordt bepaald door de oppervlakte 'water', 'verhardingen' en de helft van
'huizen'.

De habitatgeschiktheidsfactor (HGF) wordt tenslotte gedefinieerd als:

HGF = bos + open habitat 
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De HGF is dus een uitbreiding op de bosomgevingsfactor, omdat er naast de
oppervlakte bos ook rekening gehouden wordt met andere voor de kevers
geschikte habitats. De resultaten worden weergegeven in tabel 7.9.

Tabel 7.9: de BOF, de oppervlakte 'bos', open habitat en de HGF voor 7
bodemfaunaproefvlakken.

Plot BOF (%) bos (%) Open-habitat (%) HGF (%)

59 96 80 19 99

81 52 57 30 87

83 41 50 42 93

87 75 62 36 98

89 40 35 59 95

93 48 46 50 97

91 32 52 47 99

De waarden bekomen voor de BOF en de oppervlakte bos stemmen niet overeen.
Dit is te wijten aan het verschil in gekozen buffergrootte bij het
berekenen van de 2 parameters. Bij een buffergrootte van 840 m zou, indien
er bij het vectoriseren geen fouten gebeurd zijn, de bosoppervlakte die
berekend werd via het script dezelfde zijn als de BOF. 

Het valt op dat, wanneer rekening gehouden wordt met het aandeel 'open-
habitat', proefvlakken met een lage BOF toch een hoge HGF hebben. Hieruit
blijkt dat het toch belangrijk is om naar alle vormen van landgebruik te
kijken en niet enkel te focussen op de bosgebieden. 

7.4.4.3 Opmerking

De bosaanwezigheid is digitaal beschikbaar voor 4 kaartenreeksen. Het gaat
om de kaarten van de Ferraris, Vandermaelen, de 3de editie van de
topografische kaarten en de digitale boskartering (2001). Aan de hand van
deze shapefiles zouden voor alle plots de evolutie van de bosoppervlakte,
de afstand tot de bosrand en de bosomgevingsfactor kunnen bepaald worden.
De nauwkeurigheden op de digitale kaarten met de historische bebossing zijn
echter van die grootteorde dat het berekenen van deze parameters tot
onbetrouwbare resultaten leidt. Bovendien zijn deze lagen enkel voor het
Vlaamse gewest aangemaakt zodat bosgebieden abrupt stoppen aan de
gewestgrenzen. Dit zorgt voor problemen voor de plots die in het Brusselse
gewest (Zoniënwoud)liggen en voor de plots die aan de grens met het Waalse
of Brusselse gewest liggen. Het zou wenselijk en nuttig zijn de historische
kaartinformatie van grensoverschrijdende bossen eveneens te bepalen.   
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7.5 Opstellen van een databank voor de studiesoorten met
gedetailleerde habitat-karakterisatie 

De databank combineert de gegevens over het kwantitatief voorkomen van de
doelsoorten (KBIN) met de recente en historische habitatkenmerken (IBW).
Deze gegevens worden aan elkaar gekoppeld d.m.v. de plotcode. Bij het
exploreren van de data van de 56 BF-plots was er soms verwarring over de
naamgeving van de plots. In het verleden werden door de verschillende
partners in bodemfaunaprojecten soms verschillende codes gebruikt. Om
verwarring te vermijden werd ondertussen een tabel gemaakt waarin de
verschillende codes per plot weergegeven en dubbel gecontroleerd worden. 

Naast de ontwikkelde databank, is er voor het Zoniënwoud, waar 24 sites
(met of zonder één of beide soorten in wisselende abundanties) geanalyseerd
werden, een CD-rom ontwikkeld met alle relevante GIS lagen, over de drie
gewesten heen. Naast de waarde van dit GIS gegevensset voor het onderzoek
naar de detailpreferenties van de modelsoorten (binnen een vrij uniforme
historische context), kan deze informatie tevens bijdragen om de
waargenomen genetische variabiliteit van beide loopkevers binnen dit
studiegebied te helpen verklaren. De CD_rom is opvraagbaar op het IBW, maar
mag gezien de rechten op sommige GIS themalagen, niet onvoorwaardelijk
verdeeld worden. 

De verzamelde data van de habitatkarakteristieken bevinden zich in een
excel-file. Deze file is opgebouwd uit verschillende tabbladeren.

- Mvars: definiëring van de onderzochte variabelen

- Mcode: definiëring van de gebruikte codes

- Kever: informatie over het de presentie en de abundantie van 6
Carabussoorten

- Plot: biotische en landschapsecologische data

- Bodem: data over de fysische en chemische opbouw van de bodem

- Strooisel: data over de fysische en chemische opbouw van het strooisel

- Synth: overzicht van de principale assen voor de 3 domeinen strooisel,
bodem en plot

In bijlage 7.3 wordt een overzicht gegeven van de gedefinieerde variabelen
in de databank (tabblad Mvars).

De databank kan opgevraagd worden op het IBW, mits een korte motivatie
waarvoor ze gebruikt zal worden en het respecteren van een aantal
gebruiksvoorwaarden. 
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8 Evaluatie van recente en historische ecologie

8.1 Onderzoeksvragen en onderzoeksstrategie

Dit onderzoek wordt opgesplitst in 2 delen. Enerzijds is er het onderzoek
naar de verklarende factoren voor het al dan niet voorkomen van de 2
keversoorten. Anderzijds wordt gezocht naar oorzaken die de abundantie van
de beide loopkeversoorten bepalen. 

8.1.1 Presentie-analyse

Bij onderzoek naar de oorzaken van de aan- of afwezigheid van een soort
moet men steeds in het achterhoofd houden dat de aanwezigheid van een soort
bepaald wordt door enerzijds de geschiktheid van het habitat en anderzijds
door de dispersiemogelijkheden naar het habitat toe. Afwezigheid van een
soort betekent dus niet dat het habitat ongeschikt zou zijn voor deze
soort.

Vooreerst wordt onderzocht of de 2 hoofdkeversoorten gelijkennissen
vertonen met het verpreidingsgebied van 4 andere Carabussoorten. Vervolgens
wordt gezocht naar de oorzaken voor de overeenkomsten of verschillen in het
verspreidingsgebied van deze 6 soorten en van de 2 hoofdkeversoorten in het
bijzonder.    

Uit de 43 plots waar C. problematicus niet gevonden werd maar waarvoor de
habitatkarakteristieken wel gedetailleerd beschreven werden, kunnen
eventueel deze plots bepaald worden waar de kever toch een geschikt habitat
zou kunnen vinden. Indien een duidelijke link gevonden wordt tussen
habitatkarakteristieken en voorkomen van de soort kunnen op basis daarvan
potentiële gebieden afgelijnd worden. 

8.1.2 Abundantie-analyse

De abundantie kan, in tegenstelling tot de presentie, gebruikt worden om de
habitatgeschiktheid weer te geven. Hoe beter een habitat geschikt is voor
een soort (aangenomen dat de soort er aanwezig is) des te abundanter de
soort. 

Het verspreidingsareaal van C. problematicus in Vlaanderen kan
gekarakteriseerd worden d.m.v. 52 plots binnen 20 boscomplexen. Deze 52
plots (bijlage 8.1) zijn opgebouwd uit 2 klimatologische groepen. Enerzijds
zijn er de plots in het zuiden van Vlaanderen, nl. in het atlantische deel
van Vlaanderen.  Anderzijds zijn er de plots in het noorden van Vlaanderen
(op de Kempische zandgronden), nl. in het continentale deel van Vlaanderen.
C. problematicus in het noorden van Vlaanderen sluit aan bij het grotere
Nederlandse areaalwaar de soort vooral op open, droge heidegebieden
voorkomt. Het is goed mogelijk dat de habitatpreferenties van beide
populaties sterk verschillen.

Het voorkomen van C. auronitens in Vlaanderen kan enkel beschreven worden
op basis van 21 plots binnen slechts 2 boscomplexen, nl. het Zoniënwoud en
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Bos Ter Rijst in Edingen, hetgeen resulteert in een zeer beperkt en vaak
discontinu spectrum in de habitatkarakteristieken. C. auronitens zal enkel
bekeken worden binnen het Zoniënwoud. 

Concreet levert dit volgende onderzoeksvragen op: 

� Hoe ziet het geografische voorkomen van C. auronitens en C.
problematicus in Vlaanderen eruit in vergelijking met 4 andere Carabus-
soorten. Welke habitatkarakteristieken bepalen het al dan niet aanwezig
zijn van C. auronitens en C. problematicus ? Op welke van de 43 hier
onderzochte plots, waar C. problematicus momenteel niet voorkomt, zou de
soort potentieel kunnen voorkomen ?

� Wat zijn de habitatpreferenties van C. problematicus ? Is er een
verschil tussen de populaties in de atlantische en in de continentale
plots ?

� Wat zijn de habitatpreferenties van C. auronitens binnen het Zoniënwoud?

Om deze vragen te beantwoorden wordt de volgende strategie gevolgd:

� Presentie-analyse: 

- Het geografische vooorkomen van de 6 Carabus-soorten wordt met elkaar
vergeleken. Voor deze 6 keversoorten wordt de heterogeniteit van de
verdeling van elke habitatkarakteristiek getest voor de presentie en de
absentie. 

- Onafhankelijkheidstoetsen tussen distributies voor bosplots met en
zonder de modelsoorten worden uitgevoerd zodanig dat de 'potentiële
gebieden' kunnen aangeduid worden.

� Abundantie-analyse:  

-Datareductie: Multivariate technieken laten toe het relatief belang van
de beschrijvende habitatparameters in te schatten. De data zullen
vooreerst gereduceerd worden tot groepen van sterk gecorreleerde
variabelen. 

-Multivariate analyse: De invloed van de verschillende habitatparameters
op de abundantie van de keversoorten wordt met multiple regressie en
directe ordinatie onderzocht. 
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8.2 Presentie-analyse 

Vooreerst wordt het geografisch voorkomen in Vlaanderen voor de 2
hoofdkeversoorten C. auronitens en C. problematicus en voor 4 andere
loopkeversoorten, nl. C. granulatus, C. violaceus, C. nemoralis en C.
coriaceus bepaald. Vervolgens wordt onderzocht welke
habitatkarakteristieken verantwoordelijk zijn voor de ‘Carabus-
soortenrijkdom’. Tenslotte wordt voor de 2 hoofdkeversoorten C. auronitens
en C. problematicus onderzocht welke factoren het al dan niet voorkomen van
deze soorten bepalen.

8.2.1 Analyse van de geografische verspreiding van 6 Carabussoorten

8.2.1.1  Verspreidingskaartjes

In figuur 8.1 wordt de geografische verspreiding voor elke keversoort
grafisch over de 95 plots weergegeven. Bij elke grafiek wordt in de titel
naast de soort ook in aantallen weergegeven in hoeveel plots en in hoeveel
bosgebieden de soort gevonden werd. 
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Figuur 8.1: Geografische verspreiding van de 6 loopkeversoorten.

C. auronitens komt op 21 plots voor, maar slechts in 2 bosgebieden
(Zoniënwoud en Edingen). C. coriaceus werd slechts op 2 plots binnen 1
bosgebied (Meerdaalwoud) gevonden. Daar deze 2 soorten in zo weinig
bosgebieden aangetroffen worden, is het bijna onmogelijk uitspraak te doen
over de habitatpreferenties van deze soorten op niveau Vlaanderen.

C. granulatus komt geografisch zeer verspreid voor. Zijn
verspreidingsgebied vertoont weinig overlapping met de
verspreidingsgebieden van de andere keversoorten. Dit is logisch omdat C.
granulatus vooral in moerasruigten voorkomt en niet uitsluitend in
bosgebieden. De verspreidingsgebieden van C. violaceus, C. problematicus en
C. nemoralis vertonen sterke overlappingen. Deze 3 soorten werden
regelmatig en geografisch verspreid teruggevonden. 

Het verspreidingsgebied van C. problematicus omvat bijna volledig dat van
C. violaceus maar strekt zich nog verder noordelijk uit. C. violaceus komt
blijkbaar niet voor in de noordelijke, Kempische plots. Ook het voorkomen
van C. nemoralis blijkt sterk overeen te komen met het voorkomen van C.
problematicus. 

In tabel 8.1 wordt in percentage de presentie van de 6 soorten weergegeven
per plot en per bosgebied.  Hieruit blijkt dat van deze 6 soorten C.
problematicus in het grootst aantal bossen werd teruggevonden. Dit kan
wijzen op weinig specifieke habitatpreferenties van deze soort. Ook C.
nemoralis, C. violaceus en zelfs C. granulatus blijken redelijk algemene
soorten te zijn. C. auronitens en C. coriaceus daarentegen werden zelden in
een beperkt aantal bosgebieden aangetroffen. 
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Tabel 8.1: presentie (%) van de 6 loopkeversoorten per plot (totaal 95) en
per bosgebied (totaal 48).

Carabus sp auronitens coriaceus granulatus nemoralis proble-
maticus

violaceus

plot 22.1 2.11 10.5 32.6 54.7 41.1

bosgebied 4.2 2.1 16.7 31.2 39.6 22.9

8.2.1.2 TWINSPAN-analyse

Het onderzoek naar de geografische verspreiding van de 6 loopkeversoorten
kan aangevuld worden met een TWINSPAN-analyse, waarin de 95 plots opgedeeld
worden i.f.v. het voorkomen van de 6 keversoorten. Het resultaat van deze
analyse wordt weergegeven in tabel 8.2.
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Tabel 8.2: TWINSPAN-geordende tabel op basis van de presentie van de 6
loopkevers in de 95 plots. Er zijn 4 duidelijke groepen te onderscheiden:
groep 1: rood, groep 2: zwart, groep 3 : blauw, groep 4: groen. 
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De TWINSPAN-analyse splitst de plots op in 4 duidelijke groepen. De eerste
splitsing gebeurt op basis van het al dan niet voorkomen van C. granulatus
(groep 4) hetgeen er opnieuw op wijst dat dit een soort is met een
specifiek verspreidingsgebied.  Er is duidelijk te zien dat C. granulatus
zelden met een andere loopkeversoort voorkomt vermits het vooral een soort
is van moerassen. Er kan dan ook gesteld worden dat C. granulatus een
tamelijk exclusieve soort is. 

De soort die verantwoordelijk is voor de opsplitsing van de groep zonder C.
granulatus is C. auronitens. In groep 1, die de plots uit Edingen omvat,
is C. auronitens de enige Carabussoort die voorkomt. C. auronitens is
echter, in tegenstelling tot C. granulatus, geen exclusieve soort. In het
Zoniënwoud werd deze soort aangetroffen samen met C. violaceus en C.
problematicus en soms met C. nemoralis. 

Tenslotte worden de overige plots opgesplitst in groep 2 en 3. Groep 2
omvat o.a. de Zoniënplots waar C. auronitens voorkomt. In groep 3 vallen
o.a. de plots in de Kempen en de Zoniënplots waar C. auronitens afwezig is.   

Het overlappen van de verspreidingsgebieden van C. violaceus, C.
problematicus en C. nemoralis komt uit deze analyse sterk naar voor. Deze 3
keversoorten werden ook gevonden bij de 2 vondsten van C. coriaceus.  Als
C. nemoralis gevonden werd, werd C. problematicus ook bijna altijd
gevonden. C. problematicus werd echter ook gevonden op plots zonder C.
nemoralis. Ook het verspreidingsgebied van C. violaceus overlapt sterk met
dat van C. problematicus. C. problematicus komt in een heleboel plots
zonder C. violaceus voor.

 

8.2.2 Carabus-soortenrijkdom 

De soortenrijkdom wordt weergegeven in klassen die het aantal Carabus-
soorten per plot weergeven. Er werden maximaal 4 Carabus-soorten per plot
gevonden (klasse 4); op een aantal plots werden helemaal geen
Carabussoorten gevonden (klasse 0). In tabel 8.3 wordt weergegeven hoeveel
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plots per klasse voorkomen. Het aantal plots in het Zoniënwoud wordt apart
weergegeven.  

Tabel 8.3: Het aantal plots per klasse. 

Klasse 0 Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4

Alle plots behalve
Zoniën

23 23 16 7 2

Plots in Zoniën 1 1 4 10 8

In figuur 8.2 wordt weergegeven hoeveel Carabus-soorten gevonden werden op
de plots waar een gefocuste soort present is. In de grafieken voor C.
problematicus, C. nemoralis en C. violaceus zijn er relatief veel plots
waar 2 of 3 keversoorten voorkomen. Dit is te verklaren door het feit dat
het voorkomen van deze soorten vaak sterk aan elkaar gekoppeld is. C.
auronitens komt in Edingen alleen voor maar niet in het Zoniënwoud. C.
granulatus blijkt een tamelijk exclusieve soort te zijn.  Uiteraard is dit
makkelijk te verklaren door het feit dat dit veeleer een moerassoort dan
een bossoort is.
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Figuur 8.2:  Aantal loopkeversoorten die voorkomen wanneer de gefocuste
loopkever present is.  
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8.2.2.1 Principale componentenanalyse

Bovenstaande resultaten worden nog eens bevestigd door een principale
componentenanalyse uit te voeren op de abundanties van de verschillende
keversoorten op de 95 plots. De resultaten van deze PCA worden grafisch
voorgesteld in figuur 8.3. 
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Figuur 8.3: Biplot van de 95 plots waarin de vectoren de abundantie van de
6 loopkeversoorten weergeven en waarin het bosgroeptype (M:
maritiem/atlantisch, Z: Zonienwoud, C: continentaal) (boven), de textuur
(midden) en het aantal keversoorten (onder) geprojecteerd wordt. 

De vectoren van C. violaceus, C. problematicus en C. nemoralis zijn sterk
gecorreleerd hetgeen aantoont dat deze 3 keversoorten vaak samen voorkomen
en gelijkaardige habitatpreferenties hebben. De vectoren van C. auronitens
en C. granulatus staan quasi orthogonaal op de andere vectoren hetgeen er
op wijst dat deze soorten niet of zelden met de andere keversoorten
aangetroffen werden. De lengte van de vector van C. coriaceus is relatief
kort, wat o.a. betekent dat de resultaten die uit de biplot afgelezen
kunnen worden voor deze keversoort op een beperkt aantal waarnemingen
berust. 

Het projecteren van de bosgroeptypes in deze biplot levert volgende
informatie op: C. violaceus komt voor in atlantische plots en in
Zoniënplots, maar niet in de continentaal gelegen plots. C. problematicus
komt over alle bosgroeptypes heen voor. C. nemoralis en C. granulatus komen
vooral in de continentale plots voor. C. auronitens komt in atlantische
bosgroeptypes voor. 

Het projecteren van de textuur levert eigenlijk niet meer informatie op dan
de bosgroeptypes. Dit komt omdat de continentale plots vooral op
zandgronden (S, Z) gesitueerd zijn, de atlantische en de Zoniënplots op
leembodems (P, L, A). 

Het projecteren van het aantal keversoorten levert wel interessante
informatie op. C. auronitens en C. granulatus komen blijkbaar vaak alleen
voor. Met toenemende abundantie van de soorten C. problematicus, C.
violaceus en C. nemoralis is er een duidelijke toename in soortenrijkdom te
zien. Aangezien de abundantie van een soort toeneemt met stijgende
habitatkwaliteit kan gesteld worden dat voor deze 3 soorten de
habitatkwaliteit kan afgelezen worden aan het aantal keversoorten. 
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8.2.3 Conclusie

-C. auronitens en C. coriaceus werden slechts in een beperkt aantal bossen
teruggevonden. Dit maakt het praktisch onmogelijk om in de verdere analyses
uitspraak te doen over hun habitatpreferenties. 

-C. granulatus  heeft een heel apart verspreidingsgebied en komt vaak
alleen voor, hetgeen te wijten is aan zijn specifieke habitatpreferentie
voor moerasruigten en niet voor bossen. C. granulatus komt tevens vooral
voor op klei en leemgronden, minder op zandgronden. 

-De verspreidingsgebieden van C. nemoralis, C. problematicus vertonen
sterke overlappingen. C. nemoralis komt vooral voor op continentale zandige
plots (Kempen). Het voorkomen van C. problematicus is niet zo sterk aan de
textuur of aan het bosgroeptype gekoppeld. 

-C. violaceus komt in het zuidelijk deel van het verspreidingsgebied van C.
nemoralis en C. problematicus voor. Het voorkomen van C. violaceus is
gekoppeld aan leemgronden in het Zoniënwoud en in de atlantische
bosgroeptypes. 

8.2.4 Analyse van de soortenrijkdom van de 6 Carabus-soorten 

Per habitatkarakteristiek werd onderzocht of deze invloed heeft op de
keversoortenrijkdom. Indien er een significant verband gevonden werd, dan
werd voor elke kever afzonderlijk de invloed van deze parameter op de
aanwezigheid van de soort onderzocht. 

Of de onderzochte parameter een invloed heeft op de keversoortenrijkdom,
kan getest worden a.d.h. van de Kruskal-Wallistest. Deze test onderzoekt of
de verschillende klassen een heterogene distributie hebben. In de
bijhorende figuren wordt op plotniveau d.m.v. boxplots de verdeling van de
parameter per klasse weergegeven. De horizontale lijn in de figuur geeft de
mediaan van de parameter weer, ongeacht de klasse. 

Bij de analyse op plotniveau, hebben de plots binnen het Zoniënwoud een
enorme impact op de resultaten. 80% van de plots uit klasse 4 en 60% uit
klasse 3 (tabel 8.4) zijn immers plots binnen het Zoniënwoud. Om de invloed
van Zoniën in deze analyse uit te schakelen, werd, indien een significant
verband gevonden werd op plotniveau, de test naar heterogeniteit tussen de
verschillende klassen nog eens uitgevoerd op bosniveau. 

Wanneer op bosniveau gewerkt wordt, ziet de verdeling over de verschillende
klassen er al heel anders uit (tabel 8.4). Het aandeel plots met een grote
soortenrijkdom neemt af. De invloed van het Zoniënwoud valt weg omdat de 24
plots tot 1 bosgebied met 4 keversoorten herleid wordt. Om de kracht van de
Kruskal-Wallistest niet te ondermijnen, is het beter met goed uitge-
balanceerde groepen te werken. Daarom werd klasse 2 met klasse 3 en 4
samengevoegd. 

Tabel 8.4: Het aantal bossen per klasse.

Klasse 0 Klasse 1 Klasse 2

Alle bossen behalve Zoniën 18 8 5

Zoniën 0 0 1
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Indien een significant verband gevonden werd, werd de invloed van de
parameter op de presentie/absentie voor elke keversoort onderzocht. 

Per soort werd voor elke parameter de mediaan berekend voor de plots waar
de soort wel (P1) en niet (P0) voorkomt. De analyse werd ook op bosniveau
uitgevoerd. Opnieuw werd voor elke soort de mediaan van de besproken
variabelen berekend voor de bossen waar de soort wel (B1) en niet (B0
voorkomt).

Deze medianen werden vervolgens a.d.h. van een Kruskal-Wallis-test
vergeleken. De p-waarden van deze test worden bovenaan in de grafiek
weergegeven. Enkel indien er een significant verschil tussen de medianen
gevonden werd, worden de medianen weergegeven in de grafiek. De resultaten
voor C. auronitens en C. coriaceus moeten met de nodige voorzichtigheid
geïnterpreteerd worden, omdat deze soorten slechts in 2 resp. 1 bosgebied
gevonden werden.

Verder worden enkel deze parameters besproken waarvoor een significant
verband gevonden werd met de keversoortenrijkdom. 

8.2.4.1 Fosfor

Het P-gehalte van de bovenste bodemhorizont is de enige bodem- en
strooiselparameter waarvoor op plotniveau een significant verband met de
keversoortenrijkdom gevonden werd (p-waarde = 0.026). Er is een duidelijk
stijgende trend (figuur 8.5), nl. hoe hoger het P-gehalte, des te hoger het
aantal keversoorten (figuur 8.5). Op bosniveau is het verband niet meer
significant (p-waarde =0.361). 
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Figuur 8.4: Analyse van het element fosfor in de bodem op de soortenrijkdom

Het is geweten dat recent beboste weilanden een veel hoger P-gehalte hebben
dan oudere bosbodems. Er kan dus gesteld worden dat hoe lager het P-gehalte
in de bodem, des te hoger de bosleeftijd. Het fosforgehalte in de bodem zou
als maat kunnen dienen voor de bosleeftijd. De variabele bosleeftijd (L)
heeft een zeer ongelijke verdeling over de verschillende plots waardoor
deze bij statistische analysen niet kan gebruikt worden.

Het verband tussen het P-gehalte en bosleeftijd komt echter niet tot uiting
in figuur 8.4. Klasse 3 en 4 omvat hoofdzakelijk plots in het Zoniënwoud.
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De bosleeftijd van deze bestanden is zeer hoog. Indien het P-gehalte aan de
bosleeftijd zou gekoppeld zijn, zouden deze plots t.o.v. de andere klassen,
een lage mediaan waarde moeten hebben.  

Het voorkomen van C. auronitens en C. violaceus is gebonden aan hoge P-
gehaltes. Het al dan niet voorkomen van de 4 andere keversoorten wordt niet
significant beïnvloed door het P-gehalte. 

8.2.4.2 Afstand tot de bosrand

Op plotniveau geldt, dat hoe groter de afstand tot de bosrand, des te meer
keversoorten worden aangetroffen (p-waarde = 0.000). De Carabus-
soortenrijkdom stijgt dus, naarmate de plots dieper in het bos gelegen
zijn. Op bosniveau werd geen significant verband gevonden (p-waarde =
0.219). 
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Figuur 8.5: Analyse van de invloed van de Afstand tot de bosrand (AB) op de
soortenrijkdom.

Uit figuur 8.5 blijkt dat voor C. auronitens, C. nemoralis, C.
problematicus en C. violaceus de mediaan van de afstand tot de bosrand op
de plots waar de kevers aangetroffen werden, significant hoger is dan op de
plots waar deze keversoorten afwezig zijn. Voor C. problematicus werd zelfs
een significant verschil op bosniveau gevonden. Dit zou er op kunnen wijzen
dat deze 3 loopkevers antropogene activiteit of plots met sterke verstoring
mijden. 

8.2.4.3 Bosoppervlakte

Zowel op plotniveau als op bosniveau werd een duidelijk significant verband
(p-waarde = 0.000 en 0.002) gevonden tussen de bosoppervlakte en het aantal
Carabus-soorten dat voorkomt. Hoe groter het boscomplex, des te meer
soorten werden er aangetroffen. Versnippering heeft dus een nadelige
invloed op de soortenrijkdom van Carabus-loopkevers. Deze resultaten kunnen
gekoppeld worden aan de resultaten van de afstand tot de bosrand. In grote
bossen kan de afstand tot de bosrand veel groter zijn dan in kleine bossen. 
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Figuur 8.6: analyse van de invloed van BO op de soortenrijkdom.

Uit figuur 8.6 blijkt dat voor C. auronitens C. nemoralis, C. problematicus
en C. violaceus de mediaan van de bosoppervlakte op de plots waar de kevers
aangetroffen werden, significant hoger is dan op de plots waar deze
keversoorten afwezig zijn. Voor C. nemoralis en C. problematicus werd zelfs
een significant verschil op bosniveau gevonden. 

8.2.4.4 Bosomgevingsfactor

Zowel op plotniveau als op bosniveau werd een duidelijk significant verband
(p-waarde = 0.000 en 0.003) gevonden tussen de bosomgevingsfactor en het
aantal keversoorten dat voorkomt. Hoe meer bos zich in de nabije omgeving
van de bemonsterde plaatsen bevindt, des te groter is het aantal soorten
dat gevonden werd.  Deze resultaten zijn in overeenstemming met voorgaande
resultaten, nl. hoe groter het boscomplex, hoe meer bos zich in de nabije
omgeving van het plot bevindt.  
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Figuur 8.7: analyse van de invloed van BOF op de soortenrijkdom.

Uit figuur 8.7 blijkt dat voor C. auronitens, C. nemoralis, C.
problematicus en C. violaceus de mediaan van de BOF op de plots waar de
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kevers aangetroffen werden, significant hoger is dan op de plots waar deze
keversoorten afwezig zijn. Opnieuw werd voor C. nemoralis en C.
problematicus een significant verschil op bosniveau gevonden.  

8.2.4.5 Besluit

-Behalve het P-gehalte in de topsoil,  zijn de variabelen waarvoor een
significant verband met de Carabus-soortenrijkdom gevonden werd allemaal
landschapsecologische parameters. Op plotniveau werd voor het P-gehalte, de
afstand tot de bosrand, de bosoppervlakte en de bosomgevingsfactor een
positief verband gevonden met de Carabus-soortenrijkdom. Op bosniveau werd
enkel met de bosoppervlakte en de bosomgevingsfactor een verband gevonden. 

-De presentie van C. auronitens wordt op plotniveau door relatief hoge
waarden voor het P-gehalte, de afstand tot de bosrand, de bosoppervlakte en
de bosomgevingsfactor verklaard. 

-De aan- of afwezigheid van C. granulatus  en C. coriaceus kan door geen
enkele van de onderzochte parameters verklaard worden.  Bij C. coriaceus is
dit te wijten aan het feit dat de soort slechts op 2 plots gevonden werd en
daardoor de kracht van de toets heel zwak is.  

-De presentie van C. nemoralis,  C. problematicus en C. violaceus wordt op
plotniveau door relatief hoge waarden voor de afstand tot de bosrand, de
bosoppervlakte en de bosomgevingsfactor verklaard. 

8.2.5 Onderzoek naar de invloed van habitatkarakteristieken op het voorkomen van
C. problematicus

Het onderzoek naar de invloed van de habitatkarakteristieken op het
voorkomen van C. problematicus gebeurt op een analoge manier zoals
beschreven in voorgaand hoofdstuk, maar nu wordt enkel op C. problematicus
gefocust. Omwille van het feit dat C. auronitens slechts in 2 bossen
gevonden werd, wordt geen verder onderzoek gedaan naar de verklarende
factoren voor het al dan niet voorkomen van C. auronitens.    

De habitatkarakteristieken worden per domein besproken. Enkel deze
parameters waarvoor een significant verband gevonden werd met de
presentie/absentie van de 2 keversoorten worden besproken en de resultaten
worden grafisch weergegeven. 

8.2.5.1 Strooiselparameters

Uit onderstaande figuur blijkt dat C. problematicus  voorkomt op plots
waarvoor de mediaan van K, Humustype, Al, Cr, Mg duidelijk lager ligt dan
op plots waar deze kever afwezig is. Voor Pb en Mn is de mediaan er
relatief hoger.  

C. problematicus komt voor op plots met een kwalitatief slecht humustype.
Deze kever verdraagt blijkbaar geen hoge concentraties in de strooisellaag
van de elementen Al, Cr, Mg, maar wel van de metalen Pb en Mn. 

Dezelfde resultaten werden bekomen op bosniveau. Enkel voor Al en Mn werd
geen significant verband gevonden. 
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Figuur 8.8: Univariate analyse van de strooiselkarakteristieken.

8.2.5.2 Topsoilkarakteristieken

Uit figuur 8.9 blijkt dat de doelsoort voorkomt op plots waarvoor de
mediaan van EC, K, mR, Al, Cr, Mg, Ni, Zn duidelijk lager ligt dan op plots
waar deze kever afwezig is. 

C. problematicus  komt voor op plots waar de topsoil gekenmerkt wordt door
relatief lage waarden voor de elektrische geleidbaarheid van de topsoil, de
kaliumconcentratie en de zuurtegraad (mR). Bij de geografische analyse van
het verspreidingsgebied van de keversoorten, kwam tot uiting dat C.
problematicus  vaak op  zandige plots voorkomt. Zandgronden hebben
inderdaad lage waarden voor deze variabelen. 

C. problematicus  verdraagt blijkbaar geen hoge concentraties van de
metalen Al, Cr, Mg, Ni en Zn. De lage waarde voor Al en Mg kan als volgt
geïnterpreteerd worden: de Al- en de Mg-concentratie is sterk gekoppeld aan
het kleigehalte. Daar de soort vooral op zandbodems voorkomt, werd een
negatief verband met de concentraties van beide elementen gevonden. 

Bij de analyse van de strooiselkarakteristieken werd eveneens een negatief
verband gevonden tussen de presentie van de keversoort en de concentratie
van Al, Cr en Mg. 

Op bosniveau werden gelijkaardige resultaten gevonden. C. problematicus
komt voor op plots waar de topsoil relatief weinig kationen bevat (Ca, K,
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Na, EC) en waar de concentraties aan metalen relatief laag zijn (Al, Cd,
Cr, Mg, Ni, Zn). C. problematicus  komt blijkbaar eerder voor op zandige
bodems (i.e. bodems met een laag kleigehalte). 

Bijkomend werd gevonden dat het voorkomen van C. problematicus  gebonden is
aan bodems met een laag humusgehalte (TOC, mN).  
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Figuur 8.9: Univariate analyse van de bodemkarakteristieken.

8.2.5.3 Plotkenmerken

Uit figuur 8.10 blijkt dat de presentie van de doelsoort zowel op
plotniveau als op bosniveau gekoppeld is aan een relatief laag
loofhoutaandeel. Dit is te verklaren door het feit dat het voorkomen van de
kever gebonden is aan (Kempische) zandgronden. Op zandgronden werden vaak
naaldbomen (heidebebossingen) aangeplant. 
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8.2.5.4 Landschapsecologische parameters

De presentie van C. problematicus  is zowel op plotniveau als op bosniveau
gekoppeld aan relatief grote waarden voor de afstand tot de bosrand, de
bosoppervlakte en de bosomgevingsfactor (figuur 8.10). De kever komt voor
op plots op relatief voedselarme bodems (ANV = klasse 5). 
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Figuur 8.10: Univariate analyse van de landschapsecologische en plot
karakteristieken.
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8.2.6 Aanduiden van potentiële gebieden

Het aanduiden van potentiële gebieden waar C. problematicus zou kunnen
voorkomen, is niet mogelijk omdat de dataset niet groot genoeg is. Gevonden
verbanden moeten steeds kunnen getest worden op basis van een
onafhankelijke steekproef. Er is echter geen validatie-dataset beschikbaar. 
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8.3 Abundantie-analyse: habitatpreferentie van C.
problematicus

8.3.1 Strategie

8.3.1.1 Plot- en bosniveau

Aangezien bijna een vierde van de plots (24 van de 95) in het Zoniënwoud
ligt, heeft het Zoniënwoud een relatief grote invloed op de resultaten. Om
de impact van het Zoniënwoud te verminderen, wordt het onderzoek
opgesplitst op 2 niveaus, nl. het plot- en het bosniveau. Op die manier
worden de 24 plots tot 1 enkel punt in de dataset op bosniveau herleid. 

8.3.1.2 Datareductie

Een groot deel van de informatie die in de omvangrijke dataset aanwezig is
kan veelal door een beperkt aantal variabelen weergegeven worden. Dit kan
op een indirecte of directe manier gebeuren. 

Via een principale componentenanalyse (PCA) worden de
habitatkarakteristieken gereduceerd op een indirecte manier, d.w.z. dat de
milieuvariabelen gereduceerd worden zonder rekening te houden met de
kevers. De oorspronkelijke variabelen worden door een beperkte set van niet
gecorreleerde variabelen samengevat.

Via een redundancy analyse (RDA) wordt uit de omgevingsvariabelen enkel die
variabelen weerhouden die veel van de variantie verklaren in functie van de
keversoorten. Er wordt een lineaire combinatie gevormd van de abundantie
van de kevers die de kleinste residuele totale kwadratensom oplevert. Dit
is echter ook functie van het aantal variabelen en is dus slechts
richtinggevend. 

Het reduceren van de variabelen gebeurt zowel op plot- als op bosniveau en
per domein, nl. voor de parameters binnen het domein met bodemparameters,
strooiselparameters,  plot- en landschapsecologische parameters.

8.3.1.3 Directe analyse

Via meervoudige lineaire regressies wordt onderzocht of er een causaal
verband bestaan tussen de populatiegrootte van C. problematicus, het
bosgroeptype en de habitatkarakteristieken.  

Via een directe ordinatie wordt de invloed van de habitatkarakteristieken
op de relatieve abundantie van de 4 keversoorten C. granulatus, C.
violaceus, C. nemoralis en C. problematicus onderzocht. 

Bij de analyses wordt gewerkt met de vierkantswortel van de abundantie van
C. problematicus. Werken met de vierkantswortel heeft wellicht twee
voordelen: 
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(1) Al te grote waarden worden afgezwakt en kleinere waarden worden
relatief opgewaardeerd. Er komt dus meer evenwicht in de data.
Daarenboven wordt ook de invloed van outliers hierdoor verminderd. 

(2) Abundanties (aantallen) zijn eigenlijk 'Poisson' verdeeld. Door de
vierkantswortel te nemen wordt de distributie symmetrischer gemaakt.
Vooral deze eigenschap is van belang bij het werken met lineaire
(regressie)modellen. Deze modellen veronderstellen immers een normale
distributie, maar als de distributie voldoende symmetrisch is, lukt het
ook wel.

8.3.1.4 Wat met nul-abundanties ?

Plots of bossen waar C. problematicus niet voorkomt, hebben de waarde nul
voor de abundantie. Er moet echter onderscheid gemaakt worden tussen deze
plots waar de soort 

-helemaal niet voorkomt of in kleine aantallen aanwezig is (en daarom niet
gevonden werd) omdat het habitat ongeschikt is. Het gaat hier om zogenaamde
informatieve nullen. 

-niet voorkomt, maar waar het habitat misschien wel geschikt is. Het niet
voorkomen van de soort zou kunnen te wijten zijn aan het feit dat de soort
op een bepaald moment is uitgestorven en nadien niet in staat geweest is
(onvoldoende dispersiemogelijkheden) het habitat weer te bezetten. De
nullen zijn hier als isolatie-nullen te interpreteren.

In bijlage 8.2 worden de voorlopige resultaten weergegeven van een studie
over de invloed van nul-abundanties. Aan de hand van een simulatiestudie
wordt onderzoek gedaan naar het weglaten van 'nulwaarnemingen' bij de
analyse van de relatie tussen de abundantie van kevers en milieuvariabelen.
Omdat de discussie over het al dan niet weglaten van nul-abundanties nog
niet rond was op het moment dat begonnen werd met de directe analyses,
wordt de directe analyse steeds uitgevoerd zowel met als zonder nul-
abundanties. 

8.3.2 Datareductie m.b.v. PCA

Datareductie van een omvangrijke set aan gegevensvariabelen kan gebeuren
door in een biplot van een PCA (lineaire respons) te zoeken naar sterk
gecorreleerde variabelen. Ofwel kan gesnoeid worden in de
gegevensvariabelen door uit een aantal sterk gecorreleerde variabelen,
enkel deze variabelen te weerhouden die de meeste variantie verklaren ofwel
kan gezocht worden naar nieuwe synthesevariabelen.  

Nieuwe variabelen kunnen gevonden worden door in de biplot te zoeken naar
variabelen die sterk met een principale as of met elkaar gecorreleerd zijn.
Deze as kan als synthesevariabele in de analyse opgenomen worden ter
vervanging van de originele variabelen die deze as verklaren. Het opnemen
van dergelijke principale assen is enkel zinvol indien aan deze assen een
duidelijke interpretatie kan gegeven worden. 

Het reduceren van de variabelen gebeurt voor de 3 domeinen afzonderlijk.
Binnen elk domein wordt de principale componentenanalyse op plot- en op
bosniveau uitgevoerd. Tenslotte worden de resultaten van de analyses eens
met en eens zonder het betrekken van de abundanties van C. problematicus
vergeleken. Het opnemen van de abundantie van C. problematicus heeft dit
voordeel dat uit de biplot kan afgeleid worden met welke as de kever sterk
gecorreleerd is hetgeen al iets laat vermoeden over de habitatpreferentie
van deze soort. 
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8.3.2.1 Plotniveau: strooiselkarakteristieken 

Zonder abundantie van C. problematicus

De resultaten van een PCA-ordinatie van de strooiselkarakteristieken worden
in de biplot in figuur 8.11 voorgesteld
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Figuur 8.11: PCA-biplot in het assenvlak 1-2 en 1-3 van het domein
strooisel op plotniveau met projectie van het bosgroeptype: atlantisch (1),
continentaal (2) en Zoniën (3).  
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De eerste as verklaart 28% van de totale variantie en wordt vooral door
basische kationen Mg, K en Ca (positieve correlatie) en door de dikte Dh en
het gewicht Gh van de strooisellaag (negatieve correlatie) verklaard. Deze
as kan als mineralisatie-as omschreven worden. Moeilijke afbreekbare
strooiseltypes hebben relatief lage concentraties aan basische kationen en
doorgaans een dik en zwaar strooiselpakket. 

De tweede as verklaart 19% van de variantie. Deze as wordt vooral door de
concentraties aan N, S en Cu verklaard en wordt dus het best als N-S-Cu-as
omschreven. N en S zijn 2 elementen die gerelateerd zijn aan het organische
materiaal. De hoge bijdrage van Cu is moeilijk te interpreteren. Het totaal
koolstof gehalte (TOC)in de strooisellaag werd niet geanalyseerd. Indien
TOC wel in de PCA had kunnen verwerkt worden, zou de tweede as misschien
duidelijker te interpreteren geweest zijn. 

Merk op dat in de biplot in het assenvlak 1-2 er een puntenwolk van 6
punten afzijdig ligt. Dit zijn plots waarvoor de chemische samenstelling
van enkele elementen uit de strooisellaag nog niet in het labo geanalyseerd
waren op het moment van de statistische verwerking van de gegevens. 

Bij de projectie van de bosgroeptypes kunnen geen duidelijke clusters
onderscheiden worden. Wel is duidelijk dat de atlantische plots doorgaans
betere humustypes (betere mineralisatie) hebben dan de continentale plots.
De Zoniënplots liggen situeren zich tussen de 2 andere bosgroeptypes. 

Met abundantie van C. problematicus

Het al of niet meenemen van de abundantie van C. problematicus (Qprob)
heeft blijkbaar weinig invloed op de vorming van de principale assen. De
vector Qprob is het sterkst met de N-S-Cu-as gecorreleerd. Een grote
abundantie van C. problematicus hangt dus nauw samen met een hoog N-S-Cu-
gehalte in het strooisel.

Humuskl

Dh

Gh

Nh

Ph

Kh
Cah

Mgh

Nah

Sh

FehAlh Mnh

Cuh

Crh

Pbh

Nih

Znh
Cdh

Qprob

Axis 1

Ax
is

 2

Figuur 8.12: PCA-biplot in het assenvlak 1-2 van het domein strooisel en de
abundantie van C. problematicus op plotniveau.  
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8.3.2.2 Bosniveau: strooiselkarakteristieken 

Zonder abundantie van C. problematicus

De resultaten van de analyses op bosniveau (figuur 8.13) zijn vergelijkbaar
met deze op plotniveau. Hier worden de variabelen echter beter door 3
i.p.v. door 2 synthese-assen samengevat. 
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Figuur 8.13: PCA-biplot in het assenvlak 1-2 en 2-3 van het domein
strooisel op bosniveau met projectie van het bosgroeptype: atlantisch (1),
continentaal (2) en Zoniën (3).  



65

De eerste as is opnieuw een mineralisatie-as. Het percentage verklaarde
variantie ligt hier echter iets hoger, nl. 35%. De tweede as (14% van de
variantie) wordt vooral door de concentratie aan koper verklaard (Cu-as).
De derde as wordt door de concentraties aan stikstof en zwavel (N-S-as),
maar ook door de concentraties aan Ni en Cr gevormd en verklaart ook nog
eens 13% van de variantie. De 3 assen verklaren samen 62% van de variantie. 

Net zoals op plotniveau kunnen bij de projectie van de bosgroeptypes ook
hier geen duidelijke clusters onderscheiden worden. Er komt opnieuw naar
voor dat de atlantische plots doorgaans betere humustypes hebben dan de
continentale plots. De groep Zoniën is gereduceerd tot 1 punt. 

Met abundantie van C. problematicus

De vector die de abundantie van C. problematicus weergeeft is met geen
enkele van de 3 assen gecorreleerd, hetgeen doet vermoeden dat er op
bosniveau geen verband zal kunnen gevonden worden tussen de abundantie van
deze soort en de strooiselkaraktersitieken.
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8.3.2.3 Plotniveau: bodemvariabelen 

Zonder abundantie van C. problematicus

In figuur 8.14 wordt het resultaat van de PCA op de bodemvariabelen in een
biplot voorgesteld in het vlak 1-2 en het vlak 2-3. 
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Figuur 8.14: PCA-biplot in het assenvlak 1-2 en 2-3 van het domein bodem op
plotniveau met projectie van het bosgroeptype: atlantisch (1), continentaal
(2) en Zoniën (3).  

De eerste as (verklaart 41% van de variantie) vat de informatie van een
eerste groep  habitatkarakteristieken samen. Deze as kan als soort textuur-
as begrepen worden omdat zij de informatie samenvat van variabelen die aan
de textuur gebonden zijn. Hoe hoger het kleigehalte, des te rijker de
bodems. Klei heeft een uitwisselingscomplex en kan kationen adsorberen,
zand niet. 

De tweede as (14% variantie) kan als een organisch-materiaal-as
geïnterpreteerd worden. Een hoge waarde voor het totale koolstofgehalte
(TOC) en voor de zwavelconcentratie wijzen immers op een topsoil met veel
organisch materiaal. 

De derde as (10% variantie) verklaart vooral de variantie binnen de
zuurtegraad en kan dan ook als zuurte-as begrepen worden. Het is PHw die
sterk met deze as gecorreleerd is. Merk op de de zandfractie schijnbaar
sterk met mF is gecorreleerd, maar in werkelijkheid diagonaal ertegenover
staat overeenkomstig de 1e as. 

Het projecteren van de bosgroeptypes levert weinig nieuwe informatie. 

- De atlantische plots zijn vooral gesitueerd op het kleirijke deel van
de textuur-as. 

- De continentale plots zijn de eerder zandige plots. 

- De Zoniënplots  situeren zich t.o.v. de textuur-as in het zelfde bereik
als de atlantische plots. Het Zoniënwoud is immers, net als het over
grote deel van de atlantische plots, gelegen binnen de leemstreek. 

- Langsheen de zuurte-as is er geen duidelijke opsplitsing van de
bosgroeptypes.
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Met abundantie van C. problematicus

Een grote abundantie van de C. problematicus is sterk gekoppeld aan een
hoog zandgehalte (figuur 8.15). 
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Figuur 8.15: PCA-biplot in het assenvlak 1-3 van het domein bodem op
plotniveau en de abundantie van C. problematicus met projectie van het
bosgroeptype: atlantisch (1), continentaal (2) en Zoniën (3).  

8.3.2.4 Bosniveau: bodemvariabelen 

Zonder abundantie van C. problematicus

De resultaten van de analyse op bosniveau (figuur 8.16) zijn vergelijkbaar
met deze op plotniveau. Variabelen kunnen opnieuw door 3 synthese-assen,
nl. textuur-as, organische-materiaal-as en zuurte-as samengevat worden.
Deze assen verklaren respectievelijk 45%, 14% en 10% van de totale
variantie. 
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Figuur 8.16: PCA-biplot in het assenvlak 1-2 en 2-3 van het domein bodem op
bosniveau met projectie van het bosgroeptype: atlantisch (1), continentaal
(2) en Zoniën (3).  

De correlatie van TOC en S met de organische-materiaal-as is hier echter
minder sterk dan op plotniveau, de bijdrage van N is daarentegen groter. De
zuurte-as wordt hier niet alleen door de pH gevormd, maar ook door de
verhouding C/N en C/P. 

Bij de projectie van de bosgroeptypes in de biplot in het assenvlak 1-2
kunnen duidelijk 2 groepen onderscheiden worden, nl. de kleirijke
(atlantische) en de zandrijke (continentale) plots. De groep Zoniën is
gereduceerd tot 1 punt. 

Met abundantie van C. problematicus
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De vector die de abundantie van C. problematicus weergeeft is met geen
enkele van de 3 assen gecorreleerd, hetgeen doet vermoeden dat er op
bosniveau geen verband zal kunnen gevonden worden tussen de abundantie van
deze soort en de bodemkaraktersitieken.
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8.3.2.5 Plotniveau: plot en landschapsecologische variabelen

Zonder abundantie van C. problematicus

In figuur 8.17 wordt het resultaat van de PCA op de plot- en
landschapsecologische parameters in een biplot voorgesteld volgens de
eerste 2 assen. Deze assen verklaren samen 38% van de totale variantie. 
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Figuur 8.17: PCA-biplot in het assenvlak 1-2 en 2-3 van het domein plot en
landschap op plotniveau met projectie van het bosgroeptype: atlantisch (1),
continentaal (2) en Zoniën (3).  
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In het assenvlak 1-2 kunnen duidelijk 2 groepen van sterk gecorreleerde
variabelen onderscheiden worden.

Een eerste as, die 22% van de variantie verklaart, vat de informatie van de
eerste groep  habitatkarakteristieken samen. Deze as kan als een soort
variatierijkdom-as geïnterpreteerd worden. HVI, SI, LAI en PrLH zijn
positief met deze as gecorreleerd; DIFN, PNVb, ANV en HBSv zijn negatief
gecorreleerd.  

Naarmate de diversiteit in de houtige vegetatie en in de bestandstructuur
stijgt en het aandeel loofhout toeneemt (HVI, SI en PrLH hoog), stijgt ook
de variatierijkdom van het plot. Een vegetatietype op een voedselarme bodem
(ANV en PNVb laag) en een hoog aandeel van de hoofdboomsoort (een hoge
HBSv) wijst op homogene bestanden en dus op een lage SI. 

De lichtparameters LAI en DIFN zijn met deze variatierijkdom-as sterk
gecorreleerd. De plots met veel lichtvlekken op de bodem (hoge DIFN)
situeren zich op de voedselarme bodems die gekenmerkt worden door ofwel
dennenbestanden ofwel zomereiken-berkenbestanden. Het gaat dus om plots met
een relatief ijle structuur. 

Een tweede groep van sterk gecorreleerde vectoren zijn de
bosomgevingsfactor (BOF), de bosoppervlakte (BO) en de afstand tot de
bosrand (AB). Ook hier kan een synthese-as gedacht worden. Deze as, die 16%
van de variantie verklaart, kan als bosomgevings-as geïnterpreteerd worden.

Wanneer de bosgroeptypes in deze biplots geprojecteerd worden (figuur
8.18), vallen de plots uiteen in 3 duidelijke groepen. 

- De continentale plots zijn de plots met een lage variatierijkdom t.o.v.
de andere bosgroeptypes. Qua bosomgeving zit er geen duidelijk verschil
met de andere bosgroeptypes. 

- De atlantische plots zijn plots met een relatief hoge variatierijkdom
binnen eerder kleine, versnipperde bosjes. 

- De Zoniënplots  situeren zich t.o.v. de variatierijkdomas in het zelfde
bereik als de atlantische plots. Omdat Zoniën het grootste boscomplex
is binnen Vlaanderen, hebben deze plots inderdaad een hoge
bosomgevingswaarde.

Met abundantie van C. problematicus

De vector Qprob is sterk gecorreleerd met de bosomgevings-as. In plots met
een relatief grote bosomgevingsfactor, die relatief ver van de bosrand
liggen en in een relatief groot bos gesitueerd zijn, komt deze keversoort
in relatief grote aantallen voor. 
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Figuur 8.18: PCA-biplot in het assenvlak 1-2 van het domein plot en
landschap en de abundantie van C. problematicus op plotniveau met projectie
van het bosgroeptype: atlantisch (1), continentaal (2) en Zoniën (3).  

8.3.2.6 Bosniveau: plot en landschapsecologische variabelen

Zonder abundantie van C. problematicus

De resultaten van de analyse zijn op bosniveau (figuur 8.19) vergelijkbaar
met deze op plotniveau. Variabelen kunnen opnieuw door 2 synthese-assen,
nl. variatierijkdom-as (26% van de variantie) en bosomgeving-as (16% van de
variantie) samengevat worden. 
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Figuur 8.19: PCA-biplot in het assenvlak 1-2 en 2-3 van het domein plot en
landschap op bosniveau met projectie van het bosgroeptype: atlantisch (1),
continentaal (2) en Zoniën (3).  
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Bij de projectie van de bosgroeptypes kunnen 2 groepen onderscheiden
worden. De groep Zoniën is gereduceerd tot 1 punt. 

De bossen binnen de atlantische bosgroeptypes zijn veel kleiner en meer
versnipperd dan de bossen binnen de continentale bosgroeptypes. De bossen
vertonen qua variatierijkdom grote verschillen binnen beide bosgroeptypes.

Met abundantie van C. problematicus

Dezelfde trend als op plotniveau is zichtbaar: grote aantallen van C.
problematicus komen voor in plots met een hoge waarde voor de
bosomgevingsas. 
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Figuur 8.20: PCA-biplot in het assenvlak 1-2 van het domein plot en
landschap en de abundantie van C. problematicus op bosniveau met projectie
van het bosgroeptype: atlantisch (1), continentaal (2) en Zoniën (3).  
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8.3.2.7 Resultaat van datareductie via PCA

In onderstaand overzicht wordt op plot- en op bosniveau weergegeven welke
principale assen weerhouden werden samen met het percentage variantie die
ze verklaren. 

Tabel 8.5. Overzicht van weerhouden principale assen met verklaarde
variantie

Plotniveau Bosniveau

Domein As Variantie As Variantie

Ab1: textuur 41 Ab1: textuur 45

Ab2: organisch
materiaal

14 Ab2: organisch
materiaal

14

Bodem

Ab3: zuurtegraad 10 Ab3: zuurtegraad 10

As1: mineralistatie 28 As1: mineralistatie 35

As2: N-S-Cu 48 As2: Cu 14

Strooisel

- As3: N-S 13

Ap1: Variatierijkdom 21 Ap1: Variatierijkdom 26Plot- en
landschap

Ap2: Bosomgeving 16 Ap2: Bosomgeving 16

Wanneer de abundantie van C. problematicus mee in de analyse genomen wordt,
kan uit de biplot afgelezen worden dat er een positief verband bestaat
tussen een hoge abundantie van C. problematicus en een

- hoog N-S-Cu-gehalte in het strooisel (enkel op plotniveau)

- hoog zandgehalte (enkel op plotniveau)

- hoge waarde voor de bosomgeving (zowel op plot- als op bosniveau)

De Assen die in het overzicht in het rood zijn weergegeven, zijn assen
waarmee de vector die de abundantie van C. problematicus weergeeft sterk
gecorreleerd is. Voor deze assen bestaat het vermoeden dat ze een rol
spelen bij het verklaren van de habitatpreferentie van deze Carabussoort. 

8.3.3 Datareductie m.b.v. RDA

De milieuvariabelen worden gereduceerd i.f.v. 4 keversoorten, nl. C.
problematicus, C. violaceus, C. nemoralis en C. granulatus. 

C. auronitens en C. coriaceus worden niet mee opgenomen omdat deze kevers
in een beperkt aantal plots voorkomen. 

In tabel 8.6 worden de variabelen weergegeven die na een datareductie via
RDA met forward selection weerhouden worden. Enerzijds zijn er de
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variabelen die op basis van hun hoeveelheid verklaarde variantie en de
significantie ervan (p-waarde) via een automatische forward selection
weerhouden worden (RDA-va), anderzijds zijn er de variabelen met een
significante p-waarde die na een manuele forward selection weerhouden
worden (RDA-vm). Bij de manuele selectie worden uit de variabelen met een
significante p-waarde, deze geselecteerd die niet of weinig met de andere
variabelen gecorreleerd zijn.   

Tabel 8.6: Overzicht van de RDA-analyse.

RDA-va RDA-vm

plotniveau met 0-abundantie
waarnemingen

BOF, BO, ANV, 

Humuskl, Mnh,

Mg, Mn, mR

BOF, ANV, PrLH,

Humuskl, Mnh, Gh,

mR, Fzand, TOC

Plotniveau zonder 0-
abundantie waarnemingen

AB, Cah, Cu AB, G, Cah, TOC

bosniveau met 0-abundantie
waarnemingen

BOF, 

Kh, Ph

BOF, ANV, PrLH

Humuskl, Dh,

Fzand, mF, mR

Bosniveau zonder 0-
abundantie waarnemingen

AB, Cr AB, N, PHw, Fklei

8.3.4 Vergelijken resultaten PCA en RDA

Redundancy analysis (RDA) is de canonische vorm van PCA. De assen die via
PCA bekomen worden geven de variantie weer binnen de dataset onafhankelijk
van de kevers. Via RDA wordt de maximale variantie binnen de dataset
gevonden in functie van de abundantie van de 4 kevers. 

In tabel 8.7 worden de resultaten van beide technieken met elkaar
vergeleken. De cumulatief verklaarde variantie wordt uitgedrukt t.o.v. de
eerste 4 assen. 

Voor zowel de analyses met en zonder nul-abundanties valt op dat de
cumulatief verklaarde variantie van de assen die bepaald werden via PCA
voor elk domein opmerkelijk hoger liggen dan deze van de assen via RDA en
dit zowel op plot (Pbod, Pstr, Pplot) als bosniveau (Bbod, Bstr, Bplot). 

Hieruit blijkt dat heel veel van de variantie binnen de dataset verloren
gaat als de data in functie van de kevers bekeken worden. Dit betekent ook
dat er wellicht weinig verklarende milieuvariabelen in de dataset aanwezig
zijn. Eventueel aanwezige meer verklarende variabelen worden sterk
onderdrukt door het groot aantal weinig explicatieve variabelen die ‘ruis’
veroorzaken in deze benadering. Deze analyse toont al voorzichtig aan dat
het moeilijk zal zijn een duidelijk causaal verband te vinden tussen de
habitatkarakteristieken in de databank en de abundantie van C.
problematicus. 

Uit tabel 8.7 blijkt ook, dat het goed was om bij de datareductie de data
op te delen in de 3 domeinen. Indien een PCA uitgevoerd wordt op de eerste
3 principale assen van elk domein, verklaren de principale assen bsynas
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(bosniveau) en psynas (plotniveau) meer van de totale variantie dan de
principale assen ballvar (bosniveau) en pallvar (plotniveau) die bekomen
worden als een PCA uitgevoerd wordt op al de variabelen van de dataset. Dit
geldt opnieuw voor de analyses met en zonder nul-abundanties. Bovendien is
de variatie beter verdeeld over de 3 assen wat toelaat de plots beter te
discrimineren.



79

Tabel 8.7: vergelijken van de PCA en RDA-analyse

PCA / RDA analyse
main matrix : habitatkarakteristieken
sec matrix (constraining): Abundantie 4 kevers 

MET NUL ABUNDATIE WAARNEMINGEN

PCA Canoco RDA Canoco
Cumm. Verklaarde variantie Cumm. Verklaarde variantie

Assen Assen
Dataset 1 2 3 TOT VAR Dataset 1 2 3 TOT VAR DIFF VAR

bbod 45 59 68 100 bbod 7 9 10 11 89
bstr 36 49 62 100 bstr 7 11 12 13 87

bplot 26 43 54 100 bplot 10 13 15 16 84
pbod 41 55 65 100 pbod 8 12 13 14 86
pstr 29 48 60 100 pstr 5 8 9 9 91

pplot 21 38 49 100 pplot 8 11 12 13 87
ballvar 27 37 45 100 ballvar 6 10 12 13 87
pallvar 26 37 45 100 pallvar 6 9 12 12 88
bsynas 26 45 60 100 bsynas 9 12 14 14 86
psynas 31 51 71 100 psynas 9 15 17 17 83

ZONDER NUL ABUNDATIE WAARNEMINGEN

PCA Canoco RDA Canoco
Cumm. Verklaarde variantie Cumm. Verklaarde variantie

Assen Assen
Dataset 1 2 3 TOT VAR Dataset 1 2 3 TOT VAR DIFF VAR

bbod 51 64 74 100 bbod 23 26 27 28 72
bstr 35 51 63 100 bstr 14 19 22 23 77

bplot 28 46 59 100 bplot 12 16 18 19 81
pbod 45 59 70 100 pbod 12 16 17 17 83
pstr 29 44 56 100 pstr 8 12 13 14 86

pplot 23 39 50 100 pplot 7 10 12 13 87
ballvar 29 40 50 100 ballvar 10 15 17 19 81
pallvar 29 39 48 100 pallvar 8 12 14 15 85
bsynas 26 46 65 100 bsynas 13 17 20 20 80
psynas 35 55 74 100 psynas 13 16 19 19 81

8.3.5 Directe analyse via meervoudige lineaire regressies  

Aan de hand van meervoudige lineaire regressies (stepwise linear
regression) wordt de invloed van de habitatkenmerken op de abundantie van
C. problematicus onderzocht. 

8.3.5.1 Beperkingen van de methode

Het is niet de bedoeling modellen op te stellen die de gevonden verbanden
in wiskundige vergelijkingen weergeven, daartoe leent de dataset zich niet.
De grootte van de dataset is immers te klein om stabiele modellen te
bouwen. De modellen op plotniveau worden opgesteld a.d.h. 95 punten, op
bosniveau zijn dit 48 punten. Wanneer enkel die plots of bossen bekeken
worden waar C. problematicus present is, dan blijven er nog slechts 52
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resp. 19 punten over. Om de stabiliteit van het model te testen, worden
vaak punten met een grote impakt weggelaten, hetgeen het aantal punten nog
kan reduceren. Een model moet steeds gevalideerd worden a.d.h. van een
onafhankelijke dataset. Gezien de beperkte grootte van de gegevensset kan
de dataset niet opgesplitst worden in een deelset die gebruikt wordt voor
de modelbouw en een deelset die nodig is voor het valideren. 

De gevonden regressies geven echter wel een aanwijzing over de relatie
tussen enkele habitatkenmerken en de populatiegrootte van de kever. Wanneer
dus een stabiele regressie kan opgesteld worden, zal enkel weergegeven
worden of het gaat om een positief of een negatief verband. De
coëfficienten zelf worden niet vermeld. 

Een ander nadeel van het werken met 'stepwise linear regression' is dat er
a priori uitgegaan wordt van een lineair verband. 

8.3.5.2 Werkwijze

In een eerste stap wordt onderzocht of er een verband is tussen het
bosgroeptype en de abundantie van de kever. 

Vervolgens wordt de invloed van de habitatvariabelen op de populatiegrootte
van de kever onderzocht. De regressies worden eens uitgevoerd op plot- en
op bosniveau. Omdat de discussie over het al dan niet weglaten van nul-
abundanties nog lopende is worden de regressieanalyses in dit project
steeds uitgevoerd met en zonder nul-abundanties. 

De inputvariabelen in de modellen worden op 4 wijzen geselecteerd, nl. via: 

- PCA: de inputvariabelen zijn de principale assen. 

- RDA-va: de inputvariabelen zijn de variabelen bepaald via automatic
forward selection

- RDA-vm: de inputvariabelen zijn de variabelen bepaald via manual
forward selection

- Originele vars.: per domein wordt een regressie opgesteld met de
originele variabelen. De variabelen die weerhouden worden, worden
tenslotte in een model gebracht. 

8.3.5.3 Invloed van het bosgroeptype op de abundantie van C. problematicus

Het testen van de invloed van het bosgroeptype op de abundantie C.
problematicus, gebeurt a.h.v. een lineaire regressie. Het meervoudig
vergelijken (Tukey methode) van de gemiddelden per bosgroeptype laat toe de
resultaten van de bosgroeptypes t.o.v. elkaar te vergelijken. Op plotniveau
zijn er 3 bosgroeptypes, nl. atlantisch, continentaal en Zoniën. Op
bosniveau zijn er slechts 2 bosgroeptypes, nl. atlantisch en continentaal.
De plots in het Zoniënwoud worden tot 1 bos binnen de atlantische bossen
gereduceerd.

Indien de plots met nul-abundaties bekeken worden, worden 2 stabiele
lineaire regressies gevonden, zowel op plot- als op bosniveau. Op
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plotniveau (figuur 8.21 links)werd gevonden dat C. problematicus in grotere
aantallen aanwezig is op de continentale plots dan op de atlantische plots.
In de Zoniënplots ligt de gemiddelde abundantie nog hoger. Op bosniveau
(figuur 8.21 rechts) werd hetzelfde verband gevonden. Het is dus zinvol om,
bij de verdere regressie-analyses, het bosgroeptype op te nemen, zij het
als onafhankelijke variabele of als een variabele die met de andere
variabelen interactie vertoont. 

Wanneer enkel deze plots bekeken worden waar C. problematicus present is,
is het niet mogelijk stabiele regressies uit te voeren.
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Figuur 8.21: Invloed van het bosgroeptype op de abundantie van C.
problematicus. 

8.3.5.4 Stapsgewijze regressie op plotniveau

In onderstaand overzicht worden de resultaten weergegeven van de gevonden
stabiele regressies. In figuur 8.23 worden de gevonden verbanden grafisch
voorgesteld. Indien alle plots in de regressie opgenomen worden, dan wordt
de regressie door  95 punten bepaald.  Wanneer enkel deze plots waar C.
problematicus voorkomt (zonder nul-abundanties), bekeken worden, blijven er
nog slechts 52 punten over. 

Tabel 8.8: Overzicht stabiele regressies met en zonder nulabundanties

Inputvariabelen Plotniveau

PA Ap2 (+)

RDA-vm BOF (+)

RDA-va BOF (+)

plotniveau
met nul-
abundanties 

Orig. vars AB (+), BOF (+), Alh (-), Sh (-)

PA Ap2 (+)

RDA-v AB (+)

Plotniveau
zonder nul-
abundanties 

RDA-vf AB (+)
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Orig. Vars -

Plots met nul-abundanties

Afhankelijk van de gebruikte inputvariabelen, komen andere variabelen naar
voor waarvoor een significant verband gevonden werd. Het positieve verband
tussen de abundantie van C. problematicus en de variabelen die met de
bosomgevingsfactor gecorreleerd zijn, keert echter steeds weer terug. De
negatieve binding met de concentraties aan Al en S in de strooisellaag
werden enkel gevonden als de originele variabelen in het model weerhouden
werden. De binding met deze variabelen is moeilijk te verklaren en de
significantie van de gevonden regressie zou aan toeval kunnen te wijten
zijn of aan de beperktheid van de dataset. 
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Figuur 8.22: Invloed van enkele milieukarakteristieken op de abundantie van
C. problematicus. Analyse op plotniveau

Plots zonder nul-abundanties

Opnieuw werd gevonden dat naarmate de variabelen die met de
bosomgevingsfactor gecorreleerd zijn stijgen, de populatiegrootte toeneemt.
Er werd geen stabiele verband gevonden tussen de originele variabelen en de
abundantie van C. problematicus wegens een te beperkt aantal opnamepunten. 

8.3.5.5 Stapsgewijze regressie op bosniveau

In onderstaand overzicht worden de resultaten weergegeven van de gevonden
stabiele regressies. In figuur 8.24 worden de gevonden verbanden grafisch
voorgesteld. Indien alle plots in de regressie opgenomen worden, dan wordt
de regressie door 48 punten bepaald.  Wanneer enkel deze plots waar C.
problematicus voorkomt, bekeken worden, blijven er nog slechts 19 punten
over. 

Tabel 8.9: Overzicht van de stabiele regressies met en zonder
nulwaarnemingen

Inputvariabelen Bosniveau

PA As1 (+), As2 (-)

RDA-v BOF (+)

RDA-vf BOF (+), interactie tussen Bosgroeptype en
zandgehalte

Bosniveau met
0 abundantie
waarnemingen 

Orig. vars AB (+)

PA -

RDA-vm -

RDA-va - 

Bosniveau
zonder 0
abundantie
waarnemingen 

Orig. Vars -

Bossen met nul-abundanties

Net zoals op plotniveau, wordt een positief verband gevonden met de
variabelen AB en BOF. Wanneer de principale assen in het model gebracht
worden, worden echter andere variabelen weerhouden. De bosomgevingsas (Ap2)
wordt niet in het model weerhouden. De strooiselkarakteristieken zijn nu
bepalend. Hoe beter de mineralisatie van het strooisel verloopt (As1
stijgt), des te hoger het aantal kevers. Er werd ook een negatief verband
met de Cu-concentratie (As2) gevonden. Daar de resultaten zo sterk
verschillen al naargelang de methode waarop de inputvariabelen geselecteerd
werden, is het onmogelijk een variabelen naar voor te schuiven die de
abundantie van de kever bepaalt. 
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Qprob i.f.v. As1 op bosniveau

As1

Q
pr

ob

-400 -200 0 200 400 600

0
5

10
15

C

C

CA

A
C
A

A CC

C

A

A

Z

A

Z

ZZ

A

AA

A

C

C

C

C C

C

CCC AA A

A

A

AA

A

A

A

AA AA

A

A

A

A

A

AA

A
A
A

A AA

A

Z

Z

Z

Z

Z

ZZ

Z

ZZ

Z

Z

Z

Z

A Z

Z

ZZZ ZC C

C

C

CC

A

A

A

AA AA

A

A

Qprob i.f.v. As2 op bosniveau

As2

Q
pr

ob

-200 0 200 400

0
5

10
15

C

C

CA

A
C

A

AC C

C

A

A

Z

A

Z

ZZ

A

AA

A

C

C

C

C C

C

CCC AA A

A

A

A A

A

A

A

AAAA

A

A

A

A

A

AA

A
A

A

AA A

A

Z

Z

Z

Z

Z

ZZ

Z

ZZ

Z

Z

Z

Z

A Z

Z

ZZZ ZC C

C

C

C C

A

A

A

AAAA

A

A

Qprob i.f.v. BOF op bosniveau

BOF

Q
pr

ob

20 40 60 80 100

0
5

10
15

C

C

CA

A
C

A

A CC

C

A

A

Z

A

Z

ZZ

A

AA

A

C

C

C

C C

C

CCCAAA

A

A

AA

A

A

A

AA AA

A

A

A

A

A

AA

A
A

A

A AA

A

Z

Z

Z

Z

Z

ZZ

Z

ZZ

Z

Z

Z

Z

A Z

Z

ZZZZCC

C

C

CC

A

A

A

AA AA

A

A

Qprob i.f.v. AB op bosniveau

AB

Q
pr

ob

0 200 400 600 800

0
5

10
15

C

C

CA

A
C

A

A CC

C

A

A

Z

A

Z

Z Z

A

AA

A

C

C

C

C C

C

C CCAAA

A

A

A A

A

A

A

AA AA

A

A

A

A

A

AA

A
A

A

A AA

A

Z

Z

Z

Z

Z

Z Z

Z

ZZ

Z

Z

Z

Z

A Z

Z

Z ZZZCC

C

C

C C

A

A

A

AA AA

A

A

Figuur 8.23: Invloed van enkele milieukarakteristieken op de abundantie van
C. problematicus. Analyse op bosniveau

Bossen zonder nul-abundanties

Er werd geen enkele stabiele regressie gevonden. Dit is te wijten aan het
beperkt aantal punten (19) op basis waarvan de regressie wordt bepaald.
Indien nog enkele outliers weggelaten worden bij het opstellen van de
regressie, wordt het steeds moeilijker of quasi onmogelijk een stabiele
relatie te vinden. 

8.3.6 Directe analyse via ordinatie

Een ander multivariate techniek om de invloed van de
habitatkarakteristieken op de abundantie van de keversoort te onderzoeken
is via een directe ordinatie. Omdat soorten een unimodale respons op
omgevingsvariabelen vertonen en omdat de gradiëntlengte groter is dan 3
keer de standaardafwijking, wordt de ordinatie uitgevoerd m.b.v. detrended
canonical correspondence analysis (DCCA). 

Er werd een DCCA (Canoco) uitgevoerd op plot- en op bosniveau waarbij de
abundantie van de 4 keversoorten C. granulatus, C. violaceus, C. nemoralis
en C. problematicus (main matrix) geordend worden langs de gradiënten van
de principale assen (second matrix). De bekomen resultaten werden
vergeleken met de resultaten van een CCA (PC-ord) op dezelfde data. Er
werden vergelijkbare resultaten bekomen: de eerste 3 assen die gevonden
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werden via DCCA en CCA zijn een lineaire combinatie van dezelfde
milieuvariabelen en ze verklaren in beide gevallen evenveel variantie. 

Daar een CCA in het programma PC-ord kan uitgevoerd worden en omdat in dit
programma op een eenvoudigere wijze biplots kunnen gemaakt worden, worden
verder de resultaten van de CCA weergegeven. Uit de biplot kan afgelezen
worden met welke as(sen) de abundantie van de C. problematicus gecorreleerd
is.

De analyse wordt uitgevoerd op alle plots, zonder rekening te houden met
het al dan niet voorkomen van C. problematicus. Het grote nadeel van PC-ord
is dat er in de inputmatrices geen nulrijen mogen aanwezig zijn. Plots waar
geen enkele van de 4 keversoorten aanwezig is, worden niet in de analyse
opgenomen. 

8.3.6.1 CCA op plotniveau

De analyse wordt uitgevoerd op basis van 65 plots. Er wordt dus met een
andere deelset gewerkt dan bij de regressies. 

Uit figuur 8.24 blijkt dat de vector die de abundantie van C. problematicus
weergeeft sterk gecorreleerd is met de as Ap2. De sterke binding met Ap2
werd ook gevonden m.b.v. de regressies. Opnieuw komt naar voor dat de
populatiegrootte stijgt naarmate de variabelen die met de bosomgevings-as
(Ap2) gecorreleerd zijn, nl. BOF, AB en BO groter worden.

De biplot levert ook informatie over de koppeling van de andere
keversoorten aan de milieuvariabelen. Opvallend  is dat C. granulatus zich
totaal verschillend t.o.v. de milieuvariabelen verhoudt dan de 3 andere
keversoorten. Dit apart gedrag van deze moeraskeversoort werd vroeger al
besproken (cfr. Hoofdstuk 8.2.1). 
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Figuur 8.24: CCA-biplots op plotniveau in het assenvlak 1-2 en 1-3.
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8.3.6.2 CCA op bosniveau

De analyse wordt uitgevoerd op basis van 29 bossen. Ook hier werd gewerkt
met een andere deelset dan bij de regressies (49 bossen) inclusief 0
waarnemingen.

Uit figuur 8.25 blijkt dat de vector die de abundantie van C. problematicus
weergeeft sterk gecorreleerd is met de as Ap1. De sterke binding met deze
variatierijkdom-as werd niet gevonden m.b.v. de regressies. Het feit dat
hier een andere milieuvariabele naar voorkomt dan bij de regressies zou
kunnen te wijten zijn aan het feit dat de 2 methodes op verschillende
deelsets worden toegepast. In elk geval kan gesteld worden dat er aan de
stabiliteit van de gevonden regressies kan getwijfeld worden, omdat
stabiele regressies onafhankelijk van de dataset tot dezelfde resultaten
zouden moeten leiden. 
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Figuur 8.25: CCA-biplots op bosniveau in het assenvlak 1-2 en 1-3.
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8.3.7  Conclusies

In onderstaande tabel worden de resultaten van de directe analyses
weergegeven. Bij de multiple regressies worden die variabelen weergegeven
die onafhankelijk van de manier waarop de inputvariabelen geselecteerd
werden, steeds terugkomen. Op plotniveau leverde dit min of meer stabiele
resultaten op. Op bosniveau waren de resultaten weinig stabiel

Tabel 8.10: Meest verklarende syntheseassen na directe analyse

Plot Bos

Regressie Met nul-abundantie:  Ap2, BOF

Zonder nul-abundantie: Ap2, AB

Verschilt al naargelang de
inputvariabelen

CCA Ap2 Ap1

Op plotniveau wordt de abundantie van C. problematicus bepaald door de
bosomgevingsfactor en de afstand tot de bosrand. Deze resultaten worden
door beide methodes bevestigd. De gevonden relatie wordt echter sterk
beïnvloed door het groot aantal plots (24) binnen Zoniën. Op bosniveau werd
immers geen stabiel verband gevonden tussen de omgevingsvariabelen en de
abundantie van de keversoort.
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8.3.8 Evaluatie van de strategie

8.3.8.1 Invloed van het bosgroeptype

In een eerste poging om de invloed van het bosgroeptype op de abundantie
van C. problematicus na te gaan, werden de data opgesplitst in 3 deelsets,
nl. de atlantische, de continentale en de Zoniënplots. Per deelset werden
de principale assen bepaald die vervolgens in een regressiemodel gebracht
werden. Dit leverde echter nooit stabiele resultaten op omdat het aantal
punten waarop het regressiemodel opgebouwd werd veel te beperkt is. Daarom
werd er voor gekozen de datareductie uit te voeren op de gehele dataset en
in het regressiemodel het bosgroeptype als factor op te nemen. 

8.3.8.2 Meervoudige lineaire regressies

Keuze van de inputvariabelen 

Wanneer de data m.b.v. PCA gereduceerd worden, kunnen de principale assen
als synthesevariabele in de verdere analyse gebruikt worden. Bij het
uitvoeren van een meervoudige regressie, mogen de onafhankelijke variabelen
onderling niet te sterk correleren. Het grote voordeel van het gebruik van
de principale assen als inputvariabelen is dat deze assen niet gecorreleerd
zijn waardoor er geen multicollineariteit kan optreden. Bij input van de
variabelen die via de automatische selectieprocedure in RDA bepaald werden
of bij input van de originele variabelen kan het wel zijn dat deze
onderling gecorreleerd zijn. Bij de manuele selectieprocedure in RDA worden
enkel deze variabelen weerhouden die niet te sterk correleren. Deze
variabelen kunnen zonder probleem in het regressiemodel gebracht worden. 

Lineaire respons ?

Wanneer gewerkt wordt met 'stepwise linear regression' wordt aangenomen dat
er een lineair verband kan gevonden worden tussen onafhankelijk variabelen
en de abundantie van de kever. Het is echter zo dat soorten vaak een
unimodale (niet-lineaire) respons op milieuvariabelen vertonen. 

Grootte van de dataset

Om stabiele regressies op te stellen is de dataset te beperkt. De modellen
op plotniveau worden opgesteld a.d.h. 95 punten, op bosniveau zijn dit 48
punten. Wanneer enkel die plots of bossen bekeken worden waar C.
problematicus present is, dan blijven er nog slechts 52 resp. 19 punten
over. Om de stabiliteit van het model te testen, worden vaak punten met een
grote impact weggelaten, hetgeen het aantal punten nog kan reduceren. 

Voor het vallideren van de gevonden regressiemodellen is een onafhankelijke
dataset nodig. De beperkte dataset laat dit echter niet toe. 

Informatieve-nullen versus isolatie-nullen

In bijlage 8.2 wordt a.d.h. van een simulatiestudie onderzocht of
nulwaarnemingen mogen weggelaten worden bij de analyse van de relatie
tussen de abundantie van de kevers en de milieuvariabelen. De studie toont
aan dat het weglaten van de plots met abundantie nul tot betere
modelleringresultaten leidt zodra de isolatiegraad van een plot groter
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wordt dan 10%. Bij verder onderzoek op basis van deze dataset is het
aangeraden om bij onderzoek van de relatie tussen de abundantie van
organismen en milieuvariabelen de nul-abundanties weg te laten.

8.4  Abundantie-analyse: habitatpreferentie van C.
auronitens in het Zoniënwoud

Het onderzoek naar de habitatpreferentie van C. auronitens was niet
mogelijk omdat het beperkt aantal plots of bossen geen stabiele resultaten
kan leveren. Binnen Zoniën zijn er immers maar 15 plots waar C. auronitens
gevonden werd. Voor de keversoort C. problematicus was het zelfs met een
grotere dataset onmogelijk om stabiele regressies op te stellen. 

8.5 Dataset: beperkingen en mogelijke verbeteringen

8.5.1 Steekproefdesign

De keuze van de 95 plots is een gerichte keuze. Een gedeelte van die plots
werd bemonsterd waar ook werd verwacht dat de hoofddoelkeversoorten zouden
voorkomen. Er werd deels ook gericht gezocht naar plots met een hoog
aandeel aan dood hout en gelegen in relatief oude en grote bossen. Door dit
gericht zoeken is de verdeling van enkele variabelen zeer onregelmatig,
ondermeer zijn er nauwelijks recente bossen in deze set. In bijlage 8.3
wordt voor elke variabele uit de dataset de verdeling in een histogram
weergegeven. De onregelmatige verdeling van enkele plotkarakteristieken
(zoals bv. leeftijd, percentage loofhout,…) laat niet toe de impact van
deze variabelen op de abundantie van de kever correct in te schatten. Een
gerichte keuze van de proefvlakken kan zorgen voor een meer
uitgebalanceerde dataset.

Indien in de toekomst nieuwe plots onderzocht worden, moeten deze zonder
kennis van de ecologische vereisten van de doelsoort gekozen worden. Ofwel
worden de plots ad random gekozen ofwel moet gewerkt worden aan een
steekproefkader. Een mogelijkheid is, dat in de toekomst soorten bemonsterd
worden op plots die al in de bosbodemdatabank aanwezig zijn. Voor deze
plots zijn de strooisel- en bodemkarakteristieken gekend en enkel de plot-
en landschapsecologische parameters moeten nog bepaald worden. 

8.5.2 Aanvullingen van de dataset

De dataset is in excel opgebouwd. Het omrekenen van de variabelen van plot-
naar bosniveau is echter zeer omslachtig. Het omzetten van deze dataset
naar een accesdatabank zou het moeten mogelijk maken de data in de toekomst
efficiënter te kunnen bewerken. 

Behalve voor enkele landschapsecologische variabelen, werd uit de
uitgebreide set van variabelen geen enkele variabele gevonden waarvoor een
stabiel verband gevonden wordt dat de habitatpreferentie van C.
problematicus verklaart. Dit zou eventueel kunnen te wijten zijn aan het
feit C. problematicus een soort is die niet echt gebonden is aan een
bepaald habitat, hetgeen onwaarschijnlijk is. Een andere, meer plausibele
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verklaring, naast negatieve gevolgen van een te kleine steekproefomvang of
een deels niet-toevallige steekproef, is dat niet de juiste
habitatkarakteristieken opgemeten werden. Historische ecologie is mogelijk
ook onvoldoende in detail (of onvoldoende terug in de tijd) gedocumenteerd,
terwijl mogelijk relevante combinaties zoals ‘oud en groot’ bos niet
expliciet werden afgewogen tegenover andere combinaties.

Wanneer deze dataset nog eens gebruikt wordt om onderzoek te doen naar
habitatpreferenties van bepaalde organismen, is voorafgaand onderzoek
wenselijk om de ecologische vereisten van het doelorganisme te kunnen
inschatten en de zoekfocus te verfijnen. Uiterst belangrijk is het bepalen
van kritische milieufactoren die een directe rol spelen in de ecologie van
de doelsoorten. Bepaalde plots kunnen dan geselecteerd worden i.f.v. het al
dan niet voorkomen van die milieufactor en kan derhalve de respons op de
presentie & abundantie van de doelsoort getest worden. 

Eventueel moet naar bijkomende variabelen op andere schaalniveaus gezocht
worden. Zo moet er op een gedetailleerde schaal gezocht worden naar
bijkomende variabelen. De huidige variabelen in de dataset zijn nl.
variabelen die veeleer informatie geven over het bestand dan over het
microhabitat. Anderzijds kan het ook zijn dat bepaalde doelsoorten
beïnvloed worden door milieufactoren die op een grotere schaal spelen (bv.
klimatologische factoren). 

Tenslotte moet opgemerkt worden dat een studie van een bepaalde doelsoort
die zich beperkt tot plots gelegen binnen Vlaanderen niet altijd zinvol is.
Wanneer het verspreidingsgebied van C. problematicus onder de loupe wordt
genomen, is het duidelijk dat de Vlaamse populaties aansluiten bij een veel
groter noordelijk gelegen areaal. De kleine populaties C. auronitens in
Vlaanderen sluiten niet echt aan bij een veel continuer areaal in Wallonië.
Het vermoeden rijst dat nu vooral milieuvariabelen in de randzone van het
verspreidingsgebied bekeken worden die misschien anders doorwegen dan in
het centrum van het verspreidinggebied. Anderzijds is ook reeds bekend van
andere soorten ongewervelden dat populaties aan de grens van het
geografisch areaal vaak genetisch en ecologisch sterk verschillend kunnen
zijn dan meer in het areaalcentrum. In die zin zijn bv. de populaties van
C. auronitens in het Zoniënwoud wellicht juist zeer bijzonder (zie ook
verder: conservatiegenetica).

Globaal komen we dus tot de conclusie dat historiek van fragmentatie en
landschapsecologie (het resultaat van deze historiek), veel meer dan
recente ecologische kenmerken, misschien wel de belangrijkste
sleutelfactoren zijn die het huidige voorkomen van deze Carabus-soorten
bepalen. Dit zou dan wel verhinderen dat voorspellingen kunnen gemaakt
worden van potentiële bossen waar deze soorten eventueel zouden kunnen
voorkomen in Vlaanderen, maar is anderzijds een niet onbelangrijke
conclusie naar het toekomstig beheer van onze Vlaamse bossen toe (zie ook
verder: genetisch luik). 
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9  Conservatiegenetisch onderzoek

Voor Carabus auronitens werd in ons land(Desender & Verdyck, 1999) enkel
reeds preliminair populatiegenetisch onderzoek verricht. Dit suggereerde
een uitzonderlijk hoge graad van differentiatie tussen enkele onderzochte
(vermoedelijk zeer sterk geïsoleerde) populaties (Fst�0.40!), wijzend op
belangrijke effecten van habitatfragmentatie. Verder onderzoek op meer
populaties of subpopulaties, met speciale aandacht voor een niet-
destructieve bemonstering, was dus noodzakelijk. Als directe test van de
veralgemeenbaarheid van de te ontwikkelen methodologie was parallel
onderzoek op Carabus problematicus hierbij aangewezen. De toepasbaarheid
van de resultaten kon in dit geval meteen ook tussen subregio’s onderzocht
worden. Tegelijk werden ook voor andere Vlaamse bossen empirische gegevens
beschikbaar met directe relevantie voor het beleid. 
 

9.1 Literatuurreview

Ter vervollediging van de aanwezige uitgebreide literatuurcollectie werd er
verder relevante literatuur opgezocht via Current Contents, Zoological
Records en Web of Science. Hierbij werd tevens een bestand aangelegd van
artikels in verband met ontwikkeling en gebruik van microsatelliet-merkers
bij ongewervelden. 

9.2 Staalname 

Vanaf het najaar 2000 zijn we gestart met de uitgebreide staalname in
voldoende grote populaties van beide soorten (handvangsten op
overwinteringsplaatsen van C. auronitens of bodemvalvangsten tijdens
najaarsreproductieve activiteit van C. problematicus). Dit leverde
enerzijds het noodzakelijke levend materiaal voor het uittesten van de
niet-destructieve genetische bemonstering en liet anderzijds bemonstering
toe van een aantal bijkomende populaties, voor populatiegenetisch
onderzoek. Alle bemonsteringen werden in het eerste halfjaar van dit
project succesvol afgewerkt.

9.2.1 Bodemvallen

Voor de bodemvallen wordt gebruik gemaakt van plastic flessen, waarvan de
bovenste 10 cm wordt afgeknipt en omgekeerd als een trechter in het
onderste deel wordt geschoven. Het geheel wordt ingegraven met de bovenrand
van de val op grondhoogte. Zo wordt verhinderd dat dieren, die in de val
terechtkomen, kunnen ontsnappen. Een laagje strooisel op de bodem van de
val voorkomt sterfte, predatie en kannibalisme. Om te verhinderen dat de
val volregent wordt een stukje golfplaat als dakje, met drie haken in de
grond, bevestigd. Door op de bodem metalen of plastic leidbanen dwars op de
val te plaatsen, wordt de vangstefficiëntie verhoogd. De vallen werden
gemiddeld om de week tot veertien dagen geledigd om sterfte zoveel mogelijk
te beperken. 
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9.2.2 Handvangsten

Voor de handvangsten wordt voornamelijk in en onder schors van dood rottend
hout gezocht voor Carabus auronitens, welke bij voorkeur in vochtig dood
hout overwintert. Carabus problematicus prefereert minder vochtige
overwinteringsplaatsen en werd het meest frequent gevangen op iets hoger
gelegen plaatsen in de resterende bodem tussen de wortels van omgewaaide,
grote bomen. Dit suggereert voor beide soorten reeds het belang van de
aanwezigheid van voldoende dood hout in de habitat.

In het voorjaar werden nog enkele extra inspanningen verricht om van alle
genetisch te onderzoeken populaties over een totaal van 30 tot 40
individuen te kunnen beschikken of om nog enkele bijkomende populaties te
bekomen. De doelsoort Carabus problematicus werd aldus bemonsterd in het
Brakelbos, het Kluisbos, het Peerdsbos, het Amerloobos (Asbroek), het
Zoniënbos (diverse plaatsen), het Meerdaalwoud, en het Rodebos. Om de
Vlaamse populaties ook op een grotere geografische schaal te kunnen
plaatsen, werd eveneens een populatie uit de Gaume (Buzenol) en uit de
Cevennes (Frankrijk) bemonsterd. Populaties van Carabus auronitens werden
bemonsterd in diverse sites van het Zoniënbos en het bos ter Rijst
(Pepingen-Heikruis), waar de soort uitzonderlijk hoge dichtheden kent. Deze
populaties werden aangevuld met materiaal afkomstig van de omgeving van
Neupré en Nalinnes (beide in het Waalse Gewest), en met een Franse
populatie afkomstig uit de Cevennes. Het Zoniënbos biedt het voordeel dat
deze soort ook kan onderzocht worden in verschillende ‘subpopulaties’, om
aldus een idee te verkrijgen van de mogelijke onderliggende
metapopulatiestructuur in dit, naar Vlaamse normen, zeer grote bos.

9.3 Ontwikkelen en uittesten van niet-destructieve
technieken voor conservatiegenetica 

Parallel met het luik waarin habitatkarakterisatie gebeurt, werd van bij de
aanvang ook experimenteel werk verricht om bij beide modelsoorten een niet
destructieve bemonstering voor conservatiegenetisch onderzoek te
ontwikkelen en uit te testen. Dit houdt een vergelijking in van de
performantie van (1) haemolymfe-stalen en (2) kleine weefselstalen (beide
niet-destructief in vivo verzameld bij 40 exemplaren per groep en soort) in
vergelijking met (3) ingevroren weefselstalen voor zowel (a) allozym
elektroforese als (b) PCR van DNA (voor microsatelliet-onderzoek) en omvat
volgende stappen:

1. Gericht veldwerk voor het bekomen van voldoende testdieren.  Zo werd, in
de loop van de maand oktober 2000, voor de soort Carabus problematicus een
eerste reeks kevers (120 individuen of 40 exemplaren per test-groep)
verzameld uit het Rodebos, waar deze soort zeer talrijk voorkomt. Een even
groot aantal kevers van de soort Carabus auronitens werd gevangen in het
bos te Edingen in de maand november. In dit bos is deze soort op zijn beurt
bijzonder talrijk.  

2. De testdieren werden ingedeeld in drie groepen. Bij één groep werd
éénmalig door middel van een scherp capillair een kleine hoeveelheid
haemolymfe (ca 5 µl, variërend tussen 3 en 10 µl) ingezameld. Deze
haemolymfe wordt verzameld door voorzichtige intrusie van het capillair ter
hoogte van de metepisterna. In de tweede groep testdieren werd vlak onder
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de coxa een middenpootsegment geamputeerd voor de aanmaak van een klein
weefselstaal. Beide weefselstalen werden ingevroren en bewaard bij –30°C
tot gebruik. Voor langetermijnconservatie werden stalen bewaard bij een
temperatuur van –80°C.

3. We volgden gedurende 8 weken de overleving van deze gemanipuleerde
dieren in vergelijking met een controle-groep in identieke condities (alle
individueel tussen mossen bij outdoor-wintercondities met temperaturen van
4 tot 10 °C en zonder bijvoedering). Drie groepen (twee behandelingen en
een blanco-groep) van beide soorten van telkens 40 dieren werden aldus
bijna dagelijks gecontroleerd.

Gepubliceerd fysiologisch onderzoek (Hemmer, 1983) maakte reeds gebruik van
haemolymfe-afname bij Carabus-soorten, zonder aantoonbaar verhoogde
mortaliteit. Dit eerder onderzoek was echter gebaseerd op slechts 10
exemplaren, onder omstandigheden waarbij de dieren gevoed werden. In ons
experiment werden de dieren verzameld in overwinteringsplaatsen. Op dat
moment is hun metabolisme wellicht reeds laag omdat er geen voedsel
voorradig is en de temperaturen laag zijn. De kevers werden dus in
gelijkaardige omstandigheden bewaard gedurende het experiment. Hierdoor was
het niet nodig om voedsel toe te dienen. Pootsegment-amputatie werd reeds
bij een andere Carabus-soort toegepast en leek geen noemenswaardige
verhoging in mortaliteit of verlaging in reproductiesucces met zich mee te
brengen (Rasplus, mond. med.). 

Bij vergelijking van de overlevingsexperimenten tussen de twee soorten
vinden we statistisch beduidende verschillen voor wat betreft de invloed
van het afnemen van een kleine hoeveelheid haemolymfe (X²=32,35 en
p=0,0000). Een verhoogde initiële mortaliteit is vooral duidelijk bij
Carabus problematicus, terwijl dit niet het geval is voor Carabus
auronitens (zie figuur 9.1). De mortaliteit moet dus voor elke soort
afzonderlijk worden nagegaan en kan niet veralgemeend worden voor alle
Carabidae. De verhoogde initiële mortaliteit bij C. problematicus zou
kunnen te wijten zijn aan het feit dat dit een iets kleinere soort is dan
C. auronitens. De ingreep met de capillairen verhoogt dan allicht meer de
kansen tot het toebrengen van inwendinge weefselschade, met bij een aantal
individuen een snelle dood tot gevolg. We bemerkten immers ook dat het
metepisternum (waarlangs normaal gepoogd werd om de capillairen in te
brengen) bij enkele kevers hierdoor beschadigd werd. Dergelijke exemplaren
blijken meestal niet lang te overleven na de manipulaties.

Het amputeren van een gedeelte van een middenpoot geeft geen beduidend
verschil aan tussen de beide soorten. Belangrijker nog is dat de kevers per
soort slechts een zeer lage tot geen toegenomen mortaliteit vertonen ten
gevolge van deze ingreep. Dit wijst erop dat pootamputatie een zeer
geschikte en diervriendelijke techniek is (te vergelijken met toe-clipping
bij Mammalia en fin-clipping bij vissen) voor niet-destructief genetisch
veldwerk bij insecten. Tijdens onze veldbemonsteringen hebben we tevens
vaak levende exemplaren teruggevonden met een ontbrekend pootsegment in
natuurlijke omstandigheden, en dit bij beide soorten.   
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Figuur 9.1: Overlevingscurves van testdieren na het afnemen van haemolymfe,
of het amputeren van een pootsegment in vergelijking met een blanco-groep 

Het technisch uittesten van de performantie van haemolymfestalen voor
populatiegenetisch onderzoek in vergelijking tot weefselstalen na
pootsegmentamputatie wordt verder besproken. 

9.4. Allozymen

9.4.1. Beschrijving techniek

Enzyme-elektroforese is één van de veel gebruikte methoden bij
populatiegenetisch onderzoek. Allozymen zijn varianten van polypeptiden die
verschillende allelische alternatieven van het zelfde locus voorstellen
(Murphy et al., 1990). Door mutaties in de coderende DNA-locus wordt soms
de aminozuur-sequentie van het eiwit (enzyme) veranderd. Deze veranderingen
kunnen vaak zichtbaar gemaakt worden na elektroforese.

Bij cellulose-acetaat-gel-elektroforese (CAGE) worden allozymen gescheiden
op basis van verschillen in elektrische lading op een cellulose-acetaat-
plaat. Proteïnen zijn opgebouwd uit één of meerdere polypeptideketens
waarbij elke keten wordt gecodeerd door een gen. Van dit gen kunnen er
verschillende varianten (allelen) bestaan, die elk coderen voor een licht
verschillend polypeptide. Een substitutie kan tot gevolg hebben dat de
nettolading van het proteïne verandert, zonder dat dit invloed heeft op de
werking van het enzym. Het gevolg is dat in een aantal gevallen de enzymen
een verschillende elektroforetische mobiliteit krijgen in het elektrisch
veld. Variatie in enzymen weerspiegelt dus variatie op het niveau van het
DNA. 

Na scheiding en kleuring verschijnt op een gel een bandenpatroon. Elke
bandje stelt een tot die plaats gemigreerd allozym voor. Uit deze
informatie kunnen we het genotype van een individu voor een welbepaald
locus afleiden. Indien het locus slechts één allel bevat, wordt het
monomorf genoemd. Wanneer er meerdere allelen voorkomen, spreken we van een
polymorf locus. Bij heterozygote organismen vertonen mono-, di en tetramere
eiwitten respectievelijk twee, drie en vijf banden. De verschillende hoogte
van de banden wijst op een andere migratiesnelheid. Het bovenste bandje
heeft de grootste migratiesnelheid. Bij de interpretatie wordt het minst
ver gelopen allel A genoemd, het tweede B, enz. Dit kan ook via cijfercode
waarbij 1 dan het minst ver gelopen allel is.
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Voor de elektroforese van de twee Carabus-soorten twee poten van de rest
van het lichaam gescheiden. Tegelijkertijd wordt het geslacht van het dier
bepaald door te kijken naar de tarsusleden van de voorpoten of de haren
achteraan op het abdomen (mannetje met twee haren [één links en één
rechts], wijfje met in totaal vier haren). Indien deze beide kenmerken niet
duidelijk zichtbaar zijn kijken we naar de inwendige geslachtsorganen.
Hiertoe wordt het dier in een petrischaaltje met ijs gelegd en wordt
gebruik gemaakt van gekoelde pincetten om het denatureren van de enzymen
zoveel mogelijk tegen te gaan. De twee poten worden in een eppendorfje
overgebracht met 50 �l pletvloeistof (gedestilleerd water). De rest van
ieder individu wordt bewaard in absolute alcohol om er later metingen op
uit te kunnen voeren, eventuele determinaties te kunnen controleren en/of
eventueel aanvullend toekomstig DNA-onderzoek toe te laten.

Na het pletten van de poten, wordt deze gedurende 4 minuten bij 10000rpm
gecentrifugeerd bij een temperatuur van circa 7°C. Van elk organisme wordt
12 �l van het supernatans  overgebracht in een sample well. Dit gebeurt met
een automatisch pipet en telkens worden er nieuwe pipettipjes genomen om
contaminatie te voorkomen. Er worden 12 organismen gestempeld in een reeks
en meestal gebruiken we twee reeksen per gel. Er worden dus 24 organismen
per keer geëlektroforeerd, waarvan de 4 buitenste referenties zijn. Het
stempelen gebeurt op een cellulose-acetaat gel dat reeds doordrenkt is met
de te gebruiken buffer. De gels worden eerst droog gedept met Whatman
filterpapier en vervolgens wordt op de glanzende zijde het volgnummer en
het enzym genoteerd.

Gedurende 30 minuten plaatsen we de gels in een elektrisch veld van 220 V.
De lading van de enzymen wordt bepaald door de aanwezige COO- en NH4+. De
netto elektrische lading is afhankelijk van de pH van de buffer
(Tris/Glycine of Tris/Maleaat) waarin de eiwitten zijn opgelost.Gedurende
het lopen van de enzymen worden de kleurstoffen bereid aan de hand van de
in de literatuur beschreven recepten (Hebert & Beaton, 1989). De mengsels
worden aangelengd met een even grote hoeveelheid agar (60°C) en gemengd. De
homogene oplossing wordt, na  de looptijd, over het gel gegoten en bij
voldoende kleuring terug verwijderd. De gels worden gespoeld met
leidingwater en vervolgens in de broedstoof geplaatst om te drogen.
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9.4.2. Selecteren variabele loci

De protocols voor cellulose-acetaat-gel-elektroforese (CAGE) werden voor
beide Carabus-soorten op punt gesteld. Voor CAGE is een zeer kleine
hoeveelheid materiaal voldoende (b.v. pootsegment, eventueel kleine
haemolymfe-stalen). Hieronder geven we de resultaten weer van het uittesten
van allozymvariatie voor beide bestudeerde soorten. Voor deze Carabus
soorten werden respectievelijk 26 (C. auronitens) en 22 (C. problematicus)
verschillende enzymkleuringen uitgetest. De eerste kolom geeft de naam van
het bestudeerde enzyme weer. De kolom “aantal stempels” geeft een maat voor
de hoeveelheid aan te brengen supernatans voor het bekomen van een
kleuring.  Vervolgens geven we het bekomen resultaat weer met een 10%
Tris/Glycine (TG, pH=8,5) of een Tris/Maleaat (TM, pH=7,8) buffer (- =
slecht, + = voldoende, ++ = goed interpreteerbaar). 
 

Tabel 9.1. Resultaten van uitgeteste enzymkleuringen bij Carabus auronitens
en C. problematicus. 

Carabus auronitens Carabus problematicus
Aantal stempels TG 10% TM Aantal stempels TG10% TM

6PGDH 3 + à ++ 3 ++
ACON 2 -
ADH 2 -
AK 2 -
AO 2 + à ++ + à ++ 3 - à + - à +
APK 2 + à ++ 2 -
EST 3 ++ 3 - à +
FUM 3 - + à ++ 2 + à ++
G3PDH 3 + ++ 3 -
G6PDH 3 - 4 -
GOT 3 - à + 4 - à + + à ++
GPDH 3 + + à ++ 3 -
HEX 3 - 3 -
IDH 2 + ++ 3 + à ++
LAP 3 -
LDH 3 -
MDH 3 - 3 -
ME 3 + + à ++ 3 - à +
MPI 3 + à ++ 4 - à +
PEP-A 3 + 3 - à +
PEP-D 3 + 3 - à +
PEP-X 3 -
PEP-Y 3 -
PEP-Z 3 - à + - 4 + à ++
PGI 2 ++ + 2 ++
PGM 3 - à + - à + 3 +
TRE 4 - 4 -
XDH 3 - à +

In totaal werden respectievelijk 9 en 7 enzymes weerhouden voor het
routinematig screenen van populaties. Voor Carabus auronitens zijn dit AO,
IDH, ME, PGI, EST, MPI, PGM, G3PDH en 6PGDH. De twee laatstvermelde geven
geen variatie, terwijl AO enkel voor de populatie uit de Cevennes variabel
is. De zeven best lopende enzymes van Carabus problematicus zijn PGI, PGM,
IDH, FUM, PEP-Z, GOT en 6PGDH, die allen variëren. Er werden voor Carabus
auronitens 10 populaties onderzocht afkomstig uit 6 verschillende bossen.
Hierbij werden verschillende subpopulaties onderscheiden alsook populaties
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bemonsterd in een verschillend jaar. Voor Carabus problematicus werden 24
populaties uit 16 verschillende bossen gescreened. 

9.4.3. Testen haemolymfe stalen

Figuur 9.2 vergelijkt cellulose-acetaat gels bekomen voor onderzochte
enzymen van C. auronitens (linkse reeks fotos) en C. problematicus (rechtse
reeks van foto’s), en dit voor respectievelijk zes en zeven onderzochte
enzymloci.

Hierbij werden op ieder gel telkens van vijf verschillende individuen
pootweefselmonsters (zoals routinematig in elektroforesen gebruikt : 2
poten in 50 µl of 1 poot in 30 µl) vergeleken met haemolymfe-stalen
(meestal 3-4 µl, aangelengd tot 10 µl). Op deze manier is uit de figuren
duidelijk af te leiden in hoeverre identieke patronen uit beide types
stalen afgeleid worden en in hoeverre sterkere of zwakkere bandjes
verschijnen bij weefsel- en/of haemolymfestalen.

Bij C. auronitens zien we even duidelijke patronen voor de enzymen AO, GPI
en IDH1, veel zwakkere patronen op basis van haemolymfe voor ME3 en 6PGDH.
De interpretatie is wel steeds identiek, we bekomen dus wel dezelfde
patronen. Enkel voor EST zien we duidelijker bandering bij de
haemolymfestalen, hoewel de interpretatie van de verschillende loci
moeilijk is (vaak een algemeen probleem bij esterase-zymogrammen).

Bij C. problematicus geven de haemolyfestalen steeds zwakkere patronen, nog
wel interpreteerbaar en identiek voor GPI, PEP-Z en IDH1, veel zwakker en
identiek voor 6PGDH, veel zwakker en met mogelijk ander patroon voor AAT,
en vrijwel ontbrekend voor FUM en IDH2 (dit laatste nochtans een goed
variërend en dus zeer informatief locus bij pootweefselstalen).

De conclusie is dan ook dat globaal pootweefselstalen, die op basis van 1
poot reeds makkelijk kunnen uitgevoerd worden, veel betere en duidelijker
resultaten opleveren. Dit is een bijkomend argument om bij een niet-
destructieve bemonstering voor genetisch onderzoek bij voorkeur een
middenpoot te amputeren, in plaats van het (meer tijdrovende) nemen van een
haemolymfestaal, wat daarenboven ook de mortaliteit (van C. problematicus)
negatief leek te beïnvloeden.
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Figuur 9.2: Geteste allozymen bij C. auronitens (links) en C. problematicus
(rechts) telkens voor haemolymfe en weefselstalen van dezelfde 5 individuen
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9.5 Microsatelliet-merkers

9.5.1. Beschrijving van de ontwikkeling van merkers voor Carabus auronitens

Half januari werd gestart met het ontwikkelen van microsatelliet-merkers
bij Carabus auronitens in het hiervoor sterk gespecialiseerde INRA-
laboratorium van Dr Jean-Yves RASPLUS (Centre de Biologie et de Gestion des
Populations,Campus International de Baillarguet, Montferrier-sur-Lez) bij
Montpellier (Frankrijk) en dit gedurende zes weken van intensief
laboratorium-werk. 

9.5.1.1. Detecteren microsatellietsequenties

Totaal DNA van twee kevers werd geëxtraheerd en vervolgens geknipt met
restrictie-enzymen. Er werd geselecteerd voor stukken van 300-900 baseparen
door middel van agarose gel elektroforese. Na aanrijking voor zes mogelijke
repeats werden de fragmenten geligeerd in een vector en getransformeerd in
E. coli competente cellen. Microsatellietsequenties werden gevonden gebruik
makend van PCR of hybridisatiefilters. Het plasmide-DNA van de positieve
clonen werd uit de bacteriën geïsoleerd door het uitvoeren van minipreps.
Finaal werd dit DNA gesequeneerd in één enkele richting. 

9.5.1.2. Ontwikkelen primers 

Aan de hand van de computerprogramma’s Primer-3 en Oligo werden primers
uitgezocht. Deze werden getest op individuen van verschillende populaties
om te toetsen op polymorfie. De keuze van de primers werd bepaald door
verschillende restricties. In de eerste plaats moet de sequentie volledig
duidelijk leesbaar zijn. De primer moet bij voorkeur tussen 20 en 60
basenparen verwijderd liggen van de microsatellietsequentie. Hij moet
bestaan uit 18 tot 24 nucleotiden en die moeten volledig at random zijn,
zonder veel herhalingen. De primers moeten bij voorkeur rijk zijn aan de
nucleotiden G en C(>50%). Er mogen geen poly A- of T-reeksen in voorkomen.
De smelttemperatuur moet tussen de 45 en de 65 °C zijn en delta G (waarde
voor zelfcomplementariteit) moet positief zijn. 

9.5.1.3. Op punt stellen PCR en selecteren variabele loci

Na het selecteren van ongeveer tien primers en de aanmaak ervan bij een
firma, konden we starten met het op punt stellen van de PCR-condities voor
de verschillende primers. Er werden hiervoor gradiënten van verschillende
temperaturen en verschillende MgCl2-concentraties getest. Dit gebeurde voor
elk primerpaar afzonderlijk en is een intensief en tijdrovend werk. 

Na de ontwikkelingsfase (maken en screenen van een bibliotheek korte
sequenties, typeren van microsatellieten, op punt stellen van primers)
beschikten we (tegen het derde kwartaal) over een set van 4 merkers. Voor
deze vier loci werden 10 auronitens-populaties uit 6 verschillende bossen
gescreend. Elke populatie werd onderzocht aan de hand van 30 individuen.
Onderstaande tabel geeft de voornaamste karakteristieken weer van de
geselecteerde loci.
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Tabel 9.2: Karakteristieken ontwikkelde microsatelliet-primers

Aantal
baseparen

Hybr-temp MgCl2 migratie-
duur

Micro-satelliet Aantal
allelen

SOL 9170 239bp 50°C 1,5mM 105 min (CA)7 3

CP2/19 160bp 60°C 0,8mM 90 min (AC)10(AT)2(GT)2 2

CP3/3 242bp 59,5°C 1,5mM 105 min (AC)9(AT)2 6

CS4/70 138bp 54°C 1,2mM 90 min (TA)2(CA)8 2

   

9.5.2. Testen van bekomen primers Carabus auronitens bij Carabus problematicus

Deze merkers werden ook getest op Carabus problematicus en geven eveneens
een duidelijk interpreteerbaar en variabel patroon. Dit betekent dat de
primers die ontwikkeld werden voor Carabus auronitens tevens kunnen
gebruikt worden voor het onderzoek op populaties van Carabus problematicus. 

9.5.3. Testen van haemolymfestalen

De haemolymfestalen van Carabus auronitens en Carabus problematicus werden
eveneens geëxtraheerd en getest met de vier microsatelliet-merkers. In
tegenstelling tot de testen bij de elektroforesen blijkt dat haemolymfe wel
zeer geschikt is voor het gebruik van microsatelliet-merkers. De resultaten
van haemolymfestalen gaven even duidelijke resultaten als de weefsel-stalen
en dit voor de vier merkers (zie figuur 9.3).
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Figuur 9.3. Microsatelliet-typering (automatische sequencer) voor 5
individuen van Carabus problematicus (prob) en C. auronitens (auro),
telkens na PCR op basis van spierweefsel (1e reeks, donkere opvulling van
sequentie-pieken) en op basis van haemolymfe  (telkens 2e reeks) voor 4
microsatelliet-loci, ontwikkeld en op punt gezet voor de soort Carabus
auronitens. In vrijwel alle gevallen (behalve CP3/3, ind. 2; contaminatie?)
wordt een goed en identiek resultaat bekomen.
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9.6 Analyse van de resultaten

Hieronder gaan we in de eerste plaats na of voldaan is aan het Hardy-
Weinberg evenwicht en of er linkage optreedt tussen de loci. We geven een
globaal overzicht aan de hand van de allelfrequenties en geven in dezelfde
tabel informatie weer over de genetische diversiteit. De genetische
differentiatie wordt berekend aan de hand van F-statistieken. Dendrogrammen
worden vervolgens weergegeven op basis van de genetische afstand of
similariteit tussen populaties.

9.6.1 Voorwaarden en voorafgaande testen: Hardy-Weinberg evenwicht en linkage

Om populatiegenetische analyses te kunnen uitvoeren, moeten onze data aan
twee voorwaarden voldoen. De eerste is dat de populaties in Hardy-Weinberg
evenwicht zijn. Dit onderzoeken we met de exacte test. In de tweede plaats
moeten we ons ervan vergewissen dat er geen linkage optreedt tussen de
loci. Dit zou betekenen dat de merkers niet onafhankelijk zijn van elkaar.
Wanneer aan deze assumpties voldaan is kunnen we de allelfrequentiedata
verder analyseren.

9.6.1.1 Hardy-Weinberg evenwicht en linkage bij C. auronitens voor allozymen en
microsatellieten

Om na te gaan of de populaties in Hardy-Weinberg evenwicht zijn, worden in
GENEPOP exacte testen uitgevoerd (zie bijlage). Hieruit blijkt dat alle
enzymen alsook de microsatellietmerkers aan het Hardy-Weinberg evenwicht
voldoen.

Eveneens in GENEPOP berekenen we in welke mate de verschillende loci
linkage vertonen. Geen enkele p-waarde is significant en bijgevolg is er
geen afhankelijkheid tussen de verschillende gebruikte merkers (zie
bijlage). De genotypes op een locus zijn onafhankelijk van genotypes op
andere loci.

9.6.1.2 Hardy-Weinberg evenwicht en linkage bij C. problematicus: allozymen

Alle enzymen beantwoorden aan het Hardy-Weinberg evenwicht (zie bijlage).

Ook hier kunnen we na het uitvoeren van de linkage test besluiten dat er
geen chromosale koppelingen aanwezig zijn (zie bijlage). 

9.6.2 Overzicht van de populatiegenetische resultaten 

Door middel van het programma POP100GENE (beschikbaar via JY Rasplus)
bekomen we tabellen met de frequentie van de allelen in de verschillende
populaties voor alle loci. Naast het aantal genen (= aantal individuen x 2)
vermelden de tabellen ook genetische diversiteitswaarden per populatie en
locus en voor alle loci samen. Deze tabellen worden hieronder voor alle
geanalyseerde data weergegeven per soort.
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9.6.2.1 Overzicht van de populatiegenetische resultaten bij C. auronitens

Voor C. auronitens werden 10 populaties getest voor 5 variabele allozymloci
en 4 variabele microsatellietloci.

Allozymen 

Onderstaande tabel 9.3 geeft een overzicht van de genetische variatie voor
de verschillende populaties voor de allozyme-data.  
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Gene Number 124 66 164 62 88 106 174 128 102 164
Allele Number 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1,1

1 0 0,773 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1 0,227 1 1 1 1 1 1 1 1

Heterozygote Proportion (Hobs) 0 0,455 0 0 0 0 0 0 0 0 0,045
Gene Diversity (Hexp) 0 0,357 0 0 0 0 0 0 0 0 0,036

IDH1 Allele Means
Gene Number 124 66 164 60 88 106 180 128 102 164
Allele Number 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1,9

1 0,121 0,03 0,47 0,4 0 0,17 0,778 0,953 0,843 0,872
2 0,879 0,97 0,53 0,6 1 0,83 0,222 0,047 0,157 0,128

Heterozygote Proportion (Hobs) 0,177 0,061 0,476 0,6 0 0,264 0,356 0,063 0,275 0,256 0,253
Gene Diversity (Hexp) 0,214 0,06 0,501 0,488 0 0,285 0,348 0,09 0,267 0,225 0,248

ME3 Allele Means
Gene Number 124 66 164 62 88 106 180 128 102 164
Allele Number 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1,5

2 1 1 0,994 1 1 0,962 1 0,992 0,961 0,963
3 0 0 0,006 0 0 0,038 0 0,008 0,039 0,037

Heterozygote Proportion (Hobs) 0 0 0,012 0 0 0,075 0 0,016 0,078 0,073 0,025
Gene Diversity (Hexp) 0 0 0,012 0 0 0,073 0 0,016 0,076 0,071 0,025

PGI Allele Means
Gene Number 124 66 164 62 88 106 180 128 102 164
Allele Number 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1,4

2 0 0,076 0,311 0 0 0,123 0 0 0 0
3 1 0,924 0,689 1 1 0,877 0,939 1 1 1
4 0 0 0 0 0 0 0,061 0 0 0

Heterozygote Proportion (Hobs) 0 0,152 0,427 0 0 0,208 0,122 0 0 0 0,091
Gene Diversity (Hexp) 0 0,142 0,431 0 0 0,217 0,115 0 0 0 0,091

Allele Number

6PGDH Allele Means
Gene Number 124 66 162 60 86 90 156 128 76 164
Allele Number 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1,1

1 1 1 1 1 1 0,978 1 1 1 1
2 0 0 0 0 0 0,022 0 0 0 0

Heterozygote Proportion (Hobs) 0 0 0 0 0 0,044 0 0 0 0 0,004
Gene Diversity 0 0 0 0 0 0,044 0 0 0 0 0,004

ALL LOCI
Mean Allele Number 1,2 1,6 1,6 1,2 1 1,8 1,4 1,4 1,4 1,4

Allele Number Standard Deviation 0,447 0,548 0,548 0,447 0 0,447 0,548 0,548 0,548 0,548
Mean Heterozygote proportion 0,035 0,133 0,183 0,12 0 0,118 0,096 0,016 0,071 0,066

Heterozygote proportion Standard Deviation 0,079 0,19 0,246 0,268 0 0,112 0,155 0,027 0,119 0,111
Mean Gene Diversity 0,043 0,112 0,189 0,098 0 0,124 0,093 0,021 0,069 0,059

Gene Diversity Standard Deviation 0,096 0,149 0,254 0,218 0 0,121 0,151 0,039 0,116 0,098
Tabel 9.3: Allelfrequenties en genetische diversiteit voor de allozymmerkers voor    
            C.auronitens.Gene number= individuen x 2 
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Microsatellietloci

Onderstaande tabel 9.4 geeft een overzicht van de genetische variatie voor
de verschillende populaties van Carabus auronitens voor de
microsatellietdata.  
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Gene Number 62 66 40 58 52 54 64 56 80 42
Allele Number 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1,5

150 0 0 0 0 0 0 0 0 0,013 0,024
152 1 0 0,6 1 1 0,63 1 1 0,988 0,976
156 0 0,333 0 0 0 0 0 0 0 0
158 0 0 0,4 0 0 0,37 0 0 0 0
162 0 0,667 0 0 0 0 0 0 0 0

Heterozygote Proportion (Hobs) 0 0,485 0,4 0 0 0,444 0 0 0,025 0,048 0,14
Gene Diversity (Hexp) 0 0,451 0,492 0 0 0,475 0 0 0,025 0,048 0,149

Allele Number

CP33 Allele Means
Gene Number 62 68 56 60 42 48 68 62 76 58
Allele Number 3 7 6 3 3 3 3 3 2 2 3,5

242 0 0 0,196 0 0 0 0,029 0,032 0 0
244 0,548 0 0,375 0,467 0,024 0,729 0,779 0,742 0,829 0,759
246 0,355 0 0,071 0 0 0,167 0,191 0,226 0,171 0,241
248 0 0 0,054 0 0 0 0 0 0 0
250 0,097 0 0,25 0,1 0,286 0,104 0 0 0 0
252 0 0,015 0,054 0,433 0,69 0 0 0 0 0
254 0 0,485 0 0 0 0 0 0 0 0
256 0 0,029 0 0 0 0 0 0 0 0
258 0 0,059 0 0 0 0 0 0 0 0
260 0 0,221 0 0 0 0 0 0 0 0
262 0 0,176 0 0 0 0 0 0 0 0
264 0 0,015 0 0 0 0 0 0 0 0

Heterozygote Proportion (Hobs) 0,29 0,5 0,357 0,133 0,143 0,25 0,206 0,194 0,289 0,138 0,25
Gene Diversity (Hexp) 0,573 0,69 0,761 0,594 0,452 0,439 0,36 0,404 0,287 0,373 0,493

CS470 Allele Means
Gene Number 62 70 54 56 56 60 24 60 92 22
Allele Number 2 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2,3

130 0,774 0 0,222 0,232 0,607 0,433 0,708 0,633 0,761 0,818
132 0,226 0 0,778 0,768 0,393 0,567 0,292 0,367 0,239 0,182
136 0 0,086 0 0 0 0 0 0 0 0
138 0 0,029 0 0 0 0 0 0 0 0
140 0 0,043 0 0 0 0 0 0 0 0
144 0 0,829 0 0 0 0 0 0 0 0
146 0 0,014 0 0 0 0 0 0 0 0

Heterozygote Proportion (Hobs) 0,258 0,314 0,222 0,179 0,429 0,4 0,417 0,267 0,348 0,364 0,32
Gene Diversity (Hexp) 0,355 0,308 0,352 0,363 0,486 0,499 0,431 0,472 0,368 0,312 0,395

SOL9170 Allele Means
Gene Number 58 58 36 50 56 56 24 50 84 24
Allele Number 2 7 3 2 2 2 2 2 2 2 2,6

237 0 0,121 0 0 0 0 0 0 0 0
241 0,052 0 0,75 0,44 0,714 0,607 0,458 0,46 0,476 0,583
247 0,948 0,017 0,194 0,56 0,286 0,393 0,542 0,54 0,524 0,417
249 0 0 0,056 0 0 0 0 0 0 0
251 0 0,121 0 0 0 0 0 0 0 0
253 0 0,483 0 0 0 0 0 0 0 0
255 0 0,138 0 0 0 0 0 0 0 0
257 0 0,052 0 0 0 0 0 0 0 0
259 0 0,069 0 0 0 0 0 0 0 0

Heterozygote Proportion (Hobs) 0,103 0,621 0,333 0,4 0,429 0,571 0,25 0,44 0,524 0,167 0,384
Gene Diversity (Hexp) 0,1 0,724 0,408 0,503 0,416 0,486 0,518 0,507 0,505 0,507 0,467

ALL LOCI
Mean Allele Number 2 5,25 3,25 2 2 2,25 2 2 2 2

Allele Number Standard Deviation 0,816 2,363 1,893 0,816 0,816 0,5 0,816 0,816 0 0
Mean Heterozygote proportion 0,163 0,48 0,328 0,178 0,25 0,416 0,218 0,225 0,297 0,179
Heterozygote proportion S. D. 0,136 0,126 0,076 0,166 0,214 0,133 0,171 0,182 0,207 0,133

Mean Gene Diversity 0,257 0,543 0,503 0,365 0,338 0,475 0,327 0,346 0,296 0,31
Gene Diversity Standard Deviation 0,258 0,198 0,181 0,261 0,227 0,026 0,228 0,234 0,202 0,193
Tabel 9.4: Allelfrequenties en genetische diversiteit voor de microsatellietmerkers voor    
           C.auronitens. (Gene number= individuen x 2)
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9.6.2.2 Overzicht van de populatiegenetische resultaten bij Carabus problematicus:
allozymen

Tabel 9.5 geeft een overzicht van de genetische variatie voor de
verschillende populaties van Carabus problematicus voor de allozymgegevens.  
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Gene Number 20 102 66 92 24 34 90 162 22 20 80 82 262 28 34 406
Allele Number 2 2 2 6 3 1 2 3 1 1 2 1 2 2 2 3 2,188

1 0 0 0 0,011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0,022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 0 0 0,076 0,011 0,042 0 0 0,012 0 0 0 0 0,008 0,036 0 0
4 0,95 0,99 0,924 0,848 0,833 1 0,978 0,92 1 1 0,975 1 0,992 0,964 0,794 0,963
5 0 0,01 0 0,076 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01
6 0,05 0 0 0,033 0,125 0 0,022 0,068 0 0 0,025 0 0 0 0,206 0,027

Heterozygote Proportion 0,1 0,02 0,091 0,261 0,333 0 0,044 0,16 0 0 0,05 0 0,015 0,071 0,412 0,059 0,101
Gene Diversity 0,1 0,02 0,142 0,277 0,301 0 0,044 0,15 0 0 0,049 0 0,015 0,071 0,337 0,072 0,099

FUM Allele Means

Gene Number 20 98 52 92 24 34 90 158 22 20 80 82 266 28 34 392
Allele Number 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1,5

1 0 0,082 0,077 0 0 0 0 0,051 0 0 0,325 0,061 0,124 0 0,029 0,048
2 1 0,918 0,923 1 1 1 1 0,949 1 1 0,675 0,939 0,876 1 0,971 0,952

Heterozygote Proportion 0 0,163 0,154 0 0 0 0 0,101 0 0 0,3 0,073 0,203 0 0,059 0,097 0,072
Gene Diversity 0 0,151 0,145 0 0 0 0 0,097 0 0 0,444 0,116 0,218 0 0,059 0,092 0,083

GOT Allele Means

Gene Number 20 96 66 92 24 28 90 154 22 20 78 82 260 28 18 324
Allele Number 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 4 3 3 4 2,813

1 0,35 0,146 0,061 0 0 0,179 0,044 0,156 0,182 0 0,231 0,195 0,088 0,536 0,333 0,108
2 0,65 0,76 0,864 0,087 0 0,821 0,889 0,714 0,636 0,95 0,756 0,805 0,781 0,25 0,556 0,827

3 0 0,094 0,076 0,707 0,542 0 0,067 0,13 0,182 0,05 0,013 0 0,119 0,214 0,111 0,062
4 0 0 0 0,207 0,458 0 0 0 0 0 0 0 0,012 0 0 0,003

Heterozygote Proportion 0,5 0,396 0,273 0,5 0,583 0,357 0,133 0,403 0,455 0,1 0,385 0,195 0,377 0,5 0,556 0,272 0,374
Gene Diversity 0,479 0,396 0,248 0,456 0,518 0,304 0,206 0,452 0,554 0,1 0,379 0,318 0,37 0,627 0,601 0,301 0,394

IDH1 Allele Means
Gene Number 20 102 74 90 24 34 90 160 22 20 80 82 264 28 34 412
Allele Number 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 2 3 1,438

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,002
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,015 0 0 0,005
3 1 1 1 0,933 1 1 1 1 1 1 1 1 0,981 0,75 0,912 0,993
4 0 0 0 0,067 0 0 0 0 0 0 0 0 0,004 0,25 0,088 0

Heterozygote Proportion 0 0 0 0,089 0 0 0 0 0 0 0 0 0,038 0,357 0,176 0,015 0,042
Gene Diversity 0 0 0 0,126 0 0 0 0 0 0 0 0 0,037 0,389 0,166 0,015 0,046

IDH2 Allele Means

Gene Number 8 68 18 90 24 28 88 142 22 20 80 82 264 28 6 182
Allele Number 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1,75

1 0,875 1 0,833 0,944 0,083 0,964 1 0,725 0,727 1 0,988 0,988 0,78 0,821 1 0,901
2 0,125 0 0,167 0,056 0,917 0,036 0 0,275 0,273 0 0,013 0,012 0,22 0,179 0 0,099

Heterozygote Proportion 0,25 0 0,111 0,111 0,167 0,071 0 0,352 0,364 0 0,025 0,024 0,318 0,214 0 0,132 0,134
Gene Diversity 0,25 0 0,294 0,106 0,159 0,071 0 0,401 0,416 0 0,025 0,024 0,344 0,304 0 0,179 0,161

PEPZ Allele Means

Gene Number 18 102 76 92 24 34 90 162 20 20 78 80 260 28 34 410
Allele Number 2 4 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 5 3,125

1 0 0 0 0,065 0,042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,002
2 0,056 0 0,039 0,011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,002

3 0,944 0,402 0,803 0,913 0,625 0,382 0,344 0,537 0,5 0,8 0,308 0,362 0,523 0,643 0,441 0,427
4 0 0,373 0,158 0,011 0,333 0,353 0,389 0,198 0,3 0 0,679 0,537 0,35 0,321 0,5 0,395
5 0 0,176 0 0 0 0,265 0,267 0,265 0,2 0,2 0,013 0,1 0,127 0,036 0,059 0,173
6 0 0,049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Heterozygote Proportion 0,111 0,765 0,395 0,174 0,583 0,824 0,756 0,531 0,9 0,2 0,641 0,675 0,615 0,714 0,765 0,732 0,586
Gene Diversity 0,111 0,673 0,334 0,164 0,518 0,679 0,666 0,606 0,653 0,337 0,449 0,577 0,59 0,5 0,569 0,633 0,504

PGI Allele Means

Gene Number 20 102 76 92 24 34 90 162 22 20 80 82 266 28 34 414
Allele Number 2 3 4 4 2 2 3 4 1 2 4 2 3 2 3 3 2,75

1 0 0 0,053 0,087 0 0 0 0,012 0 0 0,013 0 0 0 0,118 0
2 0,9 0,843 0,816 0,783 0,875 0,618 0,8 0,92 1 0,65 0,963 0,976 0,891 0,929 0,676 0,901

3 0,1 0,147 0,092 0,12 0,125 0,382 0,133 0,043 0 0,35 0,013 0,024 0,015 0,071 0,206 0,094
4 0 0,01 0,039 0,011 0 0 0,067 0,025 0 0 0,013 0 0,094 0 0 0,005

Heterozygote Proportion 0,2 0,275 0,368 0,304 0,25 0,647 0,333 0,16 0 0,1 0,05 0,049 0,211 0,143 0,294 0,198 0,224
Gene Diversity 0,189 0,27 0,326 0,37 0,228 0,487 0,342 0,152 0 0,479 0,074 0,048 0,198 0,138 0,501 0,18 0,249

ALL LOCI
Mean Allele Number 1,714 2,286 2,429 3,143 2 1,714 2 2,571 1,714 1,429 2,429 1,857 2,714 2,143 2,286 3,143

Allele Number Standard Deviation 0,488 1,113 0,976 1,676 0,816 0,756 1 0,976 0,951 0,535 0,976 0,69 0,756 0,69 0,756 1,069

Mean Heterozygote proportion 0,166 0,231 0,199 0,206 0,274 0,271 0,181 0,244 0,245 0,057 0,207 0,145 0,254 0,286 0,323 0,215
Heterozygote proportion Standard Deviation 0,174 0,28 0,149 0,166 0,244 0,345 0,281 0,188 0,348 0,079 0,243 0,243 0,207 0,254 0,275 0,244

Mean Gene Diversity 0,161 0,216 0,213 0,214 0,246 0,22 0,18 0,265 0,232 0,131 0,203 0,155 0,253 0,29 0,319 0,21
Gene Diversity Standard Deviation 0,167 0,252 0,123 0,16 0,216 0,276 0,251 0,221 0,297 0,197 0,209 0,217 0,201 0,232 0,248 0,208

Tabel 9.5: Allelfrequenties en genetische diversiteit voor de allozymmerkers voor    
           C.problematicus. (Gene number= individuen x 2)
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Zeven allozymloci (6PGDH, FUM,GOT,IDH1,IDH2,PEPZ en PGI) werden
geanalyseerd voor 24 populaties.  Het betreft hier echter een aantal
populaties van verschillende jaren, maar dezelfde plaatsen, en eveneens van
kleine subpopulaties binnen een bos.  In een eerste voorafgaande analyse
(differentiatietest genepop) werd gekeken of populaties van eenzelfde
plaats maar van een verschillend jaar en subpopulaties binnen één bos van
elkaar verschillen.  Dit was nooit het geval, en daarom werden deze
subpopulaties telkens bij elkaar gevoegd.  De dataset werd zo herleid tot
16 populaties (uit 16 bossen). 

9.6.3 Genetische diversiteit

Op fundamenteel wetenschappelijk vlak is vooral de te onderzoeken relatie
tussen de genetische diversiteit en differentiatie van beide soorten
enerzijds en de verklaringen vanuit historiek en habitatkenmerken
anderzijds, interessant. Dit luik wordt hierna geanalyseerd voor de bekomen
populatiegenetische dataset van beide soorten. 

Als maat voor de genetische diversiteit wordt meestal de geobserveerde en
de verwachte heterozygositeit weergegeven. Een andere schatting voor deze
variatie vinden we terug in het gemiddeld aantal allelen per locus. De
resultaten hiervan (vermeld in bovenstaande tabellen) worden hierna kort
besproken. 

9.6.3.1 Genetische diversiteit bij C. auronitens

Voor een uitvoerige vergelijking tussen populaties en met data uit de
literatuur maken we gebruik van het gemiddeld aantal allelen per locus en
vooral van de verwachte heterozygositeit onder Hardy-Weinberg evenwicht
(=Gene Diversity).

Allozymen 

Met uitzondering van de populatie Neupré, zijn alle populaties variabel
(gemiddelde Hexp = 0.081).  Neupré is voor alle geteste enzymloci
gefixeerd.  Deze populatie is vermoedelijk in het verleden door een
“bottleneck” gegaan. De gemiddelde heterozygositeitswaarde Hexp, welke een
goede maat geeft voor de genetische variatie binnen een populatie varieert
sterk, zelfs tussen de populaties binnen het Zoniënwoud.  Ook in Edingen is
de heterozygositeit erg laag, mogelijk te wijten aan drift in deze
geïsoleerde populatie.  De gevonden heterozygositeitswaarden zijn
vergelijkbaar met deze gevonden bij andere keversoorten waarvoor we een
overzicht vinden in Hsiao (1989).  Hij geeft waarden tussen 0.094 and 0.233
(gemiddelde 0.176) voor 7 soorten Carabidae en wijst er op dat de
heterozygositeitswaarden gevonden bij kevers (gemiddelde  heterozygositeit
is 0.187 ± 0.017) bij de hoogste zijn van de bestudeerde insectenordes.
Tijdens een eerdere studie vonden we voor de vrij algemene bossoort Carabus
violaceus op een europese schaal waarden voor Hexp tussen 0.340 en 0.400.
In vergelijking met andere loopkevers is de genetische variatie voor de
bestudeerde allozymloci dus erg laag.

Microsatellieten 

Het aantal allelen per locus varieert tussen 5 en 12.  Per populatie ligt
het gemiddeld aantal allelen per locus tussen 2 en 5.25.  De gemiddelde
heterozygositeitswaarden (Hexp= Mean Gene diversity) varieren tussen 0.257
en 0.543 (gemiddeld 0.376).
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Rasplus et  al. (2000) bestudeerden de populatiegenetische structuur van
Carabus solieri, een soort van hetzelfde genus die te vinden is in het
Esterel massief en in de zuidelijke en Ligurische Alpen.  Deze soort is
eveneens zeer gevoelig voor veranderingen in de kwaliteit van het habitat
en alhoewel ze beschermd is, zijn een aantal populaties bedreigd door
habitatdestructie en -fragmentatie.  Zij vonden 6 loci met 4 tot 20
allelen, het gemiddeld aantal allelen per locus ligt eveneens tussen 2 en
5.3.  De gemiddelde heterozygositeitswaarden varieerden in de studie van
Rasplus et al. tussen 0.234 en 0.617 met een gemiddelde van 0.401.

We kunnen dus besluiten dat de resultaten bekomen voor C. auronitens zeer
gelijkaardig zijn met deze bekomen voor C. solieri.  Nochtans is het
duidelijk dat de hoogste heterozygositeitswaarden (en eveneens het
gemiddeld aantal allelen per locus) te vinden zijn in de Franse populatie
van Esperou, gevolgd door de Waalse populaties van Nalinnes en Solré.  De
populaties van het Zonienwoud varieren lichtjes in heterozygositeitswaarden
en zijn gelijkaardig met de 2 populaties van Neupré (Houx en Neupré).  De
laagste heterozygositeitswaarde vinden we voor de populatie van Edingen.
De resterende populaties in Vlaanderen zijn dus minder variabel dan deze
van Frankrijk en Wallonië, maar de waarden zijn niet alarmerend laag en
vergelijkbaar met deze van C. solieri. 

9.6.3.2 Genetische diversiteit bij C. problematicus: allozymen 

Het aantal allelen per locus varieert tussen 2 en 6.  Per populatie ligt
het gemiddeld aantal allelen per locus tussen 1,429 en 3,143.

De gemiddelde heterozygositeitswaarde, Hexp, varieert tussen 0,131 en 0,319
(gemiddeld= 0,219). Deze ligt opvallend hoger dan de waarde voor C.
auronitens, gevonden aan de hand van allozymen. De laagste
diversiteitswaarden vinden we terug in Nalinnes. De hoogste variatie wordt
teruggevonden in Voeren.   

9.6.4 Genetische differentiatie

De kwantitatieve evaluatie van de genetische differentiatie gebeurt door
het berekenen van een F-statistiek waarmee we de mate van genetische
differentiatie tussen alle populaties kunnen inschatten. In BIOSYS is deze
berekend volgens Wright en komt overeen met de GST –waarde (Nei) die
berekend wordt in GENETIX. 

De populaties worden tevens ook twee aan twee vergeleken voor wat betreft
de genetische differentiatie. 

9.6.4.1 Genetische differentiatie bij C. auronitens

Tussen alle populatie-paren werden testen voor genetische differentiatie
uitgevoerd met Genepop (V3.2a).  Er werd significante differentiatie
gevonden tussen alle populaties, met uitzondering van de populaties Zoniën
KL en Zoniën A.  Het is opmerkelijk dat zelfs binnen het zoniënwoud de
verschillende populaties significante genetische differentiatie vertonen.
Voor alle verdere analyses zullen deze populaties dan ook afzonderlijk
behandeld worden. 
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Allozymen 

We vinden een gemiddelde FST waarde van 0.487, wat betekent dat 48.7% van de
totale genetische variatie te wijten is aan differentiatie tussen
populaties. Deze waarde is zeer hoog.

Microsatellieten 

De gemiddelde FST waarde berekend uit de resultaten bekomen aan de hand van
de microdatellietmerkers bedraagt: 0.321. 

We kunnen dus besluiten dat we zowel voor allozymen als voor
microsatellieten hoge FST waarden bekomen.

9.6.4.2 Genetische differentiatie bij C. problematicus: allozymen 

De gemiddelde FST waarde bedraagt 0.205, wat een stuk lager is dan de waarde
gevonden bij C. auronitens, maar toch nog zeer hoog in vergelijking met
andere loopkeversoorten. Hsiao (1989) vindt voor Carabidae gebaseerd op
allozymen een gemiddelde FST waarde van 0.146 (min.: 0.030, max. 0.270).
Uit eigen werk vinden we voor Carabus violaceus een gemiddelde FST waarde
van 0.051. 

Uit de 2x2 differentiatie-testen blijkt dat bijna alle populatieparen
significante differentiatie vertonen, ook op kleine schaal (vb. Amerloo en
Peerdsbos).

9.6.5 Genetische similariteit en afstand

De genetische similariteit of afstand tussen de populaties wordt berekend
op basis van de allelfrequenties door middel van diverse indexen. Aan de
hand van deze gegevens kunnen we dan een dendrogram opstellen dat een
weerspiegeling is van de genetische verwantschappen tussen de verschillende
bestudeerde populaties. We werken met de waarden berekend volgens Rogers
(1972) en Nei.
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9.6.5.1 Genetische similariteit en afstand bij C. auronitens 

Allozymen

Fig 9.4: Dendrogram gebaseerd op de waarden van  ‘Rogers Fig 9.5: Dendrogram gebaseerd op de waarden van ‘Nei’s 
              genetic distance’               genetic distance’
(1= Edingen, 2=Esperou, 3=Nalinnes, 4=Neupré Houx, 5= Neupré, 6= Solre, 7= Zoniën RK, 8= Zoniën P, 9= Zoniën KL, 10= Zoniën A)

Ondanks de differentiatie, die optreedt in het Zoniënwoud, worden de
populaties van Zoniën toch in een aparte groep geclusterd op basis van 85%
similariteit (Rogers). De Franse populatie uit Esperou wordt als eerste
afgesplitst en vertoont een genetische afstand van meer dan 22%.
Merkwaardig is dat de populaties uit Edingen en Neupré samen afsplitsen,
alsook Nalinnes en Neupré Houx.       

Microsatellieten

Fig 9.6: Dendrogram gebaseerd op de waarden van  ‘Rogers Fig 9.7: Dendrogram gebaseerd op de waarden van ‘Nei’s 
              genetic similarity’               genetic distance’
(1= Edingen, 2=Esperou, 3=Nalinnes, 4=Neupré Houx, 5= Neupré, 6= Solre, 7= Zoniën RK, 8= Zoniën P, 9= Zoniën KL, 10= Zoniën A)

Uit de microsatellietdata bekomen we eveneens een clustering van de
populaties uit Zoniën, maar hier wordt het nabij gelegen Edingen mee
ingedeeld in deze eerste groep. Alle Vlaamse populaties vallen dus samen.
De zeer nabij gelegen populaties Neupré en Neupré Houx worden samen
afgesplitst. Dit geldt ook voor de populaties uit Nalinnes en Solre, die
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geografisch zeer dicht bij elkaar liggen. De Franse populatie kent opnieuw
de grootste genetische afstand.

Het dendrogram bekomen met microsatellietdata toont een duidelijk verband
tussen genetische en geografische afstand, terwijl dit voor allozymgegevens
niet echt het geval is. 

9.6.5.2 Genetische similariteit en afstand bij C. problematicus: allozymen

Fig 9.8: Dendrogram gebaseerd op de waarden van  ‘Rogers Fig 9.9: Dendrogram gebaseerd op de waarden van ‘Nei’s 
              genetic similarity’               genetic distance’
(1= Anlier, 2=Brakelbos, 3=Buzenol, 4=Cevennes, 5=Montagne Noir, 6=Hallerbos, 7=Kluisbos, 8=Meerdaalwoud, 9=Meeuwen,
10=Nalinnes, 11=Amerloo, 12= Peerdsbos, 13= Rodebos, 14= Sart Tilman, 15= Voeren, 16= Zoniën) 

Uit dit dendrogram kunnen we afleiden dat de verst gelegen populaties het
eerst worden afgesplitst. Dit zijn enerzijds Montagne Noir en Cevennes uit
Frankrijk en anderzijds de Waalse populaties uit Sart Tilman en Voeren.
Verder kunnen we nog drie groepen onderscheiden. Een eerste groep met
ongeveer 92% similariteit bestaande uit Brakelbos, Zoniën, Kluisbos,
Peerdsbos en Hallerbos. Een tweede groep met ongeveer 89% genetische
similariteit met de populaties uit Meerdaal, Meeuwen en Rodebos. Een
laatste groep bestaande uit Anlier, Buzenol en Nalinnes met  87%
similariteit. De populatie uit Amerloo wordt afzonderlijk afgesplitst.

9.6.6 Relatie tussen bosoppervlak (populatiegrootte) en genetische diversiteit

In functie van onderzoek naar habitatfragmentatie, worden de bekomen
patronen van genetische variatie (allozymen of microsatellieten) op de
gebruikelijke manieren verwerkt met bijzondere aandacht voor genetische
diversiteit in relatie tot habitatgrootte en genetische differentiatie in
relatie tot isolatie parameters. 
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9.6.6.1 Relatie tussen bosoppervlak (populatiegrootte) en genetische diversiteit bij
C. auronitens

Allozymen

Om te testen of er een verband is tussen genetische variatie en een aantal
populatiefactoren werden Hexp en aantal allelen vergeleken met de
populatiegrootte, de bosoppervlakte, gemiddelde afstand van de populatie
tot de bosrand en het produkt van populatiegrootte en bosoppervlakte.  De
data van de populatiegrootte werden bepaald aan de hand van jaarcycli met
bodemvallen.   De bosoppervlakte wordt weergegeven als de logaritme van de
oppervlakte in ha.  Deze resultaten worden grafisch weergegeven in de
figuren (biplots) in de bijlage. Voor het bos van Edingen en het Zonienwoud
werden alle subpopulaties samengenomen en als één grote populatie behandeld
voor de berekening van de gemiddelde heterozygositeit en het gemiddeld
aantal allelen.  Bij C. auronitens vinden we een significant negatieve
correlatie tussen populatiegrootte en bosoppervlakte (alhoewel deze na
Bonferroni correctie niet meer significant is).  De negatieve correlatie
tussen populatiegrootte en afstand van de populatie tot de bosrand is
eveneens niet beduidend.  De positieve correlaties tussen beide maten van
genetische variatie (Hexp en gemiddeld aantal allelen per locus) en
bosoppervlakte, afstand tot bosrand en bosoppervlakte x populatiegrootte,
zijn niet significant.  De populatiegrootte (die hier eigenlijk een idee
geeft van de densiteit) is dus eigenaardig genoeg niet verbonden met
grotere bossen.  Er is weliswaar een (niet significante) tendens van een
toenemende genetische diversiteit in grotere bossen voor C. auronitens.

Tabel 9.5: Relaties tussen genetische variatie (allozymen) en andere
factoren
Carabus auronitens allozymen
Variabelen Aantal

vergelijkingen
Spearman r p-level

Hexp & afstand populatie tot bosrand 9 0.550 0.125
Hexp & populatiegrootte 9 -0.226 0.559
Hexp & Logaritme bosoppervlakte 9 0.217 0.576
Hexp & Log bosoppervlakte x
populatiegrootte

9 0.217 0.576

# allelen & afstand populatie tot
bosrand

9 0.603 0.085

# allelen & populatiegrootte 9 -0.381 0.312
# allelen & Logaritme bosoppervlakte 9 0.431 0.246
# allelen & Log bosoppervlakte x
populatiegrootte

9 0.431 0.246

Populatiegrootte & Log
bosoppervlakte

9 -0.728 0.026

Populatiegrootte & afstand populatie
tot bosrand

9 -0.502 0.168

Microsatellieten

Om te testen of er een verband is tussen genetische variatie en een aantal
populatiefactoren werden ook hier Hexp en aantal allelen vergeleken met de
populatiegrootte, de bosoppervlakte, gemiddelde afstand van de populatie
tot de bosrand en het produkt van populatiegrootte en bosoppervlakte. De
resultaten worden weergegeven in figuren in bijlage.
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We vinden enkel een significante, positieve correlatie tussen het aantal
allelen en de afstand tot de bosrand.

Tabel 9.6:  Relaties tussen genetische variatie (microsatellieten) en
andere factoren
Carabus auronitens microsatellieten
Variabelen Aantal

vergelijkingen
Spearman r p-level

Hexp & afstand populatie tot bosrand 7 0.750 0.052
Hexp & populatiegrootte 7 -0.214 0.644
Hexp & Logaritme bosoppervlakte 7 0.143 0.760
Hexp& Log bosoppervlakte x
populatiegrootte

7 0.143 0.760

# allelen & afstand populatie tot
bosrand

7 0.954 0.000

# allelen & populatiegrootte 7 -0.318 0.487
# allelen & Logaritme bosoppervlakte 7 0.711 0.073
# allelen & Log bosoppervlakte x
populatiegrootte

7 0.711 0.073

Hexp allozymes & Hexp
microsatellieten

7 0.786 0.362

# allelen allozymes & # allelen
microsatellieten

7 0.745 0.054

9.6.6.2 Relatie tussen bosoppervlak (populatiegrootte) en genetische diversiteit bij
C. problematicus: allozymen

Voor C. problematicus vinden we een zeer zwakke positieve (niet
significante) correlatie tussen populatiegrootte en bosoppervlakte en
tussen populatiegrootte en afstand van de populatie tot de bosrand . Hexp
en bosoppervlakte, afstand tot bosrand en bosoppervlakte x
populatiegrootte, zijn (niet significant) negatief gecorreleerd.  Het
gemiddeld aantal allelen per locus is zeer zwak(niet significant) negatief
gecorreleerd met de bosgrootte.  De enige significante correlatie hier
vinden we tussen het gemiddeld aantal allelen en de populatiegrootte.

Tabel 9.7: Relaties tussen genetische variatie (allozymen) en andere
factoren

Carabus problematicus

Variabelen Aantal
vergelijkingen

Spearman r p-level

Hexp & afstand populatie tot bosrand 15 -0.082 0.771

Hexp & populatiegrootte 16 -0.016 0.542

Hexp & Logaritme bosoppervlakte 16 -0.222 0.408

Hexp& Log bosoppervlakte x
populatiegrootte

16 -0.222 0.408

# allelen & afstand populatie tot 15 0.274 0.322
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bosrand

# allelen & populatiegrootte 16 0.779 0.000

# allelen & Logaritme bosoppervlakte 16 -0.045 0.868

# allelen & Log bosoppervlakte x
populatiegrootte

16 -0.452 0.868

Populatiegrootte & Log
bosoppervlakte

16 0.059 0.829

Populatiegrootte & afstand populatie
tot bosrand

15 0.206 0.460

9.6.7 Verband tussen genetische en geografische afstand

We onderzoeken het verband tussen de geografische geïsoleerdheid en de
genetische afstand voor ieder populatiekoppel aan de hand van een
Manteltest. 

9.6.7.1 Verband tussen genetische en geografische afstand bij C. auronitens

Allozymen

Om na te gaan of er een relatie is met genetische differentiatie en
geografische afstand tussen populaties voerden we een Mantel test uit voor
twee maten die een weergave geven van genetische differentiatie.  In de
eerste plaats gebruiken we de Rogers genetische afstand. In de tweede
plaats gebruiken we FST.  Vermits de populatie van Esperou (Frankrijk)
geografisch zeer ver gelegen is van alle anderen, doen we telkens de
analyse zowel met als zonder deze populatie. De resultaten worden hierna
weergegeven.

Mantel test voor 10 populaties enzymen: Rogers genetische afstand en km
(r= 0.7634; p= 0.0040).

Mantel test voor 9 populaties enzymen: Rogers genetische afstand en km (r=
0.2967; p= 0.0053).

Mantel test voor 10 populaties enzymen: FST en km  (r= 0.4845; p= 0.0080).

Mantel test voor 9 populaties enzymen: FST en km (r= 0.2234; p= 0.1110).

Er is een significante correlatie tussen genetische afstand (Rogers
genetische afstand) en geografische afstand (in km).  Wanneer we FST en
geografische afstand vergelijken, dan vinden we een significante correlatie
wanneer we alle populaties beschouwen, maar bij het weglaten van de
populatie van Esperou wordt deze correlatie niet meer significant.

Microsatellieten

Significante genetische differentiatie tussen alle populatieparen werd
gedetecteerd.  Zelfs tussen de populaties binnen het Zonienwoud vinden we
(na sequentiële Bonferroni correctie) significante waarden voor alle
populatieparen behalve tussen ZONKL98 en ZONA99.
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Mantel test voor 10 populaties microsatellieten: Rogers genetische afstand
en km  (r= 0.9135; p= 0.0010)

Mantel test voor 9 populaties microsatellieten: Rogers genetische afstand
en km (r= 0.6270; p= 0.0040)

Mantel test voor 10 populaties microsatellieten: FST en km  (r= 0.8234; p=
0.0010)

Mantel test voor 9 populaties microsatellieten: FST en km (r= 0.6926; p=
0.0010)

Wanneer we de genetische afstand (Rogers genetische afstand) en de
geografische afstand (in km) met elkaar vergelijken vinden we een
significante correlatie. Indien we de meest ver gelegen populatie van
Esperou (Frankrijk) uit de analyse laten, dan blijft dit resultaat
behouden.

Er is een significante correlatie tussen genetische differentiatie (FST) en
afstand (in km) tussen populaties, wat erop wijst dat er isolatie door
afstand is, dit zowel met als zonder de populatie van Esperou (Frankrijk).

Vergelijking allozymen en microsatellieten

Daar waar we voor de microsatellieten nog steeds isolatie door afstand
vinden op kleinere schaal (zonder de populatie van Esperou), is dit bij
enzymen niet meer het geval.  Hier vinden we op kleine schaal geen verband
tussen genetische en geografische differentiatie en gaat het isolatie door
afstand model niet meer op (zie ook figuren in bijlage). 

Een mogelijke verklaring voor het verschil tussen de enzyme- en de
microsatellietresultaten is dat allozymloci gevoeliger kunnen zijn voor
lokale adaptatie en drift, waardoor er op kortere afstand sterkere
genetisch verschillen kunnen tot stand komen.

Fig. 9.10: Relaties tussen genetische differentiatie en geografische
afstand
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9.6.7.2 Verband tussen genetische en geografische afstand bij C. problematicus:
allozymen

Om na te gaan of er een relatie is met genetische differentiatie en
geografische afstand tussen populaties voerden we een Mantel test uit voor
twee maten die een weergave geven van genetische differentiatie.  In de
eerste plaats gebruiken we de Rogers genetische afstand. In de tweede
plaats gebruiken we FST.  Vermits de populatie van Esperou (Frankrijk)
geografisch zeer ver gelegen is van alle anderen, doen we telkens de
analyse zowel met (16) als zonder deze populatie (15). De resultaten worden
hierna weergegeven.

Mantel test voor 16 populaties enzymen: Rogers genetische afstand en km
(r= 0.8021; p= 0.001).

Mantel test voor 15 populaties enzymen: Rogers genetische afstand en km (r=
0.3375; p= 0.0300).

Mantel test voor 16 populaties enzymen: FST en km  (r= 0.8497; p= 0.0010).

Mantel test voor 15 populaties enzymen: FST en km (r= 0.4501; p= 0.0010).

Er is een significante correlatie tussen genetische afstand (Rogers
genetische afstand) en geografische afstand (in km).  Wanneer we FST en
geografische afstand vergelijken, dan vinden we eveneens een significante
correlatie wanneer we alle populaties beschouwen, en ook na het weglaten
van de populatie van Esperou.
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II. Evaluatie van het uitgevoerde onderzoek

1 Wetenschappelijke doelstellingen

Met dit project wilden we een praktisch bruikbaar systeem ontwikkelen om
door de combinatie van historisch-ecologische en recente
habitatskarakterisatie en conservatiegenetisch onderzoek concrete
beleidsadviezen te kunnen vertrekken binnen de context van
habitatfragmentatie in Vlaamse bossen.  Hiertoe werden onderstaande
doelstellingen gerealiseerd.

1.1. Opstellen databank en inschatten van recente en historische ecologische variabelen

Vooreerst werd er een gerichte keuze van  95 bosplots gemaakt voor de
evaluatie van het voorkomen van de studiesoorten. Het betreft hoofdzakelijk
plots  waarvan verwacht werd dat de doelsoorten er konden voorkomen. Door
deze gerichte plotselectie is de verdeling van enkele mogelijks verklarende
variabelen zeer onregelmatig. De onregelmatige verdeling van de
plotkarakteristieken laat derhalve niet of moeilijk toe de impact van deze
variabelen op de abundantie van de doelsoorten correct in te schatten. Het
zou dan ook interessant zijn om in de toekomst op basis van een niet
gerichte plot selectie (at random of via een systematisch grid), dit
onderzoek uit te breiden via de selectie van bijkomende proefvlakken in
functie van de meest kritische variabelen voor de doelsoort. Daarmee zou
een meer uitgebalanceerde dataset bekomen worden met grotere explicatieve
kracht. 

We hebben getracht een uitspraak te doen over het voorkomen van de
doelsoorten op basis van variabelen die spelen op bos- en  bestandsniveau.
De vraag stelt zich in welke mate variabelen op andere schaalniveaus een
impact hebben. Zo zijn er variabelen gerelateerd met het microhabitat die
een doorslaggevende rol kunnen spelen. Anderzijds kan het ook zijn dat
bepaalde doelsoorten beïnvloed worden door milieufactoren die op een
grotere schaal spelen (bv. klimatologische factoren).  In het laatste geval
is het wellicht nuttig de verdere studie niet te beperken tot Vlaanderen.
Bovendien bestaat het vermoeden dat nu vooral milieuvariabelen in de
randzone van het verspreidingsgebied bekeken werden die misschien anders
doorwegen dan in het centrum van het verspreidinggebied van de doelsoort. 

Tijdens de verwerkingsfase van het onderzoek is een fundamentele vraag
gerezen rond de benadering van nul-abundanties. Plots of bossen waar een
doelsoort niet voorkomt, hebben de waarde nul voor de abundantie. Er moet
echter onderscheid gemaakt worden tussen (i) informatieve nullen: dit zijn
plots met een ongeschikt habitat waar de doelsoort dus niet of in zeer
kleine aantallen aanwezig is en (ii) isolatie-nullen, waar het habitat wel
geschikt is, maar de doelsoort  toch niet voorkomt omdat het habitat
geïsoleerd ligt of onbereikbaar is. Aan de hand van een beperkte
simulatiestudie werd onderzoek gedaan naar het weglaten van
'nulwaarnemingen' bij de analyse van de relatie tussen de abundantie van
kevers en milieuvariabelen. De studie suggereert dat het weglaten van de
plots met abundantie nul tot betere modelleringresultaten leidt zodra de
isolatiegraad van een plot groter wordt dan 10%. Het is dan ook aan te
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raden om bij verder onderzoek van de relatie tussen de abundantie van
organismen en milieuvariabelen de nul-abundanties weg te laten. 

1.2. Ontwikkeling van een niet-destructieve conservatiegenetische methode en
onderzoek naar populatiegenetische gevolgen van fragmentatie 

Het niet-destructief conservatiegenetisch en het populatiegenetisch
onderzoek, werden uitgevoerd zoals gepland. In de eerste plaats tonen ze
aan dat deze grote Carabus-soorten uitermate geschikt zijn voor verder
populatiegenetisch onderzoek binnen de context van het Vlaamse
Natuurbehoud, en dat ze dan ook in aanmerking komen als geschikte
invertebraten-soorten voor een genetische monitoring (vooralsnog vrijwel
onbestaand in onze regio). De op punt gestelde niet-destructieve
conservatiegenetische staalname laat toe om in de toekomst zeldzame
insectensoorten te gebruiken in conservatiegenetisch onderzoek zonder dat
de populaties hiervan schade ondervinden. De populatiegenetische data uit
ons onderzoek zouden wel nog aan kracht kunnen winnen. In de toekomst
dienen we hiervoor bij beide modelsoorten te beschikken over zowel
allozyme- als microsatelliet-gegevens, wat binnen de opzet van dit project
enkel voor de modelsoort C. auronitens gerealiseerd.

2 Relevantie

Dit onderzoek reikt historisch-ecologische en conservatiegenetische kennis
aan nodig voor het formuleren van optimale natuurontwikkelingsstrategieën
binnen de Vlaamse bossen, en dit:

(1) zowel op het niveau van intern en duurzaam beheer (b.v. gericht en
aangepast beheer van restpopulaties in functie van specifieke
habitatvereisten), afgeleid uit recente en historische ecologie

(2) als binnen de context van habitatfragmentatie (grootschaliger
ruimtelijk beheer: bepalen van prioriteiten bij bosuitbreiding en/of het al
dan niet aanleggen van verbindingen, eventuele herintroducties,..). Dit
sluit volledig aan bij het tegengaan van versnippering (MBP2 thema 12).

De ontwikkeling van een niet-destructieve methode voor conservatiegenetisch
onderzoek is passend binnen het thema 13 van MBP2 (Verlies aan
biodiversiteit) en de ontwikkeling van instrumenten voor de uitbouw van een
geïntegreerd ecologisch monitoringssysteem (Actie 121). Deze methode: 

(3) is relevant voor een ecologisch verantwoorde genetische monitoring van
restpopulaties (of populaties na eventuele kolonisatie en/of
herintroducties) d.m.v. ongewervelden als kernsoorten, 

(4) biedt toepassingen op verschillende spatiale schalen vanaf
bosfragmenten tot interregionaal niveau, 

(5) kan in de toekomst uitgebreid worden naar andere habitattypes (heide,
hoogveen, duinen,…), die een waaier aan grote en bedreigde loopkeversoorten
herbergen 
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3 Praktische toepassingen

Habitatomvang en genetische diversiteit zijn veelal gerelateerd en dus
dient men, als practische toepassing, grote habitatten te bewaren of kleine
gebieden uit te breiden. Kleine (rest- of relict-)populaties kunnen toch
genetisch divers zijn, en/of in een aantal gevallen een bijzondere waarde
hebben (zeldzame genetische vormen). Ook dit heeft belangrijke practische
gevolgen. De algemene positieve relatie tussen habitatomvang en genetische
diversiteit mag immers niet als altijd geldende norm worden beschouwd, en
mag zeker niet dienen om kleine habitatten als onbelangrijk aan te duiden.

Het aanduiden van invertebraten-populaties met afwijkende genetische
kenmerken biedt de mogelijkheid interessante doelsoorten en -populaties af
te bakenen. Hierdoor kunnen inspanningen in het kader van natuurbehoud en -
ontwikkeling beter worden gerealiseerd en tegelijk ook op een meer
volledige en dus meer verantwoorde manier worden geëvalueerd. Zo suggereren
onze resultaten dat sommige plaatsen in het Zoniënbos (oa in de buurt van
het Rood Klooster en het meer centrale bosreservaat in de buurt van het
Kerselaersplein) een prioritair habitat zijn voor bescherming, omwille van
de bijzondere genetische eigenschappen van de loopkeverpopulaties. Hierbij
moet men erop letten dat het tenietdoen van eventuele isolatie tussen deze
habitatten of van lokaal verschillende kenmerken van de habitat, zou kunnen
leiden tot het verloren gaan van deze typische genetische karakteristieken.
Gericht aanvullend onderzoek inzake isolatiebepalende factoren is hiervoor
echter noodzakelijk.

Het optreden van isolatie door afstand (positieve verband tussen
geografische en genetische afstand tussen populaties) heeft als practisch
gevolg dat bij eventuele herintroducties in de toekomst noodzakelijk
gebruik zal moeten gemaakt worden van nabijgelegen populaties als bron. Bij
die soorten waar ook op zeer kleine schaal reeds een beduidende genetische
differentiatie en/of eventueel lokale adaptatie kan optreden, zal
voorafgaand verkennend genetisch onderzoek bijna steeds vereist zijn,
vooraleer herintroducties te overwegen.

4 Ruimere toepassing

Dit onderzoek toont duidelijk aan dat invertebratenpopulaties (en
meerbepaald populaties van loopkevers) uiterst geschikte modellen kunnen
zijn voor de studie van de gevolgen van habitatfragmentatie.  Het aanduiden
van invertebraten-populaties met afwijkende genetische kenmerken biedt de
mogelijkheid interessante doelsoorten en -populaties af te bakenen. Dit
laat toe om inspanningen in het kader van natuurbehoud en -ontwikkeling een
goede basis te geven zodat de realisatie op een meer verantwoorde wijze kan
plaatsvinden. Hierbij moet men erop letten dat het tenietdoen van eventuele
isolatie tussen deze habitatten of van lokaal verschillende kenmerken van
de habitat, zou kunnen leiden tot het verloren gaan van deze typische
genetische karakteristieken. Het toepassen van corridors is dan ook niet
noodzakelijk een positieve defragmentatiemaatregel, en moet in ieder geval
begeleid worden door genetische monitoring.
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5 Budgetten

De hier gegeven overzichten zijn gegeven op basis van de bij het afsluiten
van het contract beschikbare gegevens. 

KBIN, Brussel

Personeelskosten : volgens contract : 1.678.613
reële  kosten : 1.300.536

Werkingskosten : volgens contract :   720.025
reële  kosten :     1.047.129

Overhead : volgens contract :   239.863
reële  kosten :   234.767

Totaal : volgens contract : 2.638.501
reële  kosten : 2.582.432

Bij het KBIN is er afwijking tussen de hoofdkosten van meer dan 10% ten
opzichte van de oorspronkelijke raming. Hiervoor werd toelating aangevraagd
bij AMINAL en bekomen (De Smet, d.d. 06/09/2001)

IBW, Geraardsbergen

Personeelskosten : volgens contract : 2.300.000
reële  kosten : 2.250.000

Werkingskosten : volgens contract :   450.000
reële  kosten :   474.318

Overhead : volgens contract :     nihil
reële  kosten :     nihil

Totaal : volgens contract : 2.750.000
reële  kosten : 2.724.318

De gevraagde budgetten volstonden om het gevoerde onderzoek uit te voeren. 

6 Aanbevelingen voor het beleid

Gezien het feit dat de bosoppervlakte een belangrijke rol lijkt te spelen
bij het voorkomen van bosgebonden loopkeversoorten is het bij
bosuitbreiding voor die soorten belangrijker bestaande grote boscomplexen
uit te breiden dan kleinere bossen. Habitatomvang en genetische diversiteit
zijn veelal gerelateerd en dus dient men, als practische toepassing, grote
habitatarealen te bewaren. Het verkleinen van habitatarealen zal niet enkel
de kansen op uitsterven van een aantal soorten met zich meebrengen, maar
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zal bij de resterende soorten over het algemeen ook een reductie in de
genetische diversiteit tot gevolg hebben, hetgeen het evolutionair
potentieel en derhalve de overlevingskansen op langere termijn in het
gedrang kan brengen. De waarneming dat door habitatfragmentatie
versnipperde, kleine of sterk geïsoleerde populaties een geringere variatie
en dus geringere fitness vertonen (vermoedelijk deels door inteelt), toont
duidelijk opnieuw aan dat habitatfragmentatie dient te worden vermeden.

Het belang van kleine restpopulaties moet in overweging genomen worden bij
het verbinden van bossen. Sommige geadapteerde restpopulaties zijn wellicht
niet gediend met verbinding en genetische mix. De realisatie van barrières
die vleugelloze loopkevers tegenhouden maar zoogdieren niet kan in sommige
gevallen te overwegen zijn. Praktijkgericht onderzoek dient uit te wijzen
hoe dit te realiseren is. 

Het optreden van isolatie door afstand (positieve verband tussen
geografische en genetische afstand tussen populaties) heeft als practisch
gevolg dat eventuele herintroducties in de toekomst noodzakelijk gebruik
zullen moeten maken van nabijgelegen bronpopulaties. Bij die soorten waar
ook op zeer kleine schaal reeds een beduidende genetische differentiatie
en/of eventueel lokale adaptatie kan optreden, zal voorafgaand verkennend
genetisch onderzoek bijna steeds vereist zijn, vooraleer op herintroducties
te overwegen. 

Nabijgelegen populaties blijken soms sterk genetisch gedifferentieerd, ook
bij de hier onderzochte Carabus-soorten. Dit suggereert opnieuw dat
outbreeding depression belangrijk kan zijn. Dit betekent dat het ongunstig
kan zijn om zelfs nabijgelegen populaties artificieel met elkaar te
verbinden, omdat (1) genetische variatie kan verloren gaan door de
verhoogde genmigratie (source-sink), en omdat (2) de ‘nieuwe’ populaties
een geringere fitness kunnen verkrijgen door outbreeding depression
(doorbreken van gecoadapteerde gencomplexen), met mogelijke negatieve
demografische gevolgen.

Onze resultaten onderstrepen opnieuw het belang van de stabiliteit van de
habitat met betrekking tot het beheer van (invertebraten)populaties. Zo
werd opnieuw vastgesteld dat grote oude boscomplexen populaties met een
hogere genetische variatie of met speciale genetische vormen kunnen
herbergen. 

7 Aandachtslijnen voor verder onderzoek

De beperkte explicatieve kracht van de dataset en de onderzochte plots ligt
vooral in de multicorrelatie van de ecologische variabelen en de gerichte
selectie van de plots. Daardoor overwegen te veel de oude gestructureerde
loofbossen op leemgronden en de jonge recente naaldhoutbossen op
zandgronden. In de databank dient aandacht besteed te worden aan de
aanvullende staalname van ontbrekende combinaties
bodem/boomsoort/bosstructuur. Zo zou het interessant zijn in de Kempen
jaarvalcycli van C. problematicus te verzamelen in gemengde eikenbossen op
podsols en in oude bestanden van andere loofboomsoorten. In de leemstreek
daarentegen ontbreken dan weer basisgegevens omtrent recente bossen en
naaldhoutbestanden. 

Uit de onderzoeksresultaten kunnen we afleiden dat er veel
conservatiegenetische toepassingsmogelijkheden bestaan voor verder
onderzoek op basis van specifieke loopkeversoorten.  Hierbij wordt best
gewerkt op zeer uiteenlopende schalen van geografische perceptie, zowel
tussen regio’s (i.v.m. het inschatten van het belang van Vlaamse
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(rest)populaties binnen een Europese context), tot en met de studie en
monitoring van populaties tussen en zelfs binnen Vlaamse bossen of
gefragmenteerde boscomplexen. Defragmentatie-experimenten zouden aldus op
een meer verantwoorde manier ook tegelijk kunnen gemonitord worden, zowel
voor eventuale positieve als mogelijk negatieve genetische effecten (evt
verlies aan variatie door source-sink-effecten, evt problemen van
outbreeding-depressie (cf verbinden van mogelijk lokaal geadapteerde
populaties, ....), effecten van bosbeheer).

Vermits de hier op punt gestelde niet-destructieve techniek bij grote
Carabus-soorten bruikbaar blijkt te zijn, kunnen ook andere bedreigde
habitatten in Vlaanderen potentieel dmv van (andere) (Carabus)-
loopkeversoorten conservatiegenetisch onderzocht of gevolgd worden. We
denken hierbij oa aan de moerassoort C. granulatus, de bijzondere C.
clathratus (enkel in natte heide en/of hoogveen), de zeer zeldzame C.
nitens (heidegebieden). Het lijkt aannemelijk dat ook voor relatief grote
soorten van andere genera (bvb zandloopkevers) er tal van mogelijke
toepassingen voor natuurgericht onderzoek binnen de Vlaamse context uit te
voeren zijn (oa in duinen en stuifzandgebieden), zeker wanneer verder
fundamenteel onderzoek in deze richting zou gestimuleerd worden.

8 Andere opmerkingen

Geen
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III.  Evaluatie van het VLINA en suggesties

1 Algemeen

VLINA heeft een duidelijke en onmiskenbare impuls gegeven aan het natuur-
en ecologisch onderzoek in Vlaanderen. De vraag stelt zich hoe de overheid
verder het geïnitieerde onderzoek wil ondersteunen en op welke wijze zij de
bekomen onderzoeksgegevens en inzichten zal aanwenden voor haar verder
milieu-, natuur- en landbouwbeleid. 

Het zou zeer zinvol zijn de doorstroming van de onderzoeksresultaten op de
meest efficiënte en goedkoopste manier te laten gebeuren. Toegankelijk
maken van alle VLINA eind-rapporten onder pdf-formaat via de openbare
Website van de Vlaamse Gemeenschap zou een bewijs zijn van openbaarheid van
bestuur en een verdere ‘impuls’ kunnen geven naar optimale valorisatie van
de gegevens.  

Bij de selectie van de VLINA voorstellen werden buitenlandse experts
ingeschakeld. Dit staat in contrast met de samenstelling van de
stuurgroepen, waar enkel (uitsluitend ?) Vlaamse onderzoekers en ambtenaren
werden opgenomen.  Gezien het kleine wereldje werden veel ‘specialisten’
overbevraagd en haakten af. Bovendien bleek doorgaans de ‘sturing’ beperkt
en ontoereikend vaak ook omdat de uitvoerders/promotoren de onbetwiste
specialisten in het domein bleken te zijn.  

Om de wetenschappelijke controle en de valorisatie van de resultaten te
stimuleren ware het beter dat de realisatie van minstens 1 wetenschappelijk
artikel wordt vooropgesteld, als essentieel deel van de rapportage. Dit is
tevens een garantie van de ruime verspreiding van de informatie en een
(goedkope) wetenschappelijke screening door buitenlandse specialisten.  De
review kan immers ook als een sturende activiteit worden aanzien. 

Door de VLINA projecten zijn multidisciplinaire onderzoekspartners met
elkaar in contact gekomen. Vanuit die netwerken zullen onmiskenbaar verdere
initiatieven groeien. Mocht de Vlaamse Gemeenschap themagebonden
onderzoeksnetwerken stimuleren  dan zou dit het onderzoek op diverse
domeinen kunnen ondersteunen en vooruit helpen.

2. Administratief

Een projectduur van 1 jaar is duidelijk te kort. De praktijk leert dat het
bijzonder moeilijk is om tijdig competent personeel aan te werven op
dergelijke projecten en de activiteiten van andere onderzoekers en ander
lopend onderzoek ermee te synchroniseren. Een projectduur van 3 jaar lijkt
een minimum voor een solide projectwerking en een optimale valorisatie en
eventuele implementatie van de onderzoeksresultaten. 

Bij projecten van slechts 1 jaar is het maken van én een aanvangsverslag,
én een tussentijds verslag én een eindverslag een relatief zware belasting
voor de uitvoerder.  


