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1 Niet-technische samenvatting

Doelstellingen

Dit onderzoek heeft als doelstellingen, het aflijnen van indicatoren en
indices voor de diversiteit aan hogere planten in Vlaamse bossen en het
onderzoeken van de gevolgen van fragmentatie voor bosplanten in deze
bossen. De gevonden bevindingen moeten gebundeld worden in beleidsrelevante
richtlijnen naar bosbeheer toe.

Om tot indicatoren voor de diversiteit aan hogere planten in Vlaamse bossen
te komen en om de invloed van isolatie in deze sterk gefragmenteerde bossen
na te gaan, dient in de drie belangrijkste plantengeografische districten
(Brabants, Kempisch en Vlaams) een uitgebreide dataset verzameld te worden.

Beschrijving van de studiegebieden

Bij de keuze van de studiegebieden werden volgende aspecten aangehouden.
1. De gebieden moeten een zekere graad van representativiteit hebben
voor het betrokken plantendistrict,
2. De gebieden moeten aaneengesloten zijn en talrijke versnipperde
bossen bevatten van verschillende leeftijden om de gevolgen van
fragmentatie te onderzoeken.
De geschikte bos fragmenten binnen elk studiegebied werden afgelijnd op
basis van de digitale bodemkaart, bos kartering en topografische kaart van
Vlaanderen (AMINAL 1994, NGI 1996, IWT 1995). Zij vormen verder de
basiseenheden voor de verwerking. Figuur 1 toont de ligging van de 3
studiegebieden binnen Vlaanderen.

Figuur 1 Ligging van de drie studiegebieden binnen de ecodistricten van
Vlaanderen.
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Deze studiegebieden liggen respectievelijk in de zandleemstreek (Brabants),
de zandstreek (Kempisch) en de noordelijke zandstreek van de Vlaamse vallei
(Vlaams). De hoogteligging varieert enkel vrij sterk in het Brabants gebied
(33 - 85m) waar de steilere hellingen meestal worden aangetroffen in niet
alluviale bossen die zich situeren op de talrijke heuvels. Waar het
Brabants gebied historisch zeer sterk bebost was, werd er zeer weinig
bebossing waargenomen in het Kempisch district. Hier vond een massale
bebossing plaats van de heidegronden met naaldboomsoorten tijdens de tweede
helft van de 1ge eeuw voor de mijnbouw. In het Vlaamse gebied waren enkel
de zandige donken in het meersengebied bebost. De voorkomende soorten gaan
van Populus x canadensis, Alnus glutinosa en Quercus robur in het Brabants
over Populus x canadensis, Salix spp., Alnus glutinosa, Quercus robur,
Fraxinus excelsior en Betula spp. in het Vlaams naar Populus x canadensis,
Alnus glutinosa, Picea abies, Pinus nigra en P. sylvestris in het Kempisch
district. De grootte van de bosfragrnenten varieert tussen 0.1 en 11.4 ha
met een gemiddelde oppervlakte van 1.1 ha in het Brabants, tussen 0.09 en
5.4 ha met een gemiddelde van 0.8 ha voor het Vlaams district en tussen
0.5 en 5.8 ha met een gemiddelde van 0.86 ha voor het Kempisch. In totaal
werden respectievelijke 144, 99 en 139 soorten waargenomen.

Ontwikkeling van indicatoren en indices

Hoewel de bossen in Vlaanderen zeer sterk versnipperd en dus klein zijn,
hebben ze een zeer belangrijke functie bij het behouden van de aanwezige
biodiversiteit (e.g. Honnay et al. 1999a). Om richtlijnen te kunnen
opstellen om deze biodiversiteit te optimaliseren is kennis nodig over de
vegetatie in een groot aantal bossen. Het is echter onrealistisch om de
totale soortendiversiteit van een groot aantal bossen op korte tijd te
bepalen (Olivier en Beattie 1995, Burley en Gauld 1995). Daarom is het
nodig om te zoeken naar geschikte biodiversiteitsmaten, soorten of
omgevingsvariabelen.

Da ta verzameling

In elk studiegebied werden tijdens een intensieve veldcampagne gegevens
verzameld betreffende vegetatie, structuur en beheer van de bosfragmenten,
de eventuele aanwezigheid van microhabitats en de bodemchemische
eigenschappen per fragment.

Met behulp van een gelimiteerde soortenlijst (basis Tack et al. plus
Hypericum humifusum, Scirpus setaceus en Luzula multiflora, Caltha
palustris, Carex acuta, ... ) werden de bosfragrnenten systematisch
geïnventariseerd op aan- of afwezigheid. Waar nodig werd bijkomende
aandacht besteed (bosrand, open plekken, beken, boswegen, ... ) .
De verzamelde omgevingsvariabelen hebben betrekking op bodemtextuur,
vochttrap en profielontwikkeling (afgeleid van de bodemkaart), chemische
bodemeigenschappen (organisch koolstof, plantopneernbaar fosfor, totale
stikstof en pH), hoogte en helling (afgeleid van een digitaal terrein
model), historisch bodemgebruik (afgeleid van de historische kaarten) en
isolatie. Er werd bij de toekenning van het historisch bodemgebruik een
onderscheid gemaakt tussen bos, grasland, akker en voor de Kempen ook nog
heide. Aangezien verwacht kan worden dat de intensieve landbouw die zich na
de tweede wereldoorlog heeft ontwikkeld een veel grotere invloed heeft op
de bodem (veralgemeend gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen), werd
een onderscheid gemaakt tussen de ontginningen voor en na WOlI.

Gegevensverwerking

Zowel ,in Brabant als de Kempen werden grote verschillen vastgesteld in
fysische systemen (alluviaal, niet-alluviaal). Ook in Lokeren werd er een,
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weliswaar minder duidelijk, verschil opgemerkt tussen fragmenten op zware
en lichte bodems. Daarom werd in de verkennende analyse de homogeniteit of
heterogeniteit van de verzamelde vegetatiegegevens onderzocht met behulp
van een vegetatie classificatie (TWINSPAN), evenals de onderliggende
ecologische processen aan de hand van correspondentie analyses (DCA, RDA).
De fragmenten die volgens deze analyses behoren tot verschillende fysische
systemen, werden ook afzonderlijk behandeld bij de verdere verwerking.

Er werd zowel naar soort- als naar omgevingsindicatoren gezocht, waarmee
vervolgens voorspellingsmodellen konden worden opgesteld. Voor elke soort
wordt het soortenaantal van de fragmenten waar ze voorkomt vergeleken met
het soortenaantal van de fragmenten waar de soort niet in voorkomt. Een
significant verschil duidt op een indicatorsoort. De voorspelde
soortenrijkdom voor een indicatorsoort wordt vervolgens per gebied berekend
als de mediaanwaarde van de soortenrijkdom van de fragmenten waar de
indicator voorkomt.

Correlaties tussen de soortenrijkdom en omgevingsvariabelen per gebied
geven samen met een PCA aan welke variabelen als belangrijke indicatoren
kunnen optreden. De weerhouden variabelen worden vervolgens aan meervoudige
regressieanalyses onderworpen, waarbij een onderscheid gemaakt wordt tussen
het eenvoudige model (enkel GIS afgeleide variabelen), het uitgebreide
model (GIS en veldafgeleide variabelen) en het volledige model waarin ook
de bodemchemische parameters worden opgenomen.

Resultaten en besluiten

De verkennende analyse naar de heterogeniteit van de fragmenten wees uit
dat voor zowel Brabant als de Kempen een opsplitsing naar fysisch systeem
noodzakelijk was. In het Vlaamse district kan niet gesproken worden over
twee fysische systemen daar het voornamelijk de leeftijd is die in de
classificatie voor een opdeling zorgt.

Voor de voorspellingsmodellen geven de drie studiegebieden analoge
resultaten zowel naar soorten als naar omgevingsvariabelen. Toch zijn beide
soorten van indicatoren gebiedsgebonden. Ze kunnen onmogelijk als indicator
voor de voor hen kenmerkende soortenrijkdom worden aangewend in een gebied
buiten dit waarvoor ze werden afgelijnd.

1. Indicatorsoorten

Specifieke indicatorsoorten voor een grote soortenrijkdom worden per gebied
en per fysisch systeem in onderstaande tabel weergegeven.

TabeI 1 Indicatorsoorten per gebied met 'sp.' het voorspelde aantal
soorten.

Brabant (40 of sp. Turnhout (30 of meer) sp. Lokeren (20 of sp.
meer) meer)

alle Potentilla 46 Luzula pilosa 32 Brachypodium 26.5
sterilis sylvaticum
Paris 43 Milium effusum 35 Hypericum 25
quadrifolia perforatum

Stellaria holos tea 32 Poa nemoralis 25
Ribes uva-crispa 27
Paris quadrifolia 22.5
Anemone nemorosa 24
Viola 24
reichenbachiana
Ribes nigrum 23.5

alluviaal Potentilla 48 Blechnum spicant 32
sterilis
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De voorspelde soortenrijkdom werd vervolgens vergeleken met de waargenomen
soortenrijkdom op dezelfde fragmenten. Figuur 2 geeft de resultaten voor de
verschillende studiegebieden weer waaruit blijkt dat de voorspelde
soortenrijkdom dezelfde trend volgt als de waargenomen soortenrijkdom.

Luzula pilosa 32
Oxalis acetosella 30
Stellaria holostea 32

niet- Oxalis 33 Lamium galeobdolon 30
alluviaal acetosella

Carex remota 32
Maianthemum 32
bifolium
Luzula pilosa 31

bosfragmeolen
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Figuur 2 Voorspellingsmodellen voor de soortenrijkdom op basis van
indicator soorten voor de drie studiegebieden, in volgorde van voorkomen:
Brabant, Kempisch en Vlaams.

2. Omgevingsindicatoren

De voorspellingsmodellen op basis van omgevingsindicatoren voor de drie
studiegebieden zijn weergegeven in Figuur 2. Zij tonen duidelijk de
voorspeIlings beperking van het eenvoudige GIS model. Tabel 2 geeft de
omgevingsvariabelen die het grootste aandeel hebben bij de voorspelling
weer per gebied en per fysisch systeem.

Tabe2 2 Omgevingsindicatoren per gebied en per fysisch systeem.

Gebied/systeem indicatoren
Brabant/alluviaal bosleeftijd oppervlakte

habitatdiversiteit fosfor concentratie
Brabant/niet-alluviaal C/N ratio

gebruiksgeschiedenis
oppervlakte

Brabant/jong boomsoortendiversiteit fosfor concentratie
habitatdiversiteit OM%

Brabant/oud oppervlakte habitatdiversiteit
zuurtegraad van de bodem C/N ratio

Kempisch/alluviaal boomsoortendiversiteit habitatdiversiteit
oppervlakte structuurdiversiteit
isolatiematen

Kempisch/niet-alluviaal oppervlakte profieldiversiteit
isolatie gebruiksgeschiedenis
habitatdiversiteit

Kempisch/jong oppervlakte textuurdiversiteit
gebruiksgeschiedenis L6
bosleeftiid vochtdiversiteit

Kempisch/oud oppervlakte bos leeftijd
textuurdiversiteit

Vlaams oppervlakte ontwikkelingsfasen
bosleeftijd en textuurdiversiteit
gebruiksgeschiedenis vochtklasse
isolatie zuurtegraad van de bodem
boomsoortendiversiteit fosfor concentratie
habitatdiversiteit

Uit de figuren en tabellen valt af te leiden dat indicatorsoorten er niet
in slagen om de absolute, maar wel om de relatieve soortenrijkdom te
voorspellen. De voorspellingsmodellen op basis van omgevingsvariabelen
geven een potentiële soortenrijkdom voor de fragmenten en de
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voorspellingskracht neemt toe naarmate er meer variabelen worden opgenomen
(van beperkt model over model met veldvariabelen naar het totale model met
fysische bodemeigenschappen) .

Algemeen kan gesteld worden dat hoe ouder, hoe groter de oppervlakte en hoe
groter de omgevingsdiversiteit en de structuurdiversiteit hoe meer kans dat
voldaan wordt aan specifieke condities (vb.: vocht en licht) die vereist
worden door koloniserende soorten. De habitatdiversiteit en boomdiversiteit
blijken in de drie studiegebieden enorm belangrijk. Beken, bronnen,
grachten, vijvers, rabatten en depressies verhogen de soortenrijkdom binnen
een fragment. Ook het aantal verschillende boomsoorten verhoogt de
soortenrijkdom en is afhankelijk van de bestandsontwikkeling (Lida en
Nakashizuka 1995) en dus indirect van het gevoerde beheer. Als
belangrijkste beheersvormen om tot een soortenrijk bos te komen worden hier
hakhout en middelhout of hooghout met een dichte neven/onderetage
weerhouden. Hoe groter de oppervlakte, hoe groter de omgevingsdiversiteit
en hoe gevarieerder de habitats. Oppervlakte is dan ook een belangrijke
variabele in de voorspellingsmodellen. Bosleeftijd en oppervlakte winnen
aan belangrijkheid in de beperkte voorspellingsmodellen waar geen
veldwaarnemingen voorhanden zijn.

De bodemchemische eigenschappen beïnvloeden de soortenrijkdom meer direkt.
Verzuring verhindert de positieve invloed van de bosleeftijd op de
soortenrijkdom in niet-alluviale bosfragmenten. In bossen treedt immers een
graduele verzuring op bij toenemende leeftijd, die een grote impact heeft
op de zandige, niet-alluviale bodems omdat deze minder gebufferd zijn dan
de alluviale leernbodems. Deze graduele verzuring is gedeeltelijk natuurlijk
en gedeeltelijk geïnduceerd door de luchtvervuiling en gebruik van
boomsoorten met slecht verteerbaar strooisel.

alle alh.Male m.
~ cuÈalh.Male

oGS 0518 QS8 Q2Z3 Q302 Q344

EI QSlwlc(lCq 0689 075' Q472 Q633 Q4IJ)

.QSlwlc(241) Q726 07t6 ~ Q611 Q56Z

• QSlvdcVIaOO 0738 Q8l 0612 0746 Q726
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In jonge Kempische bestanden wordt de bosdiversiteit positief beïnvloed
door de parameter varom (variatie in bodem organisch materiaal). Dit is in
overeenstemming met Rode(1999) die vond dat op arme, zure zandgronden de
organische laag een zeer belangrijke functie uitoefent als nutriënten en
wateropslag tijdens de successie van heide, over naald- naar loofbossen.
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Figuur 3 Voorspellingsmodellen voor de soortenrijkdom op basis van
omgevingsvariabelen per gebied en per fysisch systeem.

Uit de regressievergelijkingen volgt dan ook dat een toenemende variatie in
deze zuurtegraad in oude bossen de bosdiversiteit ten goede komt. In
alluviale en jonge bossen is de pH geen grote belemmering voor de groei van
bosplantensoorten. Te hoge waarden van de pH hebben hier echter ook een
negatief effect. Hoge fosfor concentraties hebben een negatieve invloed op
de soortenrijkdom in alluviale en jonge bossen voornamelijk in het Brabants
en Vlaams studiegebied. Pigott (1982) vond inderdaad uit veldwaarnemingen
dat fosfor een negatieve invloed uitoefent op het voorkomen van
bijvoorbeeld Anemone nemorosa. Eutroficatie bevoordeligt de groei van
competitieve soorten waardoor traag groeiende of kleine soorten worden
verdrukt.
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Zelfs jonge loofbestanden in het Kempisch studiegebied hebben reeds
significant meer N en OM en een significant lager fosforgehalte, lagere
zuurtegraad en lagere C/N verhouding dan de jonge naaldbestanden. Deze
verbetering ten opzichte van de naaldbestanden is te verklaren door een
betere strooiselkwaliteit: Klinka et al. (1990) besloten uit hun onderzoek
dat de overgang van mohr naar muil humus gepaard gaat met een stijging van
de pH en een daling van de C/N verhouding en bijgevolg met een toegenomen
microbiële activiteit. Dus een successie van naald naar loof lijkt gepaard
te gaan met een toename en verbetering van het strooisel en dus de
hoeveelheid nutriënten en vervolgens ook een algemene toename van de
soortenrijkdom.

De isolatieparameter varieert sterk in belangrijkheid naargelang het
studiegebied. In alluviale en jonge Brabantse bos fragmenten beïnvloedt de
nabijheid van oude fragmenten de soortenrijkdom positief. In de Kempen
daarentegen zijn de isolatiematen ook belangrijk voor de niet-alluviale
fragmenten, waar ze samen met de oppervlakte instaan voor 70% van de
verklaarde variantie. In het Vlaamse district is de afstand tot het
dichtstbijzijnde oude bos significant gecorreleerd met de soortenrijkdom,
maar de isolatiematen worden niet weerhouden als indicator in de
voorspellingsmodellen.

De gevonden voorspellingen stemmen overeen met gelijkaardige modellen (op
andere schalen en andere types van variabelen), die tot 79% (Noorwegen,
Birks 1996), 57% (Estland, Mikk en Mander, 1995), 48.9% (Zwitserland,
Wohlgemuth 1998), 40% (Finland, Heikkinen 1996), .. van de hogere
bosplanten variabiliteit voorspellen.

Gevolgen van fragmentatie voor de bosplanten in de Vlaamse bossen

Fragmentatie versus heterogeniteit

Landschappen en habitats worden van nature uit gekenmerkt door een zekere
graad van heterogeniteit. Deze heterogeniteit is vaak het gevolg van
verschillen in omgevingskarakteristieken. Daarnaast zijn tal van
natuurlijke verstoringen eveneens oorzaak van heterogeniteit. Typisch voor
deze verstoringen is dat ze versnipperd in zowel tijd als ruimte optreden,
waarbij nieuwe verstoringen plaatsvinden terwijl eerder verstoorde sites
aan het herstellen zijn. Dit continu veranderend patroon wordt ook 'space
time mosaic' (Watt 1947) of shifting mosaic (Borman en Likens 1979)
genoemd.

Patronen veroorzaakt door dergelijke natuurlijke verstoringen hebben over
het algemeen een hogere diversiteit vergeleken met onverstoorde situaties.
Aangezien in het natuurbehoud een hoge diversiteit als waardevol wordt
aanzien, zou men uit het voorgaande concluderen dat heterogeniteit goed is.
De vraag dringt zich dan ook op als habitatheterogeniteit zo goed is waarom
wordt door de mens veroorzaakte habitatfragmentatie dan als negatief
ervaren ? Is het natuurbehoud gewoon misanthroop ? Of zijn er fundamentele
verschillen tussen natuurlijke heterogene landschappen en gefragmenteerde
landschappen? En indien zo, welk zijn deze verschillen ? Het antwoord op
deze vragen moet ons in staat stellen om een gedegen landschapsbeleid te
voeren waarin beheersmaatregelen er voor moeten zorgen dat natuurlijke
processen en patronen met de bijhorende biodiversiteit kunnen behouden
blijven.

Het fragmentatieproces of versnippering
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Aanvankelijk startte het fragmentatieproces door de vestiging van de mens
of door ontginning van grondstoffen door de mens. Naarmate dit proces
voortschrijdt wordt het oorspronkelijke natuurlijke landschap verder
opgedeeld in kleinere delen, waartussen uiteindelijk geen verbinding meer
is, zodat ze tenslotte als min of meer geïsoleerde fragmenten in een
antropogene matrix overblijven. Dit proces heeft drie belangrijke
componenten:

1. reductie van de totale hoeveelheid habitat
2. opdeling van het overblijvende habitat in kleinere fragmenten
3. toegenomen isolatie tussen de fragmenten (Andren 1994, 1996).

Dergelijke antropogeen gefragmenteerde landschappen verschillen van
natuurlijk geïnduceerde heterogene landschappen door de grotere ruimtelijke
en kleinere temporele schaal en de lagere connectiviteit tussen de
resulterende identiteiten.

Uitgaande van de beschrijving van de vegetatie van alle bos fragmenten
binnen de respectievelijke studiegebieden wordt het relatieve belang van
fragmentatie op soortenrijkdom, soortensamenstelling en het individueel
verspreidingspatroon van soorten bepaald.

Habitatfragmentatie wordt gekenmerkt door een reductie in
fragmentoppervlakte enerzijds en een verhoogde isolatie anderzijds. Beide
beïnvloeden isolatie op verschillende wijze.

Isolatie is slechts één factor die kolonisatiesucces bepaalt

Isolatie is echter slechts één van de vele factoren die het succes van
(her)kolönisatie van bos fragmenten bepalen (zie figuur 6.2). Een eerste
belangrijk aspect van kolonisatie is het verbreidingsaspect. Dit kan gezien
worden als de interactie tussen soortspecifieke planteigenschappen en de
ruimtelijke configuratie van geschikt habitat. Naast de verbreiding van
zaden hangt kolonisatie echter ook af van de vestiging en handhaving van
kiemplanten. De vestiging van bosplanten wordt onderandere bepaald door de
landgebruiksgeschiedenis van het nieuwe fragment. De aard en de duur van
het vroeger landgebruik hebben een grote invloed op de habitatkwaliteit van
het bosfragment. Onrechtstreeks is dit waarneembaar in veranderde
bodemchemische condities (verzuring, verlies van kationen, toename in
fosfaatgehalte) (Koerner et al. 1997, Bossuyt et al. 1999), een gewijzigde
bodemstructuur (Bossuyt et al. 1999) en de groei van sterk competitieve
soorten (Pigott 1976, Grime 1988).

Bij het onderzoeken van de effecten van fragmentatie op de plantensoorten
in bossen hebben we ons hoofdzakelijk beperkt tot de recente bosfragmenten.
Recente bosfragmenten zijn gedefinieerd als fragmenten die ten vroegste op
de eerste kaart na 1950 zijn terug te vinden. In een sterk wijzigend
landschap biedt dit het voordeel dat de ruimtelijke configuratie van de
actuele oudere bossen representatief kan genomen worden voor de kolonisatie
van de recente bosfragmenten. Daarnaast bieden deze recente bosfragmenten
het voordeel dat ze ongeveer dezelfde oppervlakte, voorgeschiedenis,
habitatdiversiteit en kolonisatieperiode hebben, zodat ze uiterst geschikt
zijn om de effecte~ van ruimtelijke isolatie op zich te bestuderen.

Effect van isolatie op soortenrijkdom
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De effecten van oppervlakte en isolatie op de soortenrijkdom van jonge
bossen wordt bestudeerd voor fragmenten binnen een homogeen fysisch milieu.
Bossen jonger dan 50 jaar worden als doelfragmenten beschouwd, terwijl
oudere fragmenten potentiêle kolonisatiebronnen zijn. Per fragment wordt de
oppervlakte en verschillende lineaire en concentrische isolatiematen
berekend en gecorreleerd met soortenrijkdom van de recente bosfragmenten.

Gemiddeld komen 12 van de 203 geïnventariseerde soorten voor in de recente
bos fragmenten in het Brabants en Kempisch studiegebied. In het Vlaams
studiegebied tellen deze bossen gemiddeld 8 soorten. De gemiddelde
oppervlakte van de recente bos fragmenten in de drie studiegebieden is
ongeveer hetzelfde en ligt tussen 0.6 en 0.8 ha. Het grootste recente
bos fragment is 5.4 ha groot. Voor geen van de drie studiegebieden wordt een
soorts-oppervlakte relatie gevonden. Een mogelijke verklaring kan gevonden
worden in het feit dat de onderzochte bos fragmenten vrij klein zijn.
Peterken en Game (1984) vonden dat voor geïsoleerde jonge bossen een
toename van het aantal soorten met toenemende oppervlakte slechts
belangrijk wordt voor bossen met een oppervlakte van 5 ha of meer. Onze
resultaten bevestigen dit.

Het Kempisch studiegebied is het meest gefragmenteerd, gevolgd door het
Brabants en tenslotte het Vlaams studiegebied. Gemiddeld ligt het dichtst
bij zijnde oudere bosfragment respectievelijk voor de drie studiegebieden
op 276, 210 en 118 m.

Significante relaties tussen soortenrijkdom en isolatie worden aangetroffen
in het alluviaal deel van het Brabants studiegebied en in (zowel het
alluviaal als het niet-alluviaal deel van) het Kempisch studiegebied. De
relaties verschillen weinig tussen de verschillende isolatiematen. Dit is
logisch aangezien ze onderling steeds sterk gecorreleerd zijn. Partiële
correlaties waarbij rekening gehouden wordt met oppervlakte,
habitatdiversiteit en structuurdiversiteit leveren analoge resultaten.

De vergelijking tussen soortenrijkdom in aangrenzende en van oud bos
geïsoleerde fragmenten, bevestigt de eerder gevonden resultaten.

Op basis van deze resultaten kan besloten worden dat er althans in een deel
van de studiegebieden een verband is tussen soortenrijkdom in recente
bossen en de isolatiegraad van de fragmenten. In het Vlaams studiegebied is
er geen verschil tussen aangrenzende en geïsoleerd van oud bos liggende
fragmenten evenmin als voor de niet-alluviale fragmenten in het Brabants
studiegebied.

Met deze gegevens kan echter nog niet uitgemaakt worden of dit isolatie
effect een gevolg is van de te overbruggen afstand of aan de afwezigheid
van diasporenbronnen.

Ook is de uitgestrektheid onderzocht waarbinnen kolonisatiebronnen in
rekening moeten genomen worden om de soortensamenstelling van recente
bosfragmenten te verklaren. Hiervoor is voor elk recent bos fragment het
gemeenschappelijk aantal soorten berekend met de oudere omliggende
bos fragmenten binnen een buffer van 100, 200, 500 en 1000 m. Op basis van
de berekende soortensimilariteit kan gesteld worden dat verbreiding van
bosplanten voornamelijk plaatsvindt binnen een zeer beperkte straal.

Wanneer we het aantal gemeenschappelijke soorten bekijken tussen de recente
bossen en de bossen binnen een straal van 100 m gelegen, kunnen potentiële
kolonisatiebronnen gevonden worden voor meer dan 80 % van de soorten in het
recent aangeplant te bosfragment. Voor de drie studiegebieden loopt het
aantal gemeenschappelijke soorten op tot 95 % van de soorten in recente
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bossen wanneer bossen binnen een omtrek van 500 m in rekening worden
gebracht. Indien oudere bossen aanwezig zijn binnen de betreffende buffers
wordt ongeveer hetzelfde aantal gemeenschappelijke soorten teruggevonden
als wanneer alle bossen in rekening gebracht worden. Dit is logisch
aangezien de soorten in de extra jonge bossen in de meeste gevallen toch
afkomstig zijn van de oudere bossen binnen de buffer. Een randomizatietest
op de in het Brabants studiegebied verzamelde gegevens, toont eveneens aan
dat de specifieke combinatie van de recente bossen en de hun omgevende
bossen een hoger aantal gemeenschappelijke soorten oplevert in vergelijking
met een willekeurige toekenning van bossen aan buffers. De specifieke
geografische ligging van een nieuw bos bepaald dus welke soorten op korte
termijn te verwachten zijn en bewijst dat dit zeker geen random sample is
van de in het gebied voorkomende soorten.

De Mantel-testen in paragraaf 6.4 bevestigen dat niet alleen soortenrijkdom
maar ook soortensamenstelling van bossen in het Brabants en Kempisch
studiegebied sterk beïnvloed wordt door isolatie. Om het effect van habitat
te reduceren werden de analyses uitgevoerd binnen de respectievelijke
fysische systemen. Een duidelijk hogere similariteit in
soortensamenstelling wordt gevonden voor bossen die dichter bij elkaar
liggen. In het Vlaams studiegebied speelt isolatie een minder belangrijke
rol. Het verschil in leeftijd tussen fragmenten is significant voor de
bossen in het Vlaams studiegebied en voor de niet-alluviale bossen in het
Brabants studiegebied.

Effecten van fragmentatie op verspreidingspatronen van individuele soorten

In de context van een ruimtelijke structuurplan voor bossen in Vlaanderen
is een betere kennis over de kolonisatiecapaciteit van bosplanten
essentieel om de potentiële vegetatie van nieuwe bossen te voorspellen
alsook de effecten hiervan op het geheel van bossen in het landschap.
Rekening houdend met de ecologische niche van de geïnventariseerde soorten
werd de kolonisatiecapaciteit en -succes voor elke soort berekend. Echte
bosplanten hebben de laagste kolonisatiecapaciteit. Geen verschillen tussen
de groepen van verbreidingsmechanismen kunnen worden vastgesteld. Het
voorkomen van soorten die in meer dan 10 % van de recente bosfragrnenten
voorkomen werd gerelateerd met verschillende isolatiematen. De lage
kolonisatiecapaciteit van vooral echte bosplanten is ten dele te wijten aan
een beperkte vestiging door een te lage habitatkwaliteit en ten dele door
beperkte verbreidingscapaciteit. Opvallend is de goede
verbreidingscapaciteit van ornitochore houtachtige soorten met grote
hoeveelheden zaden die visueel gemakkelijk zichtbaar zijn voor hun
verbreidingsvectoren. Op basis van de berekende vergelijkingen kunnen
voorspellingen gemaakt worden in functie van de afstand tot het dichtst
bijzijnde bezet bos. Voor heel wat soorten wordt eveneens een uitgesproken
verschil in kolonisatiekans gevonden tussen recente bos fragmenten grenzend
aan bezette oudere bossen in vergelijking met geïsoleerd liggende recente
bossen.

Relatief belang van isolatie versus habitat

Tenslotte is het species pool concept vertaald naar fragmentatie op
landschapsschaal met het oog op de voorspelling en verklaring van
potentiële soortenrijkdom en de evaluatie van huidige soortensamenstelling
in recente bossen. Verbreiding is relatief gezien belangrijk in
vergelijking met habitat. Op basis van Ellenbergwaarden zijn de meeste
fragmenten geschikt voor de meeste soorten, 92 van de 112. Hierbij wordt
niet rechtstreeks rekening gehouden met factoren zoals competitie,
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predatie, etc.... Recente experimenten in recente bos fragmenten bevestigen
op het eerste zicht deze conclusie in die zin dat soorten die sterk
gebonden zijn aan oude bosbestanden toch lijken stand te houden in recente
bossen op voorwaarde dat ze vrijgesteld worden van competitie. Wanneer
soorten binnen een straal van 1000 m worden beschouwd als deze die jonge
bossen kunnen koloniseren binnen een relatief korte tijdsspanne vinden we
gemiddeld 61 soorten.

Op basis van zowel beperkte verbreiding en limiterende habitat condities
zijn recente bosfragmenten in het Brabants studiegebied geschikt bevonden
voor gemiddeld 53 soorten. Aangezien gemiddeld slechts 13 soorten actueel
voorkomen in de onderzochte recente bosfragmenten, resulteert dit in een
verzadigingsgraad van 23 %. Deze graad van onderverzadiging kan te wijten
zijn aan een aantal variabelen die gegroepeerd worden onder de noemer
'internal dynamics' waaronder processen zoals competitie en predatie
vallen. Deze werden in het kader van dit onderzoek niet opgemeten.
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Tot slot

Regionale processen gekaderd in de evolutie van het natuurbehoud:
de toekomst ???

Toen enkele tientallen jaren geleden het natuurbehoud zijn opwachting
maakte in onze contreien, gebeurde dit vanuit de behoefte om een aantal
zeer zeldzaam wordende biotopen te beschermen en te beheren. Hierdoor
groeide een natuurbehoudsvisie in de eerste plaats gericht op het
beschermen van bedreigde natuurwaarden. Aangezien eigendomsrecQt de
grootste zekerheid oplevert voor bescherming op lange termijn, gebeurde dit
door verwerving van natuurgebieden. Eenmaal verworven drong de vraag zich
op hoe deze gebieden te gaan beheren in functie van behoud van die
natuurwaarden. Destijds werd de waarde van een gebied vaak uitgedrukt in
functie van het aantal soorten, vaak gelijkgesteld met de veel ruimere term
biodiversiteit. Onderzoek werd evenals nu uitgeschreven in functie van de
toenmalige behoeften. Hierdoor was tot voor kort ecologisch onderzoek erop
gericht om patronen in soortenrijkdom, soortensamenstelling en individuele
soortspatronen te verklaren in functie van lokale processen.
Onderzgeksresultaten werden teruggekoppeld naar het terreinbeheer dat erop
gericht was om deze lokale processen te beheersen en te manipuleren.
Natuurbeheer had toen ook natuurbeheersing kunnen genoemd worden.

Kortom, de eerste levensjaren van het natuurbehoud zorgden dat door
voortschrijdende verwerving en beheer van natuurgebieden deze als het ware
gefixeerd werden in tijd en ruimte, waardoor verhinderd werd dat ze geheel
of gedeeltelijk verdwenen. Alzo werd een halt toegeroepen aan de teloorgang
van de laatste ons nog resterende waardevolle stukjes natuur.

Naarmate de jaren vorderden begon meer en meer door te dringen dat het
beheer van her en der verspreid liggende natuurterreinen wel eens niet
voldoende zou kunnen zijn om de soortenrijkdom op langere termijn veilig te
stellen, laat staan te verhogen. Ondertussen kunnen we reeds stellen dat
deze gedachte een vaststelling is geworden die meer en meer met
onderzoeksresultaten gestaafd kan worden. Vandaag de dag komen steeds meer
en meer onderzoekers tot het inzicht dat fragmenten in een landschap niet
afzonderlijk kunnen bestudeerd worden, zelfs wanneer deze op het eerste
zicht volledig van elkaar afgeschermd lijken. Onderzoek naar de gevolgen
van ecologische processen op regionale schaal dringen zich dan ook steeds
meer en meer op om bepaalde patronen beter te verklaren. In de praktijk
brengt dit met zich mee dat men zoals men lokale processen in het verleden
heeft leren te beheersen, nu ook regionale processen moeten gereguleerd
kunnen worden om natuur op lange termijn bestaanszekerheid te kunnen
garanderen.

Aangezien regionale processen zich vaak afspelen over zeer grote
oppervlaktes, is men tegenwoordig geneigd om een geconcentreerde
aankooppolitiek te voeren om zo groot mogelijke eenheden natuur in eigendom
te krijgen. Dit biedt de mogelijkheden om een aantal natuurlijke en voor
natuurontwikkeling positief zijnde 'regionale' processen terug te laten
plaatsvinden. Op voorwaarde dat men effectief gebieden kan verwerven
waarbinnen regionale processen volledig kunnen gecontroleerd worden, lijkt
dit voor natuur vandaag de dag zowat de enige manier om aan een lange
termijnvisie natuur te doen. Indien men hier niet in slaagt, dreigt het
natuurbehoud geconfronteerd te worden met twee grote gevaren:

1. Regionale effecten van andere landgebruiksvormen (oa. landbouw,
industrie, huishoudelijke aard), door hetzij fixatie in de bodem, oplossing
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in grond- of regenwater of verontreiniging in de lucht, die op korte maar
misschien ook pas op middellange of lange termijn zullen zichtbaar worden,
met mogelijks enorme gevolgen voor onder andere de gebieden waar wij
natuurbehoudsmensen ons nu op toeleggen.

2. De hoge graad van versnippering of isolatie van natuurgebieden waardoor
diverse vormen van extinctie, te wijten aan genetische erosie of toevallig
habitatverlies, niet langer gecompenseerd wordt door herkolonisatie. Dit
heeft natuurlijk ook een gestage soortenverarming tot gevolg, waarvan we
ons pas zullen bewust worden wanneer over resultaten van lange-termijn
monitoringsprojecten zullen beschikken.

Aangezien het verwerven van dergelijke grote aaneengesloten eenheden natuur
vaak niet realistisch is in Vlaanderen zal daarnaast ook het gebruik van
tussenliggende privé en openbare gronden van cruciaal belang zijn. Deze
gronden zouden als het ware beheerd moeten worden op een manier die
vernietiging en isolatie van overblijvende natuurlijke habitats tot een
minimum herleid. Hier is echter nog een hele weg te gaan om de publieke
opinie te sensibiliseren en een mentaliteitswijziging te bekomen.

Ik zou dan ook willen besluiten met de stelling dat:

Niettegenstaande de overheid een zeer grote bijdrage kan leveren bij het
tot stand komen van een meer natuurlijk functionerend landschap mag dit
zeker niet afgedaan worden als enkel en alleen de taak van de overheid.
Vandaag de dag lijkt dit echter wel zo te zijn en onttrekt het merendeel
van de bevolking zich van zijn verantwoordelijkheden. Daarentegen zou het
inzicht moeten groeien dat het voortbestaan van een min of meer natuurlijk
functionerend landschap eenieders taak en verantwoordelijkheid is en dat
enkel dan het verder dichtslibben en verder versnipperen van het Vlaamse
landschap, met bijhorend verlies aan natuur een halt kan toegeroepen
worden. Meer concreet betekent dit dat iedereen die een stukje van het
landschap in beheer heeft, hetzij groot of klein, de 'keuze' heeft om dit
al dan niet op een natuurlijkere manier in harmonie met het omliggende
landschap uit te voeren. Vanuit een individualistisch standpunt gezien is
hier misschien nog sprake van een 'keuze', in een maatschappelijke context
moeten we misschien stellen dat het eerder ieders 'verantwoordelijkheid'
is.

Enkel dan zullen w~J, nu al te vaak op materiële verrijking en gemakzucht,
gerichtte Vlamingen, ons in de toekomst ook nog buiten onze vier muren
samen thuis kunnen voelen. Want is de natuur niet veruit het enige wat ons
nog met onze medemens verbindt.
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2 Inleiding
Dit onderzoek heeft een dubbele doelstelling. Enerzijds is het de bedoeling
indicatoren en indices af te leiden voor de diversiteit aan hogere planten
in Vlaamse bossen. Anderzijds is het de bedoeling de gevolgen van
fragmentatie voor bosplanten in Vlaamse bossen na te gaan.

In het verleden hebben verschillende studies aangetoond dat
habitatdiversiteit en habitat kwaliteit belangrijke variabelen z~Jn bij de
verklaring van de soortenrijkdom (Harner en Harper 1977,Peterken & Game
1984, Honnay et al. 1998, Nichols et al. 1998). Andere auteurs wijzen op de
vaak aanwezige soort-oppervlakterelatie, hoe groter de bos fragmenten hoe
meer soorten. Dit kan evenwel ook een gevolg zijn van de met de oppervlakte
toenemende habitatdiversiteit (Peterken & Game 1984). Hierdoor zal aan de
habitatvereisten van meer soorten voldaan worden. Nog andere auteurs wijzen
op de relatie tussen fysische processen en de soortenrijkdom die zij
instandhouden (Stork et al. 1997). Uit de relaties tussen soorten en
soortenrijkdom en tussen omgevingsfactoren en soortenrijkdom kunnen
respectievelijk soort- en omgevingsindicatoren voor de soortendiversiteit
afgeleid worden. Om tot indicatoren voor de diversiteit aan hogere planten
in Vlaamse bossen te komen, wordt in de drie belangrijkste
plantengeografische districten (Brabants, Kempisch en Vlaams
plantendistrict) een dataset verzameld. Hierin worden zo veel mogelijk
variabelen betrokken die in aanmerking komen als indicator, of die verband
houden met de soortenrijkdom.

Het voorkomen van plantensoorten kan voor een belangrijk deel verklaard
worden aan de hand van omgevingsfactoren. Deze bepalen de geschiktheid van
een standplaats voor een specifieke soort. Eenmaal de standplaats geschikt,
zal kolonisatie leiden tot een bepaald soortenspectrum of vegetatie. Bij
het bestuderen van verspreidingspatronen van individuele soorten of
vegetatiegemeenschappen is het dus zeer belangrijk de respectievelijke
ecologische vereisten goed te kennen. Eenmaal de standplaatsvereisten
gekend zijn, wordt het potentiële verspreidingsareaal afgeleid. Vermits
echter nooit alle factoren in rekening gebracht kunnen worden zal dit
potentieel verspreidingsareaal steeds een benadering zijn. In realiteit
merkt men echter al gauw op dat nooit alle potentiële standplaatsen bezet
zijn. Sommige geschikte standplaatsen worden namelijk nooit of zeer traag
gekoloniseerd, omdat ze geïsoleerd zijn van andere populaties. Vooral in
sterk gefragmenteerde landschappen speelt isolatie een belangrijke rol.
Vandaar dat in deze studie bijzondere aandacht besteed wordt aan de
gevolgen van fragmentatie.

Het bestuderen van de gevolgen van fragmentatie op de verspreiding van
planten is net zoals veel ecologische vraagstukken een complexe zaak. Het
huidige verspeidingspatroon van soorten is het resultaat van vele
menselijke ingrepen in het landschap. Over de eeuwen heen is er namelijk
een continue verschuiving geweest in de patronen van diverse habitats.
Isolatie moet dus zeker als een dynamisch proces bestudeerd worden.
Bovendien moet isolatie steeds gezien worden in functie van
verbreidingsmogelijkheden van de bestudeerde soorten. Isolatie is met
andere woorden soortspecifiek. Daarnaast bestaat de kans dat eenmaal
kolonisatie optreedt de soort niet competitief genoeg is om te overleven.
Competitie is dus medebepalend voor de overlevingskansen van een soort. Op
lange termijn spelen daarenboven uitzonderlijke omstandigheden als
overstromingen, orkanen, windhozen ed... , een vaak onderschatte rol bij de
verbreiding van dier- en plantensoorten. Deze fenomenen zijn echter zeer

22



uitzonderlijk en bijna nooit gedocumenteerd zodat ze quasi onmogelijk in
rekening te brengen zijn.
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3 Dataverzameling

3.1 Bosfragmenten als inventarisatie eenheden

Voor de verschillende studiegebieden zijn de beschikbare historische
kaarten van 1775 tot nu verzameld. Het bosareaal op de verschillende
historische kaarten is vervolgens gedigitaliseerd en een overlay in
Arc/Info resulteerde in bos fragmenten met een éénduidige voorgeschiedenis.
Deze bosfragmenten vormen de basiseenheden voor het veldwerk.

3.2 Flora inventarisatie

Tijdens het veldwerk werden gegevens verzameld betreffende vegetatie,
structuur en beheer van de bosfragmenten en de eventuele aanwezigheid van
microhabitats.

De bos fragmenten werden systematisch geïnventariseerd op aan- of
afwezigheid van een gelimiteerde soortenlijst, gebaseerd op deze van Tack
et al. (1993). De lijst werd aangevuld met 3 bossoorten (Hypericum
humifusum, Scirpus setaceus en Luzula mul tiflora) en een aantal a"lgemenere
soorten (Cal tha palustris, Carex acuta, ... ) (Bij lage 1). Om de bos fragmenten
zo volledig mogelijk te inventariseren werd, afhankelijk van de bedekking,
in banden op enkele tot een tiental meters afstand van elkaar gelopen. Waar
nodig werd bijkomende aandacht besteed (bosrand, open plekken, beken,
boswegen , ... ) .

In het Brabants plantendistrict werden twee inventarisatierondes uitgevoerd
teneinde zowel voorjaarsbloeiers als najaarssoorten te inventariseren. De
eerste inventarisatieronde duurde van begin april tot eind juni. Gedurende
augustus en september ging een tweede inventarisatieronde door. In het
Kempisch plantendistrict was een duidelijke opdeling in alluviale en niet
alluviale bos fragmenten mogelijk. Tijdens de eerste inventarisatieronde
(april tot mei) werden enkel alluviale bos fragmenten gekarteerd. Aangezien
in de niet-alluviale fragmenten geen voorjaarsflora aanwezig was volstond
hier één inventarisatieronde later in het vegetatieseizoen (juli tot
augustus). In het Vlaams studiegebied werd één inventarisatieronde
uitgevoerd in het voorjaar gespreid over twee jaren. Uit Kirby et al.
(1986) blijkt dat seizoenale verschillen een invloed hebben op de gevonden
abundanties van soorten zoals Anemone nemorosa, maar dat ze veel minder
invloed hebben op het aantal gevonden plantensoorten, waardoor de verdere
verwerking van de gegevens analoog kon gebeuren als in beide voorgaande
studiegebieden.

3.3 Structuurkenmerken

Voor de structuurdiversiteit werd enigszins afgeweken van de in het
projectvoorstel beschreven methode. Deze methode bleek achteraf bekeken te
weinig afgestemd op de planteninventarisatie. De nadelen van de methode
beschreven in het projectvoorstel zijn de volgende. Enerzijds kunnen
bepaalde structuurkenmerken (bv. open plekken) die een duidelijke invloed
kunnen hebben op de kruidvegetatie gemist worden door het nemen van
steekproeven en anderzijds staan gedetailleerde metingen van de
bosstructuur (boomhoogte, boomdiameter, stamtal, grondvlak, ... ) en van de
lichtintensiteit niet in verhouding tot de aan- of afwezigheid van de
plantensoorten op fragmentniveau.
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Daarom werd gezocht naar een methode die gebiedsdekkend was en geschikt was
om de variatie in een groot aantal bos fragmenten te beschrijven. Aan- en
afwezigheden werden genoteerd voor alle bosstructuurkenmerken en andere
kenmerken die een invloed kunnen hebben op de bosplantendiversteit. Voor
een overzicht van de geïnventariseerde structuurkenmerken en de verder in
de tekst gebruikte afkortingen wordt verwezen naar bijlage 2.

3.4 Omgevingsvariabelen

De verzamelde omgevingsvariabelen zijn bodemtextuur, vochttrap en
profielontwikkeling (afgeleid van de bodemkaart), hoogte en helling
(afgeleid van een digitaal terrein model), vroeger bodemgebruik en
isolatie. Deze kenmerken werden per bos fragment afgeleid via een
geografisch informatie systeem. Voor de gebruikte afkortingen en een
volledig overzicht zie bijlage 2.

Op basis van de verschillende historische kaarten werd het historisch
landgebruik bepaald. Naast bos worden grasland, heide en akker
onderscheiden. Aangezien verwacht kan worden dat de intensieve landbouw die
zich na de tweede wereldoorlog heeft ontwikkeld een veel grotere invloed
heeft op de bodem (veralgemeend gebruik van kunstmest en
bestrijdingsmiddelen),' werd een onderscheid gemaakt tussen de ontginningen
voor WOII en na WOII.

De verwerking resulteert in 8 variabelen in de datamatrix: totaal aantal
jaren ononderbroken bos tot 1998, aantal jaren grasland voor WOII, aantal
jaren akker voor WOII, aantal jaren grasland na WOII, aantal jaren akker na
WOII, totaal aantal jaren bos sinds 1775, totaal aantal jaren akker sinds
1775 en totaal aantal jaren grasland sinds 1775. De periodes voor de
respectievelijke landgebruiken werden berekend met de tussenliggende data
van de respectievelijke historische kaarten (zie ook Verheyen et al. 1999).

3.5 Bodemchemische kenmerken

Voor de drie studiegebieden werden 100 fragmenten geselecteerd voor de
chemische bodemanalyses. Binnen elke leeftijdsklasse werden fragmenten met
een zo klein mogelijke interne bodemvariatie (cfr. Bodemkaart van België)
gekozen. Daarenboven werd getracht de staalname zo gelijk mogelijk te
spreiden over fragmenten behorende tot verschillende leeftijdsklassen.

In elk fragment werden vijf mengstalen genomen. Telkens werden de stalen in
het middelpunt en random op vier lijnen tussen 15 m van het middelpunt en
15 m van de rand van het fragment genomen. De marge van 15 m tot het
middelpunt dient om de punten niet te dicht bij elkaar te laten vallen. De
marge van 15 m tot de rand dient om randeffecten te minimaliseren. Indien
de afstand van het middelpunt tot de rand kleiner was dan 30 m werd het
staal in het midden genomen. Kleine reliëfverschillen, rabatten,
boomvoeten, ed... werden bij de staalnames vermeden. Het gaat hier om een
vorm van 'stratified random sampling'. In het projectvoorstel werd het
gebruik van een raster voorgesteld. De huidige methode geeft meer
mogelijkheden voor statistische verwerking en is ook compatibel met de
variatie in fragmentoppervlakte.

Op elk van de 5 geselecteerde punten werd een mengstaal genomen. Een
mengstaal bestaat uit 5 stalen. Deze werden in het midden en volgens de
random bepaalde 4 richtingen (zie hierboven) op 1 m van dit midden genomen.
De stalen werden tussen 0 en 10 cm diepte genomen, na verwijdering van de
strooisellaag. Op elk punt werd tevens een karakterisatie van het hurnustype
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gemaakt (muIl, moder, mor) en werd de dikte van de strooisellaag gemeten.
De stalen werden grondig gemengd, waarna het eigenlijke mengmonster genomen
werd. Deze mengmonsters werden aan de lucht gedroogd, in afwachting op de
analyses.

De bodemstalen werden eerst ovendroog gemaakt (50°C) om vervolgens met een
mortier geplet en gezeefd te worden door een 1,8 rom-zeef. Per staal werden
pH(CaClz), totale stikstof (ppm), plant opneernbaar fosfor (ppm) en
organische stof (%) bepaald, aangezien dit laatste zeer belangrijk is bij
de bodemontwikkeling onder bos. De bepaling van pH(CaClz) geniet steeds
meer voorkeur boven de bepaling van pH(KCI) en pH(HzO). De bepaling van de
pH (potentiometrisch) in een CaClz-oplossing is stabieler en de bekomen
waarde bevindt zich ongeveer een halve eenheid onder de pH in een
wateroplossing (Kaira & Maynard 1991). Volgens deze auteurs benadert
pH (CaClz) het best de situatie in de bodemoplossing onder
veldomstandigheden, doch door anderen wordt dit gegeven dan weer
tegengesproken (Thomas 1996). Beschikbare stikstof (cfr projectvoorstel)
moet bij voorkeur onmiddellijk na de staalname bepaald worden omwille van
microbiële omzettingen (Kaira & Maynard 1991, Mulvaney 1996). Zelfs bij
diepvriesbewaring van de bodemstalen worden aanzienlijke veranderingen van
de concentraties vastgesteld (Mulvaney 1996). De stalen moeten bovendien
binnen een korte tijdsspanne genomen worden gezien de seizoenvariaties. De
onmiddellijke analyse van nitraatstikstof voor alle 1500 (100 fragmenten x
5 mengstalen x 3 gebieden) bodemstalen is niet haalbaar binnen één seizoen
gedurende één jaar. Bijgevolg zal alleen de totale stikstof geanalyseerd
worden. De bepaling van totale stikstof gebeurt met de methode van Kjeldahl
(vochtige oxidatie en stoomdistillatie) (Kaira & Maynard 1991). Fosfor
wordt colorimetrisch bepaald (Kuo 1996) en de hoeveelheid organische
koolstof wordt gemeten volgens de methode van Walkley en Black (snelle
dichromaat oxidatie). Het gehalte organisch materiaal of organisch
stofgehalte wordt afgeleid van de gevonden hoeveelheid organische koolstof.

3.6 Studiegebieden

Vermits de resultaten van het onderzoek toepasbaar moeten zlJn in het
Vlaamse Gewest, werden gegevens verzameld in de drie belangrijkste
plantengeografische districten: Brabants, Kempisch en Vlaams
plantendistrict.

In functie van de doelstellingen waren volgende aspecten van belang bij de
keuze van de studiegebieden:

1. De gebieden moeten een zekere graad van representativiteit hebben voor
het betrokken plantendistrict, dit om de veralgemening van indicatoren en
indices toe te laten.

2. De gebieden moeten aaneengesloten zlJn en talrijke versnipperde bossen
bevatten van verschillende leeftijden om de gevolgen van fragmentatie te
onderzoeken.

Bij het exploratief onderzoek werd gebruik gemaakt van de bodemkaart,
bos kartering en de topografische kaart.
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3.6.1 Brabantss~ (Glabbeek)

Bodemkundig bevindt dit studiegebied zich volledig in de zandleemstreek. In
het noorden grenst het gebied aan het Hageland en in het zuiden aan de
leemstreek. Van west naar oost stroomt de Velpe door het studiegebied. De
meest dominante alluviale bodemseries zijn zeer sterk gleyige gronden 0

lemig materiaal met een reductiehorizont (Afp) en zeer sterk gleyige
leemgronden met reductiehorizont en met textuur B horizont (Afa). Niet
alluviale bodems worden gedomineerd door zwak tot matig gleyige
zandleemgronden met textuur B horizont (Aca en Ada). De overgang tussen
plateau en valleigronden tenslotte wordt gekenmerkt door sterk gleyige
zandleemgronden met sterk gevlekte textuur B horizont (Lhc). Verspreid
komen kleiopduiking voor die als zwak of matig gleyige zware kleigronden
met niet bepaalde profielontwikkeling (Udx) op de bodemkaart zijn
weergegeven.

De hoogteligging varieert vrij sterk en ligt tussen 33 en 85 m TAW. De
helling in de bossen varieert tussen 1 en 16 %, waarbij de grotere
hellingen meestal aangetroffen worden in niet alluviale bosfragmenten die
zich situeren op de talrijke heuvels.

Historisch gezien was de streek zeer bosrijk. Zover we kunnen nagaan aan de
hand van historische kaarten is een continue afname van het bosareaal
merkbaar (i.e. vanaf 1775) (Figuur 3.1). Dit gaat gepaard met een kleinere
gemiddelde bosoppervlakte, meer uitgesproken randeffecten, grotere isolatie
en een lagere connectiviteit. Daarenboven wordt het gebied gekenmerkt door
een uitgesproken landschapsdynamiek, waarbij voortdurend bossen gekapt en
aangeplant geweest zijn (Tabel 3.1 en Tabel 3.2).

Tabe~ 3.1 Oppervlakte uitgedrukt in ha en als percentage van oorspronkelijk
bos dat tussen 2 opeenvolgende historische kaarten verdwijnt, blijft en
bijkomt in het Brabants studiegebied.

Verdwenen Gebleven Bijgekomen
(ha) (% ) (ha) % (ha)

Ferraris - Van der
1100 56,50 847 43,50 155Maelen

Van der Maelen - 1868 444 44,31 558 55,69 134
1868 - 1896 120 17,33 572 82,61 88
1896 - 1937 133 20,16 526 79,73 81
1937 - 1956 101 16,64 506 83,38 32
1956 - 1970 103 19,16 435 80,90 29
1970 - 1982 15 3,23 449 96,76 36
1982 - 1991 34 7,00 452 93,06 58

Ten tijde van Ferraris was 1947 ha van het studiegebied begroeid met bos.
Het grootste aaneengesloten bos was 622 ha groot en de gemiddelde grootte
van de bossen was goed voor 16.4 ha. Wanneer we dit vergelijken met de
actuele toestand zien we dat amper 510 ha bos terug te vinden is met een
gemiddelde oppervlakte van 2.7 ha. Van 1775 tot 1991 is het aantal
bosfragmenten gestegen van 119 naar 188.
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Figuur 3.1 Evolutie van het bosareaal (zwart) in het Brabants studiegebied
(1775(a), 1856 (b), 1896 (c), 1956 (d)).
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Tabe~ 3.3 Overzicht van de bosplanten die teruggevonden worden in 22 hagen
en bomenrijen in het Brabants studiegebied alsook het totaal aantal soorten
per lineair element en de structuur van het lineair element.

Na opdeling in homogene historische bodemgebruikseenheden werden 241
fragmenten met een totale oppervlakte van 276 ha geïnventariseerd. De
grootte van de bosfragmenten varieert tussen 0.1 en 11.4 ha met een
gemiddelde oppervlakte van 1.1 ha.

In het studiegebied is van oudsher geen traditie aanwezig om houtige
lineaire elementen te beheren. Dit is logisch aangezien in het verleden
voldoende hout in de bossen aanwezig was. Een beknopte inventarisatie van
een twintigtal lineaire elementen is weergegeven in Tabel 3.3. Omwille van
het lage aantal echte bosplanten werd geen inventarisatie van alle lineaire
elementen uitgevoerd.

x
x
x

x x
x x x x x x x x

x x
x x x x x x x x x x x

x x
x x x x x x x x x
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Tabe~ 3.2 Verschillende landschapskarakteristieken die een idee geven over

de evolutie van het bosareaal in het Brabants studiegebied.

Historische kaart 1775 1856 1868 1896 1937 1956 1970 1982 1991

Totale oppervlakte bos (ha) 1947 1002 692 660 607 538 464 486 510

Aantal bosfraqmenten * 119 119 109 119 148 134 170 195 188

Gemiddelde opp. bosfraqment (ha) 16,4 8,4 6,4 5,5 4,1 4,0 2,7 2,5 2,7

Maximum opp. bosfraqment (ha) 622 264 66 94 114 113 103 107 118

Totale omtrek bosfraqmenten (km) 213 148 117 122 127 113 121 132 134

Lengte rand (m / ha) 109 147 169 185 210 211 261 271 263

* Met bosfragment wordt een aangesloten bosbes tand bedoeld dat als een
afzonderlijke eenheid op een kaartblad kan worden waargenomen.

De meeste bossen in het studiegebied zlJn loofbossen en hebben enkel Ben
bovenetage die vrij goed gesloten is (>2/3). De meest voorkomende
ontwikkelingsfase is boomhout, maar staakhout en dichtwas komen geregeld in
de onderetage voor. Tegenwoordig worden de meeste bossen als hooghout
beheerd. In 68 fragmenten waren restanten van vroeger hakhoutbeheer
herkenbaar. In zowat de helft van de gevallen was een overgang naar
hooghout in de vorm van middelhout waarneembaar. Rabatten, beken en
grachten zijn de meest voorkomende elementen die variatie brengen in het
bos. De meeste bossen hebben een horizontaal homogene structuur. Bijna de
helft van de bossen wordt gedomineerd door één boomsoort (>80 %). In de
alluviale fragmenten zijn Populus x canadensis (63 %) en Alnus glutinosa
(12 %) de meest voorkomende dominante boomsoorten. Ook in de niet alluviale
bossen is Populus x canadensis nog vaak dominant (26 %), naast Quercus
robur(22%).

Aj uga reptans
Athyrium filix-femina $
Blechnum spi cant $
Bryonia dioica
Chaerophyllum temulum
Cornus sanguinea $
Corylus avellana $
Crataegus laevigata $
Crataegus monogyna

Species
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53
51

Frequentie (%)Species
Viburnurn opulus
Scrophularia nodosa

89
84

Frequentie (%)
Rubus fruticosus collo
Sambucus nigra

Species

Tabel 3.4 Procentuele frequentie van de 20 meest voorkomende soorten in het
Brabants studiegebied (n = 241)

Bij de zeer zeldzame soorten (Tabel 3.5) zijn opvallend meer oud-bosplanten
(12/20). Deze groep van bosplanten is duidelijk sterk bedreigd in de
huidige bossen. Drie van de 20 soorten zijn ook opgenomen in de lijst van
bedreigde plantensoorten (Cosyns et al. 1994).

De fragmenten bevatten gemiddeld 8 boomsoorten en maximum 17. Het aantal
bosplantensoorten (Tack et al. 1993) varieert tussen 0 en 56 met een
gemiddelde van 22 soorten. Bosfragmenten zonder bosplantensoorten worden
intensief begraasd. In totaal werden 133 soorten waargenomen. Voor een
volledig overzicht van de frequenties van alle soorten in het studiegebied
wordt verwezen naar bijlage 4. Zes van de 20 meest voorkomende soorten
(Tabel 3.4) worden in de literatuur vermeld als oud-bosplanten, d.w.z.
sterk beperkt in hun voorkomen tot oude bossen (onafgebroken bos sinds
Ferraris) (Hermy 1994, Honnay et al. 1998).

Cytisus scoparius x x
Descharnpsia flexuosa $ x
Dryopteris dilatata x x
Dryopteris filix-rnas x x x x x
Epilobiurn angustifoliurn x x x x x x x
Frangula alnus x x
Geurn urbanurn x x
Hedera helix x x x x x x x
Hieraciurn umbella turn x x
Hurnulus lupulus x x x
Ilex aquifolium x x x
Lapsana communis x x x x x x x x x
Lonicera periclymenurn $ x
Poa nernoralis $ x x x x x
Polygonaturn multiflorurn $ x
Prunus spinosa x x x
Pteridiurn aquilinurn $ x
Ribes rubrurn x x x
Rosa canina x
Rubus fruticosus collo x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sambucus nigra x x x x x x x x x x x x x x x
Scirpus sylvaticus x
Scrophularia nodosa x x x x x x x
Stachys sylvatica x x x x x x x x x x
Stellaria holostea x x x x
Teucriurn scorodonia $ x x x x

Totaal 7 11 11 8 10 4 5 3 3 2 10 3 7 4 12 5 7 14 8 7 11 3

Structuurkenmerken
holle weg x x
langs gracht x x x x x x x x x x
op talud x x x x x
bomenrij x x x x x x x x x x x x
haag x
oude bosrand x x x

$ oud-bosplanten naar Herrny 1994 en Honnay et al. 1998.
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$ Oud-bosplanten naar Hermy 1994 en Honnay et al. 1998.
': Bedreigde soort naar Cosyns et al. 1994.

3.6.2 Kmtpisch studiegebie1 (Furnhout)

3
3
3
3
3
4
4
4
4
4

51
49
48
46
45
42
41
41

Frequentie

Lonicera periclymenum $
Stellaria holostea
Anemone nemorosa $
Geum urbanum
Dryopteris filix-mas
Lapsana communis
Athyrium filix-femina $
Poa nemoralis $

Species
Fragaria vesca $
Hyacinthoides non-scripta $
Mercurialis perennis $
Potentilla erecta
Vaccinium myrtillus $
Hypericum pulchrum $
Melica uniflora' $
Molinia caerulea
Ranunculus auricomus $
Scirpus setaceus

73
72
67
66
61
57
57
57

1
1
1
1
1
1
1
1
2
2

Frequentie

$ oud-bosplanten naar Hermy 1994 en Honnay et al. 1998.

Crataegus monogyna
Corylus avellana $
Hedera helix
Galeopsis tetrahit
Ribes rubrum
Polygonatum multiflorum $
Stachys sylvatica
Ranunculus ficaria

Het Kempisch studiegebied ligt volledig in de zandstreek. Variatie in bodem
wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door drie beken (Holle Beemdenbeek, Platte
beek en de Aa) die van noord naar zuid door het studiegebied vloeien. De
meest voorkomende niet alluviale bodemseries in het studiegebied zijn droge
tot matig droge zandbodems met diepe antropogene humus A horizont (Zbm en
Zem) en matig droge tot matig natte zandgronden met een duidelijke humus
en/of ijzer B horizont (Zeg en Zdg). Een derde kleinere categorie droge
gronden omvat de niet gedifferentieerde duinen (X). Alluviale bodems
bestaan uit natte tot zeer natte gronden op lichte zandleem (Pfp). Vaak
zijn varianten met een dikke humeuze bovengrond aangeduid op de bodemkaart.
Plaatselijk zijn in de valleien gronden op venig materiaal (V) en
veensubstraten op geringe of matige diepte (v) terug te vinden.

Tabe~ 3.5 Frequenties van de 20 minst voorkomende soorten in het Brabants
studiegebied (n = 241)

De topografische ligging varieert tussen 14 en 16 m TAW. Hoogteverschillen
en hellingsgraden worden voor dit studiegebied dan ook niet nader in
rekening gebracht.

Een overzicht van de historische evolutie in het bosareaal is weergegeven
Figuur 3.2. Tabel 3.7 en Tabel 3.8 geven de bijhorende veranderingen in een
aantal afgeleide landschapskarakteristieken.

Bij de minst voorkomende soorten in het studiegebied (Tabel 3.5) bevinden
zich 12 oud-bosplanten en ook drie bedreigde soorten (Cosyns et al. 1993).

Species
Carex demissa
Equisetum sylvaticum' $
Equisetum telmateia $
Hieracium umbellatum
Melampyrum pratense $
Solidago virgaurea $
Allium ursinum $
Cardamine amara
Crepis paludosa'
Polygonum bistorta
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Figuur 3.2 Evolutie van het bosareaal (zwart) in het Kempisch studiegebied.
(1775(a), 1856 (b), 1885 (c), 1999 (d)).



Uit deze tabel kan besloten worden dat :

44 bosplanten uit de lijst komen voor in de lineaire elementen.

19 soorten komen in meer dan 10 % van de lineaire elementen voor. Hierbij
zitten 5 oud-bosplanten.

4

121

12
10

21

6

52

4

54

Frequentie

Oorspronkelijk was deze streek zeer arm aan bossen. Ten tijde van Ferraris
was in het studiegebied slechts 373 ha bebost verdeeld over amper 10
bos fragmenten. De beboste oppervlakte bereikte zijn maximum rond 1885 met
679 ha. Dit was het gevolg van beplanting van met naaldhout ten behoeve van
de mijnbouw. Toponiemen als 'Zandhoevenheide' en 'Lammerheide' herinneren
hier nog aan.

Athyrium filix-femina $

Betuia sp.
Calluna vulgaris $

Carex remota
Clematis vitalba
Convallaria majalis $

Corylus avellana $

Crataegus monogyna
Cytisus scoparius

Van de bossen ten tijde van Ferraris blijft in de streek één groot bos
over, 'het Gierls bos'. Dit bos behelst het grootste deel van de totale
beboste oppervlakte in 1775. In tegenstelling tot het Brabants studiegebied
waar oude en jonge bossen verspreid door elkaar voorkwamen, hebben we hier
te doen met één zeer groot oud bos waar verschillende jongere bossen
gefragmenteerd rond liggen. Het Gierls bos situeert zich in het noorden van
het studiegebied en het is in dit bos dat de twee meest oostelijk gelegen
beken ontstaan. Beide hebben hun confluentiepunt in het zuiden van het
studiegebied. Binnen het Gierls bos bevindt zich zowel een alluviaal als
een niet alluviaal deel. Aangezien het merendeel van de recente
bos fragmenten verder dan 1 km van het Gierls bos liggen, is het echter niet
zeker of het een bron voor kolonisatie is geweest voor de recenter
aangeplante bosfragmenten. Aangezien kolonisatie van bosplanten slechts
binnen zeer beperkte afstanden plaats heeft, lijkt dit op het eerste zicht
onw~arschijnlijk.

Soort

De vraag dringt zich dan echter op als oude bosfragmenten geen potentiële
kolonisatiebron geweest zijn, waar komen de bosplanten in de recente
aanplantingen dan vandaan? Een mogelijkheid is dat de soorten overleeft
hebben in hout kanten en andere ruigere landschapselementen. Een overzicht
van de gevonden soorten in 198 geïnventariseerde hout kanten in het
studiegebied is weergegeven in Tabel 3.6.

Globaal komen niet zo veel soorten in de lineaire elementen voor en
niettegenstaande 132 lineaire elementen langs een gracht gelegen zijn
ontbreken.quasi alle alluviale soorten.

Tabe~ 3.6 Frequentie van de bosplanten die teruggevonden worden in 198
hagen en bomenrijen in het Kempisch studiegebied (Van Gossum 2000).

15 oud-bosplantensoorten komen voor in de lineaire elementen. De meest
frequente soorten zijn Corylus avellana, Deschampsia flexuosa, Lonicera
periclymenum, Polygonatum multiflorum en Pteridium aquilinum.
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Tabe~ 3.7 Oppervlakte uitgedrukt in ha en als percentage van oorspronkelijk
bos dat tussen 2 opeenvolgende historische kaarten verdwijnt, blijft en
erbij komt voor het Kempisch studiegebied.

Een bijkomende moeilijkheid in het Kempisch studiegebied is de aanplanting
van recente naaldhoutaanplantingen. Vaak zijn deze naaldhoutaanplantingen
omringd door een loofhoutsingel welke mogelijk restanten zijn van oude
hout kanten omheen vroegere akkers. Aangezien deze niet afzonderlijk
geïnventariseerd zijn, is het moelijk om eenduidig de leeftijd van deze
bossen te bepalen.

In vergelijking met het Brabants district is de hoeveelheid bos die
gebleven is tussen twee opeenvolgende kaarten veel groter. Dit heeft
waarschijnlijk ook wel te maken met het feit dat het bosareaal toegenomen
is in plaats van afgenomen zoals in het Brabants plantendistrict. Op de
laatste kaarten is een stagnatie van de bosuitbreiding waar te nemen.

34
203.2

Bijgekomen
(ha)%

77289.4

Gebleven
(ha)

1
95
9

12
17
20
95
30
1

2

1
1

39

13

1
51

4

1
29
26
7

1

39
18
1

170

59
56

1

4

4
108
2

21
7

184.0 23

Verdwenen
(ha) (%

Ferraris - Van der

Descha~sia cespitosa $

Descha~sia flexuosa $
Dryopteris carthusiana $

Dryopteris dilatata
Dryopteris filix-mas
Epilobium angustifolium
Frangula alnus
Hedera helix
Hieracium murorum $

Hieracium sp.
Hieracium umbellatum
Holcus mollis
Humulus lupulus
Ilex aquifolium
Listera ovata $
Lonicera periclyrnenurn $
Maianthemum bifolium $

Osmunda regalis $

Polygonatum multiflorum $

Populus tremula
Prunus avium
Prunus spinosa
Pteridium aquilinum $

Ribes nigrum
Rosa sp.
Rubus fruticosus collo
Salix sp.
Sambucus nigra
Scrophularia nodosa
Silene dioica
Solanum dulcamara
Sorbus aucuparia
Vaccinium myrtillus $

Viburnum opulus
Viola riviniana/reichenbachiana $



Maelen
Van der Maelen - 1885 119.3 24 373.2 76 305.6
1885 - 1928 165.7 25 513.1 75 137.7
1928 - 1961 262.2 40 388.6 60 107.7
1961 - 1970 34.4 7 461. 9 93 92.6
1970 - 1985 16.9 3 537.7 97 94.4
1985 - 1998 62.0 10 570.0 90 14.6

Niettegenstaande het Kempisch studiegebied een totaal andere historische
evolutie heeft gekend, is de grootte orde van de actuele
landschapskarakteristieken vergelijkbaar. Het aantal bosfragmenten en de
gemiddelde oppervlakte van de huidige fragmenten is vergelijkbaar. De
evolutie in maximum oppervlakte is wel enigszins anders, maar dit is te
wijten aan enkele uitzonderingen.

Na opdeling in bosfragmenten met een uniform historisch bodemgebruik werden
in het Kempisch plantendistrict 251 fragmenten geïnventariseerd gelegen op
drie kaartbladen van de topografische kaart nl. 16-3 (LilIe), 8-7 (Beerse)
en 8-8 (Turnhout).

Tabe~ 3.8 Verschillende landschapskarakteristieken die de evolutie van het
bosareaal in het Kempisch studiegebied beschrijven.

Historische kaart 1775 1856 1885 1928 1961 1970 1985 1998

Totale oppervlakte bos (ha) 373 493 679 651 496 555 632 584

Aantal bosfragmenten * 10 98 66 70 123 151 199 180
Gemiddelde opp. bosfragrnent (ha) 37.3 5.0 10.3 9.3 4.0 3.7 3.2 3.3
Maximum opp. bosfragrnent (ha) 335 278 306 323 234 249 245 242
Totale omtrek bosfragrnenten (km) 21 82 85 77 98 122 150 134

Lengte rand (In / ha) 55 166 125 119 197 219 237 230

* Met bosfragment wordt een aangesloten bosbes tand bedoeld dat als een
afzonderlijke eenheid op een kaartblad kan worden waargenomen.

De geïnventariseerde oppervlakte bedekt 217 ha. Gemiddeld waren de
geïnventariseerde fragmenten 0.86 ha groot met een minimum oppervlakte van
0.5 ha en een maximum van 5.8 ha (twee uitschieters niet in rekening
genomen van respectievelijk 11.2 en 23.6 ha).

Een opmerkelijk verschil met het Brabants studiegebied is het voorkomen van
grote oppervlaktes naaldhout. In grote lijnen zijn deze aanplantingen
beperkt tot de niet-alluviale delen, terwijl loofhout meer voorkomt in de
alluviale delen van het gebied en ook wel verspreid elders. Van de
geïnventariseerde bosfragmenten behoren er 73 tot naaldhoutbestanden (69
ha), 139 tot loofhout (79 ha) en 40 tot gemengde bestanden (68 ha) (bron:
topografische kaart en bosinventarisatie) . De meeste fragmenten hebben een
dichte kroonsluiting (>2/3) en ongeveer de helft heeft enkel een
bovenetage. Quasi alle bossen hebben een homogene horizontale structuur.
Spontane verjonging treedt in de niet-alluviale bossen niet op en ook in de
alluviale fragmenten komen kiemplanten zelden voor. Oude bomen ontbreken
nagenoeg in alle fragmenten. De dominante beheersvorm is hooghout ,
middelhout en hakhout zijn zeer slecht vertegenwoordigd, slechts 17
fragmenten. Microhabitats die tot een hogere soortenrijkdom leiden zijn
grachten, rabatten en beken.

De Kempische bossen hebben gemiddeld 6 boomsoorten. Dominante soorten in
het studiegebied zijn voor de alluviale bossen Populus x canadensis (47 %)
en Alnus glutinosa (22 %) en voor de niet-alluviale bossen Picea abies (27
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%), Pinus nigra (28 %) en P. sylvestris (24 %). Het aantal
bosplantensoorten (Tack et al. 1993) varieert tussen 1 en 47 soorten met
gemiddeld 15 soorten per fragment. In totaal werden 139 soorten uit de
geïnventariseerde lijst aangetroffen (Bijlage 4). Tabel 3.9 geeft de
procentuele frequentie van de 20 meest voorkomende soorten in de
geïnventariseerde bossen weer. Hierbij zijn zes oud-bosplantensoorten
(sensu Hermy 1994 en Honnay et al. 1998). Lonicera periclymenum, Corylus
avellana en Polygonatum multiflorum zijn gemeenschappelijke oud-bosplanten
met het Brabants plantendistrict (Tabel 3.4). Voor het Kempisch
studiegebied kunnen we echter moeilijk over oud-bosplanten spreken
aangezien de meeste fragmenten zeer recent zijn. Slechts enkele fragmenten
zijn onafgebroken bos geweest sedert 1775 en de gemiddelde leeftijd van
alle fragmenten is slechts 53 jaar.

Tabel 3.9 Procentuele frequentie van de 20 meest voorkomende soorten in het
Kempisch studiegebied (n = 251) .

Species Frequentie (%) Species Frequentie (%)

Rubus fruticosus coll. 91 Ranunculus ficaria 39
Galeopsis tetrahi t 80 Lysimachia vulgaris 39
Sambucus nigra 76 Polygonatum multitlorum $ 38
Humulus lupulus 58 Adoxa moschatellina $ 38
Lonicera periclymenum $ 58 Viburnum opulus 37
Dryopteris dilatata 54 Moehringia trinervia 35
Frangula alnus 48 Solanum dulcamara 33
Corylus avellana $ 44 Deschampsia flexuosa $ 31
Hedera helix 40 Epilobium angustifolium 29
Dryopteris carthusiana $ 39 Ribes rubrum 27

$ oud bosplanten naar Hermy 1994 en Honnay et al. 1998.

Bij de zeer zeldzame soorten die in het studiegebied voorkomen behoren
opnieuw veel soorten tot de groep van de oud-bosplanten (10/20). Dit
bevestigt de kwetsbaarheid (zeldzaamheid) van deze groep bosplanten. Drie
soorten behoren tot de categorie van bedreigde plantensoorten (Cosyns et
al. 1994).

Tabel 3.10 Frequenties van de 20 minst voorkomende soorten in het Kempisch
studiegebied (n = 251).

Species Frequentie Species Frequentie
Alliaria petiolata 1 Oxalis acetosella $ 3
Euonymus europaeus 1 Polygonum bistorta 3
Galium odorata $ 1 Polypodium vul gare 3
Myrica gale 1 Stellaria hol os tea 3
Thelypteris palustris

.
1 Cornus sanguinea $ 4

Vinca minor $ 1 Luzula multiflora 4
Chaerophyllum temulum$ 2 Potentilla ereeta 5
Chrysosplenium alternifolium' $ 2 Calluna vulgaris $ 6
Milium effusum $ 2 Osmunda rega'lis $ 6
Crepis paludosa

.
3 Blechnum spi cant $ 7

$ Oud-bosplanten naar Hermy 1994 en Honnay et al. 1998.
': Bedreigde soort naar Cosyns et al. 1994
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3.6.3 Vlaams plttntendist:rict (Lokeren)

Het Lokerse studiegebied is gelegen op de grens met de Moervaartdepressie
en het hoger gelegen deel van de Centrale Vlaamse vallei en het wordt ten
noorden van west naar oost doorkruist door de rivier de Zuidlede. Het
gebied behoort bodemkundig volledig tot de noordelijke zandstreek en meer
bepaald tot de Vlaamse vallei. De gronden in het westelijk deel van het
studiegebied (ten zuiden van de Zuidlede) zijn voornamelijk matig natte tot
natte lemige zandgronden (P-textuur) en licht zandleemgronden (S-textuur)
met een B horizont of zonder profielontwikkeling. In het oostelijk deel van
het studiegebied (ten oosten van de Zuidlede en erboven) komen natte en
sterk gleyige zandleem en kleigronden voor, zonder profielontwikkeling.
Zandgronden komen voor in het oostelijk deel onder zeer oude bossen.
Veengronden komen voor in het studiegebied op een oude afgedamde arm van de
Zuidlede. In respectievelijk 59% en 57% van de fragmenten is de
bodemtextuur licht zandleem (P-textuur) en lemig zand (S-textuur). 8% van
de fragmenten heeft een venige ondergrond en 7% van de fragmenten heeft een
mergel substraat. De meeste bodems zijn matig nat tot nat en hebben
vochttrappen (d) en (e). 91% van de bodems vertoont geen
profielontwikkeling (p), de overige hebben een profielontwikkeling met
duidelijke humus en/of ijzer B-horizont (b) of een profielontwikkeling (g).
Het huidige studiegebied is dus voornamelijk gelegen op· lichte zandleem en
lemige zandgronden. Een uitbreiding van deze studie zou erin bestaan
eveneens de beboste zandgronden in de Vlaamse vallei grondig te bestuderen.

De hoogteligging in het studiegebied varieert van 3.5 tot 5 m TAW,
hoogteverschillen en hellingsgraden worden daarom verder in dit onderzoek
niet opgenomen.

Omwille van de uitzonderlijke breedte wordt de Moervaartdepressie tot de
associatie van alluviale gebieden gerekend (Tavernier en Maréchal, 1958).
De depressie is opgebouwd uit veen- en mergelgronden met een horizontaal
dek van zand- leem- en kleigronden. Ze vertonen geen profielontwikkeling,
zijn matig tot zeer nat en rusten op een zand, mergel (moeraskalk) of veen
substraat. Vermits het oude Heirnisse bos gedeeltelijk gelegen is in deze
Moervaartdepressie en hierdoor een zeer grote verstoring gekend heeft, werd
dit bos niet in de inventarisatie opgenomen. Het is immers de bedoeling om
een zo representatief mogelijk studiegebied af te lijnen. De
Moervaartdepressie is op de kaarten van Ferraris duidelijk te herkennen als
een drassig meersgebied met enkele kleinere boscomplexen. Het gebied onder
de Zuidlede was reeds in 1775 in cultuur gebracht. Het vroegere
meersengebied is door een uitgebreid grachtenstelsel eveneens in cultuur
gebracht en is een vruchtbaar landbouwgebied geworden door de vermenging
van gyttja (moeraskalk) met de bovenliggende laag (Van Eetvelde 1995). Deze
moeraskalk bevat 50-95% CaC03 en is een biogene afzetting (veen, mergel)
van laatglaciale ouderdom (Sander et al. 1990).

In het studiegebied zijn nog ettelijke verspreide bossen aanwezig die reeds
ten tijde van Ferraris bos waren. Voornamelijk deze bossen gelegen op de
zandige donken in het studiegebied. Vermits de fragmenten aan de ganse
noordelijke grens van het studiegebied vroeger meersen geweest zijn en ook
nu nog voornamelijk ingenomen zijn door meersen en akkers, is er
waarschijnlijk geen kolonisatie van soorten geweest vanuit het noorden. De
meest voor de hand liggende bronnen voor kolonisatie van de jonge bossen in
het studiegebied zijn de oude bossen die verspreid tussen deze jonge
fragmenten gelegen zijn. Veel jonge bossen in het studiegebied zijn met
populieren aangeplant of worden als griend beheerd (foto's 1 tot 5). Foto 5
toont de stobbe van de afgezette wilgen in een al oudere griend.
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1.

De meeste bossen in het studiegebied z~Jn loofbossen met een kroonsluiting
van meer dan 2/3 en waar boven- en nevenetage voornamelijk een homogene
horizontale structuur hebben. Hooghout is de meest voorkomende beheersvorm
gevolgd door hakhout en middelhout. Er zijn veel restanten van essenhakhout
aanwezig, voornamelijk in de oudere bestanden van na WOII (foto 6). 74% van
de bestanden waar essen in voorkomen zijn oudere bossen (van de periode na
1948). De gemiddelde leeftijd van de fragmenten is 93 jaar. De meest
teruggevonden microhabitats die de soortenrijkdom beïnvloeden zijn grachten
en rabatten en er komen meestal 1 à 2 ontwikkelingsfasen voor met opvallend
weinig natuurlijke verjonging.

Figuur 3.3 Grienden (1-5) en oud essenbos in het Vlaamse studiegebied (6).

In totaal werden 168 bosfragmenten geïnventariseerd wat overeenkomt met een
totale oppervlakte van 140.3 ha, met een gemiddelde van 0.8 ha, een
minimum van 0.09 en een maximum van 5.4 ha. Ze bevatten gemiddeld 7
boomsoorten met een minimum van 1 en een maximum van 11. Bosplanten die het
meest voorkomen zijn in dalende volgorde: Rubus spp. (157) Galeopsis
tetrahit (125), Moehringia trinervia (113), Geum urbanum (109) en Hulmulus
lupulus (108). De meest voorkomende boomsoort is Populus x canadensis (131
fragmenten), gevolgd door Salix spp. (118), Alnus glutinosa (102), Quercus
robur (91), Fraxinus excelsior (82) en Betula spp. (68). Het aantal
bosplanten en bomen naar Tack et al. (1993) bedraagt 71 en varieert per
fragment van 1 tot 30 met een gemiddelde van 12. Voor een lijst van de
waargenomen soorten wordt verwezen naar bijlage 1. Tabel 3.11 geeft de
procentuele frequenties van de 20 meest voorkomende soorten en Tabel 3.12
geeft de procentuele frequenties van de 20 minst voorkomende soorten.
Lonicera periclymenum is een oud-bosplant die ook veel in het Brabants
studiegebied voorkomt.

Waarschijnlijk werden en/of worden de grienden ingeschakeld bij de
ontwatering van het gebied.
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Tabe~ 3.11 Procentuele frequentie van de 20 meest voorkomende soorten in

. het Vlaams studiegebied (n = 168)
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3.6.4 Flaristische rwgelijkmg tussen het Brabants enKunpisch plantendistrict

Tabel 3.13 Overzicht van de meest voorkomende soorten met een specifieke
voorkeur voor het Brabants of Kempisch studiegebied.

1
1
1
1
1
1
1
1
1

frequentie
(i)

42
37
35
34
33
32
31
30
29
29

frequentie
(i)

Soorten

Scirpus sylvaticus
Silene dioica
Teucrium scorodonia$
Ceratocapnos claviculata *
Ilex aquifolium
Luzula multiflora
Maianthemum bifolium $
Ornithogalum umbellatum
Torilis japonica

Ribes rubrum
Ranunculus ficaria
Listera ovata $
Lonicera periclymenum $
Dryopteris dilatata
Eupatorium cannabinum
Lysimachia nummularia
Crataegus monogyna
Lapsana communis
Calamagrostis canescens

Soorten

1

2
2
2
2

2
1
1

frequentie
(i)

frequentie
(i)
93
87
74
67
65
64
59
57
56
44

$ Oud-bosplanten naar Hermy 1994 en Honnay et al. 1998.
': Bedreigde soort naar Cosyns et al. 1994

A B

'* Voorkeurs '* IVoor keurs
district district

Arum maculatum $ 100 Brabants Alliaria petiolata 95 IBrabants
Rosa canina 100 Brabants Stellaria holostea 95 Brabants
Rubus caesius 100 Brabants Chaerophyllum temulum 93 Brabants

Luzula sp.
Hypericum quadrangulum
Lamium galeobdolon $

Pteridium aquilinum $

Er komen zeer weinig oud-bosplanten voor in het Lokerse studiegebied. De
weinige oud-bosplanten zijn daarenboven terug te vinden bij de weinig
voorkomende soorten (7/20). Hier zijn ook 3 zeldzame plantensoorten
aanwezig waarvan er 1 een oude bosplant is.

Per soort werd een Chi 2 -test uitgevoerd en aanvullend hierop werd een
getrouwheidsmaat berekend op basis van het verschil in voorkomen van de
soort in beide districten ten opzichte van het totale aantal waarnemingen
(1). Deze laatste maat is in het bijzonder nuttig voor zeer lage
frequenties waar toch geen statistisch betrouwbare uitspraak kan gedaan
worden. Combinatie van beide geeft het meest volledige beeld (Bijlage 4).

Tabel 3.12 Procentuele frequentie van de 20 minst voorkomende soorten in
het Vlaams studiegebied (n = 168)

Soorten

Senecio sp.
Carex sylvatica $
Chaerophyllum temulum
Deschampsia cespitosa $

Soorten

Rubus sp.
Sambucus nigra
Galeopsis tetrahit
Moehringia trinervia
Geum urbanum

. Humulus lupulus
Scrophularia nodosa
Filipenduia ulmaria
Viburnum opulus
Carex acutiformis



J

Carex sylvatica $ 100 Brabants Crataegus monogyna 90 Brabants
Ceratocapnos claviculata' 100 Kempisch Cornus sanguinea $ 90 Brabants
Torilis japonica 100 Brabants Molinia caerulea 88 Kempisch
Rurnex sanguineus 100 Brabants Euonymus europaeus $ 88 Brabants
Carex elongata 100 Kempisch Luzula multiflora 80 Brabants
Senecio ovatus 100 Brabants Vinca minor $ 78 Brabants
Crataegus laevigata $ 100 Brabants Epipactis helleborine 78 Brabants
Scrophularia auriculata 100 Brabants Prunus spinosa 77 Brabants
Bryonia dioica 100 Brabants Stachys sylvatica 77 Brabants
Carex elata 100 Kempisch Lamium galeobdolon $ 76 Brabants
Carex pseudocyperus 100 Kempisch Oxalis acetosella $ 74 Brabants
Senecio viscosus 100 Kempisch Cirsium oleraceurn 71 Brabants
Calamagrostis epigeios 100 Brabants Milium effusum $ 71 Brabants
Cruciata laevipes 100 Brabants Poa nemoralis $ 69 Brabants

Ranunculus auricomus$ 65 Kempisch
Carex pilulifera$ 65 Brabants
Ribes nigrum 65 KelllPisch

$ Oud-bosplanten naar Hermy 1994 en Honnay et al. 1998.
': Bedreigde soort naar Cosyns et al. 1994

~ _ abs (freq brabant - freq turnhout) *100
Totaal

Opmerkelijk is dat 57 soorten slechts in een van beide districten werden
aangetroffen. Vaak gaat het echter om soorten die slechts enkele malen zijn
aangetroffen. In Tabel 3.13 zijn de soorten die slechts in één van beide
plantendistricten voorkomen en een frequentie groter dan 10 hebben,
weergegeven (A) als soorten die een getrouwheidsmaat (*) groter dan 65
hebben, maar die in beide plantendistricten voorkomen(B). Tenslotte is het
voorkeursdistrict eveneens weergegeven.

Opvallend is dat slechts één oud-bosplant specifiek is voor het Kempisch
plantendistrict nl. Ranunculus auricomus. Mogelijks heeft dit te maken met
de beperkte hoeveelheid bos in het verleden.
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4 Data verkenning
Tijdens het veldwerk waren zowel in het Brabants, het Kempisch als het
Vlaams studiegebied grote verschillen merkbaar tussen de bosfragmenten. In
Brabant en Turnhout was er een duidelijk verschil tussen alluviaal en niet
alluviaal gelegen fragmenten, in Lokeren was er een veel minder duidelijk
onderscheid tussen fragmenten op zwaardere en lichtere bodems. Daarom werd
in de verkennende analyse de homogeniteit of heterogeniteit van de
verzamelde vegetatiegegevens onderzocht evenals de onderliggende
ecologische processen.

4.1 Verkennende analyse

4.1.1 C7~s~

Met het fortranprogramma TWINSPAN werden de vegetatiegegevens
geclassificeerd en samengevat in een beperkt aantal vegetatietypes. De
splitsing van de opnamen in verschillende groepen of vegetatie-eenheden
komt tot stand door een hiërarchische, divisieve clustermethode, die
telkens het resultaat is van drie opeenvolgende ordinaties, die gebaseerd
zijn op correspondentie-analyse of 'reciprocal averaging'. Voor een meer
gedetailleerde beschrijving wordt verwezen naar de literatuur (Jongman et
al. 1987, Hill 1979a).

Vervolgens is op basis van deze TWINSPAN-analyse een opdeling gemaakt in
soortengroepen op basis van een Chi 2 -test.

4.1.2 Detrent.1«1 ClJrrespondentie Analyse

Vervolgens zijn de vegetatiegegevens onderworpen aan een DCA (Detrended
Correspondence Analysis) met het fortranprogramma CANOCO. Op basis van dit
ordinatie-algorithme worden theoretische assen berekend die de variatie
binnen de vegetatiegegevens maximaal verklaren. Deze multivariate techniek
veronderstelt in tegenstelling tot PCA geen continue variabelen en lineaire
responscurven, maar is zeer geschikt voor de verwerking van 1/0 variabelen.
DCA gaat uit van een unimodale respons curve van de soorten. Ook voor deze
analyse wordt voor een diepgaandere bespreking verwezen naar de literatuur
(HilI 1979b).

Vermits de soortensamenstelling onrechtstreeks een weerspiegeling is van de
belangrijkste onderliggende ecologische relaties is het zinvol om aan de
belangrijkste assen afgeleid uit de ordinatie een ecologische interpretatie
toe te kennen. Een statistisch betrouwbare interpretatie voor de assen kan
men vinden door correlaties te berekenen tussen de opnamescores op de assen
en de verschillende omgevingsvariabelen. Sterk met de assen gecorreleerde
variabelen wijzen op een groot belang voor de verklaring van variatie in de
soortensamenstelling. Voor niet-normaal verdeelde omgevingsvariabelen, zal
een 'Spearman rang correlatie' berekend worden (SPSS Inc. 1999) voor de
continue data. De correlaties met ordinale data en 0/1 variabelen worden
bekeken via Mann Whitney U-testen.
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4.2 Resultaten

Hierna volgen de resultaten van zowel de TWINSPAN-analyse als de Detrended
Correspondence Analyse voor de drie studiegebieden.

4.2.1 Brahcrnts~

bos types van de fragmen ten in het
De binaire nummering is deze van de
het aantal fragmenten per type

Op het tweede niveau wordt de alluviale groep (*0) opgesplitst in een groep
(*00) zonder differentiërende soorten met als preferentiële soorten Carex
acutiformis, Scirpus sylvaticus, Scrophularia auriculata en Torilis

totale dataset
(239)

cdil
1
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In het totaal werden 239 bos fragmenten weerhouden waarin 134 soorten
aanwezig zijn. Twee fragmenten bevatten enkel houtachtige soorten, maar
geen kruidachtigen uit de geïnventariseerde lijst (intensief begraasde
bossen). Een overzicht van de opeenvolgende opsplitsingen is weergegeven in
Figuur 4.1 en de bijhorende synoptische tabel (Tabel 4.1).

Op het eerste niveau wordt de dataset in twee ongeveer gelijke groepen
opgedeeld. De eerste groep (*0) telt 138 opnamen en heeft als
differentiërende soorten Ranunculus ficaria, Stachys sylvatica en
Filipendula ulmaria. Alle drie de soorten zijn zeer typisch voor vochtige,
vrij voedselrijke bossen. De tweede groep (*1) telt 101 bos fragmenten en
heeft als differentiërende soorten Teucrium scorodonia en Holcus mollis.
Deze fragmenten zijn duidelijk op veel drogere en voedselarmere
standplaatsen gelegen. Andere preferentiële soorten voor deze laatste groep
(*1) zijn Carex pilulifera, Convallaria majalis, Digitalis purpurea,
Epilobium angustifolium, Frangula alnus, Ilex aquifolium, Luzula pilosa en
Pteridium aquifolium. Op Figuur 4.4 is de ligging van de alluviale (*0) en
niet-alluviale bosfragmenten (*1) weergegeven.

Figuur 4.1 Hiërarchische opdeling in
Brabants studiegebied volgens TWINSPAN.
TWINSPAN-output. Tussen haakjes is
weergegeven.



japonica. Deze groep bevat duidelijk een beperkter aantal en vooral lagere
frequenties voor oud-bosplanten zoals Carex sylvatica, Lamium galeobdolon,
Brachypodium sylvaticum, Rumex sanguineus, Humulus lupulus, Paris
quadrifolia, Listera ovata, Silene dioica, Festuca gigantea, ... De groep
(*01) heeft als differentiërende soorten Polygonatum multiflorum, Anemone
nemorosa, Hedera helix en Geum urbanum en is bijzonder rijk aan typerende
soorten voor goed ontwikkelde alluviale bossen. Daarnaast zijn er een groot
aantal soorten gemeenschappelijk tussen *00 en *01 zoals Ranunculus
ficaria, Rubus caesius, Primula elatior, Ajuga reptans, Prunus spinosa,
Adoxa moschatellina, Scrophularia nodosa, Stellaria holostea, Ribes rubrum,
Viburnum opulus, Sambucus nigra, ... De eerste groep bevat duidelij k minder
soorten en vooral soorten die minder veeleisend zijn.

Beide groepen worden nog één maal verder opgesplitst. De groep (*00)
splitst op in een groep (*000) met als differentiërende soorten Cirsium
oleraceum en Scrophularia auriculata en als preferentiële soorten Caltha
palustris, Carex acutiformis, Eupatorium cannabinum, Solanum dulcamara,
Scir,pus sylvaticus en Valeriana repens en Calamagrostis epigejos. Ten
opzichte van groep (*001) mist de vorige groep Geum urbanum, Rubus idaeus,
Anemone nemorosa, Circaea lutetiana, Dryopteris filix-mas, Dryopteris
dilatata, Hedera helix, Athyrium filix-femina, Dryopteris carthusiana en
Lonicera peryclime~um. Dit wijst er op dat de fragmenten behorende tot
groep *000 mogelijks jonger zijn dan deze van groep *001.

Groep *010 en *011 bevatten beide typische soorten voor alluviale bossen.
Groep *011 bevat echter nog meer soorten dan groep 010. Het belangrijkste
verschil is de aanwezigheid van soorten uit zowel alluviale als niet
alluviale bossen. Mogelijk zit er in deze bossen (011) een iets grotere
habitatdiversiteit.

Van de drogere bossen (*1) worden op het tweede niveau een groep van 27
bos fragmenten (*10) afgesplitst met als differentiërende soorten Luzula
pilosa en Deschampsia cespitosa en een grote groep preferentiële soorten.
Deze groep bevat in vergelijking met de andere opnamen (*11) relatief veel
soorten van de alluviale bossen wat mogelijk kan verklaard worden door
grachten en beken die vaak voor een verhoogde habitatdiversiteit zorgen in
de drogere bossen. Differentiërend ten opzichte van al de vorige groepen
maar gemeenschappelijk met de andere droge, voedsel arme bossen zijn soorten
als Convallaria majalis, Carex pilulifera, Holcus mollis, Adelaarsvaren,
Teucrium scorodonia, Digitalis purpurea en Maianthemum bifolium. Soorten
die meer voorkomen in groep *11 zijn Deschampsia flexuosa en Cytisus
scoparius. Minder overtuigend zijn een aantal andere soorten die slechts
zeer weinig voorkomen, maar die eveneens typisch zijn voor zeer voedselarme
standplaatsen oa. Calluna vulgaris, Hieracium spp. en Rumex acetosella.
Deze komen vooral voor in groep *110 die in een laatste opdeling gesplitst
wordt van groep *111. De groep *111 wordt vooral gekenmerkt door het
ontbreken van zowel typische soorten van alluviale als drogere bossen.
Enkel zeer algemene bosplanten komen in deze bossen voor. Frequent
voorkomende soorten zijn Ribes rubrum, Corylus avellana, Rubus fruticosus,
Hedera helix en Polygonatum multiflorum.

De indeling van de soorten in de belangrijkste soortengroepen resulteerde
in drie groepen. Een eerste groep bevat de soorten typisch voor
voedselrijkere, alluviale bossen, de tweede groep deze van voedselarmere,
niet-alluviale bossen en de derde groep bevat de indifferente soorten. Deze
indeling is gebaseerd op een Chi 2 -test tussen de vegetatietypes resulterend
uit de eerste TWINSPAN-opdeling (Tabel 4.1). Opvallend is het groot aantal
soorten dat significant meer voorkomt in de alluviale bossen (47) ten
opzichte van het aantal soorten significant voor de drogere bossen (28).
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Tabe~ 4.1 Synoptische tabel met het procentueel voorkomen van de 100 meest
voorkomende soorten per bos type in het Brabants studiegebied (TWINSPAN) en
Chi 2 -test voor verschillen tussen alluviale en niet-alluviale soorten.

Wetenschappelijke naam *000 *001 *010 *011 *0 *10 *11 *11 *1 Nederlandse naam
0 1

Aantal fragmenten 39 29 31 39 138 27 42 32 lal
Caltha palustris 38 0 6 21 18*** 7 0 0 2 Dotterbloem
Carex acutiformis 44 7 3 21 20*** 0 0 0 0 Moeraszegge
Scirpus sylvaticus 36 0 6 8 14*** 4 0 0 1 Bosbies
Scrophularia auriculata 44 3 6 5 16*** 0 0 0 0 Geoord helmkruid
Cirsium oleraceum 54 la 6 56 35*** 0 0 0 0 Moesdistel
Eupatorium cannabinum 28 7 0 26 17*** 4 0 0 1 Koninginnekruid
Filipenduia ulmaria 64 45 35 69 55*** 19 0 3 6 Moerasspirea
Lysimachia nummularia la 3 0 13 7** 0 0 0 0 Penningkruid
Rubus caesius 31 21 19 59 34*** 0 5 0 2 Dauwbraam
Arum maculatum 15 24 42 79 41*** 0 7 3 4 Gevlekte aronskelk
Carex acuta 5 0 0 13 5* 0 0 0 0 Scherpe zegge
Euonymus europaeus 10 0 0 28 11** 0 2 0 1 Wilde kardinaalsmuts
Ornithogalum umbellatum 5 3 13 15 9** 0 0 3 1 Gewone vogelmelk
Primula elatior 33 28 42 79 47*** 15 0 0 4 Slanke sleutelbloem
Vicia sepium 0 7 3 13 6* 0 0 0 0 Heggewikke
Alliaria petiolata 26 24 29 33 28*** 0 5 0 2 Look-zonder-look
Ranunculus ficaria 92 52 90 100 86*** 41 7 16 19 Speenkruid
Rosa spp. 31 28 32 46 35*** 22 14 3 13 Roos sp. Hondsroos)
Stachys sylvatica 51 83 97 97 81*** 59 19 6 26 Bosandoorn
Chaerophyllum temulum 38 48 19 26 33*** 7 17 6 11 Dolle kervel
Hypericum dubium 13 17 3 15 12** 0 5 0 2 Kantig hertshooi
Torilis japonica 26 38 0 23 22*** 4 5 6 5 Heggedoornzaad
Tetrapterum 0 3 la 31 12*** 0 0 0 0 Dagkoekoeksbloem
Festuca giganteum 3 3 6 15 7** 0 0 0 0 Reuzenzwenkgras
Listera ovata 3 0 6 8 4* 0 0 0 0 Grote keverorchis
Paris quadrifolia 0 0 0 13 4 4 0 0 1 Eenbes
Potentila sterilis 0 0 3 18 6 0 2 0 1 Aardbeiganzerik
Ajuga reptans 15 28 10 56 28*** 15 5 6 8 Kruipend zenegroen
Prunus spinosa 26 24 23 62 35*** 11 24 3 14 Sleedoorn
Adoxa moschatellina 13 34 65 92 51*** 22 7 0 9 Muskuskruid
Cardamine flexuosa 3 3 10 28 12* 7 5 0 4 Bosveldkers
Circaea lutetiana 0 28 39 85 38*** 37 2 0 11 Groot heksenkruid
Cornus sanguinea 10 31 52 90 46*** 19 14 3 12 Rode kornoelje
Crataegus laevigata 0 7 26 21 13* 7 7 0 5 Tweestijlige meidoorn
Cruciata laevipes 5 3 3 15 7* 0 2 0 1 Kruisbladwalstro
Humulus lupulus 5 10 26 64 28** 7 12 9 10 Hop
Rumex sanguineus 5 7 26 44 21*** 11 2 0 4 Bloedzuring
Brachypodium sylvaticum 0 7 23 54 22*** 7 2 0 3 Boskortsteel
Carex sylvatica 0 0 23 64 23*** 19 2 0 6 Boszegge
Lamium galeobdolon 0 14 32 92 36 (*) 63 17 3 25 Gele dovenetel
Moehringia trinervia 13 3 61 90 43** 59 19 3 25 Drienerfmuur
Senechio fuchsii 0 3 16 33 14 19 12 0 10 Schaduwkruiskruid
Carex remota 3 0 6 46 15 26 14 0 13 IJle zegge
Viola riviniana / 8 0 16 59 22 19 24 3 16 Bleek & Donkersporig
reichenbachiana bosviooltje
Deschampsia cespitosa 15 10 29 87 38 85 14 9 32 Ruwe smele
Geum urbanum 8 59 81 97 60*** 44 24 19 28 Knikkend nagel kruid
Ribes uva-crispi 3 10 23 36 18 7 2 25 11 Kruisbes
Rubus idaeus 3 31 29 67 33* 41 14 9 20 Framboos
Valeriana repens 23 7 35 41 28** 37 7 0 13 Echte valeriaan
Anemona nemorosa 5 17 84 97 51 78 40 19 44 Bosanemoom
Scrophularia nodosa 21 45 71 79 54 89 43 25 50 Knopig helmkruid
Stellaria holos tea 33 31 61 92 56* 59 55 9 42 Grote muur
Viburnum opulus 23 48 87 90 62 74 33 25 42 Gelderse roos
Crataegus monogyna 59 86 94 95 83*** 48 74 59 62 Eenstijlige meidoorn
Dryopteris filix-mas 15 62 65 59 49 52 40 31 41 Mannetjesvaren
Ribes rubrum 46 55 87 87 69** 56 40 59 50 Aalbes
Epipactis helleborine 38 45 23 59 42** 19 26 16 21 Brede wespenorchis
Hypericum tetrapterum 8 3 0 3 4 4 2 0 2 Gevleugeld hertshooi
Solanum dulcamara 46 17 16 46 33** 15 24 13 18 Bitterzoet
Bryonia dioica 5 7 23 0 8 4 17 6 10 Heggerank
Calamagrosis epigejos 10 0 0 5 4 0 12 0 5 Duinriet

Hypericum perforatum 13 24 10 15 15 15 43 6 24(*) Sint-Janskruid

Corylus avellana 56 59 71 90 70 89 83 56 76 Hazelaar
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***: p < 0.001; **:0.001 Sp < 0.01; *:0.01 5p < 0.05; (*): 0.05 Sp < 0.1.

TabeI 4.2 Soorten die niet in de synoptische tabel z~Jn weergegeven omwille

van een lage frequentie van voorkomen in het Brabants studiegebied (freq <
5) .

de
eerste twee
1..1 = 0.29

Op Figuur 4.2 en Figuur 4.3 z1Jn de ordinatiediagrammen van respectievelijk
de soorten en de opnamen ten opzichte van de eerste twee assen weergegeven.
Links op de eerste as bevinden zich de soorten typisch voor niet-alluviale
standplaatsen. Rechts op de figuur daarentegen vinden we de soorten van

Na de TWINSPAN-indeling is eveneens een ordinatie uitgevoerd op
vegetatiegegevens. Hieronder zijn de ordinatiediagrammen van de
assen weergegeven. Ze hebben respectievelijke eigenwaarden van
en 1..2 = O. 13 .

Crepis paludosa, Equisetum fluviatile, Mercurialis perennis, Saxifraga granulata, Stellaria
neglecta, Centhaurium erythraea, Ranunculus auricomus, Allium ursinum, Cardamina amara,
Equisetum telmateia, Fragaria vesca, Ligustrum vulgare, Lonicera xylosteum, Narcissus pseudo
narcissus, Melica uni flora, Hyacinthoides non-scripta, Ribes nigrum, Campanula trachelium,
Scirpus setaceus, Sedum telephium, Carex demissa, Hieracium lachenalii, Hieracium umbellatum,
Luzula campestris, Melampyrum pratense, Molinia caerulea, Potentilla erecta, Solidago
virgaurea, Sphagnum spp., Vaccinium myrtillus, Hypericum pulchrum, Equisetum sylvaticum,
Lysimachia nemorum, Polygonum bistorta.

Lapsana communis 46 38 39 28 38 59 62 25 50(*) Akkerkool
Rubus fruticosus 64 100 94 100 88 96 95 84 92 Gewone braam
Galeopsis tetrahit 79 66 71 87 77*** 74 67 16 52 Gewone hennepnetel
Milium effusum 0 3 3 13 5 15 2 0 5 Bosgierstgras
Sambucus nigra 77 72 97 100 87 81 81 81 81 Gewone vlier
Dryopteris dilatata 3 14 52 56 31 81 40 34 50** Brede stekelvaren
Hedera helix 8 62 100 95 64 81 71 63 71 Klimop
Athyrium filix-femina 3 31 58 74 41 78 31 25 42 Wijfjesvaren
Dryopteris carthusiana 5 21 35 62 31 78 33 28 44* Smalle stekelvaren
Polygonatum multiflorum 0 10 87 90 47 93 76 50 72*** Veelbloemige

salomonszegel
Poa nemoralis 0 7 52 77 35 52 76 13 50* Schaduwgras
Frangula alnus 3 21 6 33 16 48 50 25 42*** Sporkehout
Lonicera periclymenum 0 31 35 82 38 93 79 41 70*** Wilde kamperfoelie
Vinca minor 0 0 0 5 I 4 12 0 6(*) Kleine maagdenpalm
Convallaria majalis 0 0 6 18 7 4l 17 16 23*** Lelietje-van dale
Epilobium angustifolium 3 10 3 10 7 41 26 9 25*** Wilgeroosje
Lysimachia vulgaris 3 0 0 18 6 26 14 0 13(*) Grote wederik
Ilex aquifolium 0 0 19 3 5 22 33 16 25*** Hulst
Calluna vulgaris 0 0 0 0 0 0 14 0 6** Struikhei
Hieracium 0 0 0 3 1 0 10 6 6* Stijf- &
laevigatum/sabaudum Boshavikskruid
Cytisus scoparius 3 0 3 0 1 0 26 3 12** Brem
Deschampsia flexuosa 0 3 0 0 1 11 40 0 20*** Bochtige smele
Hieracium spp. 0 0 0 3 1 11 19 0 11*** Havikskruid spp.
Rumex acetosella 0 0 0 0 0 11 17 3 11*** Schapezuring
Senechio 0 0 0 3 1 7 14 0 8** Bos- & Kleverig
sylvaticus/viscosus kruiskruid
Blechnum spi cant 0 0 0 0 0 15 7 3 8** Dubbelloof
Carex pilulifera 0 0 0 3 1 52 36 9 32*** Pilzegge
Digitalis purpurea 0 0 3 10 4 52 19 3 23*** Gewoon

vingerhoedskruid
Holcus mollis 0 0 3 21 7 56 64 16 47*** Zachte witbol
Pteridium aquilinum 3 0 0 15 5 37 33 9 27*** Adelaarsvaren
Teucrium scorodonia 0 3 13 21 9 78 90 13 62*** Valse salie
Luzula multiflora 0 0 3 0 1 41 21 0 20*** Veelbloemige veldbies
Carex palleseens 0 0 0 5 1 22 5 0 8* Bleke zegge
Hypericum humifusum 0 0 0 0 0 22 7 0 9*** Liggend hertshooi
Luzula pilosa 0 0 0 15 4 85 19 0 31*** Ruige veldbies
Maianthemum bifolium 0 0 0 8 2 41 14 3 18*** Dalkruid
Oxalis acetosella 0 0 3 19 4 44 2 6 15** Witte klaverzuring
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meer alluviale fragmenten. Deze situeren zich hoofdzakelijk in de vallei
van de Velpe en haar bijrivieren. Indifferente soorten bevinden zich tussen
beide eerder genoemde groepen. Vermits voor soorten die met zeer lage
frequenties voorkomen geen significanties konden berekend worden zijn deze
ook met een ander symbool weergegeven. De ligging van deze soorten in het
ordinatiediagram geeft een goede indicatie voor het al dan niet alluviaal
zijn van de standplaatsen van deze soorten.
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Figuur 4.2 geeft het ordinatiediagram van de bosfragmenten ten opzichte van
de eerste twee ordinatieassen weer. De symbolen stellen de vegetatietypes
voor die eerder in de TWINSPAN-analyse zijn afgeleid. Links op de figuur
situeren zich de niet-alluviale bos fragmenten terwijl de alluviale
fragmenten meer rechts te vinden zijn. Op basis van de twee eerste assen
kan gesteld worden dat de vegetatietypes goed van elkaar kunnen
onderscheiden worden (Figuur 4.2) zodat een ecologische verklaring voor
deze DCA-assen eveneens een verklaring voor de soortensamenstelling van
deze vegetatietypes zal opleveren.

Figuur 4.2 DCA-ordinatiediagram van de geïnventariseerde soorten in het
Brabants studiegebied ten opzichte van de eerste twee assen. De indeling in
soortgroepen is gebeurd op basis van een Chi 2 -test.
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Figuur 4.3 Ordinatiediagram van de geïnventariseerde oosfragmenten in het
Brabants studiegebied ten opzichte van de eerste twee assen. De
verschillende groepen zijn afgeleid in de TWINSPAN-analyse.

De eerste DCA-as is de meest verklarende as en wijst zeer sterk op een
correlatie met het fysisch systeem (alluviaal versus niet-alluviaal). Een
toename in de scores op de eerste as, is significant gerelateerd aan
jongere bossen, met een historisch landgebruik van grasland, op bodems met
een leem (A) of lichte zandleem (P) textuur en een vochttrap (f).
Bodemtypes die positief gecorreleerd zijn met de eerste as, zijn bodems met
textuur B horizont (a) of profielloze bodems (p). Fragmenten met een hoge
score voor de eerste as zijn significant lager gelegen. De verschillende
habitatdiversiteitsmaten en oppervlakte zijn alle significant negatief
gecorreleerd met de eerste as wat aantoont dat meer alluviale bosfragmenten
kleiner zijn en minder diversiteit in hoogte, helling, bodemtexturen,
vochttrappen en profielontwikkelingen vertonen per fragment. De diverse
ontwikkelingsfasen, een vertikale continue structuur en kroonsluiting zijn
eveneens negatief geassocieerd met de alluvialiteit van de bosfragmenten.
Beheer en microhabitats vertonen geen relatie met de eerste as.

Vermits overwegend de eerste twee DCA-assen de soortensamenstelling
verklaren, zijn omgevingsvariabelen die met deze assen significant
gecorreleerd zijn ook belangrijk voor de verklaring van de
soortensamenstelling in de onderzochte bos fragmenten (Tabel 4.3).
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De tweede DCA-as is deels met dezelfde variabelen geassocieerd, maar heeft
duidelijke minder sterke affiniteit met bodemvariabelen en andere habitat
determinerende variabelen. Historisch landgebruik is wel opnieuw met deze
as gelinkt. De scores zijn positief gecorreleerd met de periode dat de
fragmenten als landbouwgronden zijn beheerd en negatief met de leeftijd van
de bossen. In tegenstelling tot de eerste as zijn de landgebruiken grasland
en akker op dezelfde manier gerelateerd. Oppervlakte is eveneens negatief
gecorreleerd met de tweede as. Dit was te verwachten aangezien de oudere
bossen groter zijn dan de recente aanplantingen in het studiegebied.
Habitatdiversiteit is totaal niet gelinkt met deze as. Microhabitats zoals
grachten, beken, poelen, depressies, open plekken etc .._ zijn allen
duidelijk negatief geassocieerd met de tweede as en komen dus blijkbaar
significant meer voor in oudere bossen. Hetzelfde geldt voor de diverse
ontwikkelingsfasen en een vertikaal continue structuur welke alle negatief
geassocieerd zijn met de twee DCA-assen. Negatieve correlatie met
middelhout- en hakhoutbeheer, meestal verwaarloosd en daterend van een
vroegere periode, bevestigen de hypothese dat de tweede as nauw
geassocieerd is met de ouderdom van de bosfragrnenten.

Aangezien het aantal oude bossen relatief het sterkst vertegenwoordigd is
in het niet-alluviale deel van het studiegebied is de onderlinge correlatie
tussen beide assen en het grote aantal variabelen die met beide assen
gecorreleerd zijn te verklaren.

Tabel 4.3 Relaties tussen de verschi.llende omgevingsvariabelen en de twee
eerste DCA-assen voor het Brabants studiegebied.

DCA-as1 (À1 = 0.29) DCA-as2 (À2 = 0.13)
Historisch bodemgebruik f.
Bossinds -0.51** -0.49**
Akker1 -0.22** 0.25**
Akker2 -0.12 0.33**
Grasland1 0.76** 0.05
Grasland2 0.52** 0.35**
Bodem f.
Opp. % A-textuur 0.70** -0.11
Opp. % L-textuur -0.49** -0.11
Opp. % P-textuur 0.16* 0.02
Opp. % S-textuur -0.26** 0.14*
Opp. % Vocht-a 0.15* -0.14*
Opp. % Vocht-c -0.15* -0.01
Opp. % Vocht-d -0.42** 0.08
Opp. % Vocht-f 0.68** -0.11
Opp. % Vocht-h -0.40** -0.18**
Opp. % Prof-a 0.04 -0.17**
Opp. % Prof-c -0.40** -0.24**
Opp. % Prof-f -0.28** 0.15*
Opp. % Prof-p 0.45** 0.01
Topografie f.
Oppervlakte -0.17** -0.34**
Structuurkenmerken $
Kroonsluiting >213 -2.49* -0.52
Kroonsluiting tussen 1/3 en 213 1. 75 1.64
Kroonsluiting <1/3 3.01** 0.78
Enkel bovenetage < 0.001 0.02
Boven- en nevenetage 0.60 -2.28*
Verticaal continu -4.70*** -3.73***
Habitatdiversiteit f.
Aantal textuurklassen -0.14* 0.01
Aantal vochttrappen -0.20** -0.09
Aantal profielontwikkelingen -0.21** 0.14*
Hoogteverschil -0.43** -0.13*
Range in helling -0.44** -0.11(*)
Beheer en ontwikkelingsfase $
Hakhout -1.45 -3.02**
Middelhout 1.76(*) -3.75***
Hooghout -0.14 2.61**
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Kiemplanten 5.61*** -4.22***
Jongwas -3.99*** -2.09*
Dichtwas 0.02 -3.43**
Staakhout -0.78 -4.36***
Boomhout -2.80** -2.24*
Oude bomen -3.63*** -2.75**
Microhabitats $
Open plek -0.68 -3.11**
Beek -1.27 -4.70***
Rabatten 0.36 -5.39***
Grachten 1.37 -3.96***
Depressie -1.48 -2.63**
Bron -1.06 -2.48*

f Spearman rang correlatie (rs )' $ Mann-Whitney associatie
***: p < 0.001; **:0.001 $ p < 0.01; *:0.01 $ p < 0.05; (*): 0.05 $ P < 0.1.

Tot besluit kunnen we stellen dat soortensamenstelling in het Brabants
studiegebied in grote mate bepaald wordt door habitat en habitatkwaliteit.
Goede variabelen om het habitat te karakteriseren zijn bodemtexturen,
vochttrappen en gemiddelde hoogte. Habitatkwaliteit daarentegen is verder
differentiërend binnen de respectievelijke habitats en kan gekarakteriseerd
worden door de leeftijd van de fragmenten en de complexiteit van de
bosstructuur. Variabelen die hierop wijzen zijn de aanwezigheid van
verschillende ontwikkelingsfasen, een continue vertikale structuur of een
middelhout- of hakhoutbeheer. De aanwezigheid van microhabitats is eveneens
sterk gerelateerd met de oudere bosfragmenten.

Waar de eerste as, habitat ruim gedefinieerd, duidelijk de meeste variatie
in soortensamenstelling verklaard dient echter opgemerkt te worden dat de
tweede as, habitat kwaliteit, naast soortensamenstelling eveneens een zeer
grote correlatie met soortenrijkdom vertoont.

4.2.2 Kempisch studiegebied

In totaal werden 253 bosfragmenten geïnventariseerd met 139 soorten. Een
overzicht ~an de opeenvolgende opdelingen met het respectievelijk aantal
fragmenten is weergegeven in Figuur 4.5. De synoptische tabel geeft de
procentuele frequenties van de soorten weer voor de verschillende groepen
alsook het significant meer voorkomen van de soorten in één van de twee
groepen volgens de eerste opdeling (Tabel 4.4).
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Figuur 4.5 Hiërarchische opdeling volgens TWINSPAN van de bosfragmenten in
het Kempisch studiegebied. De binaire nummering is deze van de TWINSPAN
output. Tussen haakjes is het aantal bosfragmenten per type weergegeven.

Op het eerste niveau wordt de dataset in twee gelijke groepen verdeeld. De
eerste groep (*0) telt 127 fragmenten en heeft geen indicatorsoorten. 27
soorten komen significant meer voor in deze groep (*0) vergeleken met de
andere (*1) (zie Tabel 4.4). De tweede groep (*1) heeft 126 fragmenten en
heeft als differentiërende soorten Ranunculus ficaria, Adoxa moschatelina
en Filipendula ulmaria. Dit zijn drie typische soorten voor vochtige, vrij
voedselrijke bossen, waarvan twee ook in de eerste opsplitsing van de
dataset van het Brabants district terug te vinden zijn.

Op de lagere niveaus worden de niet-alluviale fragmenten opgedeeld in een
groep (*00) gedomineerd door aanplantingen van Pinus sylvestris en P. nigra
met als indicatorsoorten Holcus mollis, Cytisus scoparius, Rumex acetoselia
en Deschampsia flexuosa. Typische soorten voor oude bossen komen in deze
fragmenten bijna niet voor. De meest voorkomende soorten zijn soorten van
zure, arme, zandige bodems. Preferentiële soorten voor deze fragmenten zijn
Ceratocapnos claviculata, Digitalis purpurea, Hypericum perforatum en
Hieracium spp. Deze groep wordt niet verder meer opgedeeld. De tweede groep
(*01) lijkt iets voedselrijkere fragmenten te bevatten en heeft als
indicatorsoort Alnus glutinosa. Deze groep splitst tenslotte in een
soortenarme groep *000 zonder indicatorsoort, maar met als differentiërende
soorten Picea abies, Larix decidua en Acer pseudoplatanus en groep *011 met
als indicatorsoorten Polygonatum multiflorum, Lonicera periclymenum,
Lysimachia vulgaris en Maianthemum bifolium. In deze laatste groep
ontbreken naaldboomsoorten en drie van de vier indicatorsoorten zijn
typische echte bosplanten (Polygonatum multiflorum, Lonicera periclymenum
en Maianthemum bifolium). Dit resulteert in drie niet-alluviale bostypes.

De alluviale bosfragmenten (*1) worden eveneens verder opgesplitst in een
soortenrijke groep (*10) en een zeer soortenarme groep zonder
indicatorsoorten (*11). De groep (*10) heeft als indicatorsoorten Adoxa
moschatellina, Moehringia trinervia, Lonicera periclymenum, Polygonatum
multiflorum, Valeriana repens en Fraxinus excelsior. Deze soorten zijn
typisch voor het Alno-Padion verbond. Een laatste opdeling splitst deze
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groep (*10) in 100 met als indicatorsoorten Athyrium filix-femina,
Dryopteris dilatata, Dryopteris carthusiana, Lonicera periclymenum,
Maianthemum bifolium, Frangula alnus en Ribes rubrum, en een groep zonder
indicatorsoorten (101), Verder wordt dit bostype gekenmerkt door een aantal
echte bosplanten zoals Lamium galeobdolon, Brachypodium sylvaticum, Circeae
lutetiana, Viola spp, en Convallaria majalis en een aantal typische soorten
van zeer natte bossen zoals Carex elongata, C, elata, C, paniculata en C,
pseudocyperus, Zeer zeldzame soorten die in deze groep voorkomen zijn
Crepis paludosa, Thelypteris palustris, Stellaria holostea, Vinca minor en
Milium effusum,

Tabe.l 4,4 Synoptische tabel met het procentueel voorkomen van de soorten
per afgeleid vegetatietype in het Kempisch studiegebied (TWINSPAN) en Chi 2



test voor alluviale en niet-alluviale soorten,

Wetenschappelijke naam *00 *010 *011 *0 *100 *101 *11 *1 Nederlandse naam
70 35 22 127 39 63 24 126

Epipactis helleborine 11 0 9 8 0 0 0 0 Brede wespenorchis
Calluna vulgaris 6 0 5 4 0 2 0 1 Struikhei
Cytisus scoparius 56 3 9 33'" 0 3 0 2 Brem
Polypodium vulgare 4 0 0 2 0 0 0 0 Eikvaren
Myrica gale 1 0 0 1 0 0 0 0 Wilde gagel
Hypericum perforatum 26 3 0 15'" 3 2 0 2 Sint-Janskruid
Hieracium spp. 21 0 0 12'" 0 0 0 0 Havikskruid spp.
Ceratocapnos claviculata+ 44 3 14 28'" 3 0 0 1 Rankende helmbloem
Senecio viscosus 21 0 5 13'" 0 0 0 0 Kleverig kruiskruid
Senecio sylvaticus 27 11 5 19'" 0 0 0 0 Boskruiskruid
Acer platanoides 3 0 0 2 0 0 0 0 Noorse esdoorn
Rumex acetosella 59 3 14 35'" 5 3 0 3 Schapezuring
Pinus nigra 47 9 5 29'" 0 2 0 1 Corsicaanse den
Osmunda regalis 6 0 5 4 3 0 0 1 Koningsvaren
Holcus mollis 70 26 18 49'" 5 2 0 2 Zachte witbol
Digitalis purpurea 33 6 14 22'" 10 0 4 4 Gewoon vingerhoedskruid
Deschampsia flexuosa 77 9 50 54'" 18 3 0 7 Bochtige sme1e
Picea abies 49 63 18 47'" 8 10 4 8 Fijnspar
Hieracium umbellatum 1 3 5 2 0 0 0 0 Schermhavikskruid
Calamagrostis epigeios 0 6 5 2 0 0 0 0 Duinriet
Alliaria petiolata 0 3 0 1 0 0 0 0 Look-zonder-look
Aesculus hippocastanum 0 3 0 1 0 0 0 0 Witte paardekastanje
Pinus sylvestris 37 31 27 34'" 13 5 0 6 Grove den
Vaccinium myrtillus 4 0 23 6' 0 2 0 1 Blauwe bosbes
Molinia caerulea 49 20 59 43'" 26 2 0 9 Pijpenstrootje
Coma rum palustre 0 0 5 1 0 0 0 0 Wateraardbei
Quercus rubra 26 14 41 25'· 28 3 0 10 Amerikaanse eik
Teucrium scorodonia 40 9 23 28'" 21 0 0 6 Valse salie
Populus tremula 21 9 27 19' 13 8 4 9 Ratelpopulier
Ilex aquifolium 40 17 32 32'" 23 2 0 8 Hulst
Epilobium angustifolium 57 26 36 45'" 13 14 13 13 Wilgeroosje
Potentilla erecta 4 3 0 3 3 0 0 1 Tormentil
Frangula alnus 74 43 86 68'" 62 14 8 28 Sporkehout
Amelanchier lamarckii 3 0 5 2 3 0 0 1 Amerikaans krentenboompje
Dryopteris dilatata 81 49 77 72'" 82 19 0 35 Brede stekelvaren
Convallaria majalis 20 3 9 13 1') 21 0 0 6 Lelietje-van da1e
Blechnum spicant 4 6 0 4 5 0 0 2 Dubbelloof
pteridium aquilinum 30 23 50 31' 28 16 8 18 Adelaarsvaren
Prunus serotina 90 74 91 86'" 74 40 21 47 Amerikaanse vogelkers
Luzula multiflora 6 3 9 6 8 2 0 3 Veelbloemige veldbies
Senecio ovatus 1 0 5 2 0 2 0 1 Schaduwkruiskruid
Robinia pseudacacia 4 11 9 7' 3 2 0 2 Gewone robinia
Larix decidua 9 26 5 13 1') 5 10 0 6 Europese lork
Tilia spp. 0 6 0 2 3 0 0 1 Linde spp.
Fagus syl va tica 7 14 23 12 21 0 4 7 Beuk
Calamagrostis canescens 0 0 23 4 1'1 5 0 0 2 Hennegras
Lonicera periclymenum 67 31 91 61 95 43 8 52 Wilde kamperfoelie
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Dryopteris filix-mas 14 17 5 13 33 2 4 12 Mannetjesvaren
Dryopteris carthusiana 59 23 45 46' 72 17 4 32 Smalle stekelvaren
Castanea sa ti va 1 0 9 2 5 0 0 2 Tamme kastanje
Sorbus aucupar~a 96 77 100 91'" 95 48 46 62 Wilde lijsterbes
Rubus fruticosus 97 83 95 93 95 89 71 87 Gewone braam
Quercus robur 96 86 100 94'" 90 57 21 60 Zomereik
Betula spp. 84 77 91 83" 85 59 46 64 Berk spp.
Lysimachia vulgaris 40 20 82 42 51 33 13 35 Grote wederik
Sambucus nigra 73 91 55 75 77 75 75 75 Gewone vlier
Galeopsis tetrahit 80 74 82 79 82 87 63 81 Gewone hennepnetel
Solanum dulcamara 43 20 14 31 62 24 17 34 Bitterzoet
Polygonum multiflorum 31 9 86 35 82 32 0 41 Veelbloemige

salomonszegel
Poa nemoralis 9 0 14 7 10 8 0 7 Schaduwgras
Lapsana communis 4 11 18 9 15 8 0 9 Akkerkool
Stellaria holostea 0 0 5 1 5 0 0 2 Grote muur
Milium effusum 0 0 5 1 3 0 0 1 Bosgierstgras
Maianthemum bifolium 7 3 55 14 46 3 0 16 Dalkruid
Peucedanum palustre 0 0 5 1 5 0 0 2 Melkeppe
Oxalis acetosella 0 0 5 1 5 0 0 2 Witte klaverzuring
Luzula pilosa 0 0 9 2 5 0 0 2 Ruige veldbies
Carex nigra 0 0 5 1 3 0 0 1 Gewone zegge
Ribes uva-crispa 3 9 0 4 13 3 0 6 Kruisbes
Athyrium filix-femina 10 26 18 16 72 8 13 29' Wijfjesvaren
Hedera helix 33 6 55 29 64 57 13 51" Klimop
Ribes rubrum 20 14 18 18 74 25 4 37" Aalbes
Humulus lupulus 33 54 50 42 74 79 58 74'" Hop
Alnus glutinosa 13 60 73 36 90 90 8B 90'" Zwarte els
Acer pseudoplatanus 9 23 9 13 26 16 25 21 Gewone esdoorn
Corylus avellana 30 40 41 35 79 48 21 52" Hazelaar
Lamium galeobdolon 0 0 9 2 21 0 0 6('1 Gele dovenetel
Carex pilulifera 0 0 5 1 15 0 0 5 Pil zegge
Carex paniculata 0 0 5 1 15 0 0 5('1 Pluimzegge
Carex elonga ta 0 0 18 3 38 11 13 20'" Elzenzegge
Carex elata 0 0 14 2 31 5 4 13" Stijve zegge
Ribes nigrum 0 3 14 3 36 16 0 19'" Zwarte bes
Geum urbanum 1 6 9 4 62 19 4 29'" Knikkend nagel kruid
Carpinus betulus 1 0 5 2 13 6 0 7' Haagbeuk
Salix spp. 13 23 45 21 72 70 75 71'" Wilg spp.
Rubus idaeus 4 6 5 5 18 11 4 12' Framboos
Populus x canadensis 3 17 9 8 26 46 71 44'" Canadapopulier
Crataegus monogyna 1 3 0 2 5 3 13 6 Eenstijlige meidoorn
Viburnum opulus 6 9 32 11 82 60 33 62'" Gelderse roos
Silene dioica 0 0 9 2 13 11 0 10" Dagkoekoeksbloem
Scrophularia nodosa 4 6 9 6 56 35 25 40'" Knopig helmkruid
Prunus avium 3 3 5 3 21 14 0 13 Zoete kers
Moehringia trinervia 3 9 32 9 77 6B 8 60'" Drienerfmuur
Fraxinus excelsior 7 17 32 14 90 68 21 66'" Gewone es
Carex acutiformis 0 6 27 6 49 37 4 34'" Moeraszegge
Alnus incana 0 3 0 1 5 5 4 5('1 Witte els
Ajuga reptans 0 9 14 5 36 19 21 25"" Kruipend zenegroen
Ranunculus auricomus 0 0 0 0 26 8 17 15'" Gulden boterbloem
Carex remota 0 6 23 6 77 38 8 44'" IJle zegge
Scirpus sylvaticus 0 3 5 2 18 11 8 13'" Bosbies
Ranunculus ficaria 0 3 0 1 72 81 79 78'" Speenkruid
Ligustrum vulgare 0 0 0 0 0 0 4 1 Wilde liguster
Hypericum dubium 0 0 0 0 13 11 8 11'" Kantig hertshooi
Filipendula ulmaria 0 0 9 2 77 75 46 70'" Moerasspirea
Eupatorium cannabinum 0 3 5 2 23 25 21 24'" Koninginnekruid
Carex vesicaria 0 0 0 0 5 3 4 4 Blaaszegge
Adoxa moschatellina 0 0 5 1 82 86 33 75'" Muskuskruid
Stachys sylvatica 0 0 0 0 15 19 0 14'" Bosandoorn
Polygonum bistorta 0 0 0 0 3 3 0 2 Adderwortel
Euonymus europaeus 0 0 0 0 0 2 0 1 Wilde kardinaalsmuts
Equisetum fluviatile 0 0 0 0 0 2 0 1 Holpijp
Crepis paludosa + 0 0 0 0 3 3 0 2 Moerasstreepzaad
Chrysospleni um 0 0 0 0 0 3 0 2 Verspreidbladig goudveil
alternifolium +
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Chaerophyllum temulum 0 0 0 0 0 3 0 2 Dolle kervel
Carex disticha 0 0 0 0 0 5 0 2 Tweerijige zegge
Carex acuta 0 0 0 0 3 3 0 2 Scherpe zegge
Valeriana repens 0 6 0 2 64 43 0 41'" Echte valeriaan
Prunus spinosa 0 0 0 0 10 6 0 6" Sleedoorn
Primula elatior 0 0 0 0 38 17 0 21'" Slanke sleutelbloem
Lysimachia nummularia 0 3 5 2 33 27 8 25'" Penningkruid
Festuca gigantea 0 0 0 0 26 10 0 13'" Reuzenzwenkgras
Deschampsia cespitosa 1 0 9 2 41 29 4 28'" Ruwe smele
Carex pseudocyperus 0 0 5 1 26 11 0 13'" Hoge cyperzegge
Carex canescens 0 0 0 0 5 2 0 2 Zompzegge
Cardamine flexuosa 0 3 5 2 62 44 13 44'" Bosveldkers
Caltha palustris 0 0 0 0 49 40 4 36'" Dotterbloem
Anemone nemorosa 0 3 14 3 62 41 17 43'" Bosanemoon
Prunus padus 0 0 0 0 18 3 4 8" Vogelkers
Populus caneseens 1 0 9 2 38 14 0 19'" Grauwe abeel
Ornithogalum umbellatum 0 0 0 0 13 3 0 6" Gewone vogelmelk
Galium odorata 0 0 0 0 3 0 0 1 Lievevrouwebedstro
Cornus sanguinea 0 0 0 0 8 2 0 3 1') Rode kornoelje
Cirsium oleraeeum 0 0 0 0 15 3 0 6" Moesdistel
Cireaea lutetiana 0 0 5 1 38 8 0 16'" Groot heksenkruid
Braehypodium sylvatieum 0 0 5 1 38 3 0 13'" Boskortsteel
Viola reiehenbaehiana I 1 0 5 2 46 5 0 17'" Bleek & Donkersporig
rivinana bosviooltje
Vinea minor 0 0 0 0 3 0 0 1 Kleine maagdenpalm
Thelypteris palustris + 0 0 0 0 3 0 0 1 Moerasvaren
Luzula spp. 0 0 0 0 8 0 0 2 Veldbies spp.

***: p < 0.001; **:0.001 5 p < 0.01; *:0.01 5 p < 0.05; (*): 0.05 5 P < O.l.
+ bedreigde soort sensu Cosyns et al. 1994

Tabel 4.5 Soorten die een verwachte waarde hebben in één van de groepen van
minder dan 5 (Rosner 1995).

Agrimonia repens, Calluna vulgaris, Polypodium vulgare, Myriea gale, Osmunda
regalis, Calamagrostis epigeios, Alliaria petiolata, Bleehnum spieant,
Calamagrostis eanescens, Milium effusum, Oxalis acetoselia, Euphorbia amygdaloides,
Fragaria vesea, Polygonum bistorum, Luzula pilosa, Carex pilulifera, Crataegus
monogyna, Euonymus europaeus, Crepis paludosa, Chrysosplenium alternifolium,
Chaerophyllum temulum, Prunus spinosa, Ornithogalum umbellatum, Galium odorata,
Cornus sanguinea, Cirsium oleraceum

Na de TWINSPAN-indeling is net als bij de dataset van het Brabants district
een ordinatie uitgevoerd. Het ordinatiediagram van de soorten en de opnamen
ten opzichte van de eerste twee assen is hieronder weergegeven. de
eigenwaarden van de eerste twee assen zijn respectievelijk À1 = 0.39 en À2 =
0.14. Beide assen zijn relatief sterk onderling gecorreleerd (r s = 0.49; P
< 0.001).

Figuur 4.7 geeft de ordinatie van de soorten weer ten opzichte van de
eerste twee assen. De soorten zijn ingedeeld in alluviale, niet-alluviale
en indifferente soorten op basis van de eerste opdeling in de twinspan
tabel. Links op de figuur bevinden zich de alluviale soorten en rechts de
niet alluviale soorten. De tussen in liggende soorten zijn indifferente
soorten en komen in beide fysische systemen frequent voor. Vermits voor
zeer zeldzame soorten geen significanties konden berekend worden, zijn deze
afzonderlijk aangeduid.
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Figuur 4.6 Ligging van de alluviale (zwarte) (*1) en niet-alluviale (witte)
bosfragmenten (*0) en waterlopen in het Kempisch studiegebied.

4 Kilometers321o
i

N

A

Het ordinatiediagram van de opnamen (Figuur 4.3) bevestigt opnieuw de
eerste twinspan-opdeling. De 6 vegetatiegroepen afgeleid in de twinspan
analyse zijn weergegeven. De eerste twee assen geven een goede scheiding
van de afgeleide groepen. Een goede interpretatie van deze twee assen zal
ons dan ook in staat stellen om de vegetatiegroepn abiotisch te
karakteriseren. Links op de figuur situeren zich de alluviale bos fragmenten
en rechts de niet alluviale fragmenten. De respectievelijke 3 opdelingen
binnen alluviale en niet-alluviale fragmenten kan verklaard worden door de
tweede as.

Uit het voorgaande kan besloten worden dat de ordinatie en de clustering
elkaar bevestigen en dat de 6 eerder afgeleide vegetatiegroepen abiotisch
kunnen gekarakteriseerd worden door de twee eerste DCA-assen te
interpreteren.
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Figuur 4.7 DCA-ordinatiediagram van de geïnventariseerde soorten in het
Kempisch studiegebied ten opzichte van de eerste twee assen. De indeling in
soortgroepen is gebeurd op basis van een Chi 2 -test.
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Tabe~ 4.6 Relaties tussen de verschillende omgevingsvariabelen en de twee
eerste DCA-assen in het Kempisch studiegebied.

Vegetatietype

v *11 (24)

0 *101 (63)

... *100 (39)

/!;, *011 (22)

y *010 (35)

l> *00 (70)

3.53.02.52.01.5

A

1.0

v

.5

v

O~O

3.0

2.5.

2.0.

l.S.

l.O.

.5.

O.O.

As
2 -.5

-.5

Asl

Figuur 4.8 Ordina tiediagram van de geïnventariseerde bosfragmenten in het
Kempisch studiegebied ten opzichte van de eerste twee assen. De
verschillende groepen zijn afgeleid in de TWINSPAN-analyse.

De eerste as is positief gecorreleerd met de periode akker voor en na 1947
en negatief met de periode grasland voor en na 1947. De leeftijd van de
bos fragmenten is niet gecorreleerd met de eerste DCA-as. Aangezien kan
verwacht worden dat de leeftijd van het bos negatief gelinkt is met de
periode dat de plaats een ander landgebruik heeft gehad, wijst de
correlatie met de eerste as waarschijnlijk niet op een effect van het
historisch landgebruik of leeftijd, maar eerder op een toevallige
correlatie met andere omgevingsvariabelen.

De twee eerste DCA-assen verklaren de variatie in soortensamenstelling van
de onderzochte bosfragmenten maximaal. Hieruit volgt dat
omgevingsvariabelen die sterk met hetzij de eerste of de tweede as
gecorreleerd zijn een grote invloed hebben op de soortensamenstelling in de
onderzochte bosfragmenten (Tabel 4.6).

DCA-as1 0"1 = 0.39) DCA-as2 (/102 = 0.14)
Historisch bodemgebruik f.
Bos~inds 0.07 0.37***
Akker1 0.47*** 0.10
Akker2 0.28*** -0.01
Akker (tot) 0.48*** 0.09
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f. Spearman rang correlatie (rs )' $ Mann-Whitney associatie
***: p < 0.001; **:0.001 Sp < 0.01; *:0.01 Sp < 0.05; (*): 0.05 Sp < 0.1.

Het fysisch systeem kan bijvoorbeeld onderwerp uitmaken van deze eerste as
aangezien tal van habitatvariabelen een sterke correlatie vertonen met de
eerste DCA-as. Positief gecorreleerd zijn habitats op zand (Z) met relatief
droge vochttrappen (b tot d) en bodemprofielontwikkelingen met duidelijke
humus en/of ijzer B horizont (g) of diep antropogene humus A horizont (m).
Negatieve correlaties worden gevonden met profiel loze, nattere (vochttrap e
en f), lichte zandleembodems, lemige zandbodems en veenbodems. Net als in
het studiegebied in het Brabants plantendistrict wijst dit op het grote
belang van het fysisch systeem als de bepalende factor voor de

-0.42***
-0.38***
-0.47***

0.44***
-0.13*
-0.28***
0.00
-0.17*
-0.17*
0.27***
0.24***
-0.08
-0.07
0.17*
0.42***
0.15*
-0.20**

0.28***
0.26***

1.96(*)
-0.66
-2.04*
-2.80**
2.05*
4.03***

2.37*
2.16*
-0.79
1. 28
3.59***
5.32***
1. 24
2.93**

-0.08
0.33***
0.34***
0.07
0.28***

0.21
-1.98*
3.92***
-1. 05

-0.67***
-0.20**
-0.67***

0.64***
-0.15*
-0.43***
-0.09
-0.47***
0.39***
0.56***
0.38***
-0.18**
-0.40***
0.06
0.45***
0.43***
-0.47***

0.21**
0.18**

-0.37***
0.12*
0.06
-0.40***
-0.08

2.51*
-1.15
-2.14*
1. 33
2.03*
-2.00*

-2.75**
-4.67***
-1.68(*)
-5.70***

-2.04*
-1.60
3.10**
-1.53
-0.91
-0.27
-3.37**
-2.86**

Graslandl
Grasland2
Grasland (tot)
Bodem f.
Opp. % Z-textuur
Opp. % S-textuur
Opp. % P-textuur
Opp. % E-textuur
Opp. % V-textuur
Opp. % Vocht-b
Opp. % Vocht-c
Opp. % Vocht-d
Opp. % Vocht-e
Opp. % Vocht-f
Opp. % Prof-c
Opp. % Prof-g
Opp. % Prof-m
Opp. % Prof-p
Topografie f.
Oppervlakte
Perimeter
Structuurkenmerken $
Kroonsluiting >2/3
Kroonsluiting tussen 1/3 en 2/3
Kroonsluiting <1/3
Enkel bovenetage
Boven- en nevenetage
Verticaal continu
Habitatdiversiteit f.
Aantal textuurklassen
Aantal vochttrappen
Aantal profielontwikkelingen
Aantal habitatkenmerken
Aantal ontwikkelingsfasen
Beheer en ontwikkelingsfase $
Hakhout
Middelhout
Hooghout
Kiemplanten
Jongwas
Dichtwas
Staakhout
Boomhout
Microhabitats $
Open plek
Beek
Rabatten
Grachten



soortensamenstelling. De niet alluviale bos fragmenten zijn duidelijk
positief gecorreleerd met de eerste DCA-as en de alluviaal gelegen
fragmenten zijn negatief gecorreleerd. Dit is een bevestiging van de eerder
gevonden relaties (Figuur 4.7).

Naar structuur en beheer toe is er een lichte positieve correlatie met
eerder structuurarme bosfragmenten met een dichte kroonsluiting (> 2/3) en
een boven- en nevenetage, die als hooghout worden beheerd. Meer structuur
en habitatdifferentiërende variabelen zoals een vertikaal continue
structuur, hakhout en middelhoutbeheer, verschillende ontwikkelingsfasen en
aanwezigheid van andere habitatkenmerken zoals rabatten, open plekken,
grachten en beken zijn allen negatief geassocieerd en bevestigen de
homogene aard van de niet-alluviale bosfragmenten.

Tenslotte zijn oppervlakte en omtrek beide wel positief gecorreleerd met de
eerste DCA-as, maar deze variabelen zijn ook nog zeer sterk gecorreleerd
met de tweede as.

Als besluit kan hier met zekerheid gesteld worden dat de eerste DCA-as
geïnterpreteerd mag worden als een maat voor de affiniteit met alluviale
dan wel niet-alluviale standplaatsen. Dit blijkt ook nogmaals uit sterke
associatie met de eerste twinspan opdeling (Mann-Whithney Z = -13.59; P <
0.001). Om terug te komen op het historisch landgebruik zal de correlatie
waarschijnlijk grotendeels veroorzaakt zijn door het veel algemener
voorkomen van graslandbeheer op alluviale gronden en akkerbeheer op de
niet-alluviale gronden.

De tweede DCA-as is zeer sterk gecorreleerd met de ouderdom van de
bosfragmenten. In tegenstelling tot het Brabants plantendistrict is de
intercorrelatie tussen leeftijd en het fysisch systeem veel minder
uitgesproken. De periode graslandbeheer is negatief gecorreleerd met de
tweede DCA-as, terwijl met akkerbeheer geen verband gevonden wordt. Wat de
habitatvariabelen betreft zijn zandbodems (Z), met vochttrappen c en d en
met een duidelijke humus en of ijzer B-horizont (g) positief gecorreleerd.
Bodems met een diepe antropogene humus A horizont (m) vertonen een veel
minder significant verband. IJle en structuurarme bossen zijn negatief
gecorreleerd, terwijl bossen met een vertikaal continue structuur, hakhout
of middelhoutbeheer en diverse ontwikkelingsfasen positief gelinkt zijn.
Rabatten zijn het sterkst positief geassocieerd in vergelijking met de
andere microhabitats. Tenslotte zijn ook oppervlakte en omtrek met de
tweede as positief geassocieerd.

De tweede as is gerelateerd met verschillende variabelen die te maken
hebben met de ouderdom van het bos. Dit zijn onder meer een relatief hoge
structuurdiversiteit, lange kolonisatieperiode, onverstoorde bodems met een
evenwichtige humuskwaliteit, relatief grote stabiele populaties, een groot
bos areaal vaak gepaard gaand met een vochtgradiënt en verschillende
profielontwikkelingen en de aanwezigheid van microhabitats onder de vorm
van rabatten.

4.2.3 V!amns studiegebie1

In totaal werden 166 bos fragmenten weerhouden waarin 78 soorten voorkomen.
Twee fragmenten bevatten enkel houtachtige gewassen en worden verder in de
TWINSPAN analyse niet gebruikt. Een overzicht van de eerste opdeling met
het respectievelijk aantal fragmenten en van de procentuele frequenties van
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bos types van de fragmenten in het
de binaire nummering is deze van de

is het aantal fragmenten per type

Figuur 4.9 Hiërarchische opdeling in
Vlaams studiegebied volgens TWINSPAN,
TWINSPAN opdeling, tussen haakjes
weergegeven.

de soorten per groep met het significantieniveau is weergegeven in
respectievelijk Figuur 4.9 en Tabel 4.7.

Verdere opsplitsing van de groepen wijst 12 fragmenten toe aan groep 00*
met als differentiërende soorten Solanum dulcamara, Frangula alnus en
Calamagrostis canescens. De differentiërende soort voor groep 01*, met 26
fragmenten, is Stachys sylvatica (die als indicator voor gerijpte
kleigronden kan dienst doen). De opsplitsing van groep 1* levert groep 10*
met 75 fragmenten en Filipendula ulmaria, Viburnum opulus, Eupatorium
cannabinum, Solanum dulcamara en Carex acutiformis (hieronder komen
typische soorten voor van rivier en beekbegeleidende bossen) als
differentiërende soorten en groep 11* met 53 fragmenten en met als
preferentiële soort Dryopteris dilatata. Op het derde niveau wordt
vervolgens de groep 100* (34 fragmenten) met als differentiërende soorten
Listera ovata, Geum urbanum, Crataegus monogyna, Ribes rubrum en Stachys
sylvatica bekomen tesamen met groep 101* (40 fragmenten) met preferentiële
soorten Caltha palustris, Lysimachia vulgaris en Thalictrum flavum. Groep
11* opgesplitst geeft 110* met 40 fragmenten en als differentiërende
soorten Humulus lupulus, Geum urbanum, Moehringia trinervia en Ranunculus
ficaria. Groep 111* telt nog 13 fragmenten en heeft als differentiërende
soort Dryopteris dilatata.

Beide groepen 0* en 1* hebben 28 soorten gemeenschappelijk (respectievelijk
53% van de soorten in groep 0* en 82% van de soorten in groep 1*). Groep 0*
heeft 23% niet bossoorten en groep 1* heeft er 26% die niet tot de
bossoorten van Tack et al. (1993) behoren. De gemiddelde leeftijd in groep
0* bedraagt 165 jaar en in groep 1* 75.5 jaar. Zowel leeftijd als textuur
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Op het eerste niveau wordt de dataset opgesplitst in 2 groepen. De eerste
groep 0* telt 38 opnamen en heeft als differentiërende soorten Dryopteris
dilatata, Lonicera periclymenum (een soort van voedselarmere, zure bodems,
zelden op zwaardere bodems), Athyrium filix-femina, Polygonatum multiflorum
(soort van oudere gronden, in loofbossen, en minder op rivierafzettingen)
en Viola reichenbachiana. De tweede groep 1* telt 127 bos fragmenten en
heeft geen differentiërende noch preferentiële soorten.
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***: p < 0.001; **: 0.001 ~ p<O.Ol; *: 0.01 ~ P < 0.05

en vocht klasse van de bodem komen in aanmerking om als bepalende factor
voor de opsplitsing te worden aangeduid. Daarom werd er eerst gezocht naar
de significante soorten per groep via een Chi 2 -test en vervolgens naar
significante verschillen tussen de groepen per omgevingsvariabele met
behulp van een Mann-Whitney test (MWU).

Nederlands naam

Sporkehout
Wilgenroosje
Smalle stekelvaren
Wijfjesvaren
Mannetjesvaren
Brede stekelvaren
Donkersporig bosviooltje
Gewone salomonszegel
Wilde kamperfoelie
Eenbes
Bosandoorn
Zwarte bes
Bitterzoet
Koninginnenkruid
Grote keverorchis
Eenstijlige meidoorn
Gelderse roos
Echte valeriaan
Knopig helmkruid
Drienerfmuur
Penningkruid
Kruipend zenegroen
Aalbes
Akkerkool
Geel nagelkruid
Kantig hertshooi
Hop
Moerasspirea
Braam
Hennepnetel
Gewone vlier
Speenkruid
Hazelaar
Grote wederik
Hennegras
Geoord helmkruid
Moeraszegge

*1

127

15
7

6

6

7

17
7

10
18
12

19
7

26

31
32
27

53

17

51
63

28
23

38

26
60

17

67

56
96

76
87

35

14

16

28

31
48

*0
38

50 ***
29 ***
42 ***
53 ***
39 ***
92 ***
66 ***
50 ***
89 ***
45 ***
42 **

24 **
39

34
47

47 *
74

32

89 **
89 ***
45 *
47 ***
61 ***
42

89 **
18
63

66

95
76

97

47

11
21

34
24
37

Wetenschappelijke naam
Aantal fragmenten

7'abe~ 4.7 Synoptische tabel met het procentueel voorkomen van de
kruidsoorten per afgeleid bos type in het Vlaams studiegebied (TWINSPAN) en
ChiZ-test voor verschillen tussen soorten van groep 0* en groep 1*. De
waarden per soort geven het procentuele aandeel van die soort in de
verschillende groepen.

Frangula aln us
Epilobium angustifolium
Dryopteris carthusiana
Athyrium filix-femina
Dryopteris filix-mas
Dryopteris dilatata
Viola·reichenbachiana
Polygonatum multiflorum
Lonicera periclymenum
Paris quadrifolia
Stachys sylvatica
Ribes nigrum
Solanum dulcamara
Eupatorium cannabinum
Listera ovata
Crataegus monogyna
Viburnum opulus
Valeriana repens
Scrophularia nodosa
Moehringia trinervia
Lysimachia nummularia
Aj uga reptans
Ribes rubrum
Lapsana communis
Geum urbanum
Hypericulm dubium
Humulus lupulus
Filipenduia ulmaria
Rubus sp.
Galeopsis tetrahit
Sambucus nigra
Ranunculus ficaria
Corylus avellana
Lysimachia vulgaris
Calamagrostis canescens
Scrophularia auriculata
Carex acutiformis



Tabe~ 4.8 Soorten die niet in de synoptische tabel zijn opgenomen omdat de
verwachte waarde lager ligt dan 5 (Rosner 1995).

Tabe~ 4.9 Verschil tussen groep 0* en 1 *, tussen jonge en oude fragmen ten
en tussen fragmenten met en zonder essen volgens de verschillende
variabelen in het Vlaams studiegebied.

Toch zijn er verschillen tussen de fragmenten van groep 0* en deze van
groep 1* wat betreft de omgevingsvariabelen. Om na te gaan of deze
verschillen significant zijn, werden MWU-testen en Chi 2 -testen per
omgevingsvariabele uitgevoerd voor de opsplitsing volgens de TWINSPAN
indeling en ter vergelijking voor jonge en oude bosfragmenten. Tabel 4.9
vat de resultaten samen. Aan de hand van de gemiddelde rangschikking in de
MWU testen en uit de Phi-statistiek kan afgeleid worden welke groep het
meest gerelateerd is met een variabel.
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**

**

es n-es

**
*

***

*

oud jong

** 0.000
0.161
0.064
1.000
1. 000
1.000

0.005
0.100
0.533
1.000
1.000
1.000

p-waarde 0* 1 *
0.045 *
0.537
0.425
0.002 **
0.001 **
0.790
0.287
0.831
0.019 *
0.000 ***

Uit Tabel 4.7 blijkt dat alle soorten de voorkeur geven aan groep 0*. Dus
er is geen duidelijk onderscheid te maken tussen twee fysische groepen op
basis van voorkomende en geïnventariseerde bossoorten.

Ilex aquifolium, Maianthemum bifolium, Luzula sp., Ceratocapnos claviculata,
Torilis japonica, Lamium galeobdolon, Hypericum quadrangulum, Deschampsia
cespitosa, Chaerophyllum temulum, Scirpus sylvaticus, Silene dioica, Pteridium
aquilinum, Ornithogalum umbellatum, Narcissus pseudonarcissus, Luzula multiflora,
Carex sylvaticus, Teucrium scorodonia, Senecio sp., Rosa canina, Poa nemoralis,
Hypericum perforatum, Ribes uva-crispa, Holcus mollis, Brachypodium sylvaticum,
Prunus spinosa, Anemone nemorosa, Fragaria vesca, Euonymus europaeus, Circea
lutetiana, Rhamnus cathartica, Primula elatior, Cardamine flexuosa, Hedera helix,
Cirsium oleraceum, Cornus sanguinea, Calamagrostis epigeios, Alliaria petiolata,
Thalictrum flavum, Caltha palustris

variabele
N PPM
P PPM
OM %

PH
C/N
VARN
VARP
VAROM
VARPH
# habitatkenmerken





E-text(%) 0.115 0.000 *** 0.085

e-vocht(%) 0.238 0.058 0.029 *

i-prof(%) 1.000 1.000 1.000

i-vocht(%) 0.139 0.000 *** 0.048 *

g-prof(%) 0.581 0.781 0.188

h-vocht(%) 1.000 1.000 1.000

I-vocht(%) 1.000 1.000 1.000
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*
ns

ns

0.220

1.000

1.000

0.188

ns

ns

ns

0.232

1.000

1.000

0.781

**

1.000

0.000 *** *

0.143

1.000

1.000

0.000 *** *

0.000 *** *

ns

ns

0.008

0.748

1.000

1.000

0.581

griend

begraasd

kapvlakte

b-prof(%)

b-vocht(%)

c-prof(%)

c-vocht(%)

boomsoorten

kroonsluitingen

J:1i: fasen
#PROF

kroonsluiting > 2/3 ns ns ns

kroonsluiting 1/3 - 213 0.046 * ns ns

kroonsluiting < 1/3 ns 0.010 * ns

open plek > 10 m 0.011 * ns ns

alleen bovenetage ns ns ns

boven- en nevenetage 0.039 * 0.038 * ns

continue verticale ns ns ns
verdeling
kiemplanten van bomen ns ns ns

jongwas (h<2m) 0.021 * ns ns

dichtwas (h>2m,diam<7cm) ns ns ns

staakhout ns ns ns
(7cm<diam<14cm)
boomhout (diam>14cm) ns 0.006 ** ns

oude bomen (diam>80cm) ns ns ns

hooghout ns ns ns

middelhout ns ns ns



beek ns ns ns
horizontaal homogeen ns ns ns
domin. sp. > 80 % 0.021 * ns ns

***: p<D.DD1; **: D.DD1Sp<D.Dl; *: D.D1Sp<D.DS

De grijze banden geven aan voor welke variabele de verschillende groepen een zelfde
resultaat geven.

De fragmenten met essen werden vergeleken omdat het op het terrein leek
alsof de fragmenten met essen, in dit geval voornamelijk hakhout, enkel
oude bossen betrof.

Uit Tabel 4.9 is af te leiden dat voor een aantal van de variabelen de
verschillende groepen significant worden opgedeeld. De leeftijd van de
fragmenten en de gebruiksgeschiedenis lijkt hier een belangrijke factor in
het verklaren van de opdeling, maar ook de textuur van de bodem en het
gerelateerde vochtgehalte hebben een significante invloed op de indeling in
groepen. Groep 0*, de oude bosfragmenten en de fragmenten met essen hebben
een significant hogere bos leeftijd, een hoger aantal kruidachtige planten,
een vocht klasse d, een Z-,S-,of P-textuur, hakhout, rabatten en een groter
aantal ontwikkelingsfasen. Dus globaal kan hier gesteld worden dat groep 0*
de oudere bos fragmenten vertegenwoordigt op lichtere gronden met een hogere
zuurtegraad en dat groep 1* de jongere bosfragmenten op zwaardere bodems
(voormalige graslanden, meersen) met een hoger nutriënt gehalte (N, P) en
lagere zuurtegraad. De grienden komen voornamelijk in deze laatste groep
voor. Om na te gaan of essen significant meer voorkomen in groep 0 en in
oude fragmenten werd opnieuw een Chi 2 -test uitgevoerd. Deze gaf als
resultaat dat essen significant meer voorkomen in groep 0* en in oude
fragmenten. Ook het aantal kruidachtigen is positief gecorreleerd met het
voorkomen van essen. Dus samengevat blijken essen in het Vlaamse
studiegebied gerelateerd aan oudere bossen op lichte en goed gedraineerde
bodems en geven zij aanleiding tot een groter soortenaantal in de
fragmenten waar ze voorkomen.

Een studie uitgevoerd door Van Eetvelde (1995) lijkt deze opdeling in
zwaardere en lichtere bodems te bevestigen. Zij vond dat de fragmenten die
in het Lokerse studiegebied boven de rivier De Zuidlede gelegen zijn
(fragmenten 53,54,55,56,59,61,67,77,84,85,86,88,87,89,90 en 178) behoren
tot klasse 4 en 5 van de door haar opgestelde pedologische indeling. Deze
klassen zijn omschreven als;

4: klastische sedimenten max. 60 cm dik op pleistoceen zand.
5: klastische sedimenten meer dan 60cm dik op pleistoceen zand, kleiig
zand, zandige klei of zandleem en klei, ook kleiig veen of venige klei.

Het gaat hier om vrlJ humeuze, alluviale afzettingen. Op fragment 67 na,
behoren al de bovenvermelde fragmenten van klasse 4 en 5 tot de twinspan
groep 1* (jonge bossen op zwaardere bodems). Dus in groep 1* komen ook
alluviale fragmenten voor maar niet uitsluitend! De fragmenten 103 tot 105
behoren volgens diezelfde indeling tot klasse 6: pleistoceen zand vanaf de
oppervlakte met een bewerkingshorizont aanwezig. Hier zijn geen alluviale
afzettingen meer te vinden. Deze fragmenten behoren tot de twinspan groep
0* (oudere bossen op lichtere bodems). Uitgebreider onderzoek naar het
verschil tussen de alluviale en niet-alluviale fragmenten in het Vlaamse
studiegebied kan interessante aanvullingen opleveren.

Om een beter zicht te hebben of de opdeling volgens de TWINSPAN eerder aan
de leeftijd te wijten is dan aan een fysisch groepsverschil werden de
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groepen oud en 0* en de groepen jong en 1* per variabele (continue) via
paired-sampled t-testen met elkaar vergeleken. Dit gaf als resultaat dat
geen enkele variabele significant verschillend is tussen de groepen oud en
0*, maar wel voor de groepen jong en 1*. De variabelen die significant
verschillend zijn tussen de jonge fragmenten en de fragmenten van groep 1*
zijn: DBB, DBOB, #boomsoorten, #kruidachtigen, de bos leeftijd, de
gebruiksgeschiedenis, het aantal habitatkenmerken en de variatie in H+. Het
zijn ook duidelijk niet enkel jonge bossen die tot groep 1* behoren.

Naast de TWINSPAN analyse om groepen op te delen volgens gelij kaardige
vegetatiepatronen werd er eveneens een Detrended Correspondence Analysis
(DCA) uitgevoerd. Deze ordinatietechniek wordt gebruikt om sample plots te
groeperen naar gemeenschappelijke floristische en/of omgevingssamenstelling
(Taggart 1994). Een DCA geeft algemene gradiënten weer via de berekende
theoretische variabelen, de ordinatieassen, en kan een indicatie geven
indien er belaflgrij ke variabelen over het hoofd gezien zijn. De DCA werd
uitgevoerd in het programma Canoco (Ter Braak et al. 1998) en geeft als
output de eigenvectoren en eigenwaarden van de ordinatieassen en de
asscores voor samples en soorten. De assen die gegenereerd worden kunnen
vervolgens gecorreleerd worden met de opgemeten variabelen om te
achterhalen welke variabelen bijdragen tot de verklaring van de variantie
(ter Braak et al. 1998). Het ordinatiediagram van de bos fragmenten ten
opzichte van de eerste twee assen is weergegeven in Figuur 4.10 (op alle
fragmenten) en Figuur 4.11 (zonder outlier) . De ordinatie-assen hebben een
respectievelijke eigenwaarde van À.1 = 0.198 en À.2 = 0.191, als de outlier
erbij betrokken wordt en À.1 = 0.191 en À.2 = 0.189 zonder outlier. De outlier
hier is fragment 79, behorend tot groep 1*, die ervoor zorgt dat de
variantie van de scores op as 1 veel groter is binnen groep 1* dan binnen
groep 0*. Hierdoor worden de groepen beter onderscheiden op de tweede as
dan op de eerste.

Figuur 4.10 Ordinatiediagram van de bosfragmenten (inclusief 79) in het
Vlaams studiegebied met de eerste twee ordinatie assen, de twinspangroepen



uJn aangeduid met linkswijzende (groep 0*) en rechtswijzende (groep 1*)
pijlen.
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Figuur 4.11 Ordinatiediagram van de bosfragmenten in het Vlaams
studiegebied met de eerste twee ordinatieassen, de twinspangroepen z~Jn

aangeduid met linkswijzende (groep 0*) en rechtswijzende (groep 1*) pijlen.

Indien het fragment 79 uit de DCA wordt weggelaten en de scores en biplot
opnieuw berekend, dan wordt as 1 de onderscheidende as, met gelijke
varianties voor de twee groepen volgens de Levene's test en met zeer
significante verschillen tussen de twee groepen op de eerste as.
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Uit de figuur valt op dat de fragmenten van groep 0* hun zwaartepunt hebben
boven de 18 as en die van groep 1 onder de 18 as. Op de eerste as is de
opdeling in links en rechts minder duidelijk omdat groep 1* een zeer grote
spreiding kent op de eerste as. De varianties van de samplescores voor de
groepen 0* en 1* op de twee assen werden berekend en vergeleken via een
Levene's test en een t-test voor de gemiddelden. Hieruit volgt dat de
groepen niet significant te onderscheiden zijn op de eerste as, maar wel op
de tweede, wat bovenstaande figuur bevestigt.



De varianties van de scores en de significante verschillen tussen groep 0*
en 1* worden dan:

groep 0
groep 1
sign

s reiding op as1
0.143
0.154
***

s reiding op as 2
0.225
0.156
ns

Dus de DCA geeft een gelijkaardige opsplitsing van de bos fragmenten als
werd gevonden uit de TWINSPAN indeling. Toch is in Figuur 4.11 ook
duidelijk te zien dat er een overlapping is tussen de twee groepen voor
enkele fragmenten. Om te weten welke variabelen nu belangrijk zijn voor
deze opsplitsing naar soortensamenstelling werden de correlaties tussen de
omgevingsvariabelen en de scores op de verschillende assen berekend met
behulp van Spearman rang correlaties en MWU-testen. Variabelen die sterk
gecorreleerd zijn met de eerste twee theoretische assen, worden gezien als
zeer belangrijk voor de verklaring van de groepsopsplitsing. Tabel 4.10
geeft de resultaten van deze testen weer voor de DCA analyse waarbij het
fragment 79 niet en wel werd uitgesloten.

Tabe~ 4.10 Correlaties (met significantie) tussen de asscores en

omgevingsvariabelen volgens Spearman rank correlatie coefficiënten en MWU
testen, voor de fragmenten met en zonder nummer 79.

met 79 zonder 79

correlatiecoêfficiënt as1 as2 as1 as2

bossinds -0.310** 0.520** 0.549** -0.004

AREA -0.025 -0.028 -0.015 -0.063

PERIMETER -0.015 -0.052 -0.033 -0.028

GRA5Ll 0.183* -0.452** -0.464** 0.052

AKKERI 0.211** -0.091 -0.119 -0.188*

GRA5L2 0.156* -0.221** -0.243** -0.017

AKKER2 0.082 -0.255** -0.250** 0.096

TOTB05 -0.488** 0.564** 0.618** 0.183*

TOTGRA5 0.198* -0.466** -0.478** 0.046

TOTAKKER 0.167 * -0.136 -0.154* -0.122

I beheersklassen -0.143 -0.132 -0.118 0.075

I boomsoorten -0.214** 0.534** 0.566** 0.007

i habitatkenmerken 0.166* 0.199* 0.161* -0.296**

i ontwikkelingsfasen -0.281** 0.249** 0.283** 0.116

ikruidachtigen -0.574** 0.264** 0.320** 0.119

11 PROF -0.069 0.094 0.132 0.121

IItacksoorten -0.464** 0.491** 0.530** -0.003

IITEXT -0.147 -0.078 -0.044 0.111

11 VOCHT 0.137 -0.182* -0.178* -0.038

b-prof(%) -0.161* -0.114 -0.076 0.245**

c-vocht(%) 0.326** 0.124 0.117 -0.175*

d-vocht(%) -0.133 0.417** 0.439** 0.022

E-text(%) 0.175* -0.367** -0.369** 0.016

e-vocht(%) -0.098 -0.251** -0.260** 0.032

f-vocht(%) 0.156* -0.350** -0.350** 0.034

g-prof(%) 0.326** 0.124 0.117 -0.175*

L-text(%) 0.04 -0.399** -0.409** 0.006

M(%) 0.290** -0.299** -0.323** -0.105

OB(%) 0.179* -0.265** -0.279** -0.083
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In de tabel z1Jn de variabelen aangeduid die significant gecorreleerd zijn
met de ordinatieassen. De verschillende variabelen die een leeftijd
uitdrukken zijn significant positief (voor de bosleeftijd) en negatief
(voor het gras- en akkerlandbeheer) gecorreleerd met de eerste ordinatie
as. Het aantal boomsoorten, kruidachtigen, habitatkenrnerken en

.... :p < 0.001; ·*:0.001 ~ p < 0.01; *:p < 0.05

4.914***

0.299

-0.042

1. 286

1.131

0.066

0.013

-0.083

-0.063

-0.056

-0.019

0.206**

-0.056

0.08

-0.171*

-0.086

0.119

-0.017

-0.343·*

0.202

0.377**

0.056

0.164

0.018

0.112

0.028

0.355**

2.168*

-2.303*

0.18

-0.577

3.323**

-3.564***
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ontwikkelingsfasen z~Jn eveneens significant positief gecorreleerd met de
eerste as evenals gematigde vocht klassen en lichte bodems (P-, S- en Z
texturen). Hogere vocht klassen en zwaardere bodems (L-, E-, V- texturen)
zijn negatief gecorreleerd met de eerste as. C/N verhouding en de
zuurtegraad van de bodem zijn positief gecorreleerd met de eerste as,
terwijl de N concentratie negatief met deze as gecorreleerd is. Dit komt
overeen met de groepen 0* en 1* uit de TWINSPAN analyse. De lineaire
isolatiematen zijn beiden negatief gecorreleerd met de eerste as.
De tweede as is evengoed positief met de totale bebossingsduur
gecorreleerd. S- en Z-textuur zijn dan weer respectievelijk positief en
negatief gecorreleerd met deze tweede as. De habitatkenrnerken zijn
voornamelijk negatief gecorreleerd met de tweede as, terwijl de zuurtegraad
van de bodem positief gecorreleerd is. Hoewel er duidelijk ook fysische
variabelen belangrijk zijn voor de opdeling naar soortensamenstelling,
wijst de hoge correlatie van de leeftijd met daaraan inherent de
zuurtegraad van de bodem verbonden, op een opdeling die voornamelijk te
verklaren is door een leeftijdsverschil. Ditzelfde werd hierboven reeds
aangetoond door de vergelijking tussen de groep 0* en de groep van de oude
bossen.

Een visuele voorstelling van de invloed van de variabelen op de opdeling in
TWINSPAN groepen wordt verkregen door een directe gradiënt analyse, waarbij
de variatie in de dataset maximaal bepaald wordt door de gemeten
variabelen. Uit de DCA gradiënt lengtes kon worden afgeleid dat het respons
patroon hier eerder lineair is en dus bij directe gradiënt analyse moet
geanalyseerd worden met een RDA (ter Braak et al. 1998 en Jongman et al.
1995). Monte Carlo permutaties wezen uit dat de gekozen variabelen
significant zijn voor de verklaring van de soortensamenstelling in de
dataset (p-waarden voor eerste as en alle assen tesamen < 0.01). Uit een
RDA met forward selection werden deze variabelen weerhouden die een p
waarde hebben < 0.05 om een biplot op te maken (#boomsoorten, Z-text,
totbos, rabat, H+, dichtwas, varpH, DBOB, hakhout, L-text, e-vocht, opp,
bovenetage, ON, leeftijd, DBB, d-vocht, openplek, kroonsluiting, P). Figuur
4.12 geeft het resultaat weer. Figuur 4.13 geeft dezelfde biplot weer enkel
voor de soortenrijke bosfragmenten (meer dan 25 soorten).
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In deze figuur is duidelijk de opsplitsing te zien in de fragmenten van
groep 0* en groep 1* en deze is voornamelijk gelegen langs de vectoren
leeftijd, #boomsoorten, hakhout, kroonsluiting, rabatten, isolatiematen,
vochttrappen e en d en de L-textuur. Dus fysische bodemeigenschappen
gemengd met habitat kenmerken en bosleeftijd.

o

de variabelen die significant bijdragen tot
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Figuur 4.13 Rela tie tussen de variabelen en de soortenrijke fragmen ten
(meer dan 25 soorten) in het Vlaams studiegebied.

Ook de soortenrijke bosfragmenten situeren zich duidelijk in dezelfde hoek
als deze van groep 0*.

4.3 Discussie

Bij de bespreking van de resultaten moet vooreerst gewezen worden op het
feit dat de dataset niet verzameld is om vegetatiegemeenschappen af te
leiden. Normaal wordt voor het indelen van vegetatiegegevens in
vegetatiegemeenschappen vertrokken van vegetatieopnamen die gemaakt ZlJn in
homogene vegetaties. Meestal wordt daarenboven niet gewerkt met aan- en
afwezigheden van soorten maar met bedekkingsklassen wat een meer
gedetailleerde opdeling in vegetatietypes mogelijk maakt. De hier afgeleide
types zijn te beschouwen als types van bosfragmenten. Verder in de tekst
worden ze echter wel als bostypes aangeduid.

Deze dataset heeft dus twee belangrijke nadelen. Enerzijds kunnen
bos fragmenten bestaan uit verschillende bostypes wat de clustering minder
duidelijk interpreteerbaar maakt en anderzijds blijft de opdeling
noodgedwongen oppervlakkig door de elementaire opnameschaal
(aan/afwezigheid) .

4.3.1 Brahants studitgebia1

De eerste opdeling verdeelt de fragmenten in alluviale en niet-alluviale
bossen. Bij deze onderverdeling valt echter op dat vooral in de niet
alluviale bossen toch nog wel wat soorten aangetroffen kunnen worden van
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eerder alluviale bossen. Dit kan mogelijkerwijs verklaard worden door
grachten en beken die door de drogere bossen vloeien. Vermits er geen
opdeling naar habitat is gebeurd komen beide bostypes door elkaar voor in
de opnames. Omgekeerd is dit minder het geval. In de alluviale bossen
worden bijna geen soorten van droge, voedselarme standplaatsen
aangetroffen. Indien dit wel zo is, zijn dit meestal soorten die zich
situeren in alluviale bossen met drogere bosranden. Natuurlijk kunnen
bossen met vocht- en/of voedselgradiënten ook soorten van verschillende
bostypes bevatten. Tijdens het veldwerk is echter gebleken dat de meeste
bos fragmenten vrij uniform waren. Dit samen met de vrij beperkte gemiddelde
oppervlakte van de bos fragmenten (1 ha) staat ons toe deze TWINSPAN-analyse
toch als behoorlijk te accepteren.

Uit de DCA-analyse kunnen reeds een aantal zeer belangrijke conclusies
getrokken worden met het oog op de verdere verwerking. De voorlopige en nog
zeer algemene resultaten uit de DCA-analyse wijzen op een sterke correlatie
tussen de eerste DCA-as en het fysisch systeem en de daaraan gekoppelde
bostypes. De tweede as is sterk gecorreleerd met allerlei kenmerken die de
soortenrijkdom beïnvloeden. Aangezien binnen dit onderzoek in de eerste
plaats gezocht moet worden naar indicatoren voor de diversiteit aan hogere
planten, is het vrij logisch om een opsplitsing te maken op basis van de
eerste DCA-as. Op deze manier wordt het grote aantal onderlinge
correlaties, die een fysisch systeem karakteriseren, gereduceerd en komt de
tweede as duidelijker op de voorgrond. Daarenboven kunnen verschillen
tussen de fysische systemen op deze manier vastgesteld worden.

Bij de manier waarop de fysische systemen gedefinieerd zijn, kan men zich
wel enkele bedenkingen maken. Zou het bijvoorbeeld niet logischer zijn om
een fysisch systeem af te bakenen op basis van een aantal verschillende
criteria of zou een combinatie van biotische (soortensamenstelling) en
omgevingsvariabelen (bodemtextuur, vochttrap, profielontwikkeling,
topografische ligging) niet leiden tot een meer exacte aflijning van de
fysische systemen? Waarschijnlijk is dit wel zo, maar deze studie heeft
niet als doelstelling om ecosystemen te definiëren. De opdeling is enkel
gemaakt om de interne variatie binnen het studiegebied op een relevante
manier te reduceren zodat geschikte indicatoren voor soortenrijkdom kunnen
afgeleid worden.

4.3.2 Ke;npisch studiegebitri

In de Kempen wordt een zelfde opdeling in alluviale en niet-alluviale
fragmenten gevonden als in Brabant. Hierbij gaan de fragmenten die behoren
tot de niet-alluviale groep van naaldboombestanden met typische soorten
voor zure, droge, arme zandgronden, over gemengde bestanden met zwarte els
naar loofboombestanden met typische bosplanten als indicatorsoorten. De
alluviale fragmenten worden gekenmerkt door een aantal echte bosplanten en
een aantal zeer zeldzame soorten.

De DCA bevestigt deze TWINSPAN classificatie. Analoog als in Brabant is een
sterke correlatie tussen de eerste DCA-as en het fysisch systeem en de
daaraan gekoppelde bostypes vast te stellen. Alluviale bostypes zijn
negatief en niet-alluviale bostypes zijn positief gecorreleerd met de
eerste DCA as. De leeftijd en allerhande variabelen die hier van af hangen
zijn wel sterk gecorreleerd met de tweede as. In tegenstelling tot het
Brabants district is de intercorrelatie tussen leeftijd en het fysisch
systeem veel minder uitgesproken.
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Aangezien binnen dit onderzoek in de eerste plaats gezocht moet worden naar
indicatoren voor de diversiteit aan hogere planten, is het vrij logisch om
een opsplitsing te maken op basis van de eerste DCA-as. Op deze manier
wordt het grote aantal onderlinge correlaties, die een fysisch systeem
karakteriseren, gereduceerd en komt de tweede as duidelijker op de
voorgrond. Daarenboven kunnen verschillen tussen de fysische systemen op
deze manier vastgesteld worden.

4.3.3 Vlaams studiegebitr1

De TWINSPAN opdeling geeft in eerste instantie geen duidelijke opsplitsing
in twee fysische systemen. Er is wel een aanduiding dat er een opdeling kan
gemaakt worden naar lichte en zware gronden, maar soortensamenstelling
verschilt niet significant tussen deze gronden.

Uit significantie onderzoek blijkt dat de bossen van groep 0* de oudere
bossen voorstellen op lichtere gronden met een hogere zuurtegraad en groep
1* de jongere, op zwaardere bodems met een hoger nutriënt gehalte. Ook het
voorkomen van essen is gerelateerd aan oudere bossen op lichte en goed
gedraineerde bodems in fragmenten met een hoger soortenaantal. Maar hoewel
groep 1* alluviale fragmenten bevat, kan niet gesteld worden dat het hier
om een alluviale groep gaat zoals in de vorige districten omdat er hier
geen typische alluviale bossoorten voorkomen. Verder zijn het ook niet
uitsluitend jonge fragmenten die tot groep 1* behoren. Wel komen de
grienden allemaal in groep 1* voor.

Uit de DCA analyse blijkt verder dat hoewel fysische variabelen duidelijk
belangrijk zijn voor de opdeling naar soortensamenstelling, de hoge
correlatie van de leeftijd met daaraan inherent de zuurtegraad van de bodem
verbonden toch wijst op een opdeling volgens de leeftijd van de fragmenten.

Vermits er geen typische bossoorten voor de groep op zwaardere gronden
werden teruggevonden en omdat de statistische testen, aangevuld met de DCA
en RDA, uitwijzen dat het voornamelijk leeftijd is die de opdeling in
soortensamenstelling blijkt te veroorzaken werd er verder geen opsplitsing
naar fysische groepen gemaakt.

73



5 Indicatoren en indices voor het Brabants,
Kempisch en Vlaams plantendistrict

Om de diversiteit aan hogere planten in onze bossen te kunnen behouden en
te laten ontwikkelen is het eerst en vooral nodig patronen, schommelingen
en trends in die diversiteit te monitoren. Dankzij dergelijke gegevens
kunnen negatieve trends, zoals het verlies aan diversiteit, tijdig
opgespoord en aangepakt worden.

Gezien de complexiteit van de biodiversiteit is de opvolging ervan eveneens
een complexe aangelegenheid. Het is onrealistisch een groot aantal
plantensoorten in talrijke bossen op regelmatige wijze te inventariseren.
Daarom moet gezocht worden naar methodes die het monitoren eenvoudiger
maken. Een mogelijke oplossing is de selectie van indicatoren. Indicatoren
zijn meetbare kenmerken in het ecosysteem (biotische of abiotische) die een
betrouwbare aanwijzing geven van de totale soortendiversiteit. De
indicatoren kunnen soorten, soortengroepen of gemakkelijk te bepalen
milieuvariabelen zijn en dienen zoveel mogelijk kwalitatieve,
kwantitatieve, geografische, temporele en functionele kenmerken te
omvatten.

Een veel gebruikte indicator voor biodiversiteit is de soortenrijkdom.
Hierbij moet wel rekening gehouden worden dat bepaalde ecosystemen van
nature uit soortenrijker zijn dan andere. Zeldzaamheid van soorten kan
eveneens een goede indicator zijn, met dien verstande dat rekening gehouden
wordt met de geografische verspreiding van de soorten. Voor de keuze van
een geschikte indicator kunnen volgende richtlijnen in acht genomen worden
(naar McKenney et al., 1994 en Noss, 1990):
de geselecteerde indicatoren dienen gemakkelijk te meten, te verzamelen, te
schatten en/of te berekenen zijn; eenvoudige indicatoren helpen ook om de
kosten te drukken
indicatoren moeten een signaal functie hebben en kunnen eventueel als
normen uitgedrukt worden
sommige indicatorsoorten dienen paraplu-soorten te zijn; hun aanwezigheid
indiceert de aanwezigheid van vele andere soorten en habitats
indicatoren dienen relevant te zijn voor ecologisch significante fenomenen
indicatoren dienen voldoende gevoelig te zijn om een verandering snel te
signaleren

Als maat voor de diversiteit wordt veelal het totaal aantal soorten
genomen (de soortenrijkdom) . Naast het aantal speelt ook het aandeel dat
elke soort inneemt een belangrijke rol. Er werden verschillende
diversiteitmaten ontwikkeld die het aantal soorten en hun relatief aandeel
tezamen uitdrukken. Noss (1990) wijst hierbij echter op het feit dat veel
van deze indices sterk afhankelijk zijn van de steekproef grootte. De meest
gebruikte index is de Shannon-diversiteitsindex (Kent & Coker, 1992):

s

H=-LP; Inp;
;=1

met s = het aantal soorten
Pi = het aandeel van de i-de soort t.o.v het totaal
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Een andere index is de diversiteit index van Mclntosh (Kent & Coker, 1992):

met s = het aantal soorten
ni = het aantal individuen, de bedekking of de biomassa van de i-de soort

Peterken (1974) gebruikte het aantal oud-bosplanten als indicator voor de
floristische samenstelling van bossen in Engeland. Deze oud-bosplanten zijn
typische bossoorten met een beperkt kolonisatievermogen. Honnay et al.
(1997) stelden een lijst op met 66 bosplanten die geassocieerd zijn met
oude bossen in west Belgiê. Onder oude bossen wordt hier verstaan bossen
die reeds sinds 1775 (Ferrariskaarten) bebost zijn. Deze oud-bosplanten
worden aanzien als goede indicatoren voor de soortenrijkdom en ecologische
waarde van bossen.

Het kiezen van de beste soorten als indicator voor bepaalde doeleinden kan
zeer moeilijk zijn, daarom is het dikwijls meer aangewezen om attributen
van de omgeving waarin de soorten goed gedijen als maat te nemen. Deze zijn
vaak ook makkelijker te meten.
De diversiteitindexen zoals hoger vermeld kunnen ook worden toegepast op
het aantal ecosystemen en hun aandeel. Hierbij kan vervolgens in plaats van
te werken met volledige gemeenschappen ook gewerkt worden met bepaalde
abiotische kenmerken (topografie, bodem, vegetatiestructuur, ... ) .
Noss (1999) geeft aan dat de zoektocht naar gepaste indicatoren in de
bosecology naar meer onderzoek vraagt, maar dat de basis voor het
selecteren van indicatoren reeds gelegd is. De grote taak voor het
toekomstige wetenschappelijk onderzoek bestaat erin om een gepaste
validatie van de aangeduide indicatoren te vinden. Enkel op die manier kan
nagegaan worden of de verwachte voorspellingen van de indicatoren stroken
met de werkelijkheid.

In deze preliminaire studie naar makkelijk meetbare biodiversiteitsmaten of
indices voor bos fragmenten in drie ecodistricten van Vlaanderen, werden
zowel biotische als abiotische kenmerken beschouwd. Als maat voor de
soortendiversiteit wordt het totaal aantal bosplanten in de bosfragmenten
genomen.

5.1 Hiërarchisch geordende soortengroepen en indicatoren

Het zoeken naar biotische indicatoren voor de diversiteit aan hogere
planten veronderstelt dat bepaalde planten alleen voorkomen in bossen met
een hoge diversiteit aan hogere planten (en bij voorkeur zelfs een hogere
totale biodiversiteit). Deze veronderstelling komt overeen met de
veronderstelling dat in het gebied hiërarchisch geordende soortengroepen
kunnen geïdentificeerd worden.

Het concept 'hiêrarchisch geordende soortengroep' werd door Patterson &
Atmar (1986) beschreven als een systeem waarbij elke soort aanwezig is in
alle habitat fragmenten die soortenrijker zijn dan het minst soortenrijke
habitatfragment waarin de soort nog voorkomt. De mechanismen die achter
deze niet-toevallige verdeling schuilen zijn onder andere:
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geordende extinctie van soorten (ten gevolge van een te beperkte
habitatoppervlakte, ten gevolge van isolatie, vermesting, verzuring,
verdroging, ".) ;
geordende kolonisatie van nieuwe (of zich herstellende) habitatfragmenten;
hiërarchisch geordende habitats (met toenemende milieukwaliteit of
toenemende habitatdiversiteit), hetgeen een gevolg kan zijn van de vorige
twee mechanismen;
random sampling logica (hoe zeldzamer de soort, hoe kleiner de kans dat ze
in een soortenarm fragment aangetroffen wordt) .

Aan het Laboratorium voor Bos, Natuur en Landschap werd dit concept reeds
met succes toegepast op hogere planten in Vlaamse bossen (Honnay et al.
1999). Het bewijzen van een dergelijke hiërarchisch geordende soortengroep
biedt interessante potenties voor het definiëren van indicatoren voor de
plantendiversiteit. Indien ook andere soortengroepen in het systeem kunnen
geïntegreerd worden biedt het concept ook mogelijkheden voor het
identificeren van indicatoren voor de totale biodiversiteit. Aangezien
zeldzame soorten enkel voorkomen in soortenrijke habitats, kan een
schatting gemaakt worden van de totale soortenrijkdom van dat fragment op
basis van de aanwezigheid van een dergelijke soort. Anderzijds kunnen via
een geordende matrix soorten met een onregelmatig verspreidingspatroon
opgespoord ,worden, deze zijn niet geschikt om dienst te doen als indicator
soort aangezien ze niet bijdragen tot het hiërarchisch patroon. Dit vereist
natuurlijk wel een individuele maat voor het hiërarchisch patroon van elke
soort afzonderlijk (Honnay en Hermy, 1997).

Er dient wel op gewezen te worden dat de toepassing van hiërarchisch
geordende soortengroepen beperkt is tot een bepaald plantengeografisch
gebied en tot bepaalde ecologische omstandigheden. Indicatoren die hier
afgeleid worden zijn dus niet bruikbaar buiten de respectievelijke
plantendistriciten. Verder wordt ook onderscheid gemaakt tussen
verschillende fysische groepen die zouden voorkomen binnen eenzelfde
district. Bosfragmenten die tot een verschillende fysische groep behoren
kunnen niet in een zelfde hiërarchisch systeem passen, aangezien het
fundamenteel om andere soorten gaat (behalve in sommige fragmenten met een
hoge habitatdiversiteit) . Verschillen in leeftijd, oude en jonge bossen,
daarentegen kunnen wel in een zelfde hiërarchisch systeem passen. Hierbij
zullen de oudere bossen een hogere milieukwaliteit en een grotere
soortenrijkdom vertegenwoordigen dan de jongere bossen.

5.1.1 Biotische indiratoren

Het bewijs van de aanwezigheid van een hiërarchische soortengroep kan
gebeuren via de Mann-Whitney test. Deze wordt per soort uitgevoerd en gaat
na of de habitatfragmenten waar de soort voorkomt significant soortenrijker
zijn dan kan verwacht worden op basis van een volkomen toevallige verdeling
van de soorten over de habitatfragmenten. Hiertoe wordt de soortenrijkdom
van de bos fragmenten waarin de soort voorkomt vergeleken met de
soortenrijkdom van de fragmenten waarin de soort niet voorkomt. Het
resultaat wordt uitgedrukt met een z-waarde. Hoe groter deze is hoe groter
de kans dat de soort niet toevallig over de fragmenten verdeeld is (z=O),
maar meer voorkomt in soortenrijke fragmenten. Het verschil wordt
significant wanneer z > 1.96 (p < 0.05; tweezijdige significantie). Voor de
berekening van niet toevallige patronen kunnen nog andere methoden
aangewend worden, waaronder de Monte Carlo simulatie techniek. Deze
techniek wordt voornamelijk aangewend om één globale maat voor de
hiërarchie van de habitat fragmenten te verkrijgen. Door vergelijking via
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een t-toets van de gevonden onverwachte afwezigheden met de gemiddelde
verwachte onverwachte afwezigheden in at random gegenereerde matrices,
wordt de afwijking van de hiërarchie aangegeven. De Nestedness calculator
van Atmar en Patterson (1995) maakt gebruik van dit principe.

5.1.2 A biotische indicatoren

De veronderstelling dat bepaalde soorten alleen voorkomen in bossen met een
hoge diversiteit aan hogere planten, laat ook veronderstellen dat daar zeer
specifieke habitat kenmerken aanwezig zijn die een dergelijke hoge
soortendiversiteit toelaten. Wanneer deze kenmerken gekend zijn kunnen ze
gebruikt worden als abiotische indicatoren voor de diversiteit aan hogere
planten in bossen. Inzicht in deze kenmerken kan ook bijdragen tot het
verklaren van de mechanismen achter de hiërarchisch geordende
soortengroepen.

Het gebruik van indicatoren om de soortenrijkdom te voorspellen houdt wel
het gevaar in dat er verkeerde beslissingen worden genomen indien er niet
zeer nauwkeurig wordt geverifieerd of de indicator ook effectief is. Er
moet met andere woorden nog heel wat onderzoek gebeuren om de
vooropstellingen die gemaakt worden in studies over indicatoren te
valideren (Lindenmeyer 1999). Ook in Vlaanderen is een dergelijke validatie
van het allergrootste belang voor een correct lange termijn beheer van de
Vlaamse bossen. Een permanente lange termijn opvolging van de bossen is
volgens Lindenmeyer (1999) onontbeerlijk.

5.2 Methode en resultaten

In deze studie werden voor elk studiegebied indicatorsoorten geselecteerd
door vergelijking van de soortenrijkdom in bosfragmenten met en zonder de
soort in een Mann-Whitney-U test. Een significante z-waarde duidt hierbij
op het significant meer voorkomen van de soort in soortenrijke
bosfragmenten, wat overeenkomt met de theorie van de hiërarchisch geordende
soortengroepen zoals beschreven door Patterson en Atmar, (1986).
Via Spearman rang en Mann Whitney U correlaties werden de
omgevingsvariabelen in verband gebracht met de bosplantendiversiteit.
Significante variabelen kunnen als omgevingsindicatoren voor de
soortenrijkdom optreden.
Vervolgens werden voor complementaire (uit PCA) en significante
omgevingsvariabelen meervoudige lineaire regressiemodellen opgesteld voor
de voorspelling van de soortenrijkdom. Bij al deze lineaire
regressiemodellen werden de residu's getest op normaal verdeeld zijn en de
varianties op lineariteit en homogeniteit. De determinatie coëfficiënten
van de verschillende modellen werden vergeleken via niet-parametrische
testen voor afhankelijk veranderlijken met de Wilcoxon signed rank test
voor de twee afhankelijke veranderlijken en de Friedrnan test voor de
vergelijking van meerdere (K) afhankelijke veranderlijken.

5.2.1 Brabants stutliegebiai

Voor de aanduiding van indicatoren in het studiegebied Brabant bleek het
aangewezen de bos fragmenten op te splitsen volgens de eerste Twinspan-
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l
indeling zoals gevonden in H3. Het gaat hier immers om fundamenteel andere
systemen: alluviaal versus niet-alluviaal. Vooral de topografische,
bodemkundige en hydrologische variabelen, die overigens onderling met
elkaar in verband staan, vormen de basis van de verschillende fysische
systemen. Aangezien de soortensamenstelling duidelijk verschillend is,
zullen sommige indicatorsoorten maar in één van beide fysische systemen
gelden en veroorzaakt een afwisseling in fysisch systeem een natuurlijke
fragmentatie. Tabel 5.1 vat de verschillen tussen de fysische groepen
samen.

l
l
l

Tabe.! 5.1 Verschillen tussen verschillende subgroepen voor het Brabants

studiegebied (Mann-Whitney testen).

alle

bossen

alluviale

bossen

niet
alluviale
bossen

jonge

bossen

oude

bossen l

5.2.1.1 Soorten als indicatoren

De alluviale bossen z~Jn soortenrijker dan de niet-alluviale bossen. Naar
indices toe zorgt de opsplitsing ervoor dat met twee schalen kan gewerkt
worden. Een niet-alluviaal bos met een kleiner aantal bossoorten kan in
sommige gevallen immers een grotere natuurbehoudswaarde hebben dan een
alluviaal bos met een iets groter aantal bossoorten.

De soorten werden getest op hun indicatieve waarde om de soortenrijkdom aan
te duiden via Mann-Whitney testen (soortenrijkdom in bosfragmenten met de
soort, versus soortenrijkdom in bosfragmenten zonder de soort). Soorten die
een significant hogere soortenrijkdom met zich meebrengen in de fragmenten
waar ze voorkomen, worden aanzien als indicatoren voor de gemiddelde
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soortenrijkdom van die fragmenten. Over de volledige dataset waren er 75%
van de soorten die significant tot een meer soortenrijk bosfragment
behoren. Wanneer enkel de alluviale en niet-alluviale bossen werden
bekeken, bleken respectievelijk 71% en 69% van de 101 bossoorten
significant in soortenrijkere bosfragmenten voor te komen. De soorten
zonder specifieke indicatieve waarde zijn meestal zeldzame soorten (vb.
Equisetum sylvaticum) of soorten die een grote ecologische amplitude kennen
(vb. Torilis japonica). Tabel 5.2 geeft de resultaten voor alle fragmenten,
voor de alluviale en voor de niet-alluviale. Soorten die zeer significant
wijzen op een hoge soortenrijkdom (tussen de 40 en de 50 soorten) in alle
bossen zijn: Potentilla sterilis en Paris quadrifolia. Voor alluviale
bossen is dit Potentilla sterilis en in niet-alluviale bossen, met een
grote soortenrijkdom (tussen de 30 en de 40 soorten) zijn dit: Oxalis
acetosella, Carex remota, Maianthemum bifolium en Luzula pilosa. Soorten
die zowel als indicator kunnen dienst doen in alluviale als niet-alluviale
bossen, duiden op een grotere soortenrijkdom in de alluviale bossen dan in
niet-alluviale bossen. Alluviale bossen zijn inderdaad soortenrijker dan
niet-alluvi.ale.

Tabe~ 5.2 Waarde van de soort als indicator voor soortenrijkdom (Mann
Whitney z-scores).

Alle bossen Alluviaal Niet- Verspreidings
alluviaal mechanisme

z-score sig sp z-score sig sp z-score sig sp

Adoxa moschatellina 9.428 *** 8.416 *** endozoochoor
Ajuga reptans 5.658 *** 4.745 *** myrrnecochoor

Alliaria petiolata 3.022 ** 2.465 * ?

Anemone nemorosa 10.924 *** 8.669 *** 6.44 *** myrrnecochoor
Arum maculatum 7.238 *** 7.153 ***

Athyrium filix-femina 9.48 *** 7.441 *** 5.949 *** anemochoor

Blechnum spi cant 2.5 * 3.139 ** anemochoor
Brachypodium sylvaticum 7.018 *** 6.066 ***

Calamagrostis epigeios 1. 997 * ?

Calluna vulgaris 2.424 *

Campanula trachelium 2.066 * anemochoor
Cardamine amara 2.196 * 2.121 *

Cardamine flexuosa 4.72 *** 3.779 *** 2.537 * anemochoor
Carex palleseens 3.84 *** 3.46 ** ?

Carex pilulifera 3.055 ** 4.405 ***

Carex remota 7.073 *** 5.744 *** 4.309 *** hydrochoor
Carex sylvatica 8.586 *** 7.637 *** myrrnecochoor

Circaea lutetiana 8.993 *** 7.802 ***

Cirsium oleraceum 2.89 ** 2.162 * anemochoor

] Convallaria majalis 4.775 *** 4.039 *** endozoochoor

Cornus sanguinea 8.873 *** 8.097 *** endozoochoor

Corylus avellana 6.945 *** 4.583 *** 5.643 *** endozoochoor

Crataegus laevigata 4.532 *** 3.577 *** endozoochoor

Crataegus monogyna 5.588 *** 5.626 *** endozoochoor

Cruciata laevipes 2.491 * 2.12 * ?

Deschampsia cespitosa 8.899 *** 6.737 *** 5.643 *** anemochoor

Deschampsia flexuosa 2.287 * epizoochoor

Digitalis pur,purea 3.267 ** 3.349 **

Dryopteris carthusiana 8.25 *** 5.643 *** anemochoor

Dryopteris dilatata 7.755 *** 5.786 *** anemochoor

Dryopteris filix-mas 5.807 *** 4.16 *** 3.918 *** anemochoor
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Epilobium angustifolium 2.548 * ** anemochoor
Epipactis helleborine 4.002 *** 2.803 **
Euonymus europaeus 3.655 *** 2.96 ** endozoochoor
Festuca gigantea 3.961 *** 3.652 ***
Fragaria vesca 2.514 * 2.323 * endozoochoor
Frangula alnus 4.325 *** 3.785 *** endozoochoor
Geum urbanum 9.167 *** 8.171 ***
Hedera helix 9.4 *** 8.128 *** 5.049 ***
Hieracium lachenalii 2.089 * anemochoor
Hieracium 2.65 ** 2.523 * anemochoor
laevigatum/sabaudum
Hieracium spp. 2.8 ** anemochoor
Holcus mollis 4.044 *** 4.842 ***
Humulus lupulus 6.178 *** 6.218 *** anemochoor
Hypericum humifusum 2.543 * anemochoor
Hypericum pulchrum 2.503 * 2.717 ** anemochoor
Ilex aquifolium 1. 97 * 3.08 **
Lamium galeobdolon 9.69 *** 8.174 *** 5.128 *** myrmecochoor
Lapsana communis 2.238 * 3.864 ***
Listera ovata 2.602 ** 2.335 * epizoochoor
Lonicera periclymenum 8.76 *** 6.987 ***
Luzula multiflora 2.81 ** 3.814 *** myrmecochoor
Luzula pilosa 6.371 *** 6.69 *** myrmecochoren
Lysimachia nemorum 2.406 * 2.857 ** myrmecochoor
Maianthemum bifolium 4.577 *** 4.768 *** endozoochoor
Melica uniflora 2.334 * 2.344 * myrmecochoor
Milium effusum 4.473 *** 3.315 ** 3.141 ** anemochoor
Moehringia trinervia 9.916 *** 7.917 *** myrmecochoor
Ornithogalum umbellatum 3.003 ** 2.756 **
Oxalis acetoselia 4.844 *** 4.848 *** autochoor
Paris quadrifolia 3.64 *** 3.044 ** endozoochoren
Poa nemoralis 8.313 *** 4.739 ***
Polygonatum multiflorum 9.636 *** 6.267 *** endozoochoor
Potentilla sterilis 4.602 *** 4.375 *** ?
Primula elatior 6.631 *** 6 *** anemochoren
Prunus spinosa 5.222 *** 3.913 *** 3.058 ** endozoochoor
Pteridium aquilinum 3.625 *** 3.847 *** anemochoor
Ranunculus auricomus 2.424 * 2.228 * epizoochoor ~Ranunculus ficaria 5.496 ***

Ribes nigrum 2.382 * 2.355 * endozoochoor
Ribes rubrum 7.699 *** 6.881 *** endozoochoor

~Ribes uva-crispa 3.188 ** 4.369 *** endozoochoor
Rosa spp. 3.913 *** 2.256 * endozoochoor
Rubus caesius 5.563 *** 4.967 *** endozoochoor
Rubus fruticosus 6.645 *** 5.496 *** 3.98 *** endozoochoor
Rubus idaeus 6.684 *** 5.628 *** endozoochoor
Rumex sanguineus 6.163 *** 5.346 ***

Sambucus nigra 5.839 *** 4.775 *** 3.29 ** endozoochoor
Scrophularia nodosa 9.185 *** 6.486 *** 6.364 ***

Sedum telephium 2.14 * hydrochoor
Senecio ovatus 5.265 *** 4.182 *** 2.871 **

Silene dioica 5.001 *** 4.691 ***

Solanum dulcamara 3.466 ** 2.451 *

Stachys sylvatica 7.438 *** 5.739 *** endozoochoor
Stellaria holostea 8.14 *** 6.595 ***
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Teucrium scorodonia 3.876 *** 5.49 ***

Vaccinium myrtillus 2.601 ** 2.817 ** endozoochoor
Viburnum opulus 10.246 *** 7.789 ***

Vicia sepium 2.575 * 2.274 *

Vinca minor 2.423 * 2.086 *

Viola reichenbachiana/ 7.406 *** 6.73 *** 3.244 ** myrmecochoor
riviniana

5.2.1.2 Relatie tussen omgevingsvariabelen en soonenrijkdom
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***: p<D.DD1; **:D.DD15p<D.Dl; *:D.D15p<D.D5;
sp gemiddeld aantal soorten in de fragmenten waar d~ indicatorsoort voorkomt

Naast de invloed van de verschillende variabelen op het totaal aantal
soorten zal eveneens ingegaan worden op de relaties met de aantallen van
diverse ecologische groepen en op de interrelaties tussen de variabelen
onderling.

De resultaten van de Spearman rang en Mann-Whitney U correlaties tussen
soortenrijkdom en omgevingsvariabelen zijn weergegeven in Tabel 5.3 en
Tabel 5.4 worden de diverse ecologische groepen bekeken.

Tabe~ 5.3 Correlaties tussen het totaal aantal bossoorten in alle,
alluviale en niet alluviale bosfragmenten en de omgevingsvariabelen in het
Brabants studiegebied.

Alle bossen Alluviale Niet alluviale
bossen bossen

Aantal fraamenten N=24l N=138 N=103
Historisch bodemgebruik !
Bossinds 0.541*** 0.708*** 0.550***
Akker1 -0.161* 0.080 -0.421***
Akker2 -0.286*** -0.238** -0.322**
Grasland1 -0.154* -0.410*** -0.266**
Grasland2 -0.401*** -0.576*** -0.305**
Bodem !
Opp. % A-textuur 0.120(*) 0.012 0.106
Opp. % L-textuur 0.010 -0.028 0.255**
Opp. % P-textuur -0.113(*) -0.185* -
Opp. % S-textuur -0.119(*) 0.033 -0.214*
Opp. % Vocht-a -0.167** -0.120 -0.208*
Opp. % Vocht-b -0.007 -0.060 0.053
Opp. % Vocht-c -0.028 -0.066 0.027
Opp. % Vocht-d -0.030 0.057 0.040
Opp. % Vocht-f 0.108(*) 0.006 ?
Opp. % Vocht-h 0.085 0.055 0.238*
Opp. % Vocht-i 0.045 0.046 0.049
Opp. % Prof-a 0.277*** 0.347*** 0.122
Opp. % Prof-b 0.023 0.010
Opp. % Prof-c 0.142* 0.178* 0.224*
Opp. % Prof-f -0.113(*) 0.030 -0.199*
Opp. % Prof-p -0.158* -0.376*** 0.065
Opp. % Prof-x -0.086 0.078 -0.103
Topografie !
Minimum hoogte -0.176** -0.336*** -0.060
Maximum hoogte -0.125(*) -0.276** 0.208*
Gemiddelde hoogte -0.155* -0.314*** 0.129
Omtrek 0.482*** 0.423*** 0.617***
Oppervlakte 0.468*** 0.412*** 0.609***
Structuurkenmerken $

Kroonsluiting >2/3 3.532*** 3.144** 2.229*
Kroonsluiting tussen 1/3 en 2/3 0.286 0.106 0.123
Kroonsluiting <1/3 -3.135** -2.489* -2.719**



Enkel bovenetage -4.173*** -4.448*** -1.849(*)
Boven- en nevenetage 2.270* 1. 975* 1.065
Verticaal continu 5.735*** 5.911*** 3.306**
Habitatdiversitei !t
Aantal textuurklassen -0.023 -0.004 -0.009
Aantal vochttrappen -0.004 0.018 -0.005
Aantal profielontwikkelingen 0.052 0.116 0.018
Hoogteverschil 0.248*** 0.226** 0.400***
Range in hellina 0.208** 0.181* 0.519***
Beheer en ontwikkelingsfase $
Hakhout 3.801*** 1. 984* 3.512***
Middelhout 5.186*** 4.435*** 2.026*
Hooghout -3.833*** -2.632** -2.165*
Begraasd -6.220*** -3.269** -5.183***
Kiemplanten 4.376*** 3.717*** 4.099***
Jongwas 4.370*** 2.643*** 4.351***
Dichtwas 5.843*** 3.113** 5.051***
Staakhout 6.822*** 4.914*** 4.731***
Boomhout 3.098** 4.439*** 0.088
Oude bomen 3.214** 1.936(*) 3.491***
Microhabitats $
Open plek 3.436** 1.884(*) 3.318**
Beek 4.600*** 1. 973* 4.799***
Rabatten 5.446*** 5.405*** 1. 390
Grachten 4.198*** 3.774*** -

L Spearman rang correlatie (r.); $ Mann-Whitney test.
* .... : p<O.OOl; .... :O.0015p<O.Ol; *:O.015p<O.05; (*): O.OS5p<O.1. ;

Uit de correlaties kan afgeleid worden dat soortenrijke bossen binnen het
huidige studiegebied vaak oude bossen zijn met een zo beperkt mogelijke
ontginningsperiode. Zowel grasland- als akkerbeheer zijn negatief voor de
soortenrijkdom. Wanneer de fragmenten per fysisch systeem geanalyseerd
worden is bij de alluviale fragmenten een opvallend groter effect van
grasland versus akkerbeheer vast te stellen. Dit komt voort uit het feit
dat de nattere alluviale gronden meestal als grasland uitgebaat worden. Ook
is de correlatie tussen de soortenrijkdom en de leeftijd van de
bosfragmenten groter bij de alluviale dan bij de niet-alluviale bossen.
Voor beide systemen zijn de correlaties echter zeer significant.
Het negatieve effect van de ontginningsperiode op de vegetatie is enerzijds
te wijten aan gewij zigde habitat kwaliteit (bemesting, ploegen, ... ) en
anderzijds aan de negatieve intercorrelatie met de leeftijd van het bos.
Hoe langer ontgonnen, hoe minder oud het bos. Het aantal jaar bos
beïnvloedt het aantal soorten vrij direct door een langere periode waarin
kolonisatie kan optreden. Daarnaast is in oude bossen een zeer specifiek
microklimaat en humuskwaliteit aanwezig.

De soortenrijkste bosfragmenten komen voor op leembodems met een textuur B
horizont (a) en vochttrap f. De fragmenten op de droge, lemige zandbodems
met textuur B horizont (a) zijn soortenarmer. Als de fragmenten opgedeeld
worden naar fysisch systeem vallen de textuurverschillen echter grotendeels
weg. Dit komt voort uit de typische bodemeigenschappen in elk fysisch
systeem. Binnen de alluviale bossen kan de bodemprofielontwikkeling wel een
indicatie geven over de te verwachten soortenrijkdom. Fragmenten op recent
afgezette profielloze alluviale bodems (p) hebben over het algemeen een
minder grote soortendiversiteit. Bodems met een profielontwikkeling
bevatten meestal meer soorten. Dit is echter een combinatie van zowel
leeftijd- als bodemeffecten. Eerder werd reeds gesteld dat binnen de
fragmenten met een homogeen historisch bodemgebruik quasi geen diversiteit
in texturen, vochttrappen en profielontwikkelingen wordt vastgesteld.

De grootte van de bossen is eveneens gecorreleeerd met soortenrijkdom. In
grote bossen worden gemiddeld meer soorten aangetroffen. In de niet
alluviale fragmenten is de correlatie met oppervlakte en omtrek het
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grootst. Na leeftijd is oppervlakte het sterkst gecorreleerd met
soortenrijkdom. Dit komt vaak voort uit een grotere diversiteit aan
habitats. In het bestudeerde gebied is er echter geen significant verband
met habitatdiversiteit. Het effect van de oppervlakte op zich lijkt vrij
onwaarschijnlijk aangezien slechts een beperkt aantal soorten op
microklimaat van grote bossen reageren. Waarschijnlijk is de oppervlakte in
dit studiegebied gecorreleerd met andere soortenrijkdom determinerende
factoren. De exacte verklaring is echter momenteel nog niet duidelijk. Wel
is het zo dat de meest recent aangeplante bossen slechts een zeer beperkte
oppervlakte hebben, zodat ook hier weer de leeftijd wel eens een crucialere
rol zou kunnen spelen dan oppervlakte op zich.

Bij de niet-alluviale bossen spelen de verschillen in hoogte en helling een
grote rol bij de diversiteit aan hogere planten. Deze laatste parameters
wijzen toch op een zekere relatie tussen habitatdiversiteit en
soortenrijkdom. Ook bij de alluviale bossen speelt het verschil in hoogte
een significante rol. Voor de helling is er waarschijnlijk te weinig
variatie om een eenduidige relatie met soortenrijkdom vast te stellen.
Verder onderzoek dient echter nog uit te wijzen of zeer onregelmatige en
sterk hellende fragmenten niet gerelateerd zijn aan oude fragmenten.
Onregelmatige en hellende terreinen zullen in het verleden immers niet zo
geschikt geweest zijn voor landbouwdoeleinden en daarom misschien lang
onontgonnen gebleven zijn.

Een dichte kroonsluiting is voor beide fysische sytemen een belangrijke
parameter om soortenrijke bossen te krijgen. Indien er reeds een nevenetage
aanwezig is heeft dit een positief effect op de soortenrijkdom. Ook een
continue vertikale structuur is positief gecorreleerd met de
soortenrijkdom. Deze continue structuur wordt meestal gekenmerkt door de
aanwezigheid van verschillende ontwikkelingsfasen. Dit wordt bevestigd door
het positieve effect van zowel kiemplanten, jongwas, dichtwas en staakhout
op de diversiteit aan hogere planten. De aanwezigheid van verschillende
ontwikkelingsfasen en zeker kiemplanten wijst op een spontane verjonging en
dus een redelijk evenwichtige goede humuskwaliteit. Dergelijke humus
samenstelling is echter pas in relatief oude bossen terug te vinden. Vooral
in de niet-alluviale bosfragmenten duurt het vrij lang alvorens de
humuskwaliteit geschikt is.

Hakhout en middelhout hebben een positief effect op de soortendiversiteit.
Mogelijks is ook dit in sterke mate gecorreleerd met de leeftijd van de
bossen. Hakhoutbeheer dateert immers bijna steeds uit het verleden en wordt
meer en meer omgezet naar middelhoutbeheer. Ook hier is niet onmiddellijk
uit te maken of het positief effect op de soortenrijkdom aan het beheer dan
wel aan de leeftijd van het bos te wijten is.

Tenslotte zijn ook alle microhabitats zeer significant met een hogere
soortenrijkdom gerelateerd. Rabatten en grachten zijn in grote mate
geassocieerd met soortenrijkdom. Minder groot is de associatie tussen
soortenrijkdom en de aanwezigheid van een open plek of een beek.
Microhabitats dragen ook in de niet-alluviale bossen bij tot de
soortenrijkdom. In tegenstelling tot bij de alluviale fragmenten werd in de
niet alluviale fragmenten slechts 2 maal een gracht aangetroffen. Deze
variabele werd bijgevolg niet getest. Beken daarentegen dragen significant
bij tot de soortenrijkdom. Rabatten zijn in de drogere, niet alluviale
bossen minder belangrijk. Dit heeft hoogst waarschijnlijk te maken met de
drogere bodems, waardoor het habitat in de rabatten en de omliggende ruggen
minder verschilt. De overige variabelen, aanwezigheid van een open plek,
een bron of een depressie zijn allemaal positief geassocieerd met
soortenrijkdom.
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Tabel 5.4 Relaties tussen omgevingsvariabelen en het aantal soorten binnen
diverse ecologische groepen in het Brabants studiegebied.

Historisch bodemgebruik
!
Bossinds
Akker (tot)
Gras (tot)
Bodem f.
Opp. % A-textuur.
Opp. % L-textuur
Opp. % P-textuur
Opp. % S-textuur
Opp. % Vocht-a
Opp. % Vocht-b
Opp. % Vocht-c
Opp. % Vocht-d
Opp. % Vocht-f
Opp. % Vocht-h
Opp. % Vocht-i
Opp. % Prof-a
Opp. % Prof-b
Opp. % Prof-c
Opp. % Prof-f
Opp. % Prof-p
Opp. % Prof-x
9BPervlakte-omtrek f.
Omtrek
Oppervlakte
Structuurkenmerken $
Kroonsluiting >2/3
Kroonsluiting (1/3-2/3)
Kroonsluiting <1/3
Enkel bovenetage
Boven- en nevenetage
Verticaal continu
Habitatdiversiteit !
Aantal textuurklassen
Aantal vochttrappen
Aantal profielontw.
Hoogteverschil
Range in helling
Beheer en
ontwikkelingsfase $
Hakhout
Middelhout
Hooghout
Begraasd
Kiemplanten
Jongwas
Dichtwas
Staakhout
Boomhout
Oude bomen
Microhabitats $
Open plek
Beek
Rabatten
Grachten

ft oud
bosplanten

0.65***
-0.16*
-0.32***

0.01
0.08
-0.15*
-0.08
-0.15*
-0.01
0.01
0.05
0.02
0.12(*)
0.06
0.31***
-0.04
0.19**
-0.07
-0.23***
-0.01

0.49***
0.47***

3.60***
-0.07
-3.64***
-5.43***
2.53*
6.63***

-0.05
-0.06
<0.01
0.29***
0.26***

3.24**
4.58***
-2.78**
-5.47***
5.26***
4.77***
5.70***
6.80***
3.66***
3.78***

3.31**
4.51***
5.36***
4.13***

ft echte
bosplanten

0.61***
-0.18**
-0.26***

0.08
0.05
-0.11(*)
-0.11
-0.16*
-0.02
-0.01
-0.02
0.08
0.13*
0.05
0.29***
-0.03
0.19**
-0.10
-0.17**
-0.07

0.47***
0.46***

3.80***
0.04
-3.44**
-4.21***
1.76(*)
6.26***

<0.01
<0.01
0.02
0.26***
0.24***

3.83***
4.88***
-3.61***
-5.20***
5.06***
4.22***
5.26***
6.45***
3.33**
3.85***

3.16**
4.63***
5.67***
4.08***

11 zoom- en
kapvlakte
planten

0.30***
-0.24***'
<0.01

0.18**
-0.06
-0.06
-0.14*
-0.15*
0.01
-0.04
-0.12(*)
0.15*
0.07
0.04
0.15*
0.07
0.09
-0.12(*)
-0.09
-0.11

0.41***
0.40***

0.90
1. 33
-1. 53
-1.80 (*)
1.75(*)
2.58*

-0.03
-0.04
0.06
0.18**
0.15*

2.20*
3.51***
-2.80**
-5.56***
4.45
3.34**
4.28***
4.24***
1.61
1.10

3.18**
3.51***
4.24***
2.48*

ft houtachtige
planten en
lianen

0.48***
<0.01
-0.26***

0.01
0.02
-0.15*
-0.04
-0.10
<0.01
-0.03
0.03
<0.01
0.06
0.08
0.22**
0.05
0.12(*)
-0.03
-0.22**
0.02

0.36***
0.34***

4.46***
-1. 32
-3.53***
-5.79***
1.74(*)
7.28***

-0.14*
-0.15*
-0.07
0.22**
0.14*

3.86***
5.42***
-3.55***
-6.02***
4.25***
4.71***
6.19***
7.46***
3.35**
3.17**

1.84(*)
2.43*
4.20***
3.72***

ft be-dreigde
soorten

0.28***
-0.15*
-0.08

<0.01
0.07
-0.08
-0.06
-0.08
0.10
0.07
0.04
<0.01
0.06
0.03
0.18**
0.10
0.04
-0.05
-0.05
-0.04

0.28***
0.28***

1. 63
-1.01
-1.72(*)
-1.86(*)
4.08***
1.78(*)

-0.03
0.05
0.06
0.20**
0.14*

2.32*
2.10*
-1.16
-1.53
4.29***
0.82
2.16*
3.33**
1. 35
1. 36

1.72(*)
1.95(*)
1.79(*)
0.83

! Spearman rang correlatie (Is) en $ Mann-Whitney test.
***: p<O.OOl; **:O.0015p<O.Ol; *:O.015p<O.OS; (*): O.055p<O.1.

Het aantal soorten in de verschillende ecologische groepen is zeer sterk
onderling gecorreleerd. Grote verschillen voor de respectievelijke
omgevingsvariabelen dienen dan ook niet verwacht te worden. De hoogste
correlatie met het totaal aantal soorten heeft de groep met de oud
bosplanten (Hermy 1994, Honnay et al. 1998) (rs 0.96; P < 0.001), gevolgd
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door de echte bosplanten (Tack et al. 1993) (rs 0.94; P < 0.001). Deze
groepen kunnen bijgevolg zeer goed functioneren als indicatoren voor de
totale soortenrijkdom.

Het aantal soorten binnen de verschillende ecologische groepen is voor alle
groepen ook sterk gecorreleerd met de ouderdom van het bos. De oud
bosplanten vertonen de hoogste correlatie gevolgd door de echte bosplanten.
Daarnaast zijn oppervlakte, omtrek, hoogteverschil en hellingsverschillen
voor alle soortengroepen belangrijk. Habitat is minder belangrijk. Enkel
bij de profielontwikkelingen is er soms een uitgesproken correlatie waar te
nemen, maar dit is eveneens aan de ouderdom van het bos en de
onverstoordheid van de bodems gerelateerd. Een verder gevorderde
profielontwikkeling (a) of (c) versus (p), is gerelateerd met grotere
soortenrijkdommen binnen de meeste groepen. Zoom- en kapvlakteplanten en
bedreigde soorten zijn hier minder gevoelig voor.

De soortenrijkdom van oude en echte bosplanten is positief gecorreleerd met
dichte kroonsluitingen en negatief met zeer ijle kroonsluitingen. Zoom- en
kapvlakteplanten zijn niet significant gecorreleerd met kroonsluiting.
Bossen met enkel een bovenetage scoren zeer slecht voor soortenrijkdom en
dit voor alle bestudeerde ecologische groepen, aanwezigheid van een boven
en nevenetage is vooral positief voor oud-bosplanten, vertikaal continue
structuur is echter he~ sterkst positief gecorreleerd met soortenrijkdom.
In afnemende volgorde worden houtachtige planten en lianen, oud-bosplanten,
echte bosplanten, zoom- en kapvlakteplanten en bedreigde soorten positief
beïnvloed. Dezelfde conclusies worden bekomen aan de hand van de
verschillende beheersvormen, hooghout, middelhout en hakhout. Een
begrazingsbeheer is negatief voor alle bosplanten en ook voor de
verschillende soortengroepen. De aanwezigheid van de individuele
ontwikkelingsfasen is eveneens positief gecorreleerd met soortenrijkdom.
Kiemplanten, oude bomen en boomhout zijn niet meer gecorreleerd met zoom
en kapvlakteplanten, waarschijnlijk omwille van de dichte kroonsluiting in
de oudere bossen. Alle microhabitat variabelen zijn positief met
soortenrijkdom gecorreleerd.

Habitat diversiteit, boomsoorten diversiteit, bosleeftijd, structuur
diversiteit, oppervlakte, diversiteit in de topografie en bodem stikstof
concentraties zijn significant positief gecorreleerd met soortenrijkdom.
Weiland en akkerbeheer zijn negatief gecorreleerd met de soortenrijkdom.
Sommige variabelen zijn specifiek voor een bepaald bos type en kunnen niet
gecorreleerd worden aan de soortenrijkdom wanneer de volledige dataset
wordt bekeken. In jonge bossen neemt de soortenrijkdom toe bij stijgende
C/N ratio (rs = 0.421, P < 0.05), terwijl in oude fragmenten de
soortenrijkdom zal stijgen bij dalende C/N ratio (rs = 0.404, P < 0.01) en
stijgende pH waarden (rs = 0.399, p < 0.001). In alluviale fragmenten neemt
de soortenrijkdom toe bij dalende pH waarden ( r s = -0.333, P < 0.01),
terwijl in niet-alluviale bossen de soortenrijkdom verhoogt bij stijgende
pH waarden (rs=0.326, p<0.05). De correlatie tussen soortenrijkdom en het
fosfor gehalte in de bodem verbetert wanneer jonge fragmenten afzonderlijk
onderzocht worden (rs = -0.372), maar ze blijft niet-significant .
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5.2.1.3 Overtollige omgevingsvariabelen voor indicator onderzoek

Een Principale Componenten Analyse (PCA) met twee componenten toont aan dat
de bosleeftijd, de oppervlakte bos, de structuur diversiteit, het reliëf en
het grasland beheer allemaal gerelateerd zijn met de as die het meeste van de
variatie tussen de bosfragrnenten bepaalt (À1 = 0.27) (Figuur 5.1). Al deze
variabelen zijn onderling sterk gecorreleerd. Zij hebben dus gelijkaardige
indicatieve waarden voor soortenrijkdom en kunnen elkaar vervangen in de
voorspellingsmodellen van soortenrijkdom. Ook onrechtstreekse correlaties
tussen variabelen kunnen ontstaan. Zo ontstaat de correlatie tussen pH waarde
en boomsoorten uit de invloed van bosleeftijd op boomsoorten diversiteit en
structuur diversiteit enerzijds en de bodem variabele pH en C/N ratio
anderzijds (rs = -0.540, P < 0.001). De stikstof concentratie in de bodem en
het organisch materiaal zijn gecorreleerd met de tweede principale component
(À2 = 0.18). Zij voegen een nieuwe dimensie aan de dataset toe en kunnen
belangrijk zijn in de soortenrijkdom voorspellingsmodellen, hoewel ze niet
direct gecorreleerd zijn met soortenrijkdom. Soortenrijkdom en habitat
diversiteit vertonen een relatie tot beide principale componenten. De sterke
correlatie met de soortenrijkdom en de zwakkere correlatie met de andere
variabelen, maakt dat de habitatdiversiteit een belangrijke parameter kan
zijn bij de voorspellingsmodellen. De variatie verklaard door het fosfor
gehalte in de bodem wordt slechts teruggevonden in de 4e as van een PCA
analyse met vier assen. Dit betekent dat fosfor zeer onafhankelijk van de
andere variabelen is en dus zeer belangrijk kan zijn voor het ecosysteem.

n
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Figuur 5.1 Correlaties van de omgevingsvariabelen met de eerste twee assen
van de PCA-analyse voor het Brabants studiegebied.

Gebruikte afkortingen:

habdiv: habitat diversiteit, specdiv: soortenrijkdom, treediv:
boomsoortendiversiteit, strucdiv: structuurdiversiteit, highdiv:
hoogtediversiteit, field: akker exploitatie, pasture: grasland exploitatie,
isolat: isolatie, om: organisch materiaal, n: totaal stikstof gehalte,
ph: zuurheid, p: fosfor, c/n: koolstof/stikstof verhouding

5.2.1.4 Voorspellingsmodellen voor soonenrijkdom.

Om de soortenrijkdom van een bosfragment te voorspellen op basis van
soortindicatoren, wordt voor alle indicatorsoorten in het fragment de
overeenkomstige voorspelde soortenrijkdom berekend. Hiervoor wordt de mediaan
van de soortenaantallen berekend uit alle fragmenten waar de soort voorkomt.
Uit alle indicatorsoorten in het fragment wordt vervolgens deze gekozen die
de hoogste voorspelde soortenrijkdom aanduidt. Figuur 5.2 toont hoe de
soortenarme bosfragmenten behoorlijk overschat en de soortenrijke fragmenten
onderschat worden wanneer er met soorten als indicatoren gewerkt wordt. De
volgorde van toenemende soortenrijkdom is echter wel correct.

Indicatorsoorten geven enkel een relatieve soortenrijkdom. Wanneer de
indicatorsoort niet voorkomt in een fragment, kan ook de soortenrijkdom niet
voorspeld worden.
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Een optimale voorspelling van de soortenrijkdom op basis van
omgevingsvariabelen werd bekomen door variabelen samen te voegen die een
complementaire indicatieve waarde hebben naar soortenrijkdom. Er werden 20
lineaire regressie modellen opgesteld, waaronder modellen voor alle
bosfragmenten samen, voor de alluviale en niet-alluviale fragmenten
afzonderlijk en voor de jonge en oude bosfragmenten afzonderlijk. Deze
modellen zijn gebaseerd op (a) GIS, veldwaarnemingen en laboratorium gegevens
(voor 100 fragmenten), (b) GIS en veldmetingen (100 fragmenten), (c) GIS en
veldwaarnemingen (241 fragmenten) en op (d) GIS afgeleide data (241
fragmenten). Bij de analyse van het geheel aan bosfragmenten werd de
alluviale en niet-alluviale locatie toegevoegd als 'dummy' variabele. De
afhankelijk veranderlijke werd bepaald als het aantal plantensoorten per
bosfragment. De niet-gestandaardiseerde en gestandaardiseerde model
coëfficiënten (met hun t-ratio en significantie), de determinatie coëfficiënt
(R2) en de F-ratio (met significantie) van de modellen zijn samengevat in
Tabel 5.5. De Kolmogorov-Smirnov toets bevestigde de normale distributie van
de residu's van praktisch alle modellen. Enkele bleken hiervan af te wijken
door aanwezigheid van uitbijters of door skewness. Figuur 5.3 toont dat deze
afwijkingen aanvaardbaar zijn voor een verdere verwerking. De lineariteit en
homoscedasticiteit werden grafisch geïnterpreteerd (gestandaardiseerde .
voorspelde waarden versus afhankelijke veranderlijke en gestandaardiseerde
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voorspelde waarden versus standaard residuelen) voor alle modellen en werden
aanvaardbaar bevonden. De modelvariabelen werden ook getest op colineariteit
via controle van de inflatie factoren. Enkele modellen bevatten uitbijters
(voorspelde gestandaardiseerde waarde >3), maar werden niet uit de dataset
verwijderd omdat het model voor alle bosfragmenten moet kunnen gelden.

De determinatiecoëfficiënt (R2) is een maat voor de variantie die door het
model kan verklaard worden (de voorspellingscapaciteit). Bij voorspelling
naar alle fragmenten toe met GIS, veld en laboratorium gegevens, wordt 73.8%
van de variantie in soortenrijkdom verklaard door het model. Wanneer de
fragmenten worden opgesplitst naar type (alluviaal - niet-alluviaal) verhoogt
de voorspellingsgraad tot 81% voor de alluviale types en valt terug naar
61.2% voor de niet-alluviale types. Opsplitsing in jonge en oude fragmenten
levert een stijging van de voorspelbaarheid tot 74.6% in jonge en een daling
tot 72.6% in oude fragmenten. Het weglaten van de laboratoriumgegevens geeft
voornamelijk in de niet-alluviale en de oude fragmenten een daling (>10%). De
door het model verklaarde variantie in oude en niet-alluviale fragmenten
stijgt wanneer het aantal waarnemingen verhoogt van 100 naar 241. Verder
geeft het gebr~ik van enkel GIS gegevens voor de opstelling van een
voorspellingsmodel een daling van de voorspelde variantie en blijft enkel
bevredigend in alluviale systemen. De Wilcoxon signed rank test (2
gerelateerde waarnemingen) toont dat het toevoegen van veldgegevens de
voorspelcapaciteit significant verhoogt (p < 0.05), terwijl het toevoegen van
laboratorium gegevens of het verhogen van het aantal waarnemingen de
voorspelcapaciteit niet significant verhoogt. De Friedman test (K
gerelateerde waarnemingen) rangschikt de voorspellingscapaciteit van hoog
naar laag: alluviale> alle> jonge> oude> niet-alluvialè (p < 0.05).

De gestandaardiseerde modelcoëfficiënten (Beta) duiden de werkelijke bijdrage
van elke variabele aan in het voorspellingsmodel. Bosleeftijd, akker beheer
en weiland beheer geven weinig verschil in voorspellingscapaciteit en worden
verder aangeduid als geschiedenis van het landgebruik. Habitat diversiteit is
dominant in bijna alle voorspellingsmodellen waarin veldwaarnemingen verwerkt
zijn. Bij een eenvoudige lineaire regressie voorspelt deze variabele
respectievelijk 38 %, 46%, 29%, 32% en 34% in alle, in alluviale, in niet
alluviale, in jonge en in oude bossen. Bij het geheel aan fragmenten speelt
de locatie ook een belangrijke rol. Alluviale bossen zijn soortenrijker dan
niet-alluviale. De oppervlakte is minder belangrijk als indicator bij jonge
en alluviale bossen en de isolatie parameter, hoewel niet significant
gecorreleerd met de soortenrijkdom, levert toch extra informatie voor de
meeste modellen bij jonge en alluviale fragmenten. Structuur- en
hoogtediversiteit, die wel goed gecorreleerd zijn met de soortenrijkdom,
blijken geen bijkomende informatie te leveren in de voorspellingsmodellen.
Zij corrigeren waarschijnlijk de variabelen leeftijd en oppervlakte, waarmee
zij sterk gecorreleerd zijn. C/N ratio en H+ concentratie, die eveneens
gelijkaardige resultaten leveren in een model, geven een verhoging van de
voorspellingskracht in alle fragmenten, niet-alluviale en oude fragmenten.
Terwijl fosfor belangrijk is in jonge en alluviale fragmenten. Een verhoging
van de C/N ratio tezamen met H+ concentraties en fosfor concentraties geeft
steeds een verlaagde soortenrijkdom. In de modellen die gebaseerd zijn op de
GIS variabelen, geven oppervlakte en gebruiksgeschiedenis het merendeel (of
alles) van de voorspelde variantie weer. De gebruiksgeschiedenis kan echter
geen informatie bijdragen voor oude bosfragmenten.
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Figuur 5.3 Afwijkingen van de modelresidu's ten opzichte van de normale
distributie.

De verdeling van de residuelen van de voorspellingsmodellen toont (Figuur
5.3) hoe de kwaliteit van de voorspelling verbetert naarmate er meer
variabelen en meer fragmenten worden toegevoegd. De meeste uitbijters zijn te
vinden onder aan de boxplot wat inhoudt dat de werkelijke soortenrijkdom voor
deze fragmenten door de modellen overschat wordt. Dit is niet noodzakelijk
foutief, maar wijst eerder op een potentieel voor de soortenrijkdom in het
bewuste fragment. Figuur 5.4 toont de verschillende voorspellingscapaciteiten
tussen de verschillende modellen.
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Voorspellingscapaciteiten
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Figuur 5.4 Voorspellingscapaci tei ten voor de verschillende modellen in de
verschillende groepen in het Brabants studiegebied.

Tabe~ 5.5 Model coëfficiënten, determinatie coëfficiënten (R2 ) en F-ratios
van de regressiemodellen.

GIS+field+laboratory data,
n = 100

All forests R2 ·O.73 Alluvial R'-0.81 Non-alluvial R'=0.612 Younq forests R'-0.746 Old forests R'·O.72
8 forests forests 6

Model Unstand Stand Unstand Stand Unstand Stand Unstand Stand Unstand Stand
coeff coeff coef! cod! coeff coeff coeff coeff eoeff coeff
B Beta t-val sig B Beta t-val 5ig B Beta t- sig B SeLa t- sig B Beta t- Sl

val val val 9
Constant 12.106 5.584 11.285 11.2 53.494 7.5 36.155 7.3

lUI/NA -5.238 -0.23 -2.464
Area 2.202 0.18 2.366 2.825 0.235 3.01 3.608 0.344 2.6 4.987 0.47 5.8

C/N ratio -2.222 -0.69 -5 -0.879 -0.22 -2.2
F1eld expl -0.492 -0.478 -3.5
Forest age 0.0907 0.427 5.09 0.111 0.503 6.61
H+concentr -11105 -0.41 -4.018 -12415 -0.32 -3.1
Habitat 5.427 0.367 5.515 5.783 0.399 5.47 8.265 0.53 3.8 4.2 0.31 3.7
div
Isolation -7.105 -0.21 -3.094 -4.081 -2.5

0.177
Organic 0.798 0.34 2.6
mat
Phosphorus -0.169 -3.41 -0.308 -0.46 -3.8

0.217
Struct div -2.85 -0.46 -2.4 *
Tree div 0.925 0.237 2.797 2.183 0.58 3.2

F-30.258*** F-43. 446** * f'Dll,554··· F==11,188··· E'-35, 195** *

GIS + field
data, n = 100

All forests R'·0.68 Al1uvial 11'-0.76 Non-al1uvial Rt-=O,412 Young forests R'=0.663 Old forests R'-0.49
9 forests 7 forests 9

Model Unstand Stand Unstand Stand Unstand Stand Unstand Stand Unstand Stand
coeff coef! coeff coeff coeff coeff coeff coeff coeff coeff
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All/NA -10.44
Area 2.8
Field expl
Fore.t ege 0.0111
Habi tat 5.423
dlv
Height div
I.olarion -6.188

Struct dlvl. 591
Tree div

-0.46 -6.06
0.229 3.035

0.335 4.339
0.361 5.033

-0.18 -2.515

0.205 2.848

3.12 0.259 3.038

0.11 0.501 6
5.116 0.394 4.921

-5.489 -3.111
0.238

3.067

3.415

0.506 3.9

0.314 2.4

4. 03
-0.298 -0.34 -2.6 •

9.121 0.58 4.5 6.262

-14.11 -0.4 -3.2"
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5.2.2 KfmjJisch studiegebia:l

In het studiegebied Turnhout dient evengoed een opsplitsing naar twee
fysische systemen doorgevoerd te worden. Opsplitsing in een alluviaal en
niet-alluviaal systeem volgens de eerste TWINSPAN indeling levert immers voor
bijna alle variabelen significante verschillen op (Mann-Whitney en Chi 2 

testen). Dit duidt op twee totaal verschillende systemen waar bijgevolg ook
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de soortensamenstelling sterk verschillend is. Hierdoor zal een soort, die
als indicator optreedt in de alluviale fragmenten, zelden als indicator
optreden voor de niet-alluviale fragmenten. Evenals in het Brabants
studiegebied vormen de bodemkundige en hydrologische variabelen de basis voor
de verschillen tussen deze twee systemen. Tabel 5.6 geeft de verschillen aan
tussen de fysische systemen.

Tabel 5.6 Verschillen tussen de fysische groepen
studiegebied (Mann-Whitney-testen).
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plant beschikbaar -2.56 * Niet- -1. 76 ns jong
fosfor alluv.
Organisch materiaal -3.75 *** Alluv. -0.19 ns jong
zuurtegraad -1. 79 ns Alluv. -1.0e ns jong
C/N verhouding -2.01 * Niet- -1.52 ns oud

alluv.

***: p<O. 001; **:O.OOlSp<O.Ol; *: O. OlSp<O. 05

Alluviale bossen zijn significant soortenrijker dan niet-alluviale. Hierdoor
ontstaan twee schalen voor indices. Een niet-alluviaal bos met een kleiner
aantal bossoorten kan toch een grotere natuurwaarde hebben dan een alluviaal
bos met iets meer soorten.

5.2.2.1 Soorten als indicatoren

De soorten worden op een zelfde manier als in het Brabants studiegebied
getest op hun indicatieve waarde om de soortenrijkdom aan te duiden. Hiervoor
wordt gesteund op Mann-Whitney-U testen. Deze test wordt uitgevoerd voor
zowel alle fragmenten tezamen als voor de verschillende fysische groepen
afzonderlijk. Over de volledige dataset waren er 80% van de soorten
indicatief voor een soortenrijk bosfragment, voor enkel de alluviale of niet
alluviale bossen was dit respectievelijk 63% en 46% op een totaal van 84
bosplanten. Tabel 4.7. vat de resultaten van de Mann-Whitney testen samen.
Soorten die zeer significant wijzen op een grote soortenrijkdom in alle
bossen (30 of meer soorten) zijn Luzula pilosa, Milium effusum en Stellaria
holostea. Voor alluviale bossen zijn dit Blechnum spicant, Luzula pilosa,
Oxalis acetoselia en Stellaria holostea en in niet-alluviale bossen is dit
Lamium galeobdolon. Soorten die zowel als indicator kunnen dienst doen in
alluviale als niet alluviale bossen duiden, zoals in Brabant, op een grotere
soortenrijkdom in de alluviale bosfragmenten. De alluviale fragmenten hebben
inderdaad significant meer soorten dan de niet-alluviale (Tabel 5.6).

Tabel 5.7 Waarde van de soort als indicator voor soortenrijkdom in het
Kempisch studiegebied (Mann-Whitney z-scores)

Alle Alluviaal Niet-
bossen alluviaal

z-score sig sp z-score sig sp z-score sig sp

Adoxa moschatellina -5.905 *** -4.842 ***

Ajuga reptans -4.593 *** -2.998 ** -2.409 *
Alliaria petiolata
Anemone nemorosa -6.322 *** -4.76 ***
Athyrium filix-femina -7.395 *** -6.307 *** -3.187 **

Blechnum spi cant -2.213 * -2.194 *

Brachypodium -5.552 *** -4.825 ***
sylvaticum
Calamagrostis -2.302 * -2.528 *
canescens
Calamagrostis epigeios
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Calluna vulgaris
Cardamine flexuosa -6.169 -5.094 ***
Ca rex elongata -4.803 -3.834 ***
Carex pilulifera -3.936 -3.689 ***
Carex remota -8.398 -6.654 *** -3.197 **

Cera tocapnos -2.254 * -4.191 ***
claviculata
Chaerophyllum temulum
Chrysosplenium
alternifolium
Circaea lutetiana -5.576 *** -4.601 ***
Cirsium olera ceum -3.422 ** -2.846 **
Convallaria majalis -3.495 *** -3.879 *** -2.434 *
Cornus sanguinea -2.221 *
Corylus avellana -6.48 *** -5.366 *** -2.965 **
Crataegus monogyna
Crepis paludosa -2.099 *
Cytisus scoparius (L. ) -3.875 ***
Deschampsia cespitosa -6.097 *** -4.471 *** -2.538 *
Deschampsia flexuosa -3.892 *** -3.374 ** -6.206 ***
Digitalis purpurea -2.943 ** -2.079 * -4.018 ***
Dryopteris carthusiana -6.861 *** -6.204 *** -4.677 ***
Dryopteris dilatata -6.804 *** -6.375 *** -6.128 ***
Dryopteris filix-mas -4.081 *** -3.946 *** -2.139 *
Epilobium -3.235 ** -1.254 ns -5.31 ***
angustifolium
Epipactis helleborine -2.51 * -3.629 ***
Euonymus europaeus
Festuca gigantea -5.363 *** -4.645 ***
Frangula alnus -3.36 ** -4.137 *** -3.486 ***
Galium odorata
Geum urbanum -7.45 *** -6.18 *** -2.534 *
Hedera helix -7.148 *** -4.86 *** -4.624 ***
Hieracium -2.227 * -3.699 ***
Holcus mollis -2.205 * -2.621 ** -4.713 ***
Humulus lupulus -3.383 ** -2.507 *
Hypericum dubium -2.683 **
Ilex aquifolium -4.351 *** -3.734 *** -4.837 ***
Lamium galeobdolon -4.918 *** -3.976 *** -2.406 *
Lapsana communis -2.35 *
Lonicera periclymenum -8.356 *** -6.619 *** -6.053 ***
Luzula pilosa -3.467 ** -2.678 ** -2.29 *
Maianthemum bifolium -5.253 *** -5.117 *** -2.272 *
Milium effusum -2.389 *
Moehringia trinervia -7.342 *** -5.879 *** -2.131 *
Myrica gale
Orn i thoga 1 um -3.455 ** -2.926 **
umbellatum
Osmunda regalis -2.211 * -2.684 **
Oxalis acetosella -2.271 * -2.095 *
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Poa nemoralis
Polygonatum
mul tiflorum
Polygonum bistorta
Polypodium vulgare
Primula elatior
Prunus spinosa
Pteridium aquilinum
Ranunculus auricomus
Ranunculus ficaria
Ribes nigrum
Ribes rubrum
Ribes uva-crispa
Rubus fruticosus
Rubus idaeus
Sambucus nigra
Scirpus sylvaticus
Scrophularia nodosa
Senecio sylvaticus
Senecio viscosus
Silene dioica
Solanum dulcamara
Stachys sylvatica
Stellaria holostea
Teucrium scorodonia
Thelypteris palustris
Vaccinium myrtillus
Viburnum opulus
Vinca minor
Viola
reichenbachiana/Viola
rivinana

-4.141
-8.103

-6.068
-3.399
-3.236
-2.692
-2.639
-4.471
-7.213
-2.734
-4.273
-3.856

-3.207
-4.456

-2.783
-2.541
-6.596
-4.111
-2.908
-2.909

-7.092

-6.362

***
***

***
**
**
**
**
***
***
**
***
***

**
***

**
*
***
***
**

**

***

***

-2.733
-7.291

-5.044
-2.769
-2.429

-3.574
-6.348
-3.188
-3.428
-2.539

-2.634
-3.006

-5.14
-3.035
-2.264
-3.91

-6.06

-5.862

**
***

***
**

*

***
***

**
**
*

**

**

***

**
*
***

***

***

-3.088
-4.07

-3.238

-2.591

-2.829
-2.591

-2.401
-4.325

-4.505

-2.841

-2.526

**
***

**

*

**
*

*
***

***

**

*

***: p<O.OOl; **:O.0015p<O.Ol; *:O.015p<O.05;
sp de mediaan van het aantal soorten in de fragmenten waar de soort voorkomt

5.2.2.2 Relatie tussen omgevingsvariabelen en soonenrijkdom

Alle continue omgevingsvariabelen worden getest op hun relatie met de
soortenrijkdom aan de hand van Spearman Rang correlaties. De resultaten van
de Spearman rang correlaties zijn samengevat in Tabel 5.8.

Bosleeftijd, duur van heidebeheer, profieldiversiteit, textuurdiversiteit,
vochtdiversiteit, oppervlakte, concentrische isolatiematen, boomdiversiteit,
structuurdiversiteit, habitatdiversiteit, het totaal stikstofgehalte en het
organisch stofgehalte zijn significant positief gecorreleerd met de
soortenrijkdom in de bosfragmenten. Graslandexploitatie voor en na 1945,
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akkerlandexploitatie en de lineaire isolatiematen zijn significant negatief
gecorreleerd met soortenrijkdom. Talrijke auteurs vonden eveneens dat
naarmate het bos ouder wordt, de soortenrijkdom toeneemt (Hermy et al. 1993;
Peterken en Game 1984, Peterken 1996, Lawesson 1998 en Bossuyt 1999). Wanneer
de twee fysische groepen apart bekeken worden dan valt op dat de bosleeftijd
niet significant gecorreleerd is met de soortenrijkdom in alluviale
fragmenten. Zeer sterk negatief gecorreleerd in deze groep is de isolatiemaat
L5 (kortste afstand tot dichtstbijzijnde oude bos langs de beek gemeten). Dit
zou kunnen wijzen op het feit dat in deze alluviale bossen de beekinvloed
zeer belangrijk is bij de kolonisatie van bossoorten en dus voor de
soortenrijkdom van de fragmenten, losstaand van het feit of de bossen oud of
jong zijn. Wel belangrijk in deze bossen is de zuurtegraad waarmee de
soortenrijkdom negatief gecorreleerd is.

In niet alluviale bossen is de diversiteit aan boomsoorten zeer belangrijk
samen met de structuurdiversiteit gevolgd door de bosleeftijd en de
oppervlakte van de fragmenten. De niet-alluviale fragmenten in het Turnhouts
studiegebied hebben een grote correlatie tussen de bos leeftijd en de
soortenrijkdom waar dit bij de alluviale fragmenten niet het geval is. Dit is
in tegenstelling met wat in Brabant gevonden werd. Voor de oppervlakte gaan
grotendeels dezelfde bevindingen op als voor de Brabantse fragmenten.

Zoals reeds eerder werd gesteld kan leeftijd gebruikt worden om de algemene
habitat kwaliteit van het bos aan te duiden. Oude bossen hebben normaal
gezien een hogere habitat kwaliteit voor bosplanten wat kan vastgesteld
worden door een hoger aantal echte bosplanten (Tack et al. 1993) en meer
bepaald een hoger aantal oud-bosplanten (Honnay et al. 1999, Hermy et al.
1999). Ofschoon dit zeker juist is kan leeftijd ook een belangrijke rol
spelen bij de kolonisatie en meer bepaald neemt de kolonisatiekans voor een
bepaalde plantesoort toe naarmate de ouderdom van het bos stijgt. Bijgevolg
is het niet onlogisch dat ook de algemene soortenrijkdom hoger is in oudere
bossen.
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Tabel 5.8 Spearman rang correlaties tussen de omgevingsvariabelen en de soortenrijkdom in de verschillende
bostypes en de volledige dataset in het Kempisch studiegebied.
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structuurdiversiteit r 0.356 0.04 0.50 0.226 0.538 0.359 0.483 0.182 0.247 0.442

habitatdiversiteit r

***

0.367
ns
0.267

***

0.36
ns
0.326

**
0.469

***

0.375
***

0.355
*
0.324

**
0.294

***

0.483

-0.155 0.074

-0.042 -0.338

-0.073 -0.012

-0.221 -0.013

*****************

ns
0.276

0.268

05

-0.174
ns
-0.072
ns

05

*

*

*

ns

0.069
ns
-0.08

0.262

ns
0.274

*

ns
-0.16

ns
-0.02

ns

os
0.23

0.19

ns
0.00

*

ns

ns

ns

ns
0.127

ns
0.118

***

*

*

ns

ns
0.261

0.233

05

r

r

r

r

r

totaal stikstof gehalte

plantopneembaar fosfor

zuurtegraad

organisch materiaal

C/N

***. p<O.OOl; **:O.0015p<O.Ol; *:O.015p<O.D5; ns niet significant
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In Tabel 5.9 wordt een overzicht gegeven van de soortenrijkdom van diverse
ecologische groepen die in bossen aanwezig zijn. Tack et al. 1993
onderscheiden echte bosplanten die vooral in het kern van het boshabitat
voorkomen, zoom- en kapvlakteplanten die meer aan open lichtrijke situaties
gerelateerd zijn, zijnde de bosrand en open plekken, en houtachtige planten
en lianen. Daarnaast is ook nog de groep van oud-bosplanten (Hermy 1994,
Honnay et al. 1998) bekeken, omwille van hun sterke indicatorwaarde voor
bossen met een hoge habitatkwaliteit. Als laatste groep beschouwen we de
bedreigde soorten naar Cosyns et al. (1994). Deze soorten zijn een goede
aanwijzing voor de kwetsbaarheid van bepaalde habitats.

Onmiddellijk valt een zeer sterke onderlinge correlatie tussen de
verschillende ecologische groepen op. Enkel de bedreigde soorten vertonen
sterk verschillende correlaties. Om deze reden zullen ze afzonderlijk
besproken worden. Variabelen die voor alle andere soortengroepen belangrijk
lijken te zijn, zijn onder andere de ouderdom van het bos, de omtrek en de
oppervlakte welke zeer sterk onderling gecorreleerd zijn. De alluviaal
gelegen bosfragmenten gekenmerkt door een lichte zandleemtextuur (P), vrij
natte vochttrappen e en f en bodemprofielen met sterk gevlekte textuur 8
horizont (c) of profielloze bodems (p) zijn ook significant gecor'releerd
met een hoge soortenrijkdom voor de verschillende soortengroepen. Een hoge
habitatdiversiteit gekenmerkt door verschillende texturen, vochttrappen of
bodemprofielontwikkelingen zijn allen positief voor de soortenrijkdom net
zoals de meeste ontwikkelingsfasen en een vertikaal continue structuur.
Tenslotte zijn microhabitats zoals de aanwezigheid van een beek, open plek
of rabbatten ook positief voor de soortenrijkdom. De aanwezigheid van een
beek wijst echter ook op het alluviaal karakter en zal waarschijnlijk op
zich weinig soortenrijkdom bepalend zijn. Rabatten zijn op zich vaak
karakteristiek voor oudere bossen die vroeger licht gedraineerd werden en
het effect van de rabbatten op zich is daardoor ook weer niet makkelijk te
onderscheiden van leeftijd en vochtgradiëntseffecten.

Tabe~ 5.9 Relaties tussen de omgevingsvariabelen en het aantal soorten
binnen diverse ecologische groepen in het Kempisch studiegebied.

Totaal 11 oud- 11 echte 11 zoom- en 11 11
11 bosplant- bos kapvlakte houtachtige bedreigde
soorten en planten planten planten en soorten

lianen
Historisch bodemgebruik
1.
Bossinds 0.38*** 0.38*** 0.38*** 0.28*** 0.28*** 0.06
Akkerl -0.23*** -0.15* -0.24*** -0.20** -0.14* 0.11 (*)
Akker2 -0.21*** -0.16* -0.26*** -0.10 -0.19** 0.01
Akker(tot) -0.25*** -0.17** -0.26*** -0.22*** -0.16* 0.10
Grasl 0.03 -0.02 0.06 0.03 0.02 -0.29***
Gras2 -0.23*** -0.18** -0.23*** -0.17** -0.23*** -0.07
Gras (tot) -0.03 -0.05 <0.01 -0.02 -0.04 -0.29***
Bodem t
Opp. % Z-textuur <-0.01 -0.01 -0.02 0.02 0.02 0.30***
Opp. % S-textuur 0.03 0.10 <0.01 -0.06 0.03 -0 .14*
Opp. % P-textuur 0.17** 0.17** 0.14* 0.10 0.16* -0.15*
Opp. % V-textuur 0.08 <0.01 0.13* 0.10 0.05 -0.14*
Opp. % Vocht-b -0.11 (*) -0.06 -0.09 0.03 -0 .16* 0.26***
Opp. % Vocht-c -0.15* -0.07 -0.13* -0.06 -0.20** 0.26***
Opp. % Vocht-d 0.05 0.01 0.02 -0.02 0.08 0.19**
Opp. % Vocht-e 0.22*** 0.22*** 0.17** 0.06 0.26*** -0.14*
Opp. % Vocht-f 0.19** 0.16* 0.15* 0.12 (*) 0.20** -0.17**
Opp. % Prof-c 0.21*** 0.19** 0.18** 0.15* 0.20** 0.05
Opp. % Prof-g 0.11 (*) 0.07 0.12 (*) 0.12 (*) 0.03 0.36***
Opp. % Prof-m -0.20** -0.10 -0.18** -0.16* -0.18** 0.09
Opp. % Prof-p 0.23*** 0.24*** 0.19** 0.11 (*) 0.25*** -0.18**
Oppervlakte-omtrek 1.
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omtrek 0.32 ...... 0.25 ...... 0.32 ...... 0.24 ...... 0.26...... 0.29......
Oppervlakte 0.31 ...... 0.24 ...... 0.29...... 0.27 ...... 0.24 ...... 0.29......
Structuurkenmerken $
Kroonsluiting >2/3 1. 88 I") 0.48 0.68 1.37 3.02 .... 1.04
Kroonsluiting (1/3-2/3) -1.35 -1.21 -1.25 0.04 -1.751") -0.92
Kroonsluiting <1/3 0.51 0.63 0.84 1.11 -0.68 -0.22
Enkel bovenetage -4.19 ...... -4.98 ...... -4.82 ...... -1.25 -3.99.... * 1.83(*)
Boven- en nevenetage 1.75(*) 1. 40 1.11 2.98** 1.07 0.81
Verticaal continu 5.63*** 5.75"** 6.25*** 1.741*) 5.70*** -0.51
Habitatdiversiteit L
Aantal textuurklassen 0.27"** 0.26* .... 0.27"** 0.17 .... 0.25 ...... -0.16"
Aantal vochttrappen 0.28**" 0.30*"* 0.29"** 0.18 .... 0.20** 0.15*
Aantal profie1ontw. 0.29...... 0.35*** 0.33.... * 0.20 .... 0.20"* 0.14*
Beheer en
ontwikkelingsfase $
Hakhout 2.08" 1.58 1. 97* 1.17 2.27" -0.69
Middelhout 2.66.... 2.36" 2.42" 1. 63 3.12.... -1.11
Hooghout -1. 44 -2.32" -2.42* 0.46 -1.19 2.11*
Kiemplanten 4.88"*" 4.74*"* 4.76**" 1. 45 5.18 .... * -2.09"
Jongwas 5.41**" 5.04**" 4.82**" 3.34 .... 5.41*** -1.06
Dichtwas 4.94 ...... 5.35 ...... 5.14**" 2.91 .... 4.82"** -0.89
Staakhout 3.84"*" 3.81"** 4.11 ...... 2.06* 3.66...... -0.70
Boomhout 1.941*l 0.72 0.67 2.49" 2.15" 0.77
Microhabitats $
Open plek 3.17 .... 2.70.... 2.97"* 1.881*) 2.98 .... -0.69
Beek 3.02"* 2.74*" 3.58"*" 1.53 2.29" 0.67
Rabatten 4.50**" 4.85* .... 4.64**" 2.55* 4.37""" 1.15
Grachten 1·.60 1.23 2.02" 0.88 1. 51 -0.69

L Spearman rang correlatie (rsl en $ Mann-Whitney test.
p<O.OOl; ··:O.OOlSp<O.Ol; ·:O.OlSp<O.OS; (·1: O.OSSp<O.l.

Het aantal bedreigde soorten is enkel positief gecorreleerd met droge
zandbodems (Z) met duidelijke humus en lof ijzer B horizont. Omwille van
hun lage frequentie van voorkomen lijkt een correlatie niet zo zinvol en
zouden de soorten beter afzonderlijk bekeken en besproken worden. Bij nader
toezien zijn in het studiegebied slechts vier bedreigde plantensoorten
aangetroffen zijnde, Ceratocapnos claviculata, Thelypteris palustris,
Crepis paludosa, Chrysosplenium alternifolium. In dit studiegebied kan
Ceratocapnos claviculata echter niet als een bedreigde soort worden
beschouwd aangezien zij in 28 % van de niet-alluviale bos fragmenten
voorkomt. Dit verklaart wel de gevonden correlaties. De drie overige
soorten zijn zeer typische soorten van uitgesproken natte standplaatsen al
dan niet op veen of bij bronnen. Deze soorten werden slechts enkele keren
aangetroffen in het studiegebied.

Als besluit kunnen we stellen dat de soortengroepen bij een eerste zij het
oppervlakkige analyse vrij gelijkaardig reageren voor de meeste variabelen.
Soortenrijkdom lijkt positief beïnvloed te worden door de alluvialiteit van
de standplaats, de ouderdom van het bosfragment, de structuur- en de
habitatdiversiteit. Wat de relatieve bijdrage van de afzonderlijke
variabelen is zal verder onderzocht worden. Waar de soortenrijkdom aanwijst
dat vooral oudere alluviale bosfragmenten waardevol zijn, tonen de
bedreigde soorten aan dat in extremis de zeer natte bosfragmenten aandacht
verdienen en dat op korte termijn de meest onomkeerbare verliezen hier
merkbaar zullen zijn.

5.2.2.3 Overtollige omgevingsvariabelen voor indicator onderzoek

Alle variabelen, behalve L5 en de categorische variabelen, werden
gestandaardiseerd en onderworpen aan een niet geroteerde PC analyse.
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Tabel 5.10 toont de componenten voor de factorassen die een hogere
variantie hebben dan de oorspronkelijke variabelen en de overeenstemmende
verklaarde varianties. Uit deze tabel blijkt dat de negen eerste
componenten 79.77% van de totale variantie verklaren, waarbij PCl en PC2
39.5% voor hun rekening nemen. De eerste component toont een duidelijk
contrast tussen de concentrische en de lineaire isolatiematen. Component 2
beschrijft algemeen de diversiteitinvloed, component 3 de bodemdiversiteit
en component 5 verklaart voornamelijk de variantie door het historisch
landgebruik. Uit tabel 4.10. worden al deze variabelen weerhouden die een
belangrijke bijdrage hebben tot~de verklaarde variantie. Hierbij werd
rekening gehouden met significante intercorrelaties tussen de variabelen
gelegen aan een zelfde principale component. Vermits de variabelen die
gerelateerd zijn aan een zelfde as en eveneens een significante correlatie
vertonen met elkaar, geen aanvullende informatie verschaffen, zijn zij
vervangbaar in de voorspellingsmodellen. Indien zij echter in een hogere
(onafhankelijke) principale component voorkomen, kunnen zij zeer
belangrijke informatie leveren voor de verklaring van de variantie in
soortenrijkdom. De variabelen die op basis hiervan werden weerhouden zijn:
de isolatiematen HLl, CI00 en C500, de chemische bodemparameters pH, P, OM,
N en CN, de oppervlakte, habitat diversiteit, boomdiversiteit,
vochtdiversiteit, structuurdiversiteit, vorm, bosleeftijd, gras2, akkerl,
akker2 en heide.
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Tabe~ 5.10 Scores van de variabelen op elk van de negen principale componenten uit de PCA-analyse (Kempisch
studiegebied).

Component 1 2 3 4 5 6 7 8 9
22.4% 16.1% 11.0% 7.1% 5.5% 4.7% 4.4% 3.9% 3.5%

Zscore(AKKER1) .356 -.240 .381 -4.248E-02 .239 .311 7.741E-03 5.796E-02 .312
Zscore(AKKER2) 9.797E-02 -.228 .365 -.340 .548 -.137 -.382 -5.547E-02 -.252
Zscore(AREA) .252 .604 .439 .312 .220 .256 7.587E-02 -9.152E-02 -4.139E-02
~score(AREA2) 6.605E-02 .528 .491 .308 .210 .281 .141 .124 -.116
ZscoreQB()()~rv) .226 .528 .261 -2.042E-03 -7.852E-02 -4.485E-02 .260 ,470 -.159
ZscoreQB()SDrv) .340 .825 .167 8.353E-02 -.119 1.657E-02 8.006E-02 -.192 2.055E-02
ZscoreQB()SL) .193 .340 -.328 .628 5.040E-02 -.216 -.132 .194 .260
Zscore(C100) .535 .381 -.108 -1.985E-02 -2.298E-02 .314 -.117 ,414 -.196
Zscore(C1000) .677 -2.792E-02 -.106 .318 .194 .332 .105 -.155 .169
Zscore(C500) .780 5.500E-02 .109 .217 6.564E-02 .434 -2.657E-02 1.682E-02 -7.019E-02
Zscore(CN) .303 -.311 .265 .562 -.207 .117 -.413 -6.451E-02 -.133
Zscore(F()SF()R) .230 -.201 .447 .119 1.411E-02 -.319 .272 -.175 .374
Zscore(GRASl) .664 .224 -.374 -8.805E-02 -.150 -7.668E-02 -.232 6.328E-02 -6.679E-02
Zscore(GRAS2) .106 -.243 .126 -.448 -.411 .315 .502 -.118 -4.160E-02
~score(Hl) .212 -.211 -.527 .148 -2.047E-02 .208 3.129E-02 .263 .453
Zscore(HABDrv) ,404 .566 .140 3.993E-02 -.322 .149 2.324E-03 -.171 -4.183E-02
Zscore(HEIDE) .368 -.102 .269 7.558E-02 -5.797E-03 -.215 ,411 -.243 -.167
Zscore(HLl) .491 -.550 .106 -5.609E-02 -.126 .209 7.407E-02 .217 .330
Zscore(Ll) .731 -.380 .382 8.100E-02 2.067E-02 .218 9.752E-02 -1.698E-02 9.113E-02
~score(Ll) .731 -.380 .382 8.100E-02 2.067E-02 .218 9.752E-02 -1.698E-02 9.113E-02
~score(KRUIDDIV) .363 .823 .134 7.691E-02 -.125 -6.596E-03 8.243E-02 -.187 1.547E-02
~score(KRUIDDIV) .363 .823 .134 7.691E-02 -.125 -6.596E-03 8.243E-02 -.187 1.547E-02
Zscore(L2) .796 -.449 3.711E-02 .213 9.061E-02 -4.555E-03 1.832E-04 -1.932E-02 -9.870E-02
Zscore{L2) .796 -.449 3.711E-02 .213 9.061E·02 -4.555E-03 1.832E-04 -1.932E-02 -9.870E-02
Zscore(L3) .m -.368 .171 .U8 -1.306E-02 -6.869E-02 5.597E-02 -.117 -7.940E-02
e:score(L3) .m -.368 .171 .128 -1.306E-02 -6.869E-02 5.597E·02 -.117 -7.940E-02
e:score(L6) .739 -,446 .302 .110 9.035E-02 .201 7.681E-02 .106 -4.583E-02
Zscore(L6) .739 -.446 .302 .110 9.035E-02 .201 7.681E-02 .106 -4.583E-02
Zscore(L7) .m -.371 -7.457E-03 .213 .103 1.809E-02 -5.984E-02 3,409E-02 -.181
Zscore(L7) .777 -.371 -7.457E-03 .213 .103 1.809E-02 -5.984E-02 3,409E-02 -.181
Zscore(L8) .726 -.411 .173 4.864E-02 3,492E-02 .102 9.512E-02 5,465E-02 -.190
Zscore(L8) .726 -,411 .173 4.864E-02 3.492E-02 .102 9.512E·02 5.465E-02 -.190
Zscore«)M) ,420 .303 -.523 -6.677E-02 .484 .116 7.952E-02 -.311 9.390E-02
Zscore«)M) .420 .303 -.523 -6.677E-02 .484 .116 7.952E-02 -.311 9.390E-02
Zscore(pH} .306 .265 -.367 -.378 .233 .116 .235 .392 -.140
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L.J LJ

0
.133 .254 .649 -.331 .240 -8.987E-02 -.277 7.698E-02 .243
8.269E-02 9.671E-02 -2.365E-02 .514 .105 -.505 .369 .269 -2.823E-02
.416 .335 -.526 -.168 .501 .104 .155 -.236 8.204E-02
.358 .263 -.130 -.219 -.533 6.023E-02 -.220 -9.764E-02 .113
.534 .508 .287 6.811E-02 -7.486E-02 6.982E-02 -.247 -3.570E-02 .177
.698E-03 .292 .602 -.438 7.736E-02 -.247 -1.869E-02 .228 .251
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5.2.2.4 Voorspe1lingsmode11en voor soonenrijkdom.

Voorspellingsmodellen voor soortenrijkdom kunnen zowel aan de hand van
indicatorsoorten als op basis van meervoudige regressievergelijkingen
gebeuren. Om de soortenrijkdom van de bos fragmenten te voorspellen aan de
hand van afgeleide indicatorsoorten, dient de mediaan berekend te worden
uit alle soortenaantallen van de bosfragmenten waar de indicatorsoort
voorkomt. Deze waarde is de door de indicatorsoort voorspelde
soortenrijkdom voor het Kempisch district. Voor elk bosfragment wordt
vervolgens de aanwezige indicatorsoort gekozen die de grootste voorspelde
soortenrijkdom aanduidt. Dus deze indicatorsoort waarvoor de mediaanwaarde
het grootst uitvalt. Figuur 5.5 toont dat de soortenrijkdom overschat wordt
in de bosfragmenten met een klein soortenaantal (onder de 15 soorten) en
minder sterk toeneemt in bosfragmenten met een groot soortenaantal. Beide
curven vertonen echter wel dezelfde trend, dus relatief voorspellen
indicatorsoorten de soortenrijkdom wel correct. Wanneer geen
indicatorsoorten voorkomen in een fragment kan de soortenrijkdom niet
voorspeld worden.

Soortenrijkdom
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Figuur 5.5 Waargenomen en voorspelde soortenrijkdom voor de bosfragmenten
op basis van soortindicatoren voor het Kempisch studiegebied.

Op basis van de weerhouden variabelen, werden voorspellingsmodellen
opgesteld. Hiervoor werden omgevingsvariabelen, met een complementaire
indicatieve waarde naar soortensamenstelling, samengevoegd in lineaire
regressiemodellen. Er werden modellen opgesteld voor alle fragmenten
tezamen, voor enkel de alluviale en de niet-alluviale en voor de jonge en
oude. Verder werd ook een onderscheid gemaakt tussen de beschikbare
gegevens a) hetzij GIS, veld en laboratorium gegevens (95 fragmenten), b)
hetzij GIS en veldwaarnemingen (251 fragmenten), c) hetzij GIS en
veldwaarn~mingen voor de beperkte dataset (95), d) hetzij enkel GIS
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gegevens (251 fragmenten). Hieruit kan afgeleid worden welke gegevens
noodzakelijk zijn om een goede en economische verantwoorde schatting te
doen van de soortenrijkdom.

De afhankelijke veranderlijke werd bepaald als het aantal plantensoorten
per bosfragment. De niet-gestandaardiseerde en gestandaardiseerde
modelcoëfficiënten (met hun t-ratio en significantie), de determinatie
coëfficiënten (R2 en Ra 2) en de F-ratios (met significantie) van de
modellen zijn samengevat in Tabel 5.11. Via probabiliteitsplots werden de
residuen getest op normaal verdeeldheid. Deze plots waren voor alle
modellen aanvaardbaar. Scatterplots van de 'studentised residuals' tegen de
voorspelde waarden werden gebruikt om de lineariteit en de
homoscedasticiteit te testen. Bij sommige modellen werd in deze
scatterplots een verwijdende of vernauwende tunnel gevonden. Voor deze
modellen werd een variantie-stabiliseringstransformatie doorgevoerd volgens
Montgomery en Peck (1992). Dezelfde scatterplots, na transformatie voldeden
aan de voorwaarde dat 68% van de waarnemingen tussen -1 - 1 en 95% van de
waarnemingen tussen -2 - 2 moeten vallen. Outliers werden gedetecteerd via
de Cook's distance, maar er werden geen fragmenten weggelaten omdat in deze
studie geen sprake is van foutieve metingen of toevallige afwijkingen van
de soortenrijkdom. Het weglaten van extreme fragmenten in dit geval zou
betekenen dat er een verkeerd beeld van de precisie van de voorspellingen
wordt opgehangen " (Montgomery en Peck, 1992). Na controle van de
veronderstellingen, werden de modelvariabelen getest op colineariteit via
berekening van de 'Variance Inflation Factor' (VIF). Er werd echter geen
multicolineariteit meer gevonden tussen de variabelen. Voor het berekenen
van de regressievergelijking werd gebruik gemaakt van een stapsgewijze
procedure 'forward selection' . Hierbij worden de variabelen één voor één
aan het model toegevoegd indien de berekende F-ratio groter is dan een
treshold, te beginnen bij deze variabele die de grootste correlatie
vertoont met de afhankelijk veranderlijke (bosdiv). De volgende variabele
die wordt toegevoegd is deze die de grootste correlatie vertoont met bosdiv
na correctie voor het effect van de eerste reeds ingevoerde variabele op
bosdiv. Als treshold werd hier de 5% grens van de F-distributie gekozen.
R2 of de meervoudige determinatiecoëfficiënt van het regressiemodel geeft
aan hoeveel van de variantie in de afhankelijk veranderlijke wordt
verklaard door het model. Bij de voorspelling van soortenrijkdom door
middel van GIS variabelen werd voor alle bos fragmenten tesamen in de
verschillende modellen respectievelijk 31%, 51%, 49% en 54% van de
variantie in soortenrijkdom bepaald. Voor de alluviale bossen was dit 38%,
56%, 54% en 47%. Voor de niet alluviale bossen 35%, 42%, 13% en 20%. In de
jonge bossen werden de respectievelijke waarden 24%/34%, 43%/46%, 42%/51%
en 48%/55% (zonder/met isolatiegegevens)en in de oude bossen 57%, 57%, 89%
en 89% (Figuur 5.6). Bij deze berekeningen is rekening gehouden met de
strenge Bonferroni correctie, wat significante verschillen geeft ten
opzichte van de verklaarde variantie bij regressiemodellen waar de
modelcoëfficiënten niet volgens de Bonferroni correctie weerhouden worden
(Wilcoxon rank test). Een Wilcoxon signed rank test, geverifiëerd met de
'small sample' test procedure (voor n ~ 16) (Rosner 1995), leert dat door
toevoeging van veldgegevens de verklaarde variantie significant stijgt.
Toevoeging van chemische variabelen levert in geen van de groepen een
significante stijging op van de verklaarde variantie. Uit tabel 4.11 (a,e)
blijkt eveneens dat bij vergelijking van de reeks met GIS en veldgegevens
op de beperkte dataset (95 waarnemingen) en de reeks met GIS, veld en
laboratorium gegevens praktisch geen stijging van de Ra 2 te zien is.
Laboratorium gegevens blijken in deze dataset weinig bijkomende informatie
te leveren. Wel belangrijk, voornamelijk bij de oude en de niet alluviale
bossen, is het aantal waarnemingen.
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Tabel 5.11 Regressieresultaten voor de verschillende modellen en subgroepen in het Kempisch studiegebied.

alle fU2_ 39% fU2_ 40%/43% fU2_ 37%/38%

bossen N- 251 N- 124/104 N- 127/101

model B Beta t sig B Beta sig B Beta sig

konstante -10.23 -2.988 .... -12.142/6.986 -2.256/3.750 ../ ...... -0.668/ -7.049 -1.164/ - os/os
1.768

akkert -0.022 -0.17 -3.308 .... -0.003 -0.215 -3.027 ....
area2 4.4222 0.244 4.491 ...... 5.291 0.264 3.497 ...... 0.986/4.407 0.461/0.331 6.100/3.914 ....../ ......
area /0.0004212 /0.379 /4.803 / ......
bosl 0.0434 0.275 5.085 ...... 0.062/0.093 0.354/0.210 4.66912.734 ....../ ..
vochtdiv
profdiv 1.665 0.171 3.188 .... 3.59612.601 0.300/0.227 4.198/2.881 ....../ .. 0.274/1.643 0.25/0.261 3.321/3.048 ..../ ....
textdiv 2.1137 0.226 4.268 ......
L6 /-0.005259 /-0.374 /-4.734 / ......
HU /-0.006 /-0.338 /-4.220 / ......

15%/36%

38/34N-

50%(a)/50%(a niet alluviale
)
58/49 bossenN-N- 96 bossen

Ra2_ 50% alluvialealle

bossen

(a): afhankelijk veranderlijke lS v1erkantswortd van Y

f~~)~~\:,'il~ ~-~~;~~--~~-~~ ..~-=-~-:--:--=~~:~~~227~~_~ _,_ ~.;~~_.~= ~~ ~_: ~~
alle fU2_ 52% alluviale fU2_ 56%/57% niet alluviale Ra2_ 49%/38%

bossen N- 251 bossen N- 124/104 bossen N- 127/101

model B Beta t sig B Beta t sig B Beta t sig

konstante ·9.531 -3.121 .... -0.753/3.774 -0.493/2.236 os/os -13.372/ -7.049 -3.870/- ....../ns
1.768

area2 3.133 0.173 3.551 ...... 5.598/4.407 0396/0.331 5.767/3.914 ....../ .."'..
area /0.0002232 /0.206 /3.017 /'"

bosl 0.032 0.201 4.149 "''''* 0.04026 0.23 3.44 "''''..
boomdiv 0.869 0.282 5.801 "'.... 1.30511.031 0.405/0.333 5.883/4.658 "'..../ .."'..
habdiv 2.754 0.294 6.108 ...... 2.496/2.356 0.269/0.282 4.253/4.007 ....../ ...... 4.032/2.401 0.372/0.222 /5.7552.899 ....../ ....
vochtdiv 2.514/1.751 0.225/0.182 3.703/2.695 ....../ ..
textdiv 1.699 0.181 3.893 ......

profdiv 1.879/1.643 3.830/3.048 ....../ ....
0.259/0.261

HU /-0.007405 /-0.314 /-4.577 / ...... /-0.006 /-0.337 /-4.220 / ......
.. ..
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model B Beta sig B Beta sig B Beta sig

konstante 2.409 1.4 us 2.470/3.470 8.222/23.180 "'''''''/''''''''' -8.70218.655 -1.280/6.432 us/""''''

bosl 0.041 0.213 2.719 ....
boomdiv 1.155 0.34 4.265 u'" 0.197 0.458 4.656 "'''''' /2.461 /0.437 /3.127 I""
habdiv 4.085 0.428 5.601 ..."'... 0.382/0.353 0.333/0.343 3.375/2.946 "''''/u

sbucdiv

graa2 -0.022 -0.289 -3.072 "'''

area2 5.597 0.418 2.759 ""
HU /-0.00131 /-0.412 /-4.010 / ......" /-0.006 1-0.481 /-3.442 /".
beide

area /0.0000353 /0.313 /2.698 / ....

R,a2_ 67%

N- 42

25%/36%(a) oude

209/204 bossen

(a): afhankelijk veranderlijke IS vierkantswortel van Y

jonge

bossen

ï~:J':~~'ll~I,~.;L-.-'~-_---·-_~.~- .---][' ~~- --.-~~.. -=:..~_~~~.~ ~L=-=--=-.~~~'----~- -- --~~"
alle R,a2_ 53% alluviale R,a2_ 56%/59% niet alluviale R,a2_ 49%/38%

bossen N- 96 bossen N- 58/104 bossen N- 127/101

model B Beu t sig B Beu t sig B Beta t sig

konstante 0.757 0.433 us 0.663/6.638 0.279/2.61 us/· -13.373/-7.049 -3.870/- ......./us
1.768

varh+
0.0004 0.402 4.135 .*...area

area2 5.598/4.407 5.767/3.914 u./.....
0.396/0.331

gras2
boomdiv 1.269 0.374 5.003 ••• 1.024/1.206 0.285/0.319 2.778/3.090 *"/*•
profdiv 1.879/1.643 3.830/3.048 ••*/"'...

0.259/0.261

struetdiv 1.284 0.227 2.901 "'''' 2.265 0.365 3.894 ***
habdiv 3.076 0.322 3.994 "'** /3.654 /0.438 /4.249 /""''' 4.032 0.372 5.755 """
HU /-0.014 /-0.413 /-4.387 /""''' /--0.006 /-0338 /-4.220 /"''''.

varom 0.017 0.208 2.852 ""
.. ..

B Beta sig B Beu t Slg

5.432/2.778

-0.027/-0.0025

4.334/15.630 """,/"u

-0.245/-0.161 -3.967/-2.789 "*"/"*
-27.41 -4.277 ...."

7.752 0.439 4.569 .."'*
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0.0003/3.97*10·5 0.278/0.272

0.09642/0.0106 0.244/0.189

1.857 0.23

4.446/4.520

3.994/3.2n

3.628 ......
0.065 0.322 3.134 *..

(a): afhankeliJk veranderliJke IS Vierkantswortel van Y

/0.245 /0.195 /3.239 /.... 3.413 0.353 3.493 ..*
/·0.00067 /-0.387 /-6.807 /"....

(a): afhankelijk veranderlijke is vierkantswortel van Y
: ( ." -; ,; '; '~('Lfj~'-' .,'. , . c' -'-7'T1~~~?"""';:"\~r;:7J~I ~ -,,:\'/::lt!ll,!~= ~"'.:'~:. ft ~'ll:,,' I . . 4 IJ .:-J-',:::' ~'dL~·''''·.:l.:,?\!;'~I: :-:;~." -_-. ____ ~_.-2....'_~=::.~~_~-__ :..:.=:_.,_,__~ ... ""__ .;..o_______.. __• ~t'~~r.~~-},~

jonge
lU

l
_

43%/48% oude lUl _ 67%

bosscn N- 209/205 bossen N- 42

B Beu t Slg B Beta t Slg

0.265/5.498 0.206/4.661 05/".... -27.05 -4.267 .."..
7.452 0.422 4.379 "....

0.00017/0.0002 0.166/0.217 2.965/4.057 "/..,,..
0.06456 0.163 3.007 ..
0.821/0.571 0.293/0.207 5.182/3.750 ""../ ...... 1.266 0.319 3.266 ""
3.127/3.283 0.345/0.375 6.n2l7J1JJ ....../ ......
1.464/1.130 0.181/0.145 3.309/2.729 ..../ ....

3.834 0.397 4.15 ......

/-0.0068 /-0.310 /·5.895 / ......
.. ..

I(~-[~\'~Jlf~-- -------~------ _.-. -- --ï:-----::---- -~P"'~'.~~~-7r_:""~k ,:(, -;'771

1'. "1'.1-.'7. .' ~~ ._ ~~__~_.__ ~_~~ '~~~_-_~~:_:
jonge
bossen

49%/56%
85/83

oude
bosscn

B Beta sig B Beta sig
3.628/10.no 2.05/13.960 ..../ ...... 3.963 1.439 ns

1.016

3.384/3.416

0.299

0.378/0.402

3.492

4.407/5.02

....

3.688 0.632 5.108 ....

/-0.0078 /-0.360 /-4.875 / ......
0.336 0.608 4.911 ....
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jonge lUl _ 43%(a)/58% oude lUl _ 77%(a)

bossen N- 85/83 bossen N- 11

B Beta sig B Beta t sig

2.487/3.936 9.966/2.118 ....../ .. 2.92 10.18 ......
6E+06 0.774 5.047 ....

-0.016

0.162/0.857

/2.09

-0.228

0.372/0.255

/0.21

-2.753

4.281/3.331

/2.943

0.444/3.446 0.387/0.406 4.457/5.254 /...... 0.682 0.493 3.214 ..

/-0.0061 /-0.280 /·3.851 / ..

/0.017 /0.220 /2.977 / ..

(a): afhankelijk veranderlijke is vierkantswortel van Y
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Figuur 5.6 Verklaarde vpriantie door de verschillende modellen per reeks in
het Kempisch studiegebied.

Tabel 5.12 Stijgingspercentage van de verklaarde
verschillende modellen tussen reeks GIS-veld (beperkte
GIS-veld-chemisch voor het Kempisch studiegebied.

variantie
da taset)

voor de
en reeks

model stijgingspercentage gemiddeld stijgingspercentage
GIS-ve1d-b stijgingspercentage GIS-veld-b
GIS-ve1d-ehemisch geen isolatie GIS-veld

wel isolatie
nietallu 34 34.1
niet-allu-isolat 2 -2.3 1.8
allu 10 6.5
Jonge -7.6 -6.1
alle 3.4 2.4
jonge-isolat 2.6 8.6 -7.4
allu-isolat 8.6 2.1 7.5
oude -9.5 -17.6

De gestandardiseerde modelcoëfficiënten (beta) duiden de relatieve bijdrage
aan van elke variabele in het model. De bosleeftijd, de oppervlakte en de
diversiteitsmaten zijn praktisch in alle modellen dominant aanwezig. De
chemische bodemeigenschappen komen naar voor in de oude, jonge met isolatie
en alle bossen. De concentrische isolatiematen vallen uit alle modellen weg
door niet significant genoeg of gecolinieerd met andere variabelen. Uit de
Spearman rang correlaties en de PC analyse volgde reeds dat deze variabelen
sterk onderling en eveneens met de lineaire isolatiematen gecorreleerd
zijn. Eenzelfde besluit werd gevonden door Van Gossum (2000), die uit
enkelvoudige lineaire regressies voor de jonge bosfragmenten in het
studiegebied kon afleiden dat de concentrische isolatiematen inferieur z1Jn
aan de lineaire, waarbij C100 de beste concentrische blijkt te zijn, en dat
L5 geen significante relatie vertoont met de soortenrijkdom. Het relatief
belang van de verschillende variabelen wordt weergegeven in Tabel 5.13.
Hiervoor werd per reeks en per variabele de gemiddelde waarde van de
gestandardiseerde beta coëfficiënt berekend en vermenigvuldigd met het
procentueel voorkomen van de variabele binnen de reeks {aantal keer
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voorkomen/maximaal mogelijk voorkomen*100). Deze gewogen modelcoëfficiënt
doet vervolgens dienst om het belang aan te geven.

Tabel 5.13 Relatief belang van de afzonderlijke variabelen per reeks voor

het Kempisch studiegebied.

GIS GIS-veld GIS-veld-
chemisch

L6 25.37 ffi..l 32.03 habdiv 24.06
a.rea2 21.74 habdiv 26.99 boomdiv 20.06
bosl 19.92 boomdiv 22.99 ffi..l 12.89
profdiv 15.11 area2 16.53 varh+ 9.68
ffi..1 11.27 vochtdiv 9.16 area 9.55
akker1 9.93 bosl 7.43 area2 9.09
textdiv 9.67 area 7.36 5ttUcdiv 7.40
area 6.88 textdiv 7.23 varom 5.35
vochtdiv 2.88 profdiv 6.50

Hieruit komen als belangrijkste variabelen de habitat- en boomdiversiteit,
de lineaire isolatiematen en de oppervlakte naar voren. Deze zijn allen GIS
en veldparameters en zijn relatief eenvoudig te bepalen. De belangrijkste
chemische bodemparameter is de hoeveelheid organisch materiaal, uitgedrukt
als variantie van het gehalte aan OM binnen de fragmenten, en de
zuurtegraad van de bodem. Dit lijkt ook logisch vermits varOM met varN en
vare/N, varP en varH+ zeer significant met elkaar gecorreleerd zijn. Ook
uit de PC analyse is af te leiden dat varN en varOM en varP en varH+ niet
complementair zijn en dus elkaar vervangend.

De afstand tot het dichtstbijzijnd oud bos beïnvloedt de soortenrijkdorn
steeds negatief. Bosleeftijd wint aan belangrijkheid wanneer er geen
veldgegevens voorhanden zijn.

Figuur 5.7 (a-c) toont het relatieve belang van elke variabele bij de
verklaring van de soortenrijkdom uitgerekend per groep. Hiervoor werden de
gemiddelde beta coëfficiënten voor elke variabele per groep uitgerekend. De
belangrijkste parameters wanneer alle bosfragmenten bemonsterd worden zijn
habitat en boomdiversiteit, bosleeftijd en varom. Opgesplitst naar
alluviaal en niet alluviaal wordt dit respectievelijk boom- en
structuurdiversiteit en bosleeftijd en oppervlakte en habitatdiversiteit.
Dezelfde modellen met toevoeging van de isolatiematen (enkel jonge bossen)
geven als belangrijkste variabelen boom- en habitatdiversiteit, bosleeftijd
en HLl voor de alluviale en oppervlakte, profieldiversiteit en HLl voor de
niet alluviale. Jonge bossen hebben als voornaamste variabelen habitat- en
boomdiversiteit en wanneer de isolatiematen eveneens in rekening worden
gebracht, habitatdiversiteit, oppervlakte, varom en boomdiversiteit. In
oude bossen is de variatie van de zuurtegraad in de bodem de belangrijkste
parameter met 58%, gevolgd door de oppervlakte. Daar waar in jonge bossen
het organisch materiaal in de bodem belangrijk is, blijkt dit in oude
bossen de zuurtegraad van de bodem te zijn.
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Figuur 5.7 Relatief aandeel van elke variabele binnen de verschillende
subgroepen in het Kempisch studiegebied.

5.2.3 Vlaamse studiegebied

Het studiegebied in het Vlaamse plantendistrict bevat in tegenstelling tot
de twee vorige geen duidelijke opsplitsing in alluviale en niet-alluviale
fragmenten. Het ligt zoals in de inleiding werd aangeduid op de rand van
een alluviale vlakte en slechts een beperkt aantal fragmenten bevinden zich
op alluviale afzettingen. De rest zijn gelegen op pleistocene zanden en
zandleem. Zoals in H3 werd besloten zullen hier verder louter ter
volledigheid de verschillende groepen aangeduid worden. Tabel 5.1 geeft de
gemiddelde waarden per groep weer voor de continue variabelen.
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Tabel 5.14 Gemiddelde waarden voor de continue variabelen per subgroep in
het Vlaams studiegebied.

alle 0* 1* jong oud

Soortenrijkdom n 14.8 22.3 12.7 11. 0 17.6

Oppervlakte ha 0.8 1.1 0.8 0.8 0.9

Bos leeftijd jaar 95.8 165.2 74.0 30.5 144.8

Grasland exploitatie jaar 60.6 26.4 71.6 85.2 42.1

Akker exploitatie jaar 31. 5 12.3 37.1 50.1 17.7

Isolatie m 11. 66 0.00 15.42 19.46 5.80

Structuur diversiteit n 1.0 1.2 1.0 1.0 1.2

Boomsoorten diversiteit n 5.0 7.8 4.2 3.7 6.0

Habitat diversiteit n 0.7 1.4 0.5 0.5 0.8

Zuurheid H+ 0.0002 0.0004 0.0001 0.0001 0.0002

Organisch materiaal % 5.7 5.1 5.9 6.1 5.5

Totaal stikstof gehalte ppm 2372 2007 2496 2618.4 2195.9

Fosfor ppm 29.5 14.1 34.8 29.9 29.2

C/N 12.2 13.0 12.0 11. 6 12.7

DBB m 11. 7 0.0 15.4 19.5 5.8

DBaB m 200.2 38.7 253.3 330.2 102.8

5.2.3.1 Soorten als indicatoren

Soorten als indicatoren afleiden gaat uit van een hierarchisch geordende
soortengroep. Als de soorten ad random over de fragmenten verdeeld zijn,
dan is er geen verband. Volgen ze echter een bepaald patroon dan houdt dat
in dat een bepaalde soort significant meer voorkomt in soortenrijke
tegenover soortenarme fragmenten en dat er dus een ordening of nestedness
in de data zit. Nestedness (elke soort is aanwezig in elk fragment dat
soortenrijker is dan hetgeen dat minst soortenrijk is waar de soort nog
voorkomt) kan ook afgeleid worden met de nestedness calculator.

Na maximale ordening van de dataset wordt een grafiek bekomen waar de
soortenrijkste fragmenten links bovenaan liggen (ordening van boven naar
onder) en de meest verspreide soorten bevinden zich in de linkse kolom
(ordening van links naar rechts). Figuur 5.8 geeft de maximaal geordende
matrix weer met de door Monte Carlo simulaties berekende probabiliteit dat
de matrix met een temperatuur van 14.48 0 random gegeneerd kan worden. In de
grafiek is de lijn de boundery van verwachting van voorkomen en de lijn
waar de soorten op de rand van extinctie of kolonisatie leven. Lege plekken
erboven zijn onverwachte absences, lege plekken eronder zijn onverwachte
occurences. De ordening gebeurt zodanig dat er onverwachte voorkomen en
afwezigheden worden beperkt en dan is de matrix maximaal gepacked. De
matrix is slechts voor 20.2% gevuld.

De temperatuur en dus de entropie en dus de randomness van het voorkomen
van een soort in de fragmenten bedraagt 14.48 0 tegenover een gemiddelde van
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counl
rP(T< 14.48') =J.04e-145 (-4040)

68.65° voor 50 gesimuleerde random verdelingen gevonden door Monte Carlo
simulaties. Dit is een verschil van 40.40. De kans dat het hier gaat om een
random verdeling is zeer klein en gelijk aan 3.04 e-145. Dus hieruit wordt
besloten dat er een ordening of nestedness in de data zit.

[

r

[

Figuur 5.8 Maximaal geordende matrix met Monte Carlo
probabiliteit van toevalligheid voor het Kempisch studiegebied.

afgeleide

De MWU-test bevestigt deze nestedness van de dataset. Deze test gaat voor
elke soort na of de fragmenten waar de soort voorkomt significant
soortenrijker zijn dan kan verwacht worden op basis van een puur toevallige
verdeling van de soorten over de fragmenten. Tabel 5.15 geeft de resultaten
van de MWU test voor alle bossen.

Tabel 5.15 Waarde van de soort als indicator voor soortenrijkdom in het
Kempisch studiegebied (Mann Whitney test).

alle bossen
z-score sig

Aj uga reptans
Alliaria petiolata
Anemone nemorosa
Athyrium filix-femina
Brachypodium sylvaticum
Calamagrostis canescens
Calamagrostis epigeios
Caltha palustris
Cardamine flexuosa

4.699
3.385

2.527
5.387

4.667
5.365

2.105
0.445
1. 67

***

**

*
***

***

***

*
ns
ns
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Carex acutiformls
Carex sylvaticus
Ceratocapnos claviculata
Chaerophyllum temulum
Circaea lutetiana
Cirslum oleraceum
Cornus sanguinea
Corylus avellana
Crataegus monogyna
Deschampsia cespitosa
Dryopteris carthusiana
Dryopteris dilatata
Dryopteris filix-mas
Epilobium angustifolium
Euonymus europaeus
Eupatorium cannabinum
Filipendula ulmaria
Fragaria vesca
Frangula alnus
Galeopsis tetrahit
Geum urbanum
Hedera helix
Holcus mollis
Humulus lupulus
Hypericulm dubium
Hypericum perforatum
Hypericum quadrangulum
Ilex aquifolium
Lamium galeobdolon
Lapsana communis
Listera ovata
Lonicera periclymenum
Luzula sp.
Luzula multiflora
Lysimachia nummularia
Lysimachia vulgaris
Maianthemum bifolium
Moehringia trinervia
Ornithogalum umbellatum
Paris quadrifolia
Poa nemoralis
Polygonatum multiflorum
Primula elatior
Prunus spinosa
pteridium aquilinum
Ranunculus ficaria
Rhamnus cathartica
Ribes nigrum
Ribes rubrum
Ribes uva-crispa
Rosa canina
Rubus sp.
Sambucus nigra
Scirpus sylvaticus
Scrophularia auriculata
Scrophularia nodosa

3.338
0.833
1.166
1.205
1.833
1. 901
3.473
0.967
5.333
0.671
3.748
4.416
4.079
3.457
2.654
6.449
6.484
2.749
5.349
4.171
6.749
2.218
2.053
6.28
2.819
4.1
0.915
1. 342
0.798
4.564
6.455
6.258
0.833
0.733
4.139
4.527
1. 259
8.533
1. 342
6.087
2.952
4.179
1. 841
2.98
1. 354
3.28
2.969
4.669
5.961
4.533
3.149
2.17
3.471
1.647
3.448
6.29

**

ns
ns
ns
ns
ns
**

ns
***

ns
***

***

***

**

**

***

***

**
***

***
***

*
*
***
**

***

ns
ns
ns
***

***

***

ns
ns
***

***

ns
***

ns
***

**
***

ns
**

ns

**
**

***

***

***

**
*
**

ns
**

***
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Silene dioica 0.673 ns
Sclanum dulcamara 6.713 ***

Stachys sylvatica 6.093 ***

Teucrium scorodonia 1.105 ns
Thalictrum flavum 2.953 **

Torilis japonica 1.032 ns
Valeriana repens 5.714 ***

Viburnum opulus 8.554 ***

Viola reichenbachiana 6.521 ***

***: p<O.OOl; **: O.OOlSp<O.Ol; p<O.OS
sp de mediaan van het aantal soorten in de fragmenten waar de indicatorsoort voorkomt

Volgens deze methode komen 76% van de soorten die voorkomen in het Lokerse
studiegebied in aanmerking om als indicatorsoort op te treden voor dit
gebied. Soorten die zeer significant wijzen op een hoge soortenrijkdom (25
en meer) zijn Brachypodium sylvaticum, Hypericum perforatum, Poa nemoralis
en Ribes uva-crispa. Nog belangrijke en opvallende indicatorsoorten voor
een soortenrijkdom van meer dan 20 zijn Viola reichenbachiana, Valeriana
repens, Thalictrum flavum, Rosa canina, Ribes nigrum, Prunus spinosa, Paris
quadrifolia, Holcu~ mollis, Dryopteris filix-mas, Dryopteris carthusiana,
Cornus sanguinea, Athyrium filix-femina en Anemone nemorosa.

5.2.3.2 Relatie tussen omgevingsvariabelen en soortenrijkdom

Alle omgevingsvariabelen worden getest op hun relatie met de soortenrijkdom
aan de hand van Spearman Rang correlaties, MWU-testen en Chi 2 -testen. Om
lineaire verbanden te zoeken tussen de continue omgevingsvariabelen en de
soortenrijkdom werd een Pearson correlatie uitgevoerd (Thas 2000). Deze
correlatie coëfficiënt laat toe om de variabelen op te sporen die de
grootste lineaire correlatie hebben met soortenrijkdom. Er werd eerst een
standaardisatie van de variabelen doorgevoerd om deze met elkaar te kunnen
vergelijken. De Spearman rang correlatie coefficient kijkt naar lineaire
verbanden tussen de rankings van de variabelen. Hij berekent eerst de
rangordes en past dan een Pearson correlatie toe op de rankings. Tabel 5.16
geeft de variabelen weer die significant gecorreleerd zijn met het aantal
kruidachtigen.

Tabel 5.16 Correlaties tussen
soortenrijkdom (gestandardiseerde
categorische - Spearman, 0/1 - MWU)
bossen.

de verschillende variabelen en de
continue variabelen Pearson,

voor alle bossen, jonge bossen en oude

Pearson r (sign) Spearman rang r (sign) MWU-z (sign)

variabelen alle jonge oude alle jonge oude alle jonge oude

oppervlakte (m') 0.312** 0.134 0.425**

omtrek (m) 0.382** 0.112 0.496**

bossinds (jaren) 0.476** 0.176 0.258*

grasll (jaren) -0.263** -0.070 -0.192

akkerl (jaren) -0.222** -0.226 -0.029

gras12 (jaren) -0.192* -0.116 a

akker2 (jaren) -0.221** -0.039 a

totakker (jaren) -0.247** -0.224 -0.029

totgras (jaren) -0.281 *" -0.086 -0.192

totbos (jaren) 0.472*· 0.387*· 0.193
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0.050 -0.047 0.060 0.024 -0.042

0.129 0.026 0.126 0.176 0.039

0.086 0.210· 0.166" 0.108 0.125

0.113 -0.006 0.106 0.101 -0.023

0.390" 0.059 0.245"" 0.381" -0.001

0.434" 0.516" 0.580" 0.407"· 0.527"

0.923" 0.953" 0.947" 0.907" 0.943"

-0.169 -0.206"

-0.124 -0.014

0.236" 0.056

-0.185 0.335"

0.208 -0.044

-0.030 0.011

-0.005 -0.088

0.184 0.009

0.061 -0.035

0.203 -0.011

-0.069 0.041

-0.105 -0.136

-0.105 -0.255"

-0.010 -0.018

-0.009 0.256"

0.111 -0.036

0.012 -0.142

-0.380" -0.354"

0.103 -0.210

0.051 -0.091

0.192 -0.145

-0.152 -0.056

0.154 0.015

0.026 -0.283"

0.135 -0.069

0.318· 0.527"

0.124 0.191

-0.011 0.405""

-0.032 -0.064

-0.018 -0.156

0.269"" 0.232·" 0.159
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-4.259 .".

0.418

1. 823

1. 383

-1.110

-1. 24 6

0.210

0.931

2.131*

1.181

0.384

0.004

-0.911

-1.991'

0.560

1. 459 1. 529

2.615" " 1.100

2.101" 1.835

1. 401 1. 942

0.083 -0.418

0.964 a

1.012 0.933

-6.302"·· -1.641

-0.162 0.533

1.130 -0.213

0.219 0.506

2. OU" 0.413

0.451 1.163

1.045 0.011

-0.479 -1. 281

0.299"

0.134

0.087

0.060 -0.041

-0.064 -0.109

0.176

0.091

0.082

-0.025

-0.105

0.054

0.094

0.238"

0.095

0.194·

0.101

-0.034

0.039

-0.091

0.255"

0.209··

-0.321"·

0.619"

0.954"

-0.192"

-0.095

0.140

0.116

0.042

0.099

-0.095

0.056

-0.004

0.120

-0.045

-0.130

-0.198·

-0.109

-0.236"

-0.125

-0.014

-0.112

0.083

0.029

0.030

-0.188

0.012

0.368"·

0.482""

0.208

twinspan

staakhout(7cm<diam<14cml

boomhout Idiam>14cm)

oude bomenldiam>80cml

hooghout

H+

VARN

VARP

VAROM

VAR PH

VARC/N

kroonsluiting > 2/3

kroonsluiting 1/3 - 2/3

kroonsluiting <1/3

open plek >10m

alleen bovenetage

boven en nevenetage

continue verticale
verdeling
kiemplanten van bomen

jongwaslh<2ml

dichtwaslh>2m.diam<7cml

VARH+

DBB

DBOB

, etageklassen

• beheersklassen

• habitat kenmerken

I kroonsluitingen

ontwikkelingsfasen

Itext

'prof

hocht

• boomsoorten

Ntacksoorten

Z-textl'l

S-textl')

P-text('l

L-textl'l

E-textl'l

V-textl')

Hl')

OBI')

ONI'l

b-profl'l

p-profl'l

g-prof ("

c-vochtl')

d-vochtl'l

e-vochtl')

f-vochtl')

N PPM

P PPM
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middelhout

hakhout

griend

begraasd

kapvlakte

rabatten

grachten

vijver

poelen

beek

bron

depressie

horizontaal homogeen

domin. Sp. >80%

0.998 0.248 -0.010

2.865** 2.654** 0.361

-2.64·' -1.182 -1.397

0.607 1.186 -0.148

-1.229 -1. 274 -0.299

3.563'" 1. 738 1.255

0.805 0.436 0.771

a a a

0.270 0.012 1.202

-1.053 -0.579 a

a a a

a a a

0.788 1. 774 -0.444

-0.792 0.788 -1. 585

.**: p<O.OOl; **: O.0015p<O.Ol; *: p<O.OS
a: onberekenbaar, één van de varaibelen is konstant

Bosoppervlakte, gebruiksgeschiedenis, habitatkenmerken, Z-textuur, c en e
vochtklasse, hakhoutbeheer, griend, rabatten, plantopneembaar fosfor en de
zuurtegraad van de bodem zijn significant gecorreleerd met de
soortenrijkdom in de Vlaamse bossen zijn. Wanneer een opsplitsing gemaakt
wordt naar jonge en oude fragmenten kunnen nog andere variabelen naar voor
treden als significant zoals, P en L-textuur, variantie in fosfor en de
kroonsluiting. Een grote varia~ie in pH blijkt de grootste positieve
correlatie te hebben met soortenrijkdom in alle bossen en in de oude
bossen. Dit komt waarschijnljik voort uit het feit dat de oude bossen een
graduele verzuring kennen, waardoor kleine wijzigingen een andere
microhabitat creëren om andere soorten te herbergen. Bij de jonge bossen is
deze variabele ondergeschikt aan het totaal aantal jaren dat een fragment
een bosbegroeiing gekend heeft en aan het plantopneembaar fosfor gehalte.
Ook in de oude bestanden is fosfor negatief gecorreleerd met de
soortenrijkdom.

Bosoppervlakte en bosleeftijd z~Jn significant positief gecorreleerd met de
soortenrijkdom, maar in de jonge bossen zijn deze variabelen niet meer
significant. Het aantal jaren grasland- en akkerbeheer zijn negatief
gecorreleerd. Hakhoutbeheer verhoogt de soortenrijkdom in alle bossen en
jonge bossen, grienden zijn significant negatief gecorreleerd met de
soortenrijkdom in alle bossen. Volgens Londo (1991) zijn rijsbossen (of
grienden) immers zeer homogeen met in gekapte percelen een ondergroei van
lichtminnende, triviale soorten (ruigtekruiden) . Het voorkomen van die
ruigtekruiden is meer uitgesproken wanneer de fragmenten gelegen zijn op
voedselrijke en vochtige bodems. In het Lokerse studiegebied zijn de
grienden voornamelijk gelegen in jonge percelen, op enkele oude grienden
na, die allen behoren tot de zwaardere bodemtypes. Het gehalte aan fosfor
is eveneens significant negatief gecorreleerd in alle bossen, jonge en oude
bossen en de variantie in zuurtegraad is significant positief gecorreleerd
met de soortenrijkdom in alle en oude bossen. Een hoger percentage aan Z
textuur verlaagt de soortenrijkdom in alle en oude bossen, een toename van
L-textuur verhoogt de soortenrijkdom in oude bossen.

Opmerkelijk hier is dat de lineaire isolatiematen slechts significant
gecorreleerd zijn als alle bossen worden bekeken en enkel de 'afstand tot
het dichtstbijzijnde oude bos'. Deze beïnvloed de soortenrijkdom negatief.

5.2.3.3 Overtollige omgevingsvariabelen voor indicator onderzoek
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Met deze variabelen wordt vervolgens een multivariate lineaire regressie
uitgevoerd op de volledige dataset en op de jonge en oude bossen
afzonderlijk. Figuur 5.9 stelt de eerste twee assen (dus slechts 2
dimensies) van de PCA analyse voor voor alle fragmenten.

alle bossen jonge bossen oude bossen
oppervlakte iboomsoorten totbos oppervlakte
bosleeftijd #habken lontwikkelingsfasen bosleeftijd
ADBB lontwikkelingsfasen IIboomsoorten #habitatkenmerken
ADBOB #text P-text #textuurklassen
gralsl c-vocht P-ppm IIboomsoorten
grasl2 e-vocht varpH L-text
akkerl varH+ c-vocht
akker2 P-ppm e-vocht
totbos varpH P-ppm
totgras Z-text varP
totakker varpH

varH+
Z-text

Uit de componentmatrix van de asscores en de biplots van de
omgevingsvariabelen op de eerste twee assen kunnen complementaire
variabelen opgespoord worden. Deze variabelen die een gezamenlijke hoge
score hebben op één as (waarvan de vectoren evenwijdig liggen), zijn
complementair en kunnen elkaar vervangen in een voorspellingsmodel. Hoge
waarden op een hogere as wijzen erop dat deze variabelen een bijkomende
verklaring in variantie kunnen geven en zijn dus belangrijk voor de
voorspellingsmodellen. De 16 eerste componenten van de PCA verklaren meer
van de variantie dan de oorspronkelijke gestandardiseerde variabelen en
samen 81.7%. De eerste 6 assen verklaren 50% van de variantie en de eerste
8 juist geen 60%. Tabel 5.17 toont de weerhouden variabelen uit de PCA en
Pearson correlaties voor alle fragmenten tesamen en voor de opsplitsing
naar leeftijd.

en de
in het

PCA componen t scores
jonge en oude bossen

Tabel 5.17 De weerhouden variabelen uit de
Pearson correlatie significantie voor alle,
Vlaams studiegebied.
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Figuur 5.9 Correlaties van de variabelen op de eerste twee assen van de
PCA-analyse voor het Vlaams studiegebied.

5.2.3.4 Voorspellingsmoddlen voor soonenrijkdom
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Om modellen op te stellen waarmee de soortenrijkdom aan bosplanten kan
afgeleid worden, kunnen indicatorsoorten of meervoudige lineaire
regressievergelijkingen gebruikt worden. Hier werden beiden toegepast naar
analogie met Turnhout en Brabant.

De afhankelijke veranderlijke werd bepaald als het aantal plantensoorten
per bosfragment. De niet-gestandaardiseerde en gestandaardiseerde
modelcoêfficiënten (met hun t-ratio en significantie), de determinatie
coëfficiënten (R2 en Ra 2

) en de F-ratios (met significantie) van de

De geschikte omgevingsvariabelen werden in lineaire regressiemodellen
gebracht voor alle bossen tesamen, voor de jonge en oude bossen en voor de
bossen van groep 0* en groep 1* uit de TWINSPAN analyse. Verder werd een
onderscheid gemaakt tussen de regressiemodellen met a) alle beschikbare
variabelen (GIS-veld-chemisch, 84 fragmenten), b) regressiemodellen met
enkel GIS en veld variabelen (168 fragmenten) en c) met enkel GIS
variabelen (168 fragmenten). Hieruit kan afgeleid worden welke gegevens
noodzakelijk zijn om een accurate en economische verantwoorde schatting te
doen van de soortenrijkdom.

Figuur 5.10 Waargenomen en voorspelde soortenrijkdom voor de bosfragmenten
op basis van soortindicatoren in het Vlaams studiegebied.

Voor elke gevonden indicatorsoort uit Tabel 5.15 wordt de mediaan berekend
van de soortenaantallen in de bosfragmenten waar die indicatorsoort
voorkomt. Dit getal is de voorspelde soortenrijkdom per fragment. Per
bosfragment wordt vervolgens deze indicatorsoort genomen die de grootste
mediaanwaarde en dus voorspelde soortenrijkdom aangeeft. Figuur 5.10 geeft
de voorspelde en waargenomen soortenrijkdom weer. Hier zijn de
bosfragmenten gerangschikt volgens stijgende waargenomen soortenrijkdom.

Deze figuur toont gelijkaardige curves als voor de twee vorige
plantendistricten. De soortenrijkdom voorspeld aan de hand van
soortindicatoren wordt overschat voor fragmenten met lage soortenrijkdom
(onder de 20 soorten) en onderschat voor fragmenten met een hoge
soortenrijkdom. Beide curven vertonen wel dezelfde trend, of de relatieve
soortenrijkdom wordt correct weergegeven. Voor fragmenten waar geen
indicatorsoorten voorkomen kan de soortenrijkdom niet voorspeld worden.
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modellen z~Jn samengevat in Tabel 5.19. Via probabiliteitsplots werden de
residuen getest op normaal verdeeldheid. Deze plots waren voor alle
modellen aanvaardbaar. Scatterplots van de 'studentised residuals' tegen de
voorspelde waarden werden gebruikt om de lineariteit en de
homoscedasticiteit te testen. Bij sommige modellen werd in deze
scatterplots een verwijdende of vernauwende tunnel gevonden. Voor deze
modellen werd een variantie-stabiliseringstransformatie doorgevoerd volgens
Montgomery en Peck (1992). Dezelfde scatterplots, na transformatie voldeden
aan de voorwaarde dat 68% van de waarnemingen tussen -1 - 1 en 95% van de
waarnemingen tussen -2 - 2 vielen. Outliers werden gedetecteerd via de
Cook's distance, maar er werden geen fragmenten weggelaten omdat in deze
studie geen sprake is van foutieve metingen of toevallige afwijkingen van
de soortenrijkdom. Het weglaten van extreme fragmenten in dit geval zou
betekenen dat er een verkeerd beeld van de precisie van de voorspellingen
wordt opgehangen (Montgomery en Peck 1992). Na controle van de
veronderstellingen, werden de modelvariabelen getest op colineariteit via
berekening van de 'Variance Inflation Factor' (VIF). Voor het berekenen van
de regressievergelijking werd gebruik gemaakt van een stapsgewijze
procedure 'forward selection' . Hierbij worden de variabelen één voor één
aan het model toegevoegd indien de berekende F-ratio groter is dan een
treshold, te beginnen bij deze variabele die de grootste correlatie
vertoont met de afhankelijk veranderlijke (#kruidachtigen). De volgende
variabele die wordt toegevoegd is deze die de grootste correlatie vertoont
met #kruidachtigen na correctie voor het effect van de eerste reeds
ingevoerde variabele op #kruidachtigen. Als treshold werd hier de 5% grens
van de F-distributie gekozen.

R~ (en Ra 2 ) wordt de meervoudige determinatiecoëfficiënt van het
regressiemodel genoemd en geeft aan hoeveel van de variantie in de
afhankelijk veranderlijke wordt verklaard door het model. Bij de
voorspelling van soortenrijkdom door middel van GIS variabelen werd voor
alle bosfragmenten tesamen in de verschillende modellen respectievelijk
64%, 45% en 33% van de variantie in soortenrijkdom bepaald. Voor de jonge
bossen was dit 63%, 47% en 14% en voor de oude bossen 64%, 43% en 33%. De
bossen van groep 0* hebben een verklarende variantie van respectievelijk
82%, 37% en 21%. Voor deze van groep 1* wordt dit 61%, 43% en 28%. Bij deze
berekeningen is rekening gehouden met de strenge Bonferroni correctie
(Rosner 1995). De stijgingen van de verklaarde variantie door toevoegen
van types variabelen is volgens de exact test (Rosner 1995) niet
significant maar het aantal waarnemingen is wel zeer beperkt. Figuur 5.11
geeft een overzicht van de voorspelcapaciteiten per groep en per serie
verklarende variabelen. Hieruit blijkt duidelijk dat toevoeging van
veldwaarnemingen en chemische bodemeigenschappen overal tot een stijging
leidt van de verklaarde variantie, doch niet significant. Ook Tabel 5.18
toont dat het stijgingspercentage bij toevoeging van chemische
bodemparameters, toch zeer groot is voor de jonge fragmenten en de
fragmenten van groep 0*. Toevoegen van veldwaarnemingen verhoogt
aanzienlijk de verklaarde variantie bij jonge bossen. Enkel GIS vatiabelen
komt er zoals kon verwacht worden het slechtst uit. Zeker voor de jonge
fragmenten dienen bijkomende gegevens verzameld te worden indien een
voorspelling van soortenrijkdom gemaakt dient te worden.
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Tabe~ 5.18 Stijgingspercentages van de verklaarde variantie voor de
verschillende reeksen variabelen (AIB: GIS naar GIS-veld; CiD: GIS-veld
beperkte dataset naar GIS-veld-chemisch) voor het Vlaams studiegebied.

AlB C/O
alle fragmenten 13 7

jonge 33 29
oude 10 5
groep 1 15 4

groep 0 16 56
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Tabe~ 5.~9 Regressieresultaten voor de verschillende modellen en groepen voor het Vlaams studiegebied.

alle Ra2_ jonge Ra2_ 14% oude Ra2_ 34%
bossen N- bossen N- 72 bossen N- 96

model B Beta sig B Beta sig B Beta sig

konstante 2.289 13.63 ..** 8.178 8.183 **.. 3.941 1.725

0.00004152 0.318 4.991 ......
area
perimeter 0.017 0.476 5.695 ......
bossinds 0.035 0.235 2.816 ....
totbos 0.00762 0.47 7.38 ...... 0.0397 0.387 3.509 ....
P-text(%)
e-vocht(%) 0.00467 0.173 2.725 ..* 0.0473 0.253 3.038 ....

[~jJ~2~~JbW_=~:~:~ .. ~,~~ .~J~~:=~~:·~1Ti~ ~3::}~~~71
alle Ra2_ 46% (a) jonge Ra2_ 47% oude Ra2_ 46%
bossen N- 168 bossen N- 72 bossen N- 96

model B Bcta t sig B Beu t sig B Bcta t sig

konstante 2.204 14.68 *** 5.951 5.704 ...... I.n5 0.97

area
perimeter 0.01 0.279 3.183 ....
totbos 0.00373 0.23 3.446 *..

totakker -0.0379 -0.394 -4.271 ..**
#boomsoorten 0.213 0.528 8.029 ...... 1.445 0.548 5.928 *..* 1.511 0.493 5.554 ......
P-text(%)
boomhout(diam>14an)
horizontaal homogeen
dichtwas 0.582 0.251 4.257 ...... 3.461 0.283 3.254 ..* 5.057 0.297 3.794 ..**
hakhout 4.313 0.272 3.123 ....
kroonsluiting 1/3 - 2/3 3.31 0.208 2.658 ....
kroonsluiting>2/3 -0.485 -0.228 -3.815 ......
~,~r:~~-·,;~llê~ )G~~2f~.c:~~ =-~-~lr-',-.---.-~~~!.~~.~t:·:.~~S~~ ~'-l

alle Ra2_ 57% jonge Ra2_ 34% oude Ra2_ 59%

bossen N= 84 bossen N- 35 bossen N- 49

model B Beu t sig B Bcta t sig B Beta t sig

konstante 7.227 3.735 ..*.. 3.582 1.337 ns 8.162 4.748 *....

totbos
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totakker -0.0556 -0.366 -4.862 ......
akker2

#boomsoorten 1.518 0.506 6.404 ...... 1.691 0.59 6.021 ......
#text 2.644 0.236 3.014 .... 4.378 0.4 2.866 ....
P-text(%)

L-text(%) 0.141 0.483 4.522 ......
V-text(%)

Z-text(%)

e.vocht(%) 0.0456 0.226 3.062 ....
boomhout(diam>14cm) -4.814 -0.286 -3.786 ......
dichtwas 6.677 0.452 3.24 ....
continue verticale verdeling ·7.615 -0.42 ·3.99 ......
DBOB

alle

bossen

lUZ_ 64%

N- 84

jonge

bossen

lU
Z

_

N-
63% (a) oude

35 bossen

lUZ_ ~4% (a)

N- 49

-0.221 -3.278 ....

0.341 4.992 ..

-0.204 -2.947 ..

0.0064 0.284 3.217 ....

1.069 0.511 4.726 ......
-0.562 -0.26 -2.91 ....

0.727 0.318 3.024 ....
0.202 0.312 3.442 ....

-0.0129 -0.485 ·4.404 ......

model

konstante
totbos

akker2
#boomsoorten
#text
P-text(%)
V-text(%)
Z-text(%)
e-vocht(%)
b-prof(%)
dichtwas
boomhout
hakhout
varpH
P-ppm
DBOB

B

7.343

0.027

-0.218

1.058

0.0461

·3.713

2.045

-0.025

Beu

0.232

-0.211

0.356

0.229

sig

4.606 JtoJlo*

3.077 **
-3.074 ..

4.838 ..

3.361 ....

B

2.518

0.525

Be:ta

0.338

7.878

3.149

sig
......

....

B

2.749

0.145

0.334

Beu

0.43

0.27

t sig

9.745 ......

4.318 ....

2.759 ..

(a): afhankelijk veranderlijke is vierkantswortd van Y
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Jc GI5-veld (168) 0.46 0.47 0.46

_ GI5-veld (84) 0.57 0.34 0.59

[_GIS/veld/labo 0.64 0.63 0.64

Figuur 5.11 Verklaarde variantie door de verschillende modellen per reeks
voor het Vlaams studiegebied. (A: GIS; B: GIS en veld; C: GIS en veld,
beperkte dataset; D: GIS, veld en chemische bodemparameters) .

Tabe~ 5.20 Relatieve bijdrage van elke variabel in de verschilende modellen
voor het Vlaams studiegebied.

GIS GIS-veld GIS-veld-
chemisch

totbos 35.40 #boomsoorten 27.42 varpH 15.88

perimeter 25.14 dichtwas 18.13 #boomsoorten 13.07

area 16.41 perimeter 11. 23 e-vocht 11. 54

e-vocht 10.93 totbos 9.50 #text 10.47

bos sinds 6.60 totakker 6.00 boomhout 9.14

P-text 5.52 area 5.16 P-ppm 7.25

boomhout 4.23 akker2 5.45

hakhout 4.14 b-prof 5.45

horizontaal homogeen 4.11 dichtwas 5.37

kroonsluiting>2/3 3.47 totbos 5.17

P-text 3.44 P-text 4.14

kroonsluiting 1/3-2/3 3.17 V-text 3.73

hakhout 3.34

Opvallend is dat in het Lokerse studiegebied de isolatiematen volledig
wegvallen in de regressievergelijkingen. Gebruiksgeschiedenis, oppervlakte
van het perceel, ontwikkelingsfasen, aantal boomsoorten, het vocht- en
textuurprofiel, het fosforgehalte en de variatie in zuurtegraad blijken
hier de belangrijkste parameters voor de voorspelling van de
soortenrijkdom. Het gehalte aan plantopneembaar fosfor is zeer belangrijk
in jonge bossen waar het de soortenrijkdom negatief beïnvloedt. In oude
bossen is het de variatie in pH die zeer belangrijk en positief is.
Bosleeftijd en oppervlakte winnen aan belangrijkheid wanneer er geen
veldgegevens voorhanden zijn.
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Het relatieve belang van de variabelen uitgerekend per groep wordt
weergegeven in Figuur 5.3. De belangrijkste parameters wanneer alle bossen
worden bekeken zijn het aantal boomsoorten, de variantie in pH, het totaal
aantal jaren bos en het plantopneembaar fosfor gehalte. Wanneer een
opsplitsing gemaakt wordt naar jonge en oude bossen dan zijn de
belangrijkste parameters voor jonge bossen het plantopneembaar fosfor
gehalte en de ontwikkelingsfase van het bos. Een dichtwas blijkt de
soortenrijkdom aan bosplanten positief te beinvloeden. Dit komt
waarschijnlijk voort uit het feit dat bij dichtwas een voldoende
overschaduwing voor de bosplanten ontstaat. In oude bossen. wordt de
soortenrijkdom voornamelijk bepaald door het aantal boomsoorten en de
variatie in pH. Dus een goede menging van soorten met veschillende
strooiselkwaliteit komt de soortenrijkdom zeker ten goede. Een gelijkaardig
resultaat voor de oude bossen werd bekomen in het Kempisch studiegebied.
Daar was in oude bossen ook de zuurtegraad van de bodem de belangrijkste
variabel. Daar waar in het Kempisch gebied het gehalte organisch materiaal
het belangrijkst was in de jonge bossen is dat hier het gehalte aan
plantopneembaar fosfor. Waarschijnlijk omdat de jonge bossen in het Lokerse
studiegebied nagenoeg allemaal op vroegere weilanden gelegen zijn op
zwaardere gronden waar geen gebrek is aan organisch materiaal. Belangrijk
in jonge bestanden is ook de aanwezigheid van hakhout, wat een redelijk
makkelijk te verwezenlijken beheersvorm is.
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5.3 Bespreking

Figuur 5.12 Het relatief belang van elke variabele binnen één subgroep in
het Vlaams studiegebied (b).
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Indicatorsoorten slagen er niet in om de absolute, maar wel om de relatieve
soortenrijkdom te voorspellen. Dit is echter reeds voldoende om een
algemene trend waar te nemen. Bovendien hebben plantensoorten als indicator
het voordeel dat de minste verandering in de omgeving kan waargenomen
worden. Voornamelijk wanneer de indicatorsoorten soorten zijn die bedreigd
worden of ecologisch, economisch of sociaal belangrijk geacht worden (Noss,
1999). Dit in tegenstelling tot de omgevingsvariabelen die hier bestudeerd
werden. Omgevingsvariabelen daarentegen verschaffen steeds informatie ook
wanneer er geen indicatorsoorten voorhanden zijn. Bovendien zijn vele
variabelen eenvoudiger en goedkoper te meten.

J
J
]

Indicatorsoorten voor een grote soortenrijkdom in de verschillende
districten en per fysische groep zijn o.a:

Brabant (40 of meer) Turnhout (30 of meer) Lokeren (20 of meer)
alle Potentilla sterilis Luzula pilosa Brachypodi um

sylvaticum
Paris quadriEolia Milium eEEusum Hypericum perEoratum

Stellaria holostea Poa nemoralis
Ribes uva-crispa
Paris quadrifolia
Anemone nemorosa
Viola reichenbachiana
Ribes nigrum

alluviaal Potentilla sterilis Blechnum spicant
Luzula pilosa
Oxalis acetosella
Stellaria holostea

niet-alluviaal Oxalis acetosella Lamium galeobdolon
Carex remota
Maianthemum biEolium
Luzula pilosa

Opmerkelijk bij de vergelijking tussen de districten is dat zowel voor
Brabant als Lokeren Paris quadrifolia een belangrijke indicator is. Voor
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het Kempisch gebied echter niet omdat de soort hier niet voorkomt. Luzula
pilosa is een belangrijke indicator zowel in het Kempisch als het Brabants
gebied maar voor tegengestelde fysische systemen. Bij de keuze van de
indictoren moet dus duidelijk rekening gehouden worden met de ligging van
het fragment in Vlaanderen.

De verspreidingsmechanismen die bij deze soorten voorkomen gaan van
autochoor (Oxalis acetosella) tot endozoochoor (Maianthemum bifolium) in
Brabant en van autochoor, over epi-, endo- en myrmecochoor tot anemochoor
in de Kempen en het Vlaamse gebied. Soorten die ook in soortenarme
bos fragmenten voorkomen en dus niet als indicator voor de soortenrijkdom
kunnen dienst doen zijn: Rubus fruticosus, Sambucus nigra, Crataegus
monogyna, Lapsana communis, Ilex aquifolium, Corylus avellana, Ranunculus
ficaria, .... De meeste van deze soorten zijn endozoochoren en sommige zijn
anemochoren. Baro- en myrmecochore soorten zijn afwezig in deze groep,
omdat barochore en myrmecochore soorten moeilijk tot bij de nieuwe,
soortenarme bosfragmenten kunnen komen. Verspreidingsmechanismen bepalen
dus mee de geordende kolonisatie van de nieuwe bos fragmenten. Oudere
bos fragmenten hebben een betere omgevingskwaliteit, die toelaat dat meer
soorten kunnen koloniseren en overleven. Paris quadrifolia, Carex
syl va tica, Carex remota, Lysimachia nemorum, ... werden al door verschillende
auteurs als indicators voor oude bossen geïdentificeerd (Hermy 1994, Honnay
et al. 1998). Oude bossoorten mogen beschouwd worden als belangrijke
indicators voor de soortenrijkdom (Hermy et al. ,1999). Zij kunnen
overleven door de kwaliteit van de omgeving die in stand gehouden wordt
door het bos. Doch ook oude bosfragmenten kunnen evolueren naar soortenarme
fragmenten. Chemische processen als verzuring, eutrofiëring en verdroging
beïnvloeden de bodemeigenschappen en kunnen leiden tot de geordende
uitsterving van soorten die specifieke bodemeisen stellen. Bovendien
reageren planten op veranderingen van hun natuurlijke milieu in functie van
de vegetatie waartoe ze behoren. Een verandering die voor een bepaalde
soort voordelig zou zijn onder geïsoleerde omstandigheden, kan zeer
nadelige gevolgen hebben door een sterkere reactie van een naburige
plantensoort of vice versa (Pigott 1982).

Hoe groter de omgevingsdiversiteit en de structuurdiversiteit hoe meer kans
dat voldaan wordt aan specifieke condities (vb.: vocht en licht) die
vereist worden door koloniserende soorten. Lähde et al. (1999) stellen dat
het voorkomen van verschillende boomsoorten, variatie in boomgrootte,
leeftijd en genetische compositie de meest relevante componenten zijn voor
diversiteit in een bosbestand. Omwille van de diversiteit die optreedt in
de omgeving, is het belangrijk bij het voorspellen van de soortenrijkdom om
niet op één enkele indicatorsoort te steunen. Soms kan een bepaalde
indicatorsoort immers door deze diversiteit de mogelijkheid krijgen om te
overleven in suboptimale omstandigheden. Ook temporele fluctuaties kunnen
de soortensamenstelling beïnvloeden.

Het onderzoek naar omgevingsvariabelen voor de soortendiversiteit toont aan
dat habitatdiversiteit en boomdiversiteit in de drie studiegebieden enorm
belangrijk zijn. Het voorkomen van beken, bronnen, grachten, vijvers,
rabatten en depressies verhoogt de soortenrijkdom. Burnett et al. (1998) en
Nichols et al. (1998) stellen eveneens dat heterogene abiotische condities
een grotere diversiteit aan potentiële niches voor planten en dieren
herbergen. Zij vonden dat voornamelijk variatie in aspect en bodemdrainage
belangrijke voorspellers waren van biotische diversiteit in het noordoosten
van de USA. Boomdiversiteit is afhankelijk van de bestandsontwikkeling
(Lida en Nakashizuka 1995) en dus indirect van het gevoerde beheer. Hakhout
en middelhoutbeheer of hooghout met een dichte nevenetage blijken
belangrijke beheersvormen om tot een soortenrijk bos te komen. Talrijke
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studies hebben reeds op het belang van het beheer gewezen (Becker 1979,
Barkham 1993, Brunett 1993). Ook de oppervlakte is een belangrijke
variabele bij het voorspellen van de soortenrijkdom. Hoe groter de
oppervlakte, hoe groter de diversiteit van de verschillende variabelen en
hoe meer verschillende habitats er kunnen voorkomen in het bos. Mikk en
Mander (1995) vonden eveneens een sterke correlatie tussen de
soortenrijkdom in bos fragmenten en de oppervlakte van de fragmenten.

De voorspellingsmodellen voor het Brabants studiegebied bewijzen dat lage
pH waarden en hoge C/N ratio's de soortenrijkdom negatief beïnvloeden in
niet-alluviale en oude bosfragmenten. Zandige niet-alluviale bodems zijn
minder gebufferd tegen verzuring dan de alluviale leernbodems. De pH waarde
is sterk gecorreleerd met de bosleeftijd omdat bossen onderhevig zijn aan
een graduele verzuring. Deze is gedeeltelijk natuurlijk en gedeeltelijk
geïnduceerd door de luchtvervuiling en verkeerd gebruik van boomsoorten met
slecht verteerbaar strooisel. Verzuring verhindert de positieve invloed van
de bosleeftijd op de soortenrijkdom in niet-alluviale bos fragmenten. In
alluviale en jonge bossen is de pH geen belemmering voor de groei van
bosplantensoorten. Hoge waarden van de pH in alluviale en jonge bossen,
beïnvloeden de soortenrijkdom eveneens negatief. Hoge fosfor concentraties
hebben een negatieve invloed op de soortenrijkdom in alluviale en jonge
bossen, hoewel de concentraties in deze groep niet significant verschillen
van de concentraties in de andere groepen. Stikstof concentraties
daarentegen verschillen significant tussen de verschillende fysische
systemen, maar hebben geen indicatieve waarde naar soortenrijkdom toe. Een
mogelijke hypothese voor deze vaststelling is dat concurrenerende soorten
enkel voordeel kunnen halen uit een verhoogde beschiklbaarheid van fosfor
als de stikstof concentratie hoog genoeg is (Pigatt 1971). Hoewel zowel
bosplanten als hun concurerende soorten reageren op een verhoging van de
fosfor concentraties, zijn het de competitieve die bevoordeeld worden ten
koste van de minder snel groeiende soorten, met als resultaat een daling
van de totale soortenrijkdom. Organisch materiaal beïnvloedt de
soortenrijkdom negatief in jonge bossen. Het gehalte aan organisch
materiaal is verhoogd van 7% in de II jaar oude fragmenten, naar 8% in de
22 jaar oude fragmenten om uiteindelijk een gemiddelde van 10% te bereiken
in de fragmenten van 35 jaar of ouder. Dus vermits het gehalte aan
organisch materiaal enkel fluctueert in jonge bossen, kan het ook enkel in
de jonge bossen een invloed hebben op de soortenrijkdom.
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In het Kempisch plantendistrict is er geen significante correlatie tussen
de zuurtegraad en de bos leeftijd vastgesteld, wel tussen de variantie van
de zuurtegraad en de bos leeftijd. Toch is er zowel bij naaldboornbestanden
als bij loofbomen een duidelijke stijging van de zuurtegraad met de
leeftijd waar te nemen, respectievelijk gemiddeld 0.000333 voor loofbossen
en gemiddeld 0.0003685 voor naaldbossen. Uit de regressievergelijkingen
volgt dan ook dat een toenemende variatie in zuurtegraad in oude bossen de
bosdiversiteit ten goede komt.

In jonge bestanden is het de variatie in organisch materiaal die de
bosdiversiteit positief beïnvloedt. Dit is in overeenstemming met
Rode(1999) die vond dat op arme, zure zandgronden een verhoging van de
organische laag op de minerale bodem gepaard gaat met een toename van
nutriënten en een grotere wateropslag bij de successie van heide over
naald- naar loofbos. In de jonge loofbestanden in het Kempisch studiegebied
is significant meer N en OM en een significant lager fosforgehalte, lagere
zuurtegraad en lagere C/N verhouding vast te stellen dan in de jonge
naaldbestanden. Deze verbetering ten opzichte van de naaldbestanden is te
verklaren door een betere strooiselkwaliteit zoals vastgesteld door Klinka
et al. (1990). Zij besloten uit hun onderzoek dat de overgang van mohr naar
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muIl humus gepaard gaat met een stijging van de pH en een daling van de C/N
verhouding en bijgevolg met een toegenomen microbiële activiteit. In het
Turnhouts studiegebied is echter (nog) geen significant verschil in
soortdiversiteit waar te nemen tussen de jonge loof- en
naaldhoutbestanden, . De oude loofbestanden zijn wel zeer significant
soortenrijker dan de jonge naaldbestanden. Een successie van naald naar
loofbestanden lijkt gepaard te gaan met een toename en verbetering van het
strooisel en dus de hoeveelheid nutriënten en vervolgens ook een algemene
toename van de soortenrijkdom. Verder onderzoek naar de preciese
veranderingen bij deze successie is zeker nuttig.

De voorspellingsmodellen in het Vlaamse studiegebied tonen aan dat
variantie in pH en de concentratie aan plantopneembaar fosfor de
soortenrijkdom respectievelijk positief en negatief beïnvloeden. Pigott
(1982) vond inderdaad uit veldwaarnemingen dat fosfor een negatieve invloed
uitoefent op het voorkomen van bijvoorbeeld Anemone nemorosa in de
nabijheid van H. non-scripta omdat deze laatste een grotere respons kent op
de verhoogde fosfor concentraties. Fosfor blijkt dus onrechtstreeks, via
competitie, een beperkende factor te zijn voor de kolonisatie van
bosplanten. Fosfor is echter enkel belangrijk als indicator voor alle
bossen en jonge bossen. In die laatste groep vervangt fosfor de variatie in
pH als indicator. Evenals in het Brabants studiegebied zijn ook hier de
fosfor concentraties tussen jonge en oude bossen niet significant
verschillend hoewel de fosforconcentraties in oude bossen eveneens sterk
negatief gecorreleerd zijn met soortenrijkdom. Fosfor is wel eveneens sterk
negatief gecorreleerd met soortenrijkdom in de oude bossen. Blijkbaar is de
concurrentie groter in jonge bossen. Dit kan mogelijk verklaard worden
door de studie van Pigott (1971), die vond dat hoewel ruderale soorten,
zoals Grote brandnetel, bij verhoogde fosfor concentraties in competitie
treden met minder snel groeiende soorten, deze excessieve respons sterk
verminderd bij overschaduwing.
Een variatie in pH is naast de boomdiversiteit de belangrijkste parameter
in de oude bossen. Een goede menging van boomsoorten met een goede
humuskwaliteit komt de soortenrijkdom hier zeker ten goede. Het organisch
materiaal is nergens significant gecorreleerd met soortenrijkdom, hoewel
het in jonge bossen zeer sterk fluctueert. Bosleeftijd en oppervlakte
winnen aan belangrijkheid in de voorspellingsmodellen als er geen
veldwaarnemingen voorhanden zijn.

De isolatieparameter is in het Brabants studiegebied zeer onafhankelijk van
andere variabelen. In alluviale en jonge bosfragmenten beïnvloedt de
nabijheid van oude fragmenten de soortenrijkdom positief. De afwezigheid
van elke invloed van isolatie in de niet-alluviale systemen kan het
resultaat zijn van het grote verschil in omgevingskwaliteit tussen de jonge
bossen op voormalige landbouwgrond en de oude bossen. De geploegde en
bemeste landbouwgronden verschillen zeer sterk van de bosbodems waarop de
bosplantensoorten groeien. Het verschil in omgevingskwaliteit tussen de
vruchtbare alluviale graslanden en de vaak even vruchtbare alluviale
bos fragmenten is veel minder uitgesproken. Kolonisatie heeft dus meer kans
in deze alluviale condities. In de Kempen daarentegen zijn de isolatiematen
wel onderling sterk gecorreleerd en eveneens met de andere variabelen en
zijn ze ook belangrijk voor de niet-alluviale fragmenten, waar ze samen met
de oppervlakte instaan voor 70% van de verklaarde variantie. Als
belangrijkste isolatiematen worden de lineaire (L6 en HL1) weerhouden met
een aandeel in de verklaarde variantie van respectievelijk 20%, 16.5% en
35% voor jonge, alluviale en niet-alluviale bossen. In het Vlaamse district
zijn de isolatiematen eveneens onderling gecorreleerd in alle bossen en is
de afstand tot het dichtstbijzijnde oude bos significant gecorreleerd met
de soortenrijkdom en dit ook enkel voor alle bossen. Maar ze worden niet
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weerhouden als indicator in de voorspellingsmodellen. In het Lokerse gebied
zijn duidelijk de fysische factoren belangrijker bij de bepaling van de
soortenrijkdom. Meer onderzoek naar deze fysische interacties met de
voorkomende soorten kan nuttig zijn.

In het Brabants studiegebied bleek het voorspellen van de soortenrijkdom
veel eenvoudiger in alluviale en jonge fragmenten dan in niet-alluviale en
oude bosfragmenten. Ook in de Kempen bleken de niet-alluviale fragmenten
moeilijk bij een voorspelling van de soortenrijkdom. Het verschil tussen
jonge en oude fragmenten is te verklaren omdat de jonge bossen doorgaans
starten van vruchtbare landbouwgrond met een snelle kolonisatie door
Sambucus nigra, Lapsana communis, Chaerophyllum temulus, Torilis
japonica, .... De soortenrijkdom in oude fragmenten daarentegen is het
resultaat van een veelvoud aan processen en invloeden die uiteindelijk
steeds een verschillend eindresultaat geven. De betere voorspelbaarheid in
alluviale fragmenten is minder duidelijk. Een mogelijke verklaring is dat
niet-alluviale fragmenten gewoon meer complex zijn door hun grotere
heterogeniteit van de omgeving. Ward et al. (1999) daarentegen geven aan
dat de grote heterogeniteit van alluviale gebieden hen tot de meest
soortenrijke maakt. Belgische valleien worden echter gedraineerd, vereffend
en zelden overstroomd door vervuild water. Dit maakt dat de ruimtelijke
temporele heterogeniteit van deze gebieden zeer beperkt is. Een andere
hypothese is dat in dit onderzoek de factor 'hydrologie' mogelijk onterecht
over het hoofd gezien is. Ondoordringbare lagen in de bodem kunnen vochtige
gebieden veroorzaken ook op grotere hoogtes. Dit werd niet in de
topografische factor verrekend. Ook processen als doorsijpeling worden niet
door de topografische factor weergegeven, maar zijn in beperkte mate wel
opgenomen in de factor habitat diversiteit.

Gelijkaardige productie modellen (op andere schalen en andere types van
variabelen) kunnen tot 79% (Noorwegen, Birks 1996), 57% (Estland, Mikk en
Mander, 1995), 48.9% (Zwitserland, Wohlgemuth 1998), 40% (Finland,
Heikkinen 1996), .. van de hogere bos planten variabiliteit voorspellen.

5.4 Besluit

Indicatorsoorten kunnen worden aangewend om de relatieve soortenrijkdom aan
te geven en zijn dus nuttig voor:

een snel inzicht in de relatieve soortenrijkdom van bosfragmenten,
de detectie van trends in de soortenrijkdom.

De aanwezigheid van indicatorsoorten wijst op de waarde van het bos. Trends
in de aan- of afwezigheid van indicatorsoorten in het bos in kwestie wijzen
op analoge veranderingen van de soortenrijkdom, of zelfs van de
biodiversiteit in het algemeen. Bij voorkeur wordt er meer dan één
indicatorsoort gebruikt. Criteria om indicatorsoorten aan te duiden zlJn:

een hoge gemiddelde soortenrijkdom, die wordt aangeduid door de
soort,
hoge minimum soortenrijkdom waarin de soort nog kan overleven,
de soort kan makkelijk geïdentificeerd worden (vb.: Cyperaceae en
Poaceae worden vermeden als indicator) .

•
Enkele bruikbare indicatorsoorten zijn: Paris quadrifolia, Silene dioica,
Lysimachia nemorum, Oxalis acetosella, Maianthemum bifolium, . . . Zij geven
signalen die vervolgens door een meer diepgaande studie moeten
gecontroleerd worden. De relatie tussen de soortenrijkdom en de
indicatorsoorten moet regelmatig opnieuw worden vastgesteld, vooral wanneer
het beheer is afgestemd op de overleving van de indicatorsoorten. Omdat de
indicatorsoort kan ophouden een indicator te zijn.
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De soortenrijkdom voorspellingsmodellen met omgevingsvariabelen
identificeren de potentie van bos fragmenten of gebieden. Wanneer de
werkelijke soortenrijkdom lager ligt dan de voorspelde dan kan de
soortenrijkdom nog verbeterd worden. De voorspellingsmodellen kunnen
aangewend worden om:

bossen te selecteren die in aanmerking komen voor herstel en
bewaring van de diversiteit,
nieuwe sites te selecteren voor bos.

De modellen geven aan dat sites met een grote variatie aan kleine
habitatelementen de soortenrijkdom ten goede komen. Het behoud van
wortelkuilen na windval verhoogt de mogelijkheden voor de ontwikkeling van
een beter humustype (mull) binnen oude bossen met een vaak overwegend moder
of mor humus type (Klinka et al., 1990).
Het behoud van grote en oude bossen is zeer belangrijk om kolonisatie van
nieuwe sites met typische bosplanten toe te laten. In Brabant in alluviale
gebieden is de nabijheid van oudere bossen belangrijker voor de
soortenrijkdom dan in niet-alluviale bossen. Dit impliceert echter niet dat
de nabijheid van oudere bossen voor de niet-alluviale gebieden totaal
onbelangrijk is, maar het vraagt blijkbaar meer tijd voor de soorten om de
nieuwe sites te koloniseren. In Turnhout is de afstand tot de oude bossen
evenzeer en globaal gezien zelfs belangrijker in de niet-alluviale
fragmenten dan in de alluviale. De modellen voor het Vlaamse district gaven
geen aanwijzing dat hier de isolatie een grote rol speelt in de
aanwezigheid van de verschillende bossoorten.

De negatieve invloed van verzuring op bossen kan tegengegaan worden door
bosomvorming (De Schrijver, et al., 1998) en de negatieve invloed van
eutrofiëring kan tegengegaan worden door zowel bosomvorming als
overschaduwing door een onder- of nevenetage van te excessief groeiende,
competitieve, ruderale soorten (Pigott, 1971). Voor gedetailleerdere
gegevens rond de relaties tussen de (boom)soorten en de fysische
bodemkarakteristieken wordt onder andere verwezen naar Bauwens (2001), De
Schrijver et al. (2001) en Van Hoydonck et al. (VLINA 99/07).

Soortenrijkdom voorspellen via uitsluitend GIS variabelen is minder
accuraat, maar zeer eenvoudig in uitvoering. Naargelang de beschikbare tijd
en middelen kan een keuze gemaakt worden tussen een snel model of een
volledig model.

Uitbreiding van dit onderzoek naar andere regio's kan misschien zelfs
leiden tot een GIS voor het hele land, waarin prioritaire gebieden voor het
behoud en het herstel van de biodiversiteit en prioritaire zones voor
bosuitbreiding en biodiversiteitontwikkeling kunnen worden aangeduid.
Uitgebreide veldstudies moeten steeds de voorspellingsmodellen valideren.

Bijkomend onderzoek naar de invloed van fysische (bodem) kenmerken op de
bosdiversiteit en naar hun invloed op de makkelijk meetbare
diversiteitsmaten die in de modellen sterk naar voren komen is nodig om· de
modellen te verbeteren.
Gegevens over de resterende houtkanten kunnen eveneens bijdragen tot het
verfijnen van de modellen voornamelijk naar de isolatievariabelen toe.
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6. 1. 1 Fragmentatie versus Heterogeniteit

6.1 Hahitatfragmentatie: een algemeen theoretisch kader

Patronen veroorzaakt door dergelijke natuurlijke verstoringen hebben over
het algemeen een grotere habitatdiversiteit, aantal microhabitats en aantal
soorten binnen een bepaald gebied vergeleken met onverstoorde situaties.
Aangezien in natuurbehoud een hoge diversiteit als waardevol wordt aanzien,
zou men uit het voorgaande concluderen dat heterogeniteit goed is. Juist
omwille van hun heterogeniteit zijn oude bossen dikwijls het studieobject
geweest van wetenschappers en het onderwerp van
natuurbeschermingsactiviteiten.

op6 Effecten van hahitatfragmentatie
plantendiversiteit in Vlaamse hossen

Landschappen en habitats worden van nature uit gekenmerkt door een zekere
graad van heterogeniteit. Heterogeniteit in vegetatietypes is vaak het
gevolg van verschillen in hoogteligging, waterhuishouding of bodemtextuur.
Bovenop de heterogeniteit als gevolg van omgevingskarakteristieken zijn tal
van natuurlijke verstoringen oorzaak van heterogeniteit. Typisch voor deze
verstoringen is dat ze versnipperd in zowel tijd als ruimte optreden,
waarbij nieuwe verstoringen plaatsvinden terwijl eerdere verstoorde sites
aan het herstellen zijn. Dit continu veranderend patroon wordt ook 'space
time mosaic' (Watt 1947) of 'shifting mosaic' (Borman & Likens 1979)
genoemd.

]

]

De vraag dringt zich dan ook op als habitatheterogeniteit zo goed is waarom
wordt door de mens veroorzaakte habitatfragmentatie dan als negatief
ervaren? Is het natuurbehoud gewoon misanthroop? Of zijn er fundamentele
verschillen tussen natuurlijke heterogene landschappen en gefragmenteerde
landschappen? En indien zo, welk zijn deze verschillen? Het antwoord op
deze vragen moet ons in staat stellen om een gedegen landschapsbeleid te
voeren waarin beheersmaatregelen er voor moeten zorgen dat natuurlijke
processen en patronen met de bijhorende biodiversiteit kunnen behouden
blijven. Indien we hierin falen zal dit waarschijnlijk onherroepelijk
leiden tot een verdere biotische verarming.

]

]

Belangrijkste verschillen tussen natuurlijk geïnduceerde heterogeniteit en
antropogene gefragmenteerde landschappen zijn de kleinere ruimtelijke en
temporele schaal en een hogere connectiviteit tussen de resulterende
identiteiten. Natuurlijk versnipperde landschappen hebben een rijke interne
structuur, waar gefragmenteerde landschappen vaak uit zeer homogene
fragmenten bestaan. Als gevolg hiervan zijn contrasten en randeffecten
tussen naburige fragmenten minder groot in natuurlijke landschappen.
Bepaalde infrastructuren in gefragmenteerde landschappen, zoals wegen en
verschillende menselijke activiteiten kunnen specifieke beperkingen
inhouden voor de overleving van bepaalde populaties.
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6.1.2 Hetfragmentatieproces

Aanvankelijk start het fragmentatieproces met de perforatie van het
natuurlijk landschap door de vestiging van mensen of door ontginning van
grondstoffen door de mens. Naarmate dit proces voortschrijdt wordt de
oorspronkelijke matrix verder opgedeeld in verschillende kleinere delen
waartussen uiteindelijk geen verbinding meer is, zodat ze tenslotte als min
of meer geïsoleerde fragmenten in een antropogene matrix overblijven.

Het ogenblik waarop biologische integriteit drastisch begint af te nemen is
gewoonlijk niet geweten. Vaak wordt echter enkel het finale resultaat
bestudeerd zonder het fragmentatieproces; of omgekeerd ziet men enkel het
proces zonder de gevolgen op lange termijn.

Het habitatfragmentatie proces heeft drie belangrijke componenten:

1. reductie van de totale hoeveelheid van een habitat
2. opdeling van de overblijvende habitat in kleinere fragmenten
3. toegenomen isolatie tussen de fragmenten (Andrén 1994, 1996).

Het verband tussen het aandeel habitat in een landschap, de grootte van de
fragmenten en de isolatie tussen habitatfragmenten kan beschreven worden
met behulp van niet-lineaire vergelijkingen (Andrén 1994). In een landschap
met een laag aandeel aan origineel habitat zal een exponentiële toename
optreden in de gemiddelde afstand tussen de overblijvende habitatfragmenten
van het originele habitat bij een verdere reductie van het originele
habitat.

Het vernietigen van habitat is onherroepelijk verbonden met de lokale
extinctie van de in dat deel voorkomende soorten (E:initial exclusion).
Gevolgen van oppervlaktereductie (E: island-area effects), toenemende
isolatie en randeffecten zijn minder eenduidig.

6. 1.3 Eilanden en oppervlakte-eJfecten

De twee belangrijkste theoriën zijn de 'Eilandtheorie' (MacArthur en Wilson
1967; Harris 1984) en de 'Metapopulatietheorie' (Levins 1969; Gilpin en
Hanski 1991).

De 'Eilandtheorie' stelt enerzijds dat het aantal soorten op een eiland het
resultaat is van een evenwicht tussen kolonisatie en extinctie en
anderzijds dat dit evenwicht in grote mate afhankelijk is van oppervlakte
en isolatie.

Oppervlakte beïnvloedt de soortenrijkdom op verschillende manieren.

Grote eilanden hebben meer kans om soorten te ontvangen dan kleine
eilanden louter door hun grotere oppervlakte.

De kans op extinctie ten gevolge van stochastische processen neemt af
aangezien de grootte van de populaties toeneemt met de grootte van de
eilanden (Pirnrn et al. 1988).

Grotere eilanden hebben vaak ook een grotere habitatdiversiteit en
hebben daardoor veelal een geschikt habitat voor een groter aantal

139



·.

·.
•

]

,]

~ ]
]

]

]

]

soorten vergeleken met meer homogene kleinere eilanden (Williams
1943; Lack 1976).

Isolatie op z~Jn beurt is gerelateerd aan de verbreidingscapaciteiten van
de bestudeerde organismen. Algemeen kan aangenomen worden dat minder
geisoleerde eilanden door meer soorten kunnen gekoloniseerd worden dan
sterk geïsoleerde eilanden, tenminste in de veronderstelling dat andere
factoren voor beide gelijk zijn. Zo zal een uitgesproken 'rescue-effect'
waarneembaar zijn voor weinig geïsoleerde eilanden (Brown en Kodrick-Brown
1977) .

Na zijn nut bewezen te hebben om soortenrijkdom in eilandarchipels te
verklaren, hebben wetenschappers zich de vraag gesteld in hoeverre het
verband tussen soortenrijkdom, eilandgrootte en isolatie zoals gesuggereerd
in de 'Eilandtheorie' van toepassing is voor terrestrische habitateilanden.
Burgess en Sharp (1981) wijzen echter op een aantal moeilijkheden in
verband met habitateilanden zoals de structurele complexiteit van het
patroon, de korte levensduur en de impact van historische
landschapssituaties. Daarnaast zijn habitateilanden, in tegenstelling tot
oceanische eilanden, niet omringd door een matrix die de facto verschillend
is van de terrestrisch biota, of is er met andere woorden een interactie
tussen de habitateilanden en de omringende matrix. De matrix moet eerder
als een filter beschouwd worden waar soorten al dan niet makkelijk doorheen
kunnen migreren afhankelijk van soortspecifieke kenmerken.

Eilandbiogeografie kan op verschillende biologische organisatieniveaus
bestudeerd worden. In het klassieke evenwichtsmodel is het aantal soorten
de respons variabel. Dit is een karakteristiek op gemeenschaps-niveau en
niet noodzakelijk de meest geschikte variabel als basis voor richtlijnen
ter bescherming van natuurwaarden in een gefragmenteerd landschap. Het
aantal soorten in sterk antropogeen verstoorde milieus kan bijvoorbeeld
hoog zijn door de begunstiging van 'onkruiden' ten opzichte van meer
verstoringsgevoelige soorten (Noss 1983).

Hoewel de eilandtheorie veel tegenkantingen heeft ontvangen, heeft ze wel
de verdienste gehad dat de wetenschappelijke wereld meer en meer aandacht
is gaan hechten aan gehele landschappen en dat de problematiek rond
effecten van habitat fragmentatie en isolatie op de biodiversiteit in de
belangstelling werd gebracht (Noss en Csuti 1997).

Als alternatieve hypothese stelden Connor en McCoy (1979) dat kleine
habitat fragmenten 'random samples' zijn van grotere en als gevolg daarvan
minder soorten bevatten (i.e. passive sampling hypothese). De relatie
tussen oppervlakte en soortenaantal wordt hier enkel en alleen als een
sampling fenomeen beschouwd en niet als gevolg van biologische processen
zoals kolonisatie en extinctie. Deze hypothese kan beschouwd worden als een
gepaste nulhypothese en alle hypotheses die betrekking hebben op
biologische processen als alternatieve hypotheses (Connor en McCoy 1979).

Eén van de meest fundamentele kri'tieken op de eilandentheorie is dat
soortspecifieke responsen verwaarloosd worden: soorten zullen verschillen
in verbreidingscapaciteiten en minimale arealen voor leefbare populaties en
zullen daardoor verschillend reageren op verschillen in eilandgrootte en
isolatiegraad (Ouborg 1993). Ouborg (1993) stelt daarom dat de
metapopulatiebenadering, i.e. procesanalyse van individuele soorten, een
krachtiger hulpmiddel is bij de analyse van isolatie-effecten dan de
MacArthur en Wilson benadering, welke een patroonanalyse is van het totaal
aantal soorten.
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Een metapopulatie is een populatie van populaties die door verbreiding met
elkaar in verbinding staan (Levins 1969, 1970). Het metapopulatieconcept
heeft betrekking op de processen populatie turnover, extinctie en vestiging
van nieuwe populaties en de studie van metapopulaties is niets anders dan
de studie van de condities onder dewelke deze twee processen in evenwicht
zijn en de gevolgen van dit evenwicht voor de geassocieerde processen
(Hanski en Gilpin 1991).

Verschillende metapopulatiemodellen kunnen teruggevonden worden in de
literatuur.

Het originele model zoals geformuleerd door Levins (1970) gaat uit van de
veronderstelling dat alle habitatfragmenten even groot zijn met lokale
populaties die veelvuldig uitsterven waarbij onbezette fragmenten opnieuw
gekoloniseerd worden vanuit op dat moment bezette fragmenten. Het model
houdt dus geen rekening met variaties in grootte van de fragmenten, noch
met dynamiek van populaties binnen individuele fragmenten.
Het vasteland-eiland model daarentegen gaat uit van een grote en
onkwetsbare populatie op het vasteland van waaruit individuen migreren naar
kleinere habitatfragmenten.
De meeste soorten komen echter voor in landschappen die een tussenvorm zijn
tussen beide extremen waarbij er fragmenten zullen zijn waar'een lokale
populatie nooit uitsterft.

Als we uitgaan van de veronderstelling dat de gemiddelde grootte van een
lokale populatie toeneemt met fragmentgrootte en dat de kans op extinctie
afneemt met toenemende gemiddelde populatiegrootte, dan zal het patroon van
bezette fragmenten niet langer een random patroon zijn waarbij de kans om
de soort aan te treffen in een bepaald fragment toeneemt met stijgende
fragmentgrootte (Hanski en Gyllenberg, 1993). In dat geval zal de snelheid
van extinctie per bezet fragment afnemen met afnemende P, zijnde de fractie
bezette fragmenten, vermits een soort meer en meer beperkt wordt tot de
fragmenten met de laagste extinctieprobabiliteiten wanneer P afneemt. De
snelheid van kolonisatie per onbezet fragment neemt toe naarmate P
toeneemt, omdat nieuwe populaties gevestigd worden door individuen die
migreren van bezette fragmenten naar onbezette. Des te groter de
ruimtelijke variatie in fragmentgrootte, des te sneller de snelheid van
kolonisatie per onbezet fragment zijn maximumwaarde bereikt met toenemende
P, omdat met een toenemende ruimtelijke variatie in fragmentgrootte een
toenemende fractie van migranten voortkomt uit een paar grote populaties.

Volgens dezelfde auteurs kan verwacht worden dat de snelheid van extinctie
van lokale populaties afneemt met toenemende hoeveelheid bezette fragmenten
(rescue-effect). Dit rescue-effect volgt uit twee processen: een afnemende
kans op lokale extinctie met toenemende snelheid van immigratie zoals ook
reeds aangetoond door Brown en Kodric-Brown (1977) en een toenemende
snelheid van immigratie per fragment met toenemende hoeveelheid bezette
fragmenten.

Een ander model, het zogenaamde gestructureerde metapopulatiemodel, is
gebaseerd op gedetailleerde mechanistische beschrijvingen van de dynamiek
van lokale populaties en heeft betrekking op groei, emigratie en
immigratie. De snelheden van kolonisatie en immigratie worden niet
gemodelleerd als functies van de fractie bezette fragmenten, maar
kolonisatie hangt af van het aantal immigranten en extinctie is functie van
de grootte van de lokale populatie en de draagkracht van het fragment. Ook
in het gestructureerde model doet het rescue-effect zijn intrede en is het
gevolg van het feit dat in dit model een toename in de fractie bezette
fragmenten leidt tot een toename in het aantal migranten wat op zijn beurt
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leidt tot immigratie, of met andere woorden, lokale populaties worden
groter en ervaren een kleinere kans op extinctie.

De gemiddelde grootte van een populatie is echter niet alleen afhankelijk
van de grootte van het fragment. Verschillende redenen waarom populaties
klein zijn, worden samengevat door Gadgil (1971):

1. er z~Jn slechts weinig fragmenten die voorzien in de condities en
bronnen die de populatie vereist (E: habitable patches);

2. de leefbare fragmenten zijn klein;

3. de leefbare fragmenten liggen ver uit elkaar met betrekking tot de
verbreidingscapaciteit van de soort;

4. de leefbare fragmenten kunnen slechts een beperkt aantal
individuen dragen, i.e. hun draagkracht is laag;

5. de leefbare fragmenten blijven leefbaar voor slechts een beperkte
periode;

6. de"populatie ontwikkelt zich traag na kolonisatie.

Hoewel in hogervermelde modellen niet of nauwelijks gesproken wordt over
habitatkwaliteit, kan verwacht worden dat patronen van bezette fragmenten
mede kunnen veroorzaakt worden door variaties in habitatkwaliteit. Leefbare
fragmenten kunnen echter nog onbezet blijven omdat soorten er niet in
slagen deze fragmenten te bereiken. Als we echter de beperkingen willen
ontdekken die het aantal leefbare fragmenten heeft op de
distributiepatronen van individuele soorten, moeten leefbare fragmenten die
onbezet zijn geïdentificeerd en gekwantificeerd worden. Eén methode bestaat
erin de specifieke kenmerken van die habitatfragmenten tot dewelke een
soort beperkt is te identificeren en te kwantificeren en vervolgens op
basis van deze gegevens die fragmenten te bepalen waarvan kan verwacht
worden dat een soort er kan voorkomen (Begon et al., 1996). Pärtel et al.
(1996) ontwikkelden een manier om de geschiktheid van een fragment te
bepalen voor actueel nog niet aanwezige soorten op basis van de aanwezige
soorten. Een andere methode om na te gaan of een fragment al of niet
leefbaar is voor een bepaalde soort houdt introductie van de betreffende
soort in het fragment in (Sagar & Harper, 1960).
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6.2 Effecten van isolatie op de soortenrijkdom van zeer
recente bossen

6.2.1 Inleiding

Habitatfragmentatie wordt gekenmerkt door een reductie in
fragmentoppervlakte enerzijds en een verhoogde isolatie anderzijds. Beide
beïnvloeden de soortenrijkdom op verschillende wijze (Figuur 6.1).

Habitat- /
diversiteit ~

Jf__~> Kans op ~
(her)kolonisatie

Soorten
rijkdom

Populatie
grootte

Randeffecten

Isolatie
fragment

/
Fragment- ~
oppervlakte

\
/

Habitat
fragmentatie

Figuur 6.1 Schematische voorstelling van de
habitatfragmentatie op de soortenrijkdom (Honnay 2000) .

effecten van

Verschillende auteurs (Peterken en Game 1984, Dzwonko en Loster 1988, 1989,
Zacharias en Brandes 1990, Lawesson et al. 1998) hebben gewezen op een
positieve soort-oppervlakte relatie. Tal van verklaringen kunnen worden
aangehaald voor dit fenomeen, onder andere een verhoogde kans op
randeffecten (inwaai van pesticiden, ... ) , een reductie van de grootte van
individuele populaties en een verlaging van de habitatdiversiteit in kleine
bosfragmenten en dus een lagere soortenrijkdom in kleine fragmenten.
Een verhoogde isolatiegraad van de fragmenten resulteert in een lagere kans
op (her)kolonisatie en gepaard gaand hiermee eveneens een lagere
soortenrijkdom. Zowel oppervlakte als isolatie beïnvloeden met andere
woorden de soortenrijkdom, waaruit kan besloten worden dat als we
significante isolatie-effecten wensen aan te tonen het van belang is om te
corrigeren voor oppervlakte-effecten.

Isolatie is echter slechts één van de vele factoren die het succes van
(her) kolonisatie van bosfragmenten bepalen (Figuur 6.2).

143



- ]

]

]

]

]

Verbreidingsmechanisme

Ruimtelijke isolatie

Leeftijd

Vorig landgebruik

(ha bitatkwalite it)

Competitie

Predatie

1
------+~ Verbreiding

r

1,
~ Vestiging

J

1
Succes van kolonisatie

_J

]

-- ]

]

]

Figuur 6.2 Schematische voorstelling van factoren die eventueel succes van
kolonisatie bepalen.

Een eerste belangrijk aspect van kolonisatie is het verbreidingsaspect. Dit
kan gezien worden als de interactie van soortspecifieke
verbreidingsmechanismen en de ruimtelijke configuratie van geschikt
habitat. Omdat verbreiding echter sterk schaalgevoelig is (Hengeveld 1994,
Collingham et al. 1996), dient er een duidelijk onderscheid gemaakt tussen
de verbreiding van bosplanten tussen aangrenzende bos fragmenten en
bos fragmenten die geïsoleerd ten opzichte van elkaar in het landschap
liggen. De meeste studies tot nu toe hebben zich gericht op
rnigratiepatronen van bosplanten van oud bos naar direct aangrenzend jong
bos (e.g. Rackham 1980, Falinski en Canullo 1985, Dzwonko en Loster 1992,
Matlack 1994, Brunet en von Oheimb 1998, Bossuyt et al. 1999b). Algemeen
wordt aangenomen dat de kolonisatiesnelheid afneemt in functie van het
verbreidingsmechanisme. Matlack (1994) stelt de volgende volgorde voor
(gerangschikt volgens afnemende kolonisatiesnelheid) : soorten die door
dieren worden verbreid (zowel endo- als epizoöchoren) , windverbreiders
(anemochoren), soorten die door mieren worden verbreid (myrmecochoren) en
soorten zonder specifiek verbreidingsagens (barochoren en autochoren). Met
betrekking tot de kolonisatie van geïsoleerde bosfragmenten is het veel
moeilijker om algemene trends naar voren te brengen. Algemeen kan
verondersteld worden dat in een versnipperd landschap bestaande uit een
amalgaam van recente bosaanplantingen en oude bosfragrnenten noch soorten
met een zeer lage kolonisatiecapaciteit (omdat ze niet in staat zijn de
recente bosfragmenten te koloniseren), noch zeer mobiele soorten (omdat ze
overal voorkomen) bijdragen tot een door isolatie bepaald
verspreidingspatroon (Kadrnon 1995). Tot op heden is echter weinig geweten
over de kolonisatie van bosplanten in dergelijke versnipperde landschappen
en werd de kolonisatie van bosplanten tussen geïsoleerde bosfragrnenten
nauwelijks of niet gekwantificeerd (maar zie Grashof-Bokdam 1997) .
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Naast de verbreiding van zaden hangt kolonisatie echter ook af van de
vestiging en handhaving van kiemplanten. De vestiging van bosplanten wordt
in de eerste plaats bepaald door de landgebruiksgeschiedenis van het nieuwe
bosfragment. Duur en intensiteit van het vorig landgebruik hebben een grote
invloed op de habitatkwaliteit van het bosfragment. Een intensief
bodemgebruik veroorzaakt drastische veranderingen in bodemcondities hetgeen
de vestiging van tal van bosplanten verhindert of remt (Koerner et al.
1997, Bossuyt et al. 1999 en Honnay et al. 1999b). De belangrijkste
effecten in dit verband zijn verzuring en het verlies van kationen
(Goovaerts et al. 1990, Richter et al. 1994, Koerner et al. 1997, Bossuyt
et al. 1999a), een toename in fosfaatgehalte (Koerner et al. 1997, Honnay
et al. 1999b en Verheyen et al. 1999) en een gewijzigde bodemstructuur
(Messing et al. 1997, Bossuyt et al. 1999a). Door de sterk gewijzigde
nutriëntencondities in de bodem zijn kiemplanten, eens ze zich gevestigd
hebben, sterk onderhevig aan de effecten van competitie (Pigott 1976, Grime
1988, Hermy 1992). Predatie tenslotte heeft eveneens een grote invloed op
het kolonisatiesucces.

Verschillende onderzoekers hebben reeds met wisselend succes gepoogd
effecten van isolatie te kwantificeren. Dzwonko & Loster (1993) kwamen tot

ode conclusie dat de soortenrijkdom van jonge bossen, op vroegere akkers en
graslanden, in grote mate afhankelijk is van hun nabijheid tot andere
bossen, in het bijzonder oude bossen, die de voornaamste bron van diasporen
van typische bosplanten zijn. Eerder reeds kwamen Peterken en Game (1984)
tot dezelfde conclusie en stelden dat recente bossen grenzend aan oud bos
significant rijker zijn aan bosplanten dan geïsoleerde jonge bossen. De
meest voor de hand liggende verklaring is dat migratie beperkt wordt door
de verbreidingscapaciteit (Matlack 1994, Willson 1993, Hermy 1998). Dit
wordt bevestigd door Kadrnon en Pulliam (1995) die bij de studie van de
kolonisatie van plantensoorten van kleine eilanden in een recent en
kunstmatig meer vonden dat isolatie een significant effect heeft op de
soortenrijkdom, waarbij het percentage van de meest mobiele plantensoorten,
met zaden die door de wind verbreid worden, toeneemt naarmate het eiland
verder verwijderd ligt van het vasteland, waarmee aangegeven wordt dat
zowel, naast historische factoren, geografische isolatie zowel als soort
specifieke verbreidingseigenschappen het aantal soorten beïnvloeden.

Dit hoofdstuk heeft als doelstelling de effecten van oppervlakte en
isolatie op de soortenrijkdom van jonge bossen te bestuderen binnen
fragmenten met een homogeen fysisch milieu. Het unieke aan dit onderzoek is
enerzijds dat door de fragmenten op te delen in homogene fysische systemen
en door kolonisatie enkel in zeer jonge bossen te bestuderen in grote mate
gecontroleerd wordt voor oppervlakte, habitatkwaliteit, habitatdiversiteit
en het dynamisch aspect van de steeds veranderende landschapsconfiguratie.

6.2.2 Materiaal en methode

6.2.2.1 Studiegebied (zie hoofdstuk 3)

6.2.2.2 Dataverzameling (zie hoofdstuk 3)
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6.2.2.3 Definiëring van bron- en doelfragmenten

De analyses op het niveau van het totaal aantal soorten wordt uitgevoerd
per bostype, omwille van twee belangrijke redenen.

Ten eerste hebben verschillende auteurs er in het verleden op gewezen dat
omgevingsvariabelen vaak autogecorreleerd zijn en dat dichtbij elkaar
gelegen habitats meer gelijkenis vertonen in standplaatskarakteristieken.
Aangezien vegetaties een weerspiegeling zijn van de onderliggende
standplaatskarakteristieken zullen kortbij elkaar gelegen standplaatsen
meer op elkaar gelijken in soortensamenstelling en soortenrijkdom (zie ook
hoofdstuk 6.4). Aangezien dit geen gevolg is van isolatie en dus ook niet
het object is van deze studie werd er geopteerd om effecten van isolatie
binnen min of meer homogene fysische milieus te bestuderen.

Daarnaast is het voorkomen van heel wat soorten beperkt tot bepaalde
fysische milieus of zijn ze op z'n minst significant meer voorkomend in een
bepaald milieu. Vegetaties kunnen hierdoor zo sterk van elkaar verschillen
dat de verdeling van soortenrijkdom over de verschillende fragmenten meer
van elkaar verschillen tussen dan binnen de fysische systemen.

Zoals in de inleiding reeds werd aangehaald is isolatie zowel ruimtelijk
als in de tijd sterk schaalgevoelig. Dit maakt een doordachte definiëring
van bron- en doel fragmenten met betrekking tot de bestudeerde organismen
van cruciaal belang.

De bosfragmenten worden ingedeeld in oude bos fragmenten welke als bron van
bosplanten fungeren (E: source patches)en recent aangeplante fragmenten
welke als doelfragmenten voor deze soorten fungeren (E: target patches) .
Recente bos fragmenten zijn gedefinieerd als bossen die aangeplant zijn na
1945. De overige fragmenten worden als bronnen voor kolonisatie beschouwd.

De voordelen van deze opdeling worden hierna even op een rijtje gezet:

1. De relatief korte bebossingsduur heeft als gevolg dat alle potentiële
kolonisatiebronnen gekend zijn en de huidige landschapsconfiguratie is
representatief voor de ganse kolonisatieperiod~.

2. Daarenboven kan gesteld worden dat voor de bebossing geen
bosplantensoorten aanwezig waren en dat de aanwezige soortenrijkdom het
resultaat is van kolonisatie.

3. Verschillende auteurs (Peterken en Game 1984, Hermy 1994, Koerner et al.
1994) wijzen tevens op het belang van de ouderdom van het bos en het
vroeger landgebruik als determinerende factoren voor de soortenrijkdom.
Alhoewel de relaties met soortenrijkdom zeer consequent zijn en in de
verkennende analyse bevestigd werden, is weinig duidelijkheid omtrent de
processen aan de basis van deze effecten en vooral hun relatieve bijdrage.
Achter de ouderdom van het bos is immers een complexe interactie verscholen
van omgevingsvariabelen zoals habitatkwaliteit, habitatdiversiteit en
kolonisatieperiode.

a. Ouderdom en historisch landgebruik van een bos hebben immers een grote
impact op zowel bodemchemische (Koerner et al. 1994, Bossuyt et al. 1999,
Verheyen et al. 1999, Motzkin et al. 1999) als bodemfysische kenmerken
(Bossuyt et al. 1999). Recente bossen op vroegere landbouwgronden hebben
daardoor een lagere habitatkwaliteit voor bosplanten en zijn vaak
ongeschikt voor in het bijzonder de zogenaamde 'oud-bosplantensoorten'
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(Honnay et al. 1998, Hermy et al. 1999) welke bijna uitsluitend in oude
bossen voorkomen. Naast bodemkarakteristieken verschillen oudere bossen
meestal van recente aanplantingen door een complexere bosstructuur. Een
grotere diversiteit aan houtachtige soorten en een dichte kroonsluiting
zijn waarschijnlijk de belangrijkste factoren die de massale ontwikkeling
van sterk competitieve ruderale soorten onderdrukken.

b. Het voormalig agrarisch landgebruik en de kortere 'spontane'
ontwikkelingsperiode is waarschijnlijk de hoofdreden waarom recente
bos fragmenten in vergelijking met oudere bossen een lagere
habitatdiversiteit hebben. Door enkel jonge bosfragmenten in beschouwing te
nemen wordt dan ook de variatie in habitatdiversiteit uitgesloten.

De resultaten van deze analyse dienen geïnterpreteerd te worden binnen de
context van jonge bossen die een kolonisatieperiode van de grootte orde van
40 à 50 jaar gehad hebben.

6.2.2.4 Isolatiematen

Oppervlakte

Habitatfragmentatie resulteert enerzijds in een verhoogde isolatiegraad,
maar anderijds ook in een reductie in fragmentgrootte De interactie van
beide effecten beïnvloeden de soortenrijkdom (MacArthur en Wilson 1967).
Dit impliceert dat, als we significante isolatie-effecten wensen aan te
tonen, het van belang is te corrigeren voor oppervlakte.

Lineaire isolatiematen

Voor elk jong bos wordt de kortste afstand tot het dichtst bijzijnde oude
bos (xl), het gemiddelde van de kortste afstanden tot de 5 dichtst
bijzijnde oude bossen (x2) en het gemiddelde van de kortste afstanden tot
alle oude bossen binnen een straal van 1000 m (x3) berekend voor het
Brabants en Kempisch plantendistrict en binnen een straal van 500 m (x4)
voor het Vlaams plantendistrict.

Wegens de onmogelijkheid om op een geautomatiseerde wlJze de afstand van de
rand van elk bos fragment tot de rand van elk ander bos fragment te berekenen
in Arc/Info (E5RI 1995), wordt volgende benadering gebruikt: vanuit het
zwaartepunt van elk bos fragment wordt de kortste afstand bepaald tot de
dichtstbijzijnde rand van elk ander bosfragment. Voor elk paar van bossen
worden op die manier 2 afstanden, Dl en D2, bekomen (Figuur 6.3).
Vervolgens wordt de straal van het bos met de kleinste 'shape-index', dit
is van het bos waarvan de vorm het meest gelijkt op een cirkel (in ons
voorbeeld bos fragment 1), afgetrokken van de afstand van het zwaartepunt
van dat bos tot de rand van het bos met een grotere shape-index
(bosfragment 2) .
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Figuur 6.3 Schematische voorstelling van de berekeningswijze van de
kortste afstand van de rand van bosfragment 1 tot de rand van bosfragment
2. Vanui t het zwaartepunt van bosfragment 1 wordt de kortste afstand (Dl)
tot de rand van bosfragment 2 berekend. Hetzelfde wordt gedaan voor
bosfragment 2 (D2 ). De straal van het bosfragment met de kleinste shape
index, in dit geval rl, wordt vervolgens afgetrokken van Dl'

De shape-index wordt gedefinieerd als:

SI= p
2.JA1C

waarbij P de omtrek voorstelt en A de oppervlakte. Deze index is een maat
voor de afwijking van de cirkelvorm: een perfect cirkelvormig fragment
heeft een SI-waarde gelijk aan 1, meer complexe figuren hebben hogere
waarden.

Indien 2 bosfragmenten grenzen aan elkaar, bedraagt de afstand per
definitie nul. Op basis van de bekomen afstanden, zijn hoger gedefinieerde
lineaire isolatiematen berekend. Alle berekeningen werden uitgevoerd in
Excel.

Voor het Kempisch studiegebied werd een bijkomende lineaire isolatiemaat
berekend zijnde de afstand tot het Gierls bos. Dit bos is het grootste (241
ha) en tevens enige continue bos geweest zijnde (sinds 1775) fragment in
het studiegebied en wijde omgeving. Het Gierls bos bevat zowel alluviale
als niet alluviale delen en kan dus kolonisatiebron voor het ganse
studiegebied gefungeerd hebben. Omwille van de grootte van het Gierls bos
werd geen gebiedsdekkende en fragmentsgewijze inventarisatie uitgevoerd,
maar een steekproefsgewijze inventarisatie.

Concentrische isolatiematen

Een andere maat om effecten van isolatie te bepalen berust op de
connectiviteitsgraad van de bos fragmenten. Connectiviteit is een maat voor
de hoeveelheid diasporenbronnen in de omgeving van een fragment en wordt in
deze studie gedefinieerd als de oppervlakte oude bosfragmenten rond een
recent bosfragment binnen buffers van 100, 500 en 1000 m voor het Brabants
en Kempisch en 100, 200 en 500 m voor het Vlaams plantendistrict.
De bovengrens van 1000 m wordt aangenomen op basis van resultaten van
ondermeer van Ruremonde & Kalkhoven 1991, Dzwonko en Loster 1992 en
Grashof-Bokdam 1997, die allen vonden dat verbreiding van de bestudeerde
soorten meer dan waarschijnlijk plaats vindt binnen afstanden van deze
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grootte orde. Voor het Vlaams studiegebied wordt deze bovengrens nog
scherper gesteld wegens de lagere fragmentatiegraad. Connectiviteit wordt
berekend met behulp van Arc/Info (ESRI 1995).

6.2.2.5 Data-analyse

Soortenrijkdom in de recente bosfragmenten wordt berekend en verschillen
tussen de belangrijkste fysische systemen (Mann-Whithey U test) en binnen
de verschillende leeftijdsklassen (Kruskal-Wallis test of One-Way ANOVA)
worden onderzocht.

Vervolgens wordt voor elk recent bosfragment soortenrijkdom gecorreleerd
met oppervlakte en met de berekende lineaire en de concentrische
isolatiematen. Oppervlaktes worden logaritmisch getransformeerd.
Normaliteit van de residu's wordt bepaald met behulp van de Kolmogorov
Smirnov test, de 'modified Levene test' wordt gebruikt om na te gaan of de
error termen een constante variantie hebben (Neter et al. 1996). Indien
niet voldaan wordt aan 1 van beide testen, wordt een niet-parametrische
test (Spearman rang correlatie of KendalI tau correlatie (Siegel en
Castellan 1988)) gebruikt.

Om effecten van andere variabelen op de soortenrijkdom uit te sluiten wordt
gecontroleerd voor die variabelen die een significant effect hebben op
soortenrijkdom in recente bos fragmenten. Een PCA-analyse is gebruikt om het
aantal overblijvende variabelen te reduceren. De PCA-assen worden gebruikt
bij het berekenen van partiële correlatie-coëfficiënten.

Er wordt ook nagegaan of jonge bos fragmenten die grenzen aan oude
bos fragmenten significant meer soorten bevatten dan bos fragmenten die
geïsoleerd in het landschap voorkomen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van
de Mann-Whitney U test.

Alle statistische analyses werden uitgevoerd met SPSS 10.0.

6.2.3 Resultaten

6.2.3.1 Brabants studiegebied

Beschrijvende resultaten

In het Brabants studiegebied z1Jn 84 recente bos fragmenten bestudeerd
(Figuur 6.4). Hiervan behoren 61 fragmenten tot het alluviaal bostype en 23
fragmenten tot het niet-alluviaal bostype (zie hoofdstuk 4).

De soortenrijkdom varieert tussen 1 en 40 soorten met een gemiddelde van 13
soorten per bos. Geen significante verschillen kunnen aangetroffen worden
tussen de verschillende leeftijdsklassen (Tabel 6.1). Alluviale fragmenten
daarentegen zijn wel significant soortenrijker dan niet-alluviale
fragmenten.
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Tabe~ 6.1 Minimum, maximum en gemiddeld aantal soorten voor de
verschillende leeftijdscategoriën binnen de recente bosfragmenten in het
Brabants studiegebied.

Aantal fragmenten Aantal soorten
Ontstaan tussen Minimum Gemiddelde Maximum

Alluviaal
1982 - 1991 27 5 14 23

1970 - 1982 21 1 12 26

1956 - 1970 13 5 16 40

Totaal 61 1 14 40

Niet-alluviaal

1982 - 1991 13 1 10 22
1970 - 1982 6 3 9 21

1956 - 1970 4 13 18 32

Totaal 23 1 11 32

De oppervlakte van de recente bossen varieert tussen 0.1 en 3.9 ha (Tabel
6.1). De meeste zijn echter klein en hebben een gemiddelde oppervlakte van
0,68 ha. De totale oppervlakte recent bos bedraagt 56,9 ha of 21 % van het
bestudeerde bosareaal. Gemiddeld zijn de recente fragmenten 210 m
verwijderd van een oud fragment en de oppervlakte oud bos binnen 100 m van
het recent bos gelegen is ongeveer gelijk aan de gemiddelde oppervlakte van
de recente bosfragmenten (0.6 versus 0.7 ha)

Tabe~ 6.2 Minimum, gemiddelde en maximum waarden voor oppervlakte en
connectiviteit van de recente bosfragmenten in het Brabants studiegebied.

Oppervlakte van de recente bosfragmenten (ha)
Afstand tot het dichtst bijzijnde oud bos (m)
Gemiddelde afstand tot de 5 dichtstbije oude bossen
Gemiddelde afstand tot alle oude bossen binnen 1000
Oppervlakte oud bos binnen 1000 m (ha)
Oppervlakte oud bos binnen 500 m (ha)
Oppervlakte oud bos binnen 100 m (ha)

(m)
m (m

Minimum
0,1
o

28
43

0,0
0,0
0,0

Gemiddelde
0,7
210
366
562

12,6
5,5
0,6

Maximum
3,9
955
955
955

45,8
28,9
3,2

Aangezien soortenrijkdom in recente bosfragmenten noch met oppervlakte,
noch met habitatdiversiteit significant gecorreleerd is, wordt geen
rekening gehouden met deze variabelen bij de verdere berekeningen.

Isolatievariabelen

De verschillende berekende isolatiematen zijn in de meeste gevallen wel
significant gecorreleerd met de soortenrijkdom in recente bos fragmenten
(Tabel 6.3). Voor de alluviale bos fragmenten zijn alle isolatiematen
significant. Voor de niet alluviale bos fragmenten zijn de resultaten minder
eenduidig. De concentrische isolatiematen wijzen nog steeds op een
significant verband tussen isolatie en soortenrijkdom, maar de lineaire
isolatiematen bevestigen dit niet.

De resultaten van de Mann-Whithney U test geven weer dat de soortenrijkdom
van de recente alluviale bos fragmenten die grenzen aan oude fragmenten
groter is dan die van jonge bos fragmenten die geïsoleerd in het landschap
voorkomen (p < 0.001). Voor de niet-alluviale fragmenten kan geen
significant verschil in soortenrijkdom gevonden worden (p > 0.05).
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1'abe~ 6.3 Verband tussen soortenrijkdom en de verschillende isolatiematen
(Spearman rang correlatie coefficient) .

Alluviaal Niet-alluviaal
(n = 60) (n = 23)

Afstand tot het dichtst bijzijnde oud bos -0.422 ** -0.211 ns
Gemiddelde afstand tot de 5 dichtstbije oude bossen -0.481 *** -0.392 ns
Gemiddelde afstand tot alle oude bossen binnen 1000 m -0.309 * -0.241 ns
Oppervlakte oud bos binnen 1000 m 0.360 ** 0.264 ns
Oppervlakte oud bos binnen 500 m 0.503 *** 0.718 **
Oppervlakte oud bos binnen 100 m 0.428 ** 0.496 *

ns: niet significant; *: 0.01 < P < 0.05; **

6.2.3.2 Kempisch studiegebied

Beschrijvende resultaten

0.001 < P < 0.01; *** P < 0.001

In het Kempisch studiegebied worden 209 fragmenten als recent bos
gedefinieerd. Soortenrijkdom varieert tussen 1 en 44 met een gemiddelde
waarde van 12 soorten per fragment. Een vergelijking van de soortenrijkdom
tussen de verschillende leeftijdscategoriën binnen de recente bossen is
weergegeven in Tabel 6.4.

In tegenstelling tot in het Brabants studiegebied is de soortenrijkdom niet
homogeen binnen de verschillende leeftijdsklassen. Voor de alluviale
bos fragmenten is er een significant verschil tussen fragmenten ontstaan
voor en na 1961 (F = 6.17; p = 0.001). Bij de niet-alluviale fragmenten is
geen significant verschil in soortenrijkdom tussen de fragmenten (F = 2.05;
p = 0.112) .

.'

11

1'abe~ 6.4 Minimum, maximum en
verschillende leeftijdscategoriën
Kempisch studiegebied.

gemiddeld aantal soorten voor
binnen de recente bosfragmenten in

de
het

Aantal fragmenten Aantal soorten
Ontstaan tussen Minimum Gemiddelde Maximum

Alluviaal
1985 - 1998 12 2 9 15
1970 - 1985 29 1 11 26
1961 - 1970 17 7 17 27
1945 - 1961 49 4 16 44
Totaal 107 1 14 44

Niet-alluviaal
1985 - 1998 7 2 8 11

1970 - 1985 43 1 10 20
1961 - 1970 23 4 12 19
1945 - 1961 29 4 11 20
Totaal 102 1 11 20
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De recente bos fragmenten hebben een gemiddelde oppervlakte van 0.6 ha
(Tabel 6.5). Gemiddeld liggen ze op 276 m van een oud fragment en hebben ze
0.4 ha oud bos binnen een afstand van 100 m liggen. De gemiddelde afstand
tot de 5 dichtst bijzijnde oude fragmenten is 453 m.

Tabe~ 6.5 Minimum, gemiddelde en maximum waarden voor oppervlakte en
connectiviteit van de recente bosfragrnenten in het Kempisch studiegebied.

Oppervlakte van de recente bosfraqrnenten (ha)
Afstand tot het dichtst bijzijnde oud bos (m)
Gemiddelde afstand tot de 5 dichtstbije oude bossen (m)
Gemiddelde afstand tot alle oude bossen binnen 1000 m (m)
Oppervlakte oud bos binnen 1000 m (ha)
Oppervlakte oud bos binnen 500 m (ha)
Oppervlakte oud bos binnen 100 m (ha)

Minimum
0,05

o
13

272
0,0
0,0
0,0

Gemiddelde
0,6
276
453
585
23.7
5.4
0.4

Maximum
5.3

1458
994
994
86.7
42.7
3.1

Tussen alluviale en niet-alluviale recente bos fragmenten bestaat een
significant verschil in soortenrijkdom (ZMann-Whitney = -3.03; P = 0.002).

Isolatiematen

Zowel voor de alluviale als de niet-alluviale bosfragmenten zijn alle
isolatiematen significant gecorreleerd met soortenrijkdom (Tabel 6.6).
Intercorrelaties tussen de isolatiematen onderling tonen aan dat deze alle
zeer sterk onderling gecorreleerd zijn.

Tabe~ 6.6 Verband
soortenrijkdom voor
bosfragrnenten (Kendall

tussen de verschillende isolatiematen en de
respectievelijk alluviale en niet-alluviale

tau correlatie coëfficiënt).

Afstand tot het dichtst bijzijnde oud bos
Gemiddelde afstand tot de 5 dichtstbije oude bossen
Gemiddelde afstand tot alle oude bossen binnen 1000
Oppervlakte oud bos binnen 1000 m (ha)
Oppervlakte oud bos binnen 500 m (ha)
Oppervlakte oud bos binnen 100 m (ha)

Alluviaal Niet-alluviaal
(n = 107) (n = 102)
-0.27 *** -0.31 ***
-0.33 *** -0.29 ***

m -0.26 *** -0.25 ***
0.25 *** 0.26 ***
0.27 *** 0.27 ***
0.17 * 0.21 ***

ns: niet significant; *: 0.01 < P < 0.05; ** : 0.001 < P < 0.01; *** P < 0.001

Om het grote aantal andere variabelen te reduceren wordt een PCA-analyse
uitgevoerd op de volgende variabelen: oppervlakte, omtrek, shape index,
aantal texturen, aantal vochttrappen, aantal profielontwikkelingen, aantal
etageklassen, aantal beheersklassen, aantal ontwikkelingsfasen en aantal
microhabitats per bosfragment. De PCA-analyse gebeurde voor de 107 recente
alluviale en 102 recente niet-alluviale fragmenten afzonderlijk.

Voor beide bos types werden drie PCA-assen met een eigenwaarde groter dan
één weerhouden. Deze drie assen verklaren 75% en 65% van de variantie voor
respectievelijk de alluviale en niet-alluviale bos fragmenten (Tabel 6.7 en
Tabel 6.8). In beide gevallen staat de eerste as voor structuurdiversiteit,
de tweede voor habitatdiversiteit en de derde voor oppervlakte.
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PCA-as 1 PCA-as2 PCA-as3
% verklaarde variantie 33 23 13
ft kroonsluitingen 0.87 0.06 -0.11
ft beheersklassen 0.85 0.01 0.24
ft etageklassen 0.82 0.06 0.05
ft ontwikkelingsfasen 0.75 0.09 0.14
ft microhabitats 0.47 0.01 0.31
Shape Index -0.40 -0.02 0.17
ft vochttrappen -0.08 0.92 0.09
ft profielontwikkelingen 0.17 0.88 0.07
ft texturen 0.10 0.87 0.23
omtrek -0.04 0.16 0.95
Oppervlakte 0.14 0.22 0.91

!Dum
3
i8
4
I
7
7

J

J

]

~l

~abe2 6.7 Factorladingen na een varimax-rotatie voor de
habitatvariabelen na een PCA-analyse op de alluviale recente
(n = 107) in het Kempisch studiegebied.

verschillende
bosfragmenten

PCA-as1 PCA-as2 PCA-as3
% verklaarde variantie 27 24 14
ft kroonsluitingen 0.87 -0.05 -0.01
ft beheersklassen 0.90 0.05 0.02
ft etageklassen 0.84 -0.11 0.14
# ontwikkelingsfasen 0.54 0.40 -0.33
# microhabitats 0.23 0.53 -0.44
# vocht trappen 0.01 0.74 0.40
# profielontwikkelingen -0.05 0.76 0.26
# texturen -0.08 0.67 0.09
Omtrek 0.10 0.28 0.89
Oppervlakte 0.20 0.28 0.82

een varimax-rotatie

l~ ]

J

~abe2 6.8 Factorladingen
habi tatvariabelen na een
bosfragmenten (n = 102) .

na
PCA-analyse op de

voor de verschillende
niet-alluyiale recente

J
J
1

Alle isolatiematen geven ongeveer vergelijkbare resultaten en wlJzen op een
belangrijk effect van isolatie. Recent ontwikkelde bossen, zowel alluviale
als niet-alluviale, zijn duidelijk soortenarmer naarmate ze meer geïsoleerd
zijn van oudere bosfragmenten.

Tabe2 6.9 Verband tussen soortenrijkdom en de verschillende isola tiematen
voor alluviale en niet-alluviale bosfragmenten, controlerend voor
structuurdiversiteit (PCA-asl), habitatdiversiteit (PCA-as2) en oppervlakte
(PCA-as3) (Partiële Kendall-tau correlatie coëfficiënt).

PCA-as1 PCA-as2 PCA-as3
Alluviaal

Afstand tot het dichtst bijzijnde oud bos -0.26 *** -0.27 *** -0.28 ***
Gemiddelde afstand tot de 5 dichtstbije oude bossen -0.33 *** -0.32 *** -0.34 ***
Gemiddelde afstand tot alle oude bossen binnen 1000 m -0.26 *** -0.26 *** -0.27 ***
Oppervlakte oud bos binnen 100 m (ha) 0.23 *** 0.25 *** 0.26 ***
Oppervlakte oud bos binnen 500 m (ha) 0.28 *** 0.27 *** 0.28 ***
oppervlakte oud bos binnen 1000 m (ha) 0.16 * 0.16 * 0.17 **

Niet-alluviaal
Afstand tot het dichtst bijzijnde oud bos -0.31 *** -0.31 *** -0.31 ***
Gemiddelde afstand tot de 5 dichtstbije oude bossen -0.30 *** -0.29 *** -0.28 ***
Gemiddelde afstand tot alle oude bossen binnen 1000 m -0.25 *** -0.24 *** -0.24 ***
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Oppervlakte oud bos binnen 100 m (ha)
Oppervlakte oud bos binnen 500 m (ha)
Oppervlakte oud bos binnen 1000 m (ha)

0.25 ***
0.27 ***
0.21 ***

0.26 ***
0.29 ***
0.25 ***

0.25 ***
0.26 ***
0.20 **

ns: niet significant; *: 0.01 < P < 0.05; ** 0.001 < P < 0.01; *** P < 0.001

De afstand tot het Gierls bos was echter niet significant voor de alluviale
fragmenten en tegengesteld aan het verwachtingspatroon zelfs positief
gecorreleerd met soortenrijkdom voor de niet-alluviale fragmenten. Een
mogelijke oorzaak is de zeer sterke isolatie van een groot aantal
fragmenten ten opzichte van dit oude boscomplex. Gemiddeld zijn de recente
bossen op 2.5 km van het Gierls bos gelegen. Deze afstand is voor de meeste
bosplanten nauwelijks en mogelijks nooit overbrugbaar.

Zowel bij alluviale (ZMann-Whitney-U = -2.02; P = 0.04) als bij niet-alluviale
(ZMann-Whitney-u = -2.18; P = 0.03) is er een duidelijk verschil in
soortenrijkdom tussen geïsoleerde en aan ouder bos grenzende jonge
bos fragmenten. Voor de alluviale bos fragmenten hebben de aan ouder bos
grenzende recente· fragmenten een gemiddeld aantal soorten van 20 versus 15
voor de geïsoleerde recente fragmenten en 14 versus 11 voor de niet
alluviale bosfragmenten.

Structuurdiversiteit, habitatdiversiteit en oppervlakte hebben geen
significante invloed op de relatie tussen isolatie en soortenrijkdom.

Wanneer de isolatiematen worden berekend rekening houdend met enkel de
fragmenten behorend tot hetzelfde bos type worden analoge resultaten
bekomen. Wellicht heeft dit te maken met de eerder aangehaalde
autocorrelatie tussen omgevingsvariabelen, zodat de dichtstbij gelegen
bosfragmenten meestal van hetzelfde type zullen zijn.

6.2.3.3 Vlaams studiegebied

Beschrijvende resultaten

In het Vlaams studiegebied zijn 73 recente bos fragmenten geïnventariseerd
(Figuur 6.5). Gemiddeld worden 8 soorten in de bos fragmenten aangetroffen.
Binnen de verschillende leeftijdsklasses worden geen significante
verschillen aangetroffen (ChiZKruskwallis = 4.200; P = 0.122).

Tabel 6.10 Minimum, maximum en gemiddeld aantal soorten voor de
verschillende leeftijdscategoriën binnen de recente bosfragmenten in het
Vlaams studiegebied.

Aantal fragmenten Aantal soorten
Ontstaan tussen Minimum Gemiddelde Maximum
1980-1998 9 3 7 12
1968-1980 34 2 7 22
1943-1968 30 1 9 19
Totaal 73 1 8 22
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Figuur 6.5 Geografische ligging van de recente (zwart) en oude

bosfragrnenten (grijs) in het Vlaams studiegebied. Waterlopen zijn in het
zwart aangeduid. (Enkel de bosfragrnenten binnen de twee diagonale lijnen is
bestudeerd).
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De fragmenten hebben een gemiddelde oppervlakte van 0.77 ha. Het grootste
fragment is 5.4 ha groot. De fragmenten liggen relatief sterk gegroepeerd
en zijn gemiddeld op 118 m van een ouder fragment gelegen. Het verschil
tussen het dichtst bijzijnde en de gemiddelde afstand tot de 5 dichtst
bijzijnde oude bos fragmenten is relatief klein. De oppervlakte oud bos
binnen een buffer van 100 m rond de recente fragmenten is gemiddeld groter
dan de oppervlakte van het recente bos (0.93 versus 0.77).

Tabe~ 6.11 Minimum, gemiddelde en maximum waarden voor oppervlakte en
connectiviteit van de recente bosfragmenten in het Vlaams studiegebied.

Opp. Jong bos (ha)
Afstand tot het dichtst bijzijnde oud bos (m)
Gemiddelde afstand tot de 5 dichtst bijzijnde oude bossen
Gemiddelde afstand tot alle oude bossen binnen 500 m (m)
Opp. oud bos binnen 200 m (ha)
Opp. oud bos binnen 100 m (ha)

Minimum
0.1
o

14
228
0.0
0.0

Gemiddelde
0.77
118
232
347
3.0

0.93

Maximum
5.4
548
548
548
11. 4
4.0

De eerste vier PCA-assen verklaren samen 69 % van de variantie (Tabel
6.12). De eerste as is sterk gecorreleerd met oppervlakte en omtrek. De
tweede as staat voor habitatdiversiteit en is met de drie
bodemdiversiteitsvariabelen gecorreleerd. Tenslotte kunnen de derde en de
vierde as geïnterpreteerd worden als een structuurdiversiteitsas en een as
gelinkt aan microhabitatdiversiteit.

Tabe~ 6.12 Factorladingen na een varimax-rotatie voor de verschillende
habitatvariabelen na een PCA-analyse (n = 73).

PCA-as1 PCA-as2 PCA-as3 PCA-as4
% verklaarde variantie 26 18 14 11
Oppervlakte 0,965 0,050 0,038 0,104
Omtrek 0,948 0,205 0,040 0,111
# textuurklassen 0,011 0,834 0,006 0,174
# vochttrappen 0,217 0,810 0,053 -0,022
# profielontwikkelingen 0,044 0,584 0,207 -0,521
# etageklassen -0,011 0,082 0,838 0,001
# kroonsluitingen 0,101 0,052 0,786 0,051
# habitatkenmerken 0,046 0,014 0,419 0,649
# ontwikkelingsfasen -0,145 0,047 0,420 -0,624
# beheersklassen 0,163 0,329 0,135 0,478

Geen van de vier assen is echter gecorreleerd met soortenrijkdom van de
recente fragmenten (Tabel 6.13)

Tabe~ 6.13 Verband tussen de eerste vier PCA-assen en soortenrijkdom in de
recente bosfragmenten (Spearman rang correlatie coëfficiënt).

Soortenrijkdom
PCA as1
-0,01 ns

PCA-as2
-0,15 ns

PCA-as3
0,23 (*)

PCA-as4
-0,05 ns

ns: niet significant; (*): 0.05 < P < 0.1
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Isolatievariabelen

Soortenrijkdom is slechts met één isolatiemaat significant gecorreleerd
(Tabel 6.14). Dit wijst op een eerder gering effect van isolatie op het
aantal soorten in de recente bos fragmenten in het Vlaams studiegebied.
Wanneer het verband wordt nagegaan tussen soortenrijkdom en isolatiematen
berekend op alle bos fragmenten worden analoge resultaten bekomen. Dit
ontkracht de veronderstelling dat de recente bos fragmenten een significante
bijdrage zouden hebben in het kolonisatieproces.

Tabe~ 6.14 Relatie tussen soortenrijkdom en de verschillende isolatiematen
in recente bossen in het Vlaams studiegebied (n 73) (Spearman rang
correlatie coëfficiënt).

Afstand tot het dichtst bijzijnde oud bos -0.164 ns
Gemiddelde afstand tot de 5 dichtst bijzijnde oude bossen -0.307 **
Gemidde~de afstand tot alle oude bossen binnen 500 rn -0.161 ns
Opp. oud bos binnen 200 rn (ha) 0.227 (* )
Opp. oud bos binnen 100 m (ha) 0.167 ns

ns: niet significant; (*): 0.05 < P < 0.1; ** 0.001 <P<O.Ol

~ ]

]

Van de 73 recente bosfragmenten in het Vlaams studiegebied z~Jn er 42
grenzend aan oud bos ten opzichte van 31 geïsoleerde fragmenten. Geen
significant verschil in soortenrijkdom kan gevonden worden tussen beide
groepen (Z = -1.132; p = 0.258). Wanneer geïsoleerde fragmenten vergeleken
worden met fragmenten grenzend aan eender welk bos wordt eveneens geen
significant verschil in soortenrijkdom gevonden (Z = -0.536; P = 0.592) .

6.2.4 Discussie

6.2.4.1 Soort-oppervlakte relatie

De soortenrijkdom van de onderzochte bosfragmenten is in geen van de drie
studiegebieden gecorreleerd met de oppervlakte of habitatdiversiteit van de
fragmenten.

Een mogelijke verklaring kan gevonden worden in het feit dat de onderzochte
bos fragmenten vrij klein zijn. Dit lijkt erop te wijzen dat soortenrijkdom
onafhankelijk is van oppervlakte wanneer deze beneden een bepaalde
drempelwaarde blijft. Dit werd reeds vastgesteld door Niering (1963) die
bij zijn onderzoek naar de flora van de Kapingamarangi-atol geen soort
oppervlakte relatie vond voor eilanden kleiner dan een bepaalde grootte
(Scanlan 1981). Peterken en Game (1984) vonden dat voor geïsoleerde jonge
bossen een toename van het aantal soorten met toenemende oppervlakte
slechts belangrijk wordt voor bossen met een oppervlakte van 5 ha of meer.
Dit lijkt onze waarnemingen te bevestigen in die zin dat geen soort
oppervlakte effect aangetroffen wordt voor bestudeerde studiegebieden.
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Dzwonko en Loster (1988) vonden enkel een soort-oppervlakte effect voor
heterogene bossen. Dat zou betekenen dat habitatdiversiteit beperkt is in
kleine bossen. Het is zo dat de onderzochte bos fragmenten vaak ontstonden
op voormalige akkers en weiden, id est plaatsen met relatief uniforme
habitatkenmerken. Een toename in oppervlakte impliceert dat veelal dezelfde
habitat wordt toegevoegd en dus geen additionele nieuwe habitats, wat
eveneens kan verklaren waarom soortenrijkdom niet toeneemt met toenemende
oppervlakte.

Een andere mogelijkheid tenslotte is dat oppervlakte niet zozeer de
beperkende factor is, maar wel de afstand tussen de bos fragmenten daarbij
rekening houdend met de beperkte verbreidingsmogelijkheden van de soorten.
Indien dit het geval is, zullen bos fragmenten die grenzen aan ouder bos
significant meer soorten herbergen dan fragmenten die geïsoleerd in het
landschap voorkomen, en dit effect is meer uitgesproken naarmate het bos
meer geïsoleerd is.

Wanneer echter het totaal aantal soorten wordt uitgezet tegenover de
oppervlakte van de jonge bos fragmenten waarbij bos fragmenten worden
onderverdeeld in functie van de gemiddelde afstand tot vijf
dichtstbijzijnde oude bosfragmenten, kan voor minst geïsoleerde
bosfragmenten wel een oppervlakte-effect waargenomen worden (Figuur 6.6).

Figuur 6.6 Soortenrijkdom in functie van de oppervlakte (log A (in m2
))

waarbij jonge bosfragmenten opgedeeld worden in functie van de gemiddelde
afstand tot vijf de dichtst bijzijnde bosfragmenten (x2 (in m)) voor het
Brabants studiegebied.
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Dat betekent dat, als isolatie niet beperkend is, oppervlakte-effecten gaan
meespelen en oppervlakte dus wel mee de soortenrijkdom gaat beïnvloeden.

6.2.4.2 Soort-isolatie relatie

In tegenstellling tot de oppervlakte van het fragment wordt de
soortenrijkdom van jonge bosfragmenten sterk beïnvloed door isolatie in het
Brabants en Kempisch studiegebied. In het Vlaams studiegebied is dit veel
minder het geval. Hoogst waarschijnlijk is dit te verklaren door de lagere
graad van fragmentatie in het Vlaams studiegebied. Door de relatieve lage
fragmentatiegraad is vooral voor de isolatiematen 'afstand tot het dichtst
bijzijnde oud bos' en 'oppervlakte oud bos binnen 100 m' weinig variatie.
Daarenboven is het studiegebied in zijn geheel veel soortenarmer vergeleken
met het Brabants en het Kempisch studiegebied. Vooral de zeer typische en
tevens sterk aan isolatie onderhevige bosplanten zijn afwezig in dit
gebied.

Voor het Brabants en Kempisch studiegebied is soortenrijkdom significant
gecorreleerd met de oppervlakte bos rond het jonge bosfragment en met de
afstand tot oude bosfragmenteni het aantal soorten in recente bos fragmenten
neemt significant toe naarmate de oppervlakte ouder bos toene~mt en neemt
af naarmate de afstand tussen het oude en het recente bos fragment toeneemt.

Wanneer we met regionale species pool alle soorten aanwezig in het
studiegebied wensen aan te geven en met lokale species pool de soorten
aanwezig in de respectievelijke buffers, dan neemt neemt de lokale species
pool toe naarmate de oppervlakte oud bos binnen de respectievelijke buffers
toeneemt (Figuur 6.7).
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Figuur 6.7 Aantal soorten aanwezig in oude bosfragmenten
bosfragment in functie van de oppervlakte oud bos binnen
1000 m voor alluviale bossen in het Brabants studiegebied.

rond een jong
een straal van

Het feit dat het aantal soorten in een jong bosfragment toeneemt als de
hoeveelheid omringend bos toeneemt, kan gedeeltelijk verklaard worden door
het feit dat zowel het aantal soorten als de hoeveelheid zaadbronnen van
één soort toenemen, en dus de kans dat het recent bos gekoloniseerd wordt.
Het is echter niet mogelijk de toename in soortenrijkdom louter en alleen
te verklaren op basis van een toename in oppervlakte. Wanneer de
oppervlakte omliggend oud bos toeneemt, neemt de afstand van het jonge
bos fragment tot de omliggende oude bos fragmenten immers af en men kan zich
de vraag stellen in welke mate dit oppervlakte-effect niet veroorzaakt
wordt door een afstandseffect, of met andere woorden in hoeverre isolatie
en connectieviteitsmaten niet hetzelfde verklaren.

Vos en Stumpel (1995) vonden dat concentrische isolatiematen betere
verklarende variabelen zijn in vergelijking met de lineaire isolatiematen.
Zij argumenteren dat concentrische isolatiematen het voordeel hebben dat
zowel grootte van als afstand tot potentiële bronpopulaties in alle
richtingen in rekening worden genomen. Uit onze gegevens blijkt een zeer
sterke correlatie tussen concentrische en lineaire variabelen. Eénzelfde
correlatie blijkt echter eveneens uit de gegevens van Vos en Stumpel
(1995), evenals een zelfde hoeveelheid variatie die verklaard wordt. Dat
impliceert dat het moeilijk is een uitspraak te doen welke variabel het
best de variatie in de gegevens verklaart.

Een nadeel van de concentrische isolatiematen is dat niet uitgemaakt kan
worden of de hogere soortenaantallen die teruggevonden worden in het recent
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bos louter een gevolg zijn van het feit dat de lokale species pool in
grootte toeneemt naarmate de oppervlakte bos toeneemt, of dat deze kunnen
verklaard worden door het feit dat de afstanden die soorten moeten
overbruggen kleiner zijn. Wanneer louter afstanden worden beschouwd, kan
wel met zekerheid besloten worden dat, als het aantal soorten in jong bos
afneemt naarmate de afstand toeneemt, dit het gevolg is van het feit dat
steeds minder soorten erin slagen deze afstanden te overbruggen.

In het geval van niet-alluviale bossen in het Brabants studiegebied geldt
dat lineaire isolatiematen niet gecorreleerd zijn met de soortenrijkdom van
het jonge bos en dat bossen grenzend aan oud bos niet significant rijker
zijn aan bosplanten dan bossen die geïsoleerd voorkomen in het landschap.
Mogelijk speelt habitatkwaliteit voor deze bossen een belangrijkere rol dan
isolatie als verklarende variabel voor soortenrijkdom. Het zijn immers
vooral soorten van niet-alluviale bossen die er niet in slagen recente
bossen te koloniseren. Dit geeft weer dat habitatgeschiktheid mogelijk een
belangrijkere rol dan isolatie speelt bij de kolonisatie van deze soorten.
Welke factoren nu juist habitatongeschiktheid bepalen, kan uit deze
gegevens niet afgeleid worden, maar met een zekere graad van
waarschijnlijkheid kan vermoed worden dat eutroficatie (Peterken en Game
1984) en het ontbreken van een kernhabitat (Simberloff en Gotelli 1984) de
voornaamste zijn. Competitie met ruderale, stikstifminnende en
snelgroeiende soorten zoals Urtica dioca of Galium aparine kunnen vestiging
van sommige soorten verhinderen (Pigott 1971, Hermy 1994, Honnay et al.
1999) .

Dit alles geeft de noodzaak aan een autecologische benadering van isolatie
weer met inbegrip van het aspect habitatkwaliteit.
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6.3 Uitgestrektheid en significantie van
kolonisatiebronnen op soortensamenste11ing in jonge
bosfragmenten

6.3.1 Materiaal en methode

6.3.1.1 Studiegebied (zie hoofdstuk 3)

6.3.1.2 Dataverzameling (zie hoofdstuk 3)

6.3.1.3 Isolatiematen

Voor elk jong bos fragment wordt het aantal gemeenschappelijke soorten
berekend met enerzijds alle en anderzijds enkel de oude omliggende
bos fragmenten binnen een straal van 100, 500 en 1000 m.

6.3.1.4 Data-analyse

Voor het Brabants studiegebied worden soorten, die aanwezig zijn in jonge
bos fragmenten, maar niet in de omringende fragmenten, nader gespecifieerd,
wordt het zaadbanktype en verbreidingsmechanisme van deze soorten nagegaan
en wordt de aanwezigheid van deze soorten in hagen en bomenrijen
onderzocht. Verwacht kan worden dat soorten aanwezig in recent bos, maar
niet in het omliggend oud bos, ofwel lange-afstandsverbreiders zijn, ofwel
soorten met een langlevende persistente zaadbank ofwel veelvuldig voorkomen
in hagen en bomenrijen.

Om na te gaan of het aantal gemeenschappelijke soorten wel degelijk het
resultaat zijn van de geografische configuratie van de actuele
bos fragmenten wordt een randomizatie uitgevoerd. Hiervoor wordt het
gemiddeld aantal gemeenschappelijke soorten berekend zoals eerder
beschreven maar aan elk recent bos wordt een willekeurige buffer van een
ander recent bos toegekend. Dit werd 4999 keer herhaald voor de
respectievelijke buffers van 100, 500 en 1000 m. Vervolgens wordt de
geobserveerde waarde vergeleken met de bekomen distributie.

6.3.2 Resultaten

6.3.2.1 Brabants studiegebied
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De resultaten in Tabel 6.15 tonen duidelijk aan dat er een verband is
tussen de soorten in de recente bos fragmenten en de omringende oudere
bossen. Wanneer ale omliggende bossen in een straal van 500 m in rekening
worden gebracht kan gesteld worden dat zo'n 94 % van alle soorten uit de
omliggende bossen afkomstig kunnen zijn. Dit loopt zelfs nog op tot 98 %
binnen een straal van 1000 m. Binnen een beperkte straal van 100 m kan een
potentiêle kolonisatiebron gevonden worden voor 84 % van de soorten
aangetroffen in de recente bos fragmenten. Rekening houdend met het feit dat
de gemiddelde soortenrijkdom in de recente bos fragmenten slechts 13 soorten
bedraagt, komen gemiddeld minder dan twee soorten per fragment uit bossen
verder gelegen dan 100 m.

~abe~ 6.15 Gemiddeld aantal gemeenschappelijke soorten
bosfrag.menten en omliggende bosfrag.menten (% van het aantal
jonge bosfragment) in het Brabants studiegebied.

tussen recente
soorten in het

]

100 m 500 m 1000 m

oud bos (1) 48 72 91
oud bos (2) 80 89 92
elk bos (1) 75 94 98
elk bos (2) 84 94 98

(1) lege buffers meegerekend; (2) lege buffers niet meegerekend.

Om na te gaan of de eerder bekomen resultaten wel degelijk het resultaat
zijn van de geografische configuratie van de actuele bos fragmenten wordt
een randomizatie uitgevoerd. Figuur 6.8 geeft de frequentieverdeling van de
gerandomiseerde waarden weer. Het geobserveerde gemiddelde van de
gemeenschappelijke soorten ligt duidelijk boven de 4999 gerandomiseerde
waarden.

~abe~ 6.16 M2nimum, gemiddelde en
het verschil tussen gemiddelde
waarde (n = 4999 permutaties) .

maximum van de gerandomiseerde waarden en
gerandomiseerde waarde en geobserveerde

]

]

]

J
J
]

- ..,

Gerandomiseerde waarden Geobserveerde Verschil
waarde

Min. Gem. Max. St. Dev.
Opp. oud bos binnen 1000 m 83.8 86.9 90.0 0.9 90.6 3.8
Opp. oud bos binnen 500 m 61.0 65.2 68.6 1.1 72 .1 6.9
Opp. oud bos binnen 100 m 34.0 38.4 42.3 1.2 47.7 9.3

Opvallend is dat het verschil tussen geobserveerde en gerandomiseerde
waarden toeneemt als de buffers een kleinere straal hebben. Dit wijst er op
dat het gemeenschappelijk aantal soorten met de kleinste buffer meest
specifiek zijn voor de combinatie recent bosfragment en buffer.
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Figuur 6.8 Computer gegenereerde
waarden van het gemeenschappelijk
bossen in een omringende buffer
(BUFS 00) en 1000 m (BUFIOOO) (n
studiegebied.

frequentieverdelingen van de gemiddelde
aantal soorten tussen jong bos en oude
van respectievelijk 100 (BUF100), 500

4999 randomizaties) in het Brabants

Tabel 6.17 geeft de soorten weer die in de recente bosfragmenten
aangetroffen worden, maar niet in de omliggende oude bos fragmenten binnen
een buffer van 1000 m.

Hiervan zijn 2 soorten myrmecochoor (6 %), 1 soort hydrochoor (3 %), 14
soorten anemochoor (40 %), 6 soorten endozoochoor en ornitochoor (17 %), 3
soorten epizoochoor (8 %) en 2 soorten autochoor en barochoor. 7 soorten
(20 %) werden niet nader gespecificeerd.

Naar zaadbanktype kunnen volgende getallen teruggevonden worden: 14 soorten
(40 %) zonder persistente zaadbank, 6 soorten (17 %) met kortlevende
persistente zaadbank en 9 (26 %) soorten met langlevende persistente
zaadbank. Het zaadbanktype van 6 soorten (17 %) werd niet nader
gespecifieerd. Opvallend is het grote aantal lange-afstandsverbreiders (66
%) en het relatief kleine aantal soorten met een langlevende persistente
zaadbank (26 %). Dit doet vermoeden dat sommige soorten afstanden groter
dan 1000 m kunnen overbruggen.

Tabe~ 6.17 Frequentie van de soorten die in jonge bosfragmenten, maar niet
in omliggende oude bosfragmenten binnen een buffer van 1000 m voorkomen in
het Brabants studiegebied.
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Species
Aj uga reptans
Alliaria petiolata
Bryonia dioica
Calamagrostis epigeios
Campanula trachelium
Cardamine flexuosa
Chaerophyllum temulum
Cirsium oleraceum
Cruciata laevipes
Deschampsia cespitosa
Deschampsia flexuosa
Dryopteris filix-mas
Epipactis helleborine
Evonymus europaeus
Frangula alnus
Hieracium umbellatum
Humulus lupulus
Hypericum dubium/ H.maculatum
Hypericum quadrangulum
Ilex aquifolium
Lapsana cOIll1llunis
Listera ovata
Moehringia trinervia
Potentilla sterilis
Primula ela Uor
Prunus spinosa
pteridium aquilinum
Rubus caesius
Cytisus scoparius
Scirpus sylvaticus
Sedum telephium
Senecio sylvaticus/ s.
viscosus
Stachys sylvatica
Torilis japonica
Viola ri viniana

Aantal
2

6
3

3

1
2

1
7

1
1

1

2
4
4
1
1

1

6

3

1
4

1

1
1
2

2

1

2

3

8

1

1

1
3

1

Verbreidingsmechanisme
Myrmecochoor
Niet gespecifieerd
Niet gespecifieerd
Niet gespecifieerd
Anemochoor
Anemochoor
Anemochoor
Anemochoor
Niet gespecifieerd
Anemochoor
Epizoöchoor
Anemochoor
Anemochoor
Endozoöchoor + ornitochoor
Endozoöchoor + ornitochoor
Anemochoor
Anemochoor
Anemochoor
Anemochoor
Endozoöchoor + ornitochoor
Niet gespecifieerd
Epizoöchoor
Myrmecochoor
Niet gespecifieerd
Autochoor + barochoor
Endozoöchoor + ornitochoor
Anemochoor
Endozoöchoor + ornitochoor
Niet gespecifieerd
Hydrochoor
Anemochoor

Anemochoor

Endozoöchoor + ornitochoor
Epizoöchoor
Autochoor + barochoor

Zaadbanktype
Langlevend
Geen
Niet Gespecifieerd
Geen
Langlevend
Kortlevend
Kortlevend
Geen
Geen
Geen
Geen
Kort1evend
?

Niet gespecifieerd
Langlevend
Kortlevend
Geen
Langlevend
Geen
Geen
Langlevend
?

Kortlevend
Langlevend
Geen
Geen
Kortlevend
Langlevend
Langlevend
Niet gespecifieerd
Geen

Langlevend

Geen
Niet gespecifieerd
Geen

]

]

]

J
]

]

6.3.2.2 Kempisch studiegebied

Tabel 6.18 geeft het gemiddeld aantal gemeenschappelijke soorten weer
tussen de recente bos fragmenten en de bossen in een buffer van 100, 500 en
1000 m. Binnen een straal van 100 m kunnen potentiële bronnen gevonden
worden voor 73 % van de soorten aanwezig in de recente bossen. Wanneer
enkel oude bossen in rekening gebracht worden dan is slechts 25 % van de
soorten aanwezig binnen een straal van 100 m. Dit komt door het grote
aantal recente bossen waar geen oud bos binnen de 100 m ligt. Wanneer alle
bossen binnen een buffer van 500 worden beschouwd is reeds voor 95 % van de
soorten een potentiële zaadbron aanwezig. Voor 69 % van de soorten kan
binnen de oude bossen een zaadbron gevonden worden. Omwille van het gering
aantal oude bossen in dit studiegebied is er nog steeds een relatief groot
aantal fragmenten die geen oud bos binnen de 500 rn hebben. Toch kunnen we
stellen dat binnen een buffer van 500 rn kolonisatiebronnen aanwezig zijn

166



voor nagenoeg alle soorten in de recente bosfragmenten. Verwacht kan worden
dat kolonisatie van bosplanten voornamelijk binnen afstanden van 500 m
plaats heeft.

Tabe2 6.18 Gemiddeld aantal gemeenschappelijke soorten tussen recente
bosfragmenten en omliggende bosfragmenten (% van het aantal soorten in het
jonge bosfragment) in het Kempisch studiegebied.

100 m 500 m 1000 m

oud bos (1) 25 69 86

oud bos (2) 73 82 90

elk bos (1) 73 95 98

elk bos (2) 80 95 98

(1) lege buffers meegerekend; (2) lege buffers niet meegerekend.

6.3.2.3 Vlaams studiegebied

In het Vlaams studiegebied zijn de isolatiematen aangepast aan de lagere
graad van fragmentatie. De maximum afstand waarbinnen het aantal
gemeenschappelijke soorten is berekend werd bepaald op 500 m. Voor 63 % van
de soorten aangetroffen in de recente bosfragmenten worden potentiële
kolonisatiebronnen gevonden in de oude bos fragmenten binnen de 100 m (Tabel
6.19). Dit aantal loopt zelfs op tot 85 % wanneer ook recente fragmenten in
rekening worden gebracht. Wanneer de fragmenten binnen een straal van 200 m
worden beschouwd dan worden potentiële zaadbronnen voor nagenoeg alle
soorten in de recente fragmenten teruggevonden. De huidige soortenrijkdom
kan met andere woorden perfect het gevolg zijn van kolonisatiepocessen die
zich voordoen binnen een beperkte afstand van 200 m. Hiermee is nog niet
aangetoond dat geen kolonisatie plaats heeft over grotere afstanden.

Slechts voor 3 % van de soorten wordt geen potentiële zaadbron aangetroffen
binnen 500 m. Dit is echter verwaarloosbaar wanneer men een gemiddelde
soortenrijkdom van 8 soorten in de recente bossen in beschouwing neemt.

Tabe2 6.19 Gemiddeld aantal gemeenschappelijke soorten tussen recente
bosfragmenten en omliggende bosfragmenten (% van het aantal soorten in het
jonge bosfragment) in het Vlaams studiegebied.

100 m 200 m 500 m

oud bos (1) 63 80 97
oud bos (2) 82 93 97
elk bos (1) 85 94 97
elk bos (2) 86 94 97

(1) lege buffers meegerekend; (2) lege buffers niet meegerekend.

6.3.3 Discussie

Uit voorgaande analyse is duidelijk dat de soortensamenstelling in de
recente bosfragmenten geen random sample is uit de in het studiegebied
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aanwezige soorten. Dit impliceert dat de landschapsconfiguratie, dit is de
ruimtelijke ligging van de verschillende bos fragmenten over het landschap
en hun respectievelijke soortensamenstelling een sterke invloed heeft op de
kolonisatie van recente bosfragmenten en de resulterende
soortensamenstelling.

De minimale ruimtelijke uitgestrektheid waarbinnen kolonisatie moet
bestudeerd worden om voor alle soorten potentiële kolonisatiebronnen te
bevatten is afhankelijk van de graad van fragmentatie. Voor het Brabants en
Kempisch studiegebied - de meest gefragmenteerde studiegebieden - kan
gesteld worden dat voor 95 % van de in recent bos voorkomende soorten een
kolonisatiebron aanwezig is binnen de 500 m. Voor het studiegebied in
Lokeren is dit reeds het geval binnen een straal van 200 m. Deze afstanden
zijn vergelijkbaar met de conclusies uit andere studies (Van Ruremonde &
Kalkhoven 1991, Grashof-Bokdam 1997).

Het aantal gemeenschappelijke soorten met omringend bos binnen de
respectievelijke buffers is groter wanneer alle bos fragmenten beschouwd
worden dan wanneer alleen oud bos in rekening gebracht wordt. Dit betekent
dat jonge bossen mogelijk bijdragen tot de soortenrijkdom van een ander
jong bos (stepping stone colonization). Hierbij dient wel opgemerkt dat het
gemiddeld aantal gemeenschapelijke soorten slechts weinig toeneemt, wanneer
zowel jonge als oude bos fragmenten worden beschouwd. De assumptie om bij de
berekening van concentrische isolatiematen enkel oude bosfragmenten in
rekening te brengen, lijkt dus gerechtvaardigd.

De scherpe afname in percentage gemeenschappelijke soorten met omliggend
oud bos in functie van de afstand kan verklaard worden door het feit dat
vaak geen oud bos aanwezig is binnen een buffer met straal kleiner dan 500
m en het gemeenschappelijk aantal soorten bijgevolg gelijk is aan nul.
Wanneer deze buffers niet meegeteld worden, is er een veel minder sterke
afname in gemeenschappelijk soorten in functie van de afstand. Dat betekent
dat, als ouder bos aanwezig is binnen een straal van 500 m, dit een groot
aantal gemeenschappelijk soorten heeft met jong bos, wat er op wijst dat
soorten voornamelijk afkomstig zijn uit deze oude bossen.

Voor het Brabants studiegebied werden de soorten die niet voorkwamen binnen
een straal van 1000 m geïdentificeerd (Tabel 6.17). Verschillende
argumenten kunnen aangehaald worden om het ontbreken van deze soorten in de
buffers te verklaren of om kolonisatie over een afstand groter dan 1000 m
te verdedigen.

1. Louter op basis van het verbreidingsmechanisme zoals het in de
literatuur (Grime et al. 1988, Dzwonko en Loster 1992) wordt aangegeven
zijn 2 soorten myrmecochoor, 1 soort hydrochoor, 14 soorten anemochoor, 6
soorten endozoöchoor en ornitochoor, 3 soorten epizoöchoor, 2 soorten
autochoor en barochoor en 7 soorten niet gespecifieerd. Hieruit kan
afgeleid worden dat meeste soorten beschikken over een
verbreidingsmechanisme dat grote afstanden kan overbruggen. Hierbij moet
wel in acht genomen worden dat deze verbreidingsmechanismen slechts
indicatief zijn en dat bepaalde soorten door meerdere en soms occassionele
omstandigheden verbreid kunnen worden.

2. Wat het zaadbanktype betreft, hebben 14 soorten geen zaadbank en 6
soorten een kortlevende persistente zaadbank. Slechts 9 soorten hebben een
langlevende persistente zaadbank. Het is dus weinig waarschijnlijk dat
soorten in situ het landbouwgebruik overleefd hebben.
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3. Anderzijds zou het kunnen dat een aantal soorten in hun voorkomen niet
strikt tot bossen beperkt zijn. Het gaat hier om soorten zoals Ajuga
reptans, Cirsium oleraceum, Hypericum dubium, Hypericum quadrangulum en
Scirpus sylvaticus die ook frequent in vochtige tot natte extensief
beheerde graslanden voorkomen. Ook in lineaire houtachtige elementen komen
een aantal soorten sporadisch voor. In het kader van deze studie was het
niet mogelijk om deze in de inventarisatie mee op te nemen. Een steekproef
van 22 lineaire elementen toont ons dat 14 van 35 in de buffers ontbrekende
soorten aangetroffen werden in de kleine landschapselementen.

Daarenboven bestaat ook de kans dat een enkele soort hier en daar tijdens
het veldwerk in de bossen over het hoofd is gezien of aanwezig was op het
moment van kolonisatie maar op het moment van de inventarisatie reeds terug
verdwenen was. Dit,is echter vrij onwaarschijnlijk: Fröborg en Eriksson
(1997) toonden aan dat ondanks een sterk uitgesproken ruimtelijk-temporele
dynamiek op lokale schaal de soortensamenstelling van het ganse bos min of
meer constant bleef.

169



]

]

]

]

]

6.4 Effecten van isolatie op soortensamensteDing van
bossen: een landschapsbenadering.

6.4. 1 Inleiding

Een gemeenschap kan gedefinieerd worden als een verzameling van populaties
van soorten die samen voorkomen in ruimte en tijd (Begon et al. 1996). Drie
belangrijke variabelen om de structuur van gemeenschappen te beschrijven
zijn soortenrijkdom, abundantie en soortensamenstelling (Worthen 1996).
Gemeenschappen van eilanden en gefragmenteerde habitats werden in het
verleden veelvuldig beschreven in termen van soortenaantallen (soort
oppervlakte relaties) en abundanties. Patronen van soortensamenstelling
werden hierbij echter vaak verwaarloosd (Worthen 1996).

Ook in de context van bossen werden veelvuldig soort-oppervlakte relaties
beschreven (onder andere Peterken en Game 1984, Dzwonko en Loster 1988,
1989, Zacharias en Brandes 1990, Lawesson et al. 1998). Wanneer
gemeenschappen echter louter beschreven worden in termen van
soortenaantallen, worden de identiteiten van de individuele soorten
volledig genegeerd: twee bos fragmenten met eenzelfde aantal soorten kunnen
sterk verschillen in soortensamenstelling, gaande van volledige gelijkenis
(alle soorten zijn gemeenschappelijk in beide fragmenten) tot volledige
dissimilariteit (geen enkele soort gemeenschappelijk) (Kadrnon en Pulliam
1993) .

Verschillende factoren kunnen aangehaald worden om deze verschillen in
soortensamenstelling te verklaren. Zo zullen soorten met gelijkaardige
standplaatsvereisen vaker samen voorkomen dan soorten met totaal
verschillende eisen. Dat betekent dat verschillen in soortensamenstelling
kunnen veroorzaakt worden door verschillen in edafische condities,
oppervlakte en fysiografie.

Tenslotte kan verwacht worden dat verschillen in isolatiegraad ook kunnen
leiden tot verschillen in soortensamenstelling: een verhoogde isolatiegraad
resulteert in een lagere kans op (her)kolonisatie zodat de meest mobiele
soorten zullen voorkomen in de meeste of alle fragmenten, terwijl de minder
mobiele soorten eerder zullen beperkt zijn tot die fragmenten die binnen
hun bereik liggen. Dat betekent dat dichtbijgelegen fragmenten qua
soortensamenstelling sterker op elkaar gelijken dan ver van elkaar
verwijderde fragmenten.

Indien isolatie belangrijk is, dan betekent dit dat de ruimtelijke
configuratie van de verschillende fragmenten, de specifieke
soortensamenstelling in ieder fragment en de verbreidingscapaciteit van
elke individuele soort allen sterk de dynamische processen die zich op
landschapsniveau afspelen, bepalen. De structurele ordening van de
verschillende bos fragmenten is hierbij belangrijk omdat deze tussenkomen in
de manier waarop diasporen verbreid worden doorheen het ganse landschap
(Hanson et al. 1990).

Uit dit alles kan besloten worden dat meerdere factoren de
soortensamenstelling van een bos fragment bepalen en dat slechts een deel
van de species pool aanwezig kan zijn in een bepaald bos fragment. De vraag
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hierbij is of deze subset van soorten een random sample (random sample
hypothese) is van alle soorten aanwezig in het studiegebied (i.e. de
regionale species pool of dat deze eerder het resultaat is van beperkingen
(oppervlakte, fysische condities, isolatie, enzovoort... ) opgelegd door het
bosfragment.

Indien het laatste geldt, kunnen we ons vervolgens de vraag stellen in
welke mate de soortensamenstelling van het bos fragment beïnvloed wordt door
isolatie. Als soorten sterk beïnvloed worden door isolatie, kan verwacht
worden dat de soortensamenstelling van recente bos fragmenten in grote mate
beperkt wordt door de verbreidingscapaciteiten van de soorten aanwezig in
de omringende oude bosfragmenten en de isolatie van deze fragmenten.
Beschouwen we een systeem van Mbosfragmenten die kunnen gekoloniseerd
worden door een gemeenschapelijke 'species pool' van N soorten. Elke soort
heeft een zekere probabiliteit een bepaald bosfragment te bereiken en er
zich te vestigen en te handhaven afhankelijk van de verbreidingscapaciteit
van de soort, de habitatgeschiktheid van het nieuw te koloniseren
bos fragment en de afstand tussen een reeds bezet fragment en een onbezet
fragment (effecten van competitie en predatie worden buiten beschouwing
gelaten, hoewel ze een zekere invloed uitoefenen, doch deze zijn in deze
context moeilijk te kwantificeren). Volgens Kadmon en Pulliam (1993) die
kolonisatie van eilanden vanaf het vasteland bestudeerden, zullen eilanden
die op verschillende afstanden van het vasteland liggen gekoloniseerd
worden door verschillende subsets van soorten en zal bijgevolg de
similariteit in soortensamenstelling tussen eilanden gecorreleerd zijn met
hun isolatiegraad. In de context van deze studie kan men moeilijk spreken
van een vasteland, maar dezelfde concepten zijn van toepassing:
bos fragmenten die minder geïsoleerd zijn van elkaar, zullen sterker op
elkaar gelijken dan fragmenten die verder uit elkaar liggen.

Voorgaande bevindingen zetten ons er toe aan om ruimtelijke en temporele
veranderingen van fragmentatie eens op landschapsschaal te onderzoeken
binnen de respectievelijke eerder afgeleide fysische systemen. Twee
hypotheses werden vooropgesteld en getest. De eerste hypothese stelt dat
dichtbij elkaar gelegen bos fragmenten meer gelijkaardige
soortensamenstellingen hebben dan verder van elkaar gelegen fragmenten.
Aangezien de uitwisseling van soorten slechts over zeer beperkte afstanden
plaatsvindt. De tweede hypothese stelt dat fragmenten van eenzelfde
leeftijd eveneens meer op elkaar zullen lijken qua soortensamenstelling
aangezien ze een vergelijkbare habitatkwaliteit en bosstructuur zullen
hebben.

6.4.2 Materiaal en methode

6.4.2.1 Studiegebied (zie hoofdstuk 3)

6.4.2.2 Dataverzameling (zie hoofdstuk 3)

6.4.2.3 Similariteitsindices

Verschillende indices (Figuur 6.9) worden gebruikt met de achterliggende
idee dat bossen sterk op elkaar kunnen gelijken op basis van de aanwezige
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soorten, maar ook op basis van niet-aanwezige soorten. Fragmenten kunnen
een aantal soorten niet bevatten omdat ze bijvoorbeeld te ver verwijderd
zijn van mogelijke bronpopulaties van die soorten of omdat het habitat niet
geschikt is.

:] J

SM

a
a+b+c

a+d

a+b+c+d
SS

S
2a

2a + b + c

2(a + d)

2a+b+c+2d

Figuux 6.9 Verschillende similari tei tsindices die gebruikt
uitvoeren van Manteltesten. J = Jaccard, S = Sörensen, SM =
coefficient, SS Sokal and Sneath similarity measure
gemeenschappelijke soorten tussen fragment i en j, b
aanwezig in fragment i, c aantal soorten aanwezig in
=aantal soorten aanwezig in ten minste 1 fragment van
fragmenten, maar niet aanwezig in de fragmenten i en j.

6.4.2.4 Data-analyse

Manteltesten

werden bij het
Simple Matching
I. a aantal
aantal soorten
fragment j, d

de bestudeerde

IJ

11

Drie matrices worden gebruikt, namelijk een geografische afstandsmatrix Xl'
een leeftijdsmatrix X2 en een similariteitsmatrix Y. Alle bossen uit het
studiegebied worden in rekening gebracht. De sirnilariteitsmatrix (Y) bevat
similariteitsindices die de similariteit in soortensamenstelling weergeven
tussen alle mogelijke combinaties van 2 bos fragmenten.

De gebruikte matrices hebben de volgende vorm:

IJ 0 a 2J a lll 1 b21 bil! 0 C 21 C Il !

a21 0 a ll2 b21 1 bn2 C2! 0 cIl2A= B= c=
a lll a ll2 0 bil! bll2 1 CIIJ CIl2 0

]

]

]

]

waarbij Xlij gelij k is aan de afstand tussen bos i en j, X2ij het verschil in
leeftijd tussen fragment i en j en Yij de sirnilariteit tussen bos i en j
voorstelt. Merk op dat deze matrices symmetrisch van aard zijn met nullen
op de diagonaal voor de afstands- en leeftijdsmatrix, waarbij de
hoofddiagonaal bestaat uit l'en in de similariteitsmatrix.

om de effecten van habitat per se te reduceren worden bos fragmenten evenwel
opgedeeld in 'alluviale' en 'niet-alluviale' bosfragmenten.
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Omdat de elementen binnen elk van de matrices X en r niet onafhankelijk
zijn van elkaar, zijn klassieke significantietesten voor
correlatiecoëfficiënten niet langer geldig (Dietz 1983, Smouse et al. 1986,
Manly 1997). Daarom wordt gebruik gemaakt van Mantel's (1967)
randomizatietest die de associatie meet tussen de elementen in 2 matrices
en de significantie ervan bepaalt door deze waarde te vergelijken met de
verdeling die bekomen wordt door at random de orde van de elementen in één
van de twee matrices te veranderen (Manly 1997). Doordat een Monte Carlo
nulverdeling wordt gebruikt, wordt het probleem van onafhankelijkheid
overkomen.

Uitgebreide Manteltesten

De achterliggende idee om ook een leeftijdsmatrix in de analyse te
betrekken is dat verschillende fragmenten die op éénzelfde afstand van
elkaar verwijderd liggen toch sterk in soortensamenstelling kunnen
verschillen als ze sterk verschillen in leeftijd als gevolg van sterk
uitgesproken verschillen in habitatkwaliteit (onder andere micro-klimaat,
nutriëntenstatus van de bodem en hiermee gepaard gaande competitie van
snelgroeiende, ruderale, nitrofiele soorten). Als we een significant
afstandseffect wensen te bekomen, lijkt het dus zinvol correcties door te
voeren voor de leeftijd.

Hiervoor wordt een uitbreiding van de klassieke Manteltest gebruikt
beschreven door Smouse et al. (1986). Deze test is bedoeld om na te gaan
hoeveel bijkomende informatie bekomen wordt door de toevoeging van een
bijkomende matrix, gegeven dat de andere matrix reeds in de analyse
ingesloten is.

Significantie

Significanties kunnen berekend worden op 2 verschillende manieren: ofwel
door permutaties ofwel door gebruik te maken van de t statistiek zoals die
gedefinieerd werd door Mantel (1967) en die bij benadering normaal verdeeld
is. Deze normale benadering werd echter in vraag gesteld door Mielke (1978,
geciteerd in Manly (1997) en Dietz (1983)) zodat het beter is de
significantie te bepalen door de werkelijke waarde rechtstreeks te
vergelijken met de bekomen gerandomiseerde verdeling (Manly, 1997).

In dat geval wordt significantie bepaald door onderstaande formule:

nr +1

N+l

met nr gelijk aan het aantal gerandomiseerde waarden groter dan of gelijk
aan (of gelijk aan of kleiner dan) de geobserveerde waarde en N gelijk aan
het aantal permutaties die uitgevoerd werden. Deze laatste methode is hier
verder gebruikt.

Afstanden wer~en bepaald in Arc/Info zoals eerder beschreven in hoofdstuk
3. Similariteitsmatrices werden berekend in SPSS 10.0. Mantel-testen en
uitbreidingen van deze test werden uitgevoerd met de MacIntosh versie van
het R package (Legendre en Vaudor 1991). Analoge resultaten worden bekomen
met de Mantel-test module in PC-ORD4, maar de uitbreiding zit niet in dit
programa
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6.4.3 Resultaten

6.4.3.1 Brabants studiegebied

1. Alluviale bos fragmenten

De alluviale bossen vertonen zeer consequente relaties tussen sirnilariteit
in soortensamenstelling en respectievelijk isolatie en leeftijd. De
verschillende sirnilariteitsmaten geven nagenoeg allemaal analoge resultaten
(Tabel 6.20). Hieruit kunnen we besluiten dat bosfragrnenten met
gelijkaardige soortensamenstelling dichter bij elkaar liggen dan verwacht
zou worden op basis van een random verdeling. Als gezamenlijke afwezige
soorten mee in rekening gebracht worden, blijken de correlatiecoëfficiënten
daarenboven hoger te zijn.

Geen significante correlatie tussen leeftijd en soortensamenstelling kan
vastgesteld worden voor de alluviale bossen. Er is wel een trend vast te
stellen dat de correlatie tussen soortenrijkdom en leeftijd significanter
wordt naarmate de correlatie met isolatie afneemt. Een partiële correlatie
zou moeten uitwijzen of er toch niet een significant effect met leeftijd
kan gevonden worden wanneer gecontroleerd wordt voor de effecten van
isolatie.

2. Niet-alluviale bosfragmenten

Voor de niet-alluviale bosfragrnenten is de afstandsmatrix en de
leeftijdsmatrix significant gecorreleerd wanneer Jaccard
sirnilariteitscoëfficiënten gebruikt wordt (Tabel 6.20).

Tabe~ 6.20 Verband tussen similariteit in soortensamenstelling enerzijds en
verschil in leeftijd en afstand tussen de fragmenten anderzijds in het
Brabants studiegebied (Mantel's correlatie coëfficiënt).

Alluviale bossen
Leeftijd Afstand

Correlatie Significantie Correlatie Significantie
Jaccard -0.003 0.441 -0.206 < 0.001
Sorensen 0.042 0.008 -0.189 < 0.001
Simple Matching 0.004 0.457 -0.328 < 0.001
Sokal en Sneath I 0.004 0.442 -0.328 < 0.001

Niet-alluviale bossen
Leeftijd Afstand

Correlatie Significantie Correlatie Significantie
Jaccard -0.247 < 0.001 -0.19 < 0.001
Sorensen -0.005 0.393 0.007 0.373
Simple Matching -0.193 < 0.001 0.048 0.147
Sokal en Sneath I -0.020 0.160 -0.015 0.315

Uit de partiële correlatie blijkt dat na correctie voor verschillen in
ouderdom wel een afstandseffect kan aangetoond worden (Tabel 6.21). Wanneer
met andere woorden fragmenten van gelijkaardige leeftijd beschouwd worden
dan hebben dichter bij elkaar gelegen bosfragrnenten meer gelijkaardige
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soortensamenstelling dan verder van elkaar gelegen bosfragmenten. Wanneer
gecorrigeerd wordt voor het verschil in afstand tussen de fragmenten blijkt
voor de Jaccard similariteitscoëfficiënt ook een significant verband met de
leeftijdsmatrix te gelden.

Tabe~ 6.21 Globaal verband tussen (a) similariteit in soortensamenstelling
(Y) en isolatie (XI)' controlerend voor verschil in leeftijd (X2) (YXI • X 2 )

en (b) similari tei t in soortensamenstelling (Y) en verschil in leeftijd
(X2J, controlerend voor isolatie (XI) (YX2 • Xl) voor alle niet-alluviale
fragmenten in Brabants studiegebied (n 102) (Mantel's correlatie
coëfficiënt) .

Matrix codes: Y = similariteitsmatrix; XI

X2 = leeftijdsmatrix.
geografische afstandsmatrix;

Niet-alluviale bossen

Correlatie
Jaccardy
Simple Matching

-0 .165
-0.202

Significantie
0.001

< 0.001

Correlatie
-0.228

0.075

Significantie
< 0.001

0.08

6.4.3.2 Kempisch studiegebied

1. Alluviale bos fragmenten

In Tabel 6.22 zijn de resultaten weergegeven voor het Kempisch
studiegebied. Soortensamenstelling in de alluviale bosfragmenten is
significant gecorreleerd met afstand in het Kempisch studiegebied, wanneer
similariteitsindices gebruikt worden die afwezige soorten niet mee in
rekening brengen (J en S). Voor leeftijd worden significante verbanden
gevonden met net de andere isolatiematen (SM en SS).

2. Niet-alluviale bosfragmenten

De niet-alluviale bos fragmenten geven voor alle 4 de similariteitsindices
een significant verband met de afstandsmatrix (Tabel 6.22). Dichter bij
elkaar liggende bos fragmenten gelijken dus meer op elkaar qua
soortensamenstelling dan verder gelegen fragmenten. Analoog als bij de
alluviale bos fragmenten worden voor twee isolatiematen (SM en SS)
significante relaties gevonden met leeftijd. Hieruit kunnen we besluiten
dat een klein verschil in leeftijd tussen twee fragmenten een significant
kans geeft op een hogere similariteit in soortensamenstelling. Dit verband
komt enkel tot uiting wanneer de soorten die afwezig zijn in beide
fragmenten, doch die wel voorkomen in het studiegebied, mee in rekening
worden genomen.

Tabe~ 6.22 Verband tussen similariteit in soortensamenstelling enerzijds en
verschil in leeftijd en afstand tussen de fragmenten anderzijds in het
Kempisch studiegebied (Mantel's correlatie coëfficiënt).

Alluviale bossen Il-- _
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Leeftijd Afstand
Correlatie significantie Correlatie Siemificantie

Jaccard -0.008 0.405 -0.256 < 0.001
Sorensen -0.011 0.395 -0.250 < 0.001
Simple Matching -0.187 0.012 -0.049 0.144
Sokal en Sneath I -0.184 0.018 -0.047 0.144

Niet-alluviale bossen
Leeftijd Afstand

Correlatie Significantie Correlatie significantie
Jaccard -0.004 0.471 -0.239 < 0.001
Sorensen -0.005 0.440 -0.237 < 0.001
Simple Matching -0.117 0.033 -0.084 0.023
Sokal en Sneath I -0 .117 0.032 -0.085 0.015

6.4.3.3 Vlaams studiegebied

In tegenstelling tot bij het Brabants studiegebied is in het Vlaams
studiegebied een dominant effect van de leeftijd op de soortensamenstelling
van de bosfragmenten (Tabel 6.23). De afstand tussen 2 fragmenten is ook
nog wel significant wanneer enkel similariteitsmaten berekend worden op
basis van soorten die minstens in één fragment voorkomen. Deze komen dus
blijkbaar wel degelijk meer voor in de meest nabij gelegen fragmenten.
Wanneer gemeenschappelijke afwezige soorten mee in rekening worden gebracht
is de correlatie met met isolatie niet langer significant meer. Hieruit mag
besloten worden dat de afwezigheid van soorten hoofdzakelijk bepaald wordt
door andere factoren dan isolatie.

Tabe~ 6.23 Verband tussen similariteit in soortensamenstelling enerzijds en
verschil in leeftijd en afstand tussen de fragmenten anderzijds in het
Vlaams studiegebied (n = 168) (Mantel's correlatie coëfficiënt).

Leeftijd Afstand
Correlatie Significantie Correlatie Significantie

Jaccard -0.101 < 0.001 -0.132 < 0.001
Sorensen -0.095 0.002 -0.127 0.003
Simple Matching -0.252 < 0.001 -0.003 0.406
Sokal en Sneath I -0.249 < 0.001 -0.004 0.440

6.4.4 Discussie

De resultaten geven duidelijk aan dat Mantel-testen, oorspronkelijk
ontwikkeld om genetische verwantschappen te detecteren, eveneens geschikt
zijn om patronen in ecologische data aan te tonen. In het bijzonder wanneer
we uitspraken willen doen op een wetenschappelijke basis met betrekking tot
effecten van isolatie voor een integraal gebied blijkt deze test zeer
geschikt.

De resultaten geven duidelijk aan dat de soortensamenstelling van
bosplanten in fragmenten significant beïnvloed wordt door de onderlinge
afstand tussen de verschillende fragmenten. Uitgaande van de
veronderstelling dat isolatie de soortensamenstelling beïnvloedt doordat
het voorkomen van soorten met beperkte verbreidingsmogelijkheden verhinderd
wordt in bos fragmenten op relatief grote afstanden van elkaar, geeft dit
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aan dat isolatie wel degelijk een sterke invloed uitoefent op de
soortensamenstelling van deze bos fragmenten. Dit bevestigd eerdere
bevindingen van Kadmon en Pulliam (1993).

Opmerkelijk zijn wel de verschillen tussen de correlatiecoëfficiënten,
wanneer verschillende similariteitsindices gebruikt worden. Voor het
detecteren van een significant afstandseffect zijn de Jaccard en Sörensen
similariteitsindices het meest geschikt. Deze indices worden berekend
zonder rekening te houden met het aantal soorten die afwezig zijn in de
beide fragmenten. Het aantal aanwezige al dan niet gemeenschappelijke
soorten is dus op het eerste zicht een gevolg van de onderlinge afstand
tussen de fragmenten.

Wanneer we kijken naar het effect van leeftijd op de verschillende
similariteitsmaten dan zijn vooral de Simple Matching en Sokal en Sneath I
indices significant. Dit zijn net de similariteitsmaten waar de
gemeenschappelijke afwezige soorten in gebruikt zijn. Het aantal soorten
die in beide fragmenten afwezig is, moet met andere woorden in de eerste
plaats gerelateerd zijn aan het verschil in leeftijd.

Uitgezonderd bij de niet-alluviale bossen in het Brabants studiegebied
verandert, het al dan niet dubbel wegen van gemeenschappelijke soorten,
weinig aan de bekomen correlatie. Dit is mogelijk het gevolg van het feit
dat gemeenschappelijke soorten hoofdzakelijk zeer algemene soorten zijn.
Deze zijn vaak niet enkel gemeenschappelijk tussen de respectievelijke twee
bos fragmenten waarvoor de similariteit berekend wordt, maar eveneens tussen
alle bos fragment, waardoor het effect over gans het studiegebied niet meer
merkbaar is. Deze soorten zijn daarenboven vaak ook de minst
standplaatsselectieve soorten waardoor ze relatief weinig variatie vertonen
met betrekking tot isolatie.

Wanneer de soortensamenstelling in een bepaald studiegebied sterk bepaald
wordt door één bepaald proces, dan geven alle similariteitsmaten eenzelfde
significantie aan. Zo is de soortensamenstelling van de alluviale
fragmenten in het Brabants studiegebied sterk bepaald door de omliggende
bos fragmenten en is er bijgevolg een sterk afstandseffect. Daarentegen is
de soortensamenstelling in het Vlaams studiegebied veel minder gerelateerd
aan de omliggende fragmenten. Voor deze fragmenten is het verschil in
leeftijd daarentegen significant gerelateerd met de similariteit in
soortensamenstelling.
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6.5 Effecten van habitatkwaliteit en isolatie op de
kolonisatieprocessen van individuele
bosplantensoorten in recente bossen.

6.5.1 Inleiding

Twee duidelijk verschillende hypotheses kunnen geformuleerd worden om de
verspreidingspatronen van individuele plantensoorten te verklaren (Primack
en Miao 1992). De eerste stelt dat zaden van een soort over aanzienlijke
afstanden over het landschap verspreid worden en dat uiteindelijk alle
geschikte lokale habitats zullen gekoloniseerd worden. Deze hypothese
impliceert dat vooral habitatkwaliteit de beperkende factor voor een
efficiënte kolonisatie is, terwijl de invloed van isolatie van minder
belang is. Volgens de alternatieve hypothese worden soorten eerder beperkt
in hun v.oorkomen omdat ze niet in staat blijken te zijn onbezette plaatsen
te bereiken. Dit is dan te wijten aan de beperkte verbreidingscapaciteiten
waarover de meeste organismen beschikken. Dit geldt in het bijzonder voor
bosplanten (Hermy et al. 1999). Daarom kan verwacht worden dat
(her) kolonisatie van thans lege fragmenten afneemt met toenemende isolatie
(Hanski 1994). Verschillende modellen suggereren dat de onderlinge afstand
tussen verschillende bossen de soortensamenstelling sterk beïnvloedt omdat
meer geïsoleerde bossen minder bereikbaar zijn voor soorten met beperkte
verbreidingsmogelijkheden (Hanson et al. 1990, Dunn et al. 1991). Dus
afstand vormt een belangrijke restrictie voor een efficiënte kolonisatie
van veel typische bosplanten.

De meest plausibele verklaring is evenwel een compromis tussen beide
hypothesen: een soort kan zich pas vestigen en handhaven in een bepaald
bos fragment indien de geschikte levensvoorwaarden voor de soort aanwezig
zijn én indien het bosfragment bereikbaar is voor de soort. Matlack (1994)
stelt dat de migratie van individuele soorten in een gefragmenteerd
landschap sterk bepaald wordt door de verbreidingsmogelijkheden van de
soort én de doeltreffendheid waarmee een soort zich vestigt in een nieuw te
koloniseren bos. Dit wordt geïllustreerd door Peterken en Game (1981) die
vonden dat het voorkomen van Mercurialis perennis afneemt met toenemende
isolatiel. Ook bleek dat de vestiging van Mercurialis perennis sterk
afhankelijk is van habitatgeschiktheid, waarbij vestiging gemakkelijker
plaatsvindt op goed gedraineerde, alkalische bodems dan op bodems die ofwel
slecht gedraineerd, ofwel licht zuur ofwel beide zijn. Dat betekent dat
edafische factoren sterk het kolonisatiesucces van individuele soorten
beïnvloeden. Honnay et al. (1999) stellen eveneens dat niet alleen de
verbreidingscapaciteit van de so~rt, maar ook habitatvariabelen een
belangrijke rol spelen in het kolonisatieproces. Dit impliceert dat bij de
studie van kolonisatieprocessen rekenschap moet gegeven worden van de
specifieke eisen van de soort.

De meeste studies hebben zich gericht op migratiepatronen van soorten van
bosplanten van oud bos naar jong bos dat onmiddellijk grenst aan oud bos
(Rackham 1980, Falinski en Canullo 1985, Hughes en Fahey 1988, Dzwonko en

I Onder isolatie wordt verstaan de afstand tot de dichtstbijzijnde lokaliteit waar Mercurialis perennis voorkomt
in een pre-l820 bos.
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Loster 1993, Matlack 1994; Brunet en Von Oheimb 1998; Bossuyt et al. 1999)
en slechts weinig aandacht werd besteed aan de migratie van individuele
soorten tussen geïsoleerde bos fragmenten. Dzwonko (1993) en Grashof-Bokdam
(1997) vonden dat het voorkomen van vooral echte bosplanten beïnvloed wordt
door isolatie, maar in deze studies wordt nergens rekenschap gegeven van de
specifieke eisen van de individuele soorten voor wat betreft
habitatkwaliteit, hoewel deze van essentieel belang zijn indien we wensen
aan te tonen dat een falende kolonisatie het gevolg is van de geringe
verbreidingscapaciteit van de soort of dat deze veroorzaakt wordt door een
geringe habitatkwaliteit. Als het al of niet voorkomen van een soort in
fragmenten die geschikt zijn voor wat betreft habitatkwaliteit, beïnvloed
wordt door isolatie, dan pas kan besloten worden dat een falende
kolonisatie het gevolg is van de verbreidingscapaciteit van de soort en
niet zozeer van habitatkwaliteit. Dit vereist wel dat de geschiktheid van
een fragment voor een bepaalde soort op een eenduidige wijze gedefinieerd
wordt.

Dit hoofdstuk heeft als doelstellingen migratiepatronen van individuele
soorten tussen bos fragmenten na te gaan, daarbij rekening houdend met de
specifieke eisen van de soorten voor wat betreft habitatkwaliteit.

In eerste instantie wensen we na te gaan in welke mate het voorkomen van
een bepaalde soort beperkt wordt door habitatkwaliteit of isolatie en ten
tweede wensen we het voorkomen van een soort te voorspellen op basis van de
reeds vroeger gedefinieerde isolatiematen. Zoals reeds eerder gezegd is het
probleem bij het bestuderen van kolonisatiepatronen van bosplanten dat het
niet d~idelijk is of zaden niet kunnen uitgroeien tot volwassen planten
(vestiging) vanwege het feit dat het fragment (nog) niet geschikt is, of
vanwege het feit dat de zaden het fragment niet kunnen bereiken
(verbreiding) (Grashof-Bokdam 1997). Daarom wordt getracht rekening te
houden met de specifieke eisen van de soort in verband met
habitatkwaliteit. Hiervoor zal een zogenaamd habitatruimtemodel opgesteld
worden, gebaseerd op Ellenbergwaarden en het al of niet alluviaal karakter
van de soort en het bosfragment. Een andere moeilijkheid is het feit dat
alleen afstanden kunnen berekend worden tot mogelijke zaadbronnen, maar dat
het niet bekend is welke de werkelijke zaadbronnen zijn. In dit opzicht is
het gebruik van verschillende isolatie-maten (concentrische versus
lineaire) een mogelijkheid om deze onzekerheden voor een deel uit te
sluiten.

Tenslotte zal ook nagegaan worden of er een significant verschil in
kolonisatiecapaciteit tussen de verschillende verbreidingstypes bestaat en
tussen de verschillende ecologische groepen zoals die werden gedefinieerd
door Tack et al. (1993).

6.5.2 Materiaal en methode

6.5.2.1 Studiegebied (zie hoofdstuk 3)

6.5.2.2 Dataverzameling (zie hoofdstuk 3)
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6.5.2.3 Kolonisatiecapaciteit

Kolonisatiecapaciteit wordt op twee verschillende manieren berekend,
enerzijds als de verhouding van de oppervlakte jonge bos fragmenten waarin
een soort aanwezig is, uitgedrukt als een percentage van de totale
oppervlakte jonge bos fragmenten, tot de oppervlakte oude bos fragmenten
waarin de soort voorkomt, uitgedrukt als percentage van de totale
oppervlakte oude bos fragmenten (Grashof-Bokdam 1997) ; anderzijds als de
verhouding van het aantal jonge bos fragmenten waarin de soort voorkomt,
uitgedrukt als percentage van het totale aantal jonge bos fragmenten, tot
het aantal oude bos fragmenten waarin de soort voorkomt, uitgedrukt als een
percentage van het totale aantal oude bosfragmenten.

Het nadeel van deze maat is dat ze geen maximumwaarde heeft - waarden
groter dan 100 geven weer dat een soort meer voorkomt in jonge
bos fragmenten dan in oude bosfragmenten - en dat het onmogelijk is te
achterhalen of lage kolonisatiecapaciteiten veroorzaakt worden door de
ongeschiktheid van het habitat in de jonge bos fragmenten of eerder het
gevolg zijn van een geïsoleerde ligging.

Om de effecten van habitatkwaliteit op het al of niet voorkomen van een
soort na te gaan, werd een habitatruimtemodel opgesteld op basis van
Ellenbergwaarden en het al of niet alluviaal karakter van de
respectievelijke soorten en bossen en wordt de term kolonisatiesucces
geïntroduceerd (zie verder).

6.5.2.4 Habitat-ruimte-model

Het probleem van het bestuderen van kolonisatiepatronen van bosplanten is
dat het niet altijd duidelijk is of diasporen niet kunnen uitgroeien tot
volwassen planten (= vestiging) vanwege het feit dat het jonge bos fragment
(nog) niet geschikt is of vanwege het feit dat de zaden het fragment niet
kunnen bereiken (Primack en Miao 1992, Hermy 1993, Grashof-Bokdam 1997) .

Om te bepalen of een soort in een bepaald bos fragment kan voorkomen, wordt
geopteerd om gebruik te maken van de ecologische karakteristieken van de
soorten. Hiervoor worden Ellenberg indicator waarden (Ellenberg et al.
1991) gebruikt. Deze bieden autecologische informatie over de respons van
zowat 2000 soorten in Centraal Europa op een reeks van klimatologische en
edafische factoren (Hermy et al. 1999).

Gebruik makend van de factoren licht, bodemvocht, pH en nutriëntenstatus
van de bodem wordt een 4-dimensionele 'habitat-ruimte' gecreëerd (Pärtel et
al. 1996). Er werd geopteerd om voor elke soort de geschiktheid van een
bepaald bos fragment te bepalen aan de hand van het bereik van de
respectievelijke indicatorwaarden van de aanwezige planten binnen dat
fragment, of er wordt met andere woorden voor elk bos fragment op basis van
de minimum- en maximumwaarden van de indicatorwaarden een 4 dimensioneel
hypervolume gecreëerd, dat de geschiktheid van het bosfragment op basis van
de aanwezige soorten weergeeft. Vervolgens wordt het potentiële voorkomen
van elke soort binnen elk bos fragment bepaald door na te gaan of zijn
indicatorwaarden binnen hogervermeld hypervolume vallen. Is dit het geval,
dan kan verondersteld worden dat het bos fragment geschikt is om de soort te
bevatten. Op die manier kan voor elk bos fragment de potentiële
soortensamenstelling bepaald worden.
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Het habitatruimtemodel werd voor zeven soorten in het Brabants studiegebied
getest (zie annex 1). Op basis van deze gegevens kan besloten worden dat de
vooropgestelde methode, binnen bepaalde betrouwbaarheidsintervallen, een
solide basis verschaft voor het voorspellen van het voorkomen van een
bepaalde soort in een bosfragment.

Om de bepaling van potentiële habitats verder te verfijnen, werd een vijfde
parameter aan het model toegevoegd. De achterliggende idee van deze vijfde
parameter is dat bepaalde soorten een grote affiniteit vertonen voor
alluviale bos fragmenten. Daarnaast zijn er soorten die praktisch alleen in
niet-alluviale bos fragmenten voorkomen. Een derde categorie betreft dan
soorten die geen specifieke binding vertonen met één van beide types van
bos en als indifferent kunnen beschouwd worden. Soorten die signifcant
gebonden zijn aan alluviale bossen komen quasi niet voor in niet-alluviale
bossen, en vice versa. Het preferentieel voorkomen van een soort werd

bepaald met ~ - analyse. Het type bos werd op basis van de
soortensamenstelling met TWINSPAN (HilI 1979) bepaald (zie eerder).

6.5.2.5 Isolatiematen

Vervolgens zijn verschillende isolatiematen op soortsniveau berekend tussen
potentieel geschikte recente fragmenten (doelfragmenten) en actueel bezette
oudere bos fragmenten (bronfragmenten) .

Brabants en Kempisch studiegebied

Voor elke soort en voor elk recent bos fragment wordt de kortste afstand tot
een omliggend ouder bosfragment waarin de soort voorkomt (Xl), het
gemiddelde van de afstanden tot de 5 dichtstbij gelegen oudere
bos fragmenten waarin de soort voorkomt binnen een straal van 1000 m (X2) en
het gemiddelde van de afstanden tot alle omliggende oudere bos fragmenten
waarin de soort voorkomt binnen een straal van 1000 m (X3), berekend.
Tevens wordt de oppervlakte oudere bos fragmenten waarin de soort voorkomt
binnen de verschillende buffers (respectievelijk BUF100, BUFSOO en BUF1000)
voor elke soort en voor elk recent bos fragment opgeteld.

Tabe~ 6.24 Afkorting en beschrijving van de verschillende isolatiematen .

•
Iso~atiemaat Beschrijving

xl (m) de kortste afstand van een jong bosfragment tot een omliggend oud
bosfragment waarin de soort voorkomt

x2 (m) het gemiddelde van de afstanden van een jong bosfragment tot de 5
dichtstbij gelegen oude bosfragmenten waarin de soort voorkomt
het gemiddelde van de afstanden van een jong bosfragment tot de

x3 (m) omliggende oude bosfragmenten waarin de soort voorkomt binnen een
straal van duizend meter

BUFlOO (ha)
oppervlakte oude bosfragmenten waarin de soort voorkomt binnen een
buffer van 100 m rond een jong bos fragment

BUF500 (ha)
oppervlakte oude bos fragmenten waarin de soort voorkomt binnen een
buffer van 500 m rond een jong bosfragment

BUFlOOO (ha)
oppervlakte oude bosfragmenten waarin de soort voorkomt binnen een
buffer van 1000 m rond een jong bosfragment

Vlaams studiegebied
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Omwille van de geringere graad van fragmentatie wordt voor het Vlaams
studiegebied de maximale uitgestrektheid waarbinnen isolatie wordt
bestudeerd vastgesteld op 500 m in plaats van op 1000 m in de vorige twee
studiegebieden. Een extra tussenliggende buffer van 200 m wordt voor dit
studiegebied berekend.

Voor elke soort en voor elk recent bos fragment wordt de kortste afstand tot
een omliggend ouder bosfragment waarin de soort voorkomt (Xl), het
gemiddelde van de afstanden tot de 5 dichtstbij gelegen oudere
bosfragmenten waarin de soort voorkomt binnen een straal van 500 m (X2) en
het gemiddelde van de afstanden tot alle omliggende oudere bos fragmenten
waarin de soort voorkomt binnen een straal van 500 m (X3), berekend. Tevens
wordt de oppervlakte oudere bos fragmenten waarin de soort voorkomt binnen
de verschillende buffers (respectievelijk BUF100, BUF200 en BUF500) voor
elke soort en voor elk recent bos fragment opgeteld.

6.5.2.6 Kolonisatiesucces

Omdat de kolonisatiecapaciteit van een soort niets zegt over het aantal
potentiële habitats die door de soort gekoloniseerd werden, wordt het
begrip kolonisatiesucces geïntroduceerd.

Kolonisatiesucces wordt gedefinieerd als de verhouding actueel bezette
jonge bos fragmenten ten opzichte van alle potentieel geschikte jonge
habitats, id est potentieel geschikte onbezette EN actueel bezette jonge
fragmenten, vermenigvuldigd met 100.

Een waarde honderd wil zeggen dat een soort alle mogelijke fragmenten bezet
heeft en dus voor wat betreft kolonisatie zeer succesrijk is, een waarde
gelijk aan nul betekent dat een soort geen enkele potentiële habitat heeft
weten te koloniseren. Een bosfragment wordt een potentieel bos fragment voor
een bepaalde soort genoemd wanneer het aantal restricties voor die soort
kleiner is dan of gelijk aan 1. Dus, alle bosfragmenten die aan 2 of meer
voorwaarden niet voldoen, worden als ongeschikt voor die soort beschouwd.

6.5.2.7 Data-analyse

1. Kruskal-Wallis test

Het verschil in kolonisatiecapaciteit en kolonisatiesucces tussen echte
bosplanten, zoom- en kapvlakteplanten, houtige planten en lianen wordt
statistisch getest met behulp van de Kruskal-Wallis test (Siegel en
Castellan 1988).

Dezelfde test wordt gebruikt om het verschil in kolonisatiecapaciteit en
kolonisatiesucces tussen de verschillende verbreidingsmechanismen na te
gaan.
De Wilcoxon rank-sum test (Siegel en Castellan 1988) wordt gebruikt om na
te gaan of er een significant verschil bestaat tussen echte bosplanten
enerzijds en de overige ecologische groepen sens u Tack et al. (1993)
anderzijds en tussen lange-afstandsverbreiders en korte
afstandsverbreiders.
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Tot slot wordt de Kruskal-Wallis test ook gebruikt om na te gaan of er een
verschil in kolonisatiecapaciteit en -succes bestaat tussen alluviale,
indifferente en niet-alluviale soorten.

Voor alle soorten die in tien of meer bos fragmenten voorkomen
wordt met behulp van de Mann-Whitney U test nagegaan of de jonge
bos fragmenten waarin de soort voorkomt significant minder geïsoleerd zijn
dan kan verwacht worden louter op basis van een toevallige verdeling van de
soorten over de jonge bos fragmenten.

Het resultaat van de test wordt genormaliseerd tot een z-waarde, die de
afwijking van een toevallige verdeling over de fragmenten weergeeft. Hoe
groter de absolute waarde van z, hoe groter de kans dat deze verdeling niet
toevallig is. Indien een soort sterk door isolatie beperkt wordt, kan
verwacht worden dat er een significant verschil bestaat tussen het
gemiddelde van de isolatiematen wanneer een soort voorkomt en wanneer ze
niet voorkomt.

Doordat die standplaatsen die totaal ongeschikt zijn voor een soort uit de
analyse geweerd worden, wordt rekenschap gegeven van edafische factoren die
een mogelijke invloed hebben op het voorkomen van een soort. Op die manier
wordt getracht de invloed van habitatgeschiktheid op het voorkomen van een
soort te minimaliseren.

Logistische regressie

Vervolgens wordt voor deze soorten een logistische regressie (Hosmer en
Lemeshow 1989) uitgevoerd om na te gaan of het voorkomen van een soort
beïnvloed wordt door isolatie. Logistische regressie zoekt een verband
tussen een afhankelijke variabel die binair is en een onafhankelijke
variabel of covariate. Deze laatste kan zowel continu, binair als discreet
zijn. Dit model kan hier gebruikt worden om na te gaan of het wel of niet
voorkomen van een plantensoort (binair) afhankelijk si van één van de
isolatiematen. Significantie wordt bepaald op basis van de likelihood ratio
chi-square test.

De gefitte logistische respons functie ziet er als volgt uit (zie Figuur
6.10 A) :

met b o en bI maximum likelihood schatters van Po en PI' n de gefitte waarde
en X de beschouwde isolatieparameter.

Deze functie kan gelineariseerd worden door het natuurlijk logaritme ervan
te nemen. De functie die op deze manier bekomen wordt, moemt men de gefitte
logit respons functie en ziet er als volgt uit (zie Figuur 6.10 B):

Plots kunnen gemaakt worden die de kans op het voorkomen van een soort
weergeven in functie van een bepaalde isolatie-parameter.

183



r ]

]

]

]

Een belangrijke parameter hierbij is de coëfficiënt bI' Het kan aangetoond
worden (Neter et al. 1996) dat bI kan geschreven worden als:

b, = IOg.(:::J
of nog als:

odds
exp(bJ = 2

odds)

bI wordt de log odds ratio genoemd, exp(bl ) de odds ratio. Deze geeft weer
met welke waarde de odds toenemen voor een toename van X met 1 eenheid.
Vermits nu een toename van 1 eenheid (bijvoorbeeld 1 meter) weinig
betekenis heeft, wordt de odds ratio uitgedrukt als exp(cb1l met c het
verschil van c eenheden (bijvoorbeeld 100 m) .

Een voorbeeld zal dit verduidelijken. In het geval van Anemone nemorosa
wordt een waarde van -.0135 voor bI teruggevonden voor de parameter x2. In
dit geval is de odds ratio gelijk aan exp(-.0135) = .9866. Dat betekent dan
dat de odds met een factor .9866 afnemen voor elke meter verder verwijderd
van het jonge bos.
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Figuur 6.10 P (robabili ty) (A), loge (odds) (B) en odds (C) in functie van de

gemiddeld afstand voor Anemone nemorosa tot de vijf dichtst bijzijnde oude
bosfragmenten waarin de soort voorkomt (Brabants studiegebied).
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Voor c = 100, bijvoorbeeld als we een bos op een gemiddelde afstand van 100
m verwijderd van de 5 dichtsbijzijnde bossen willen vergelijken met een bos
verwijderd op gemiddelde afstand van 200 m, is de odds ratio gelijk aan
exp[100(-.0135)) = .2592. Dat betekent dat de odds met een factor .2592
afgenomen zijn wanneer de afstand toeneemt van 100 naar 200 meter.

2 x 2 Kruistabellen

In een volgende stap wordt nagegaan of soorten al of niet meer voorkomen in
jong bos wanneer dit grenst aan oud bos waarin de soort voorkomt. Hiervoor
worden 2 x 2 kruistabellen opgesteld. Onafhankelijke variabele (X) is de
situatie waarbij het jonge bosfragrnent grenst aan een oud bosfragrnent
waarin de soort voorkomt (1) of waarbij dit geïsoleerd voorkomt in het
landschap (0). Afhankelijke variabele (Y) is aanwezigheid (1) of
afwezigheid (0) van de soort in het jonge bosfragrnent (Tabel 6.25).

Onafhankelijke variabele X

x=] x=o

y =] ePo +P1 ePo
;r(l) - ;r(D) = P- 1+ePo +P1 1+ e 0

Afhankelijke
yvariabele

1 1
y=O 1- ;r(1) = P P 1- ;r(D) = p

1+ e 0+ I 1+e 0

Tabel. 6.25 Waarden van het logistisch regressiemodel in het geval de
onafhankelijke variabele dichotoom is (naar Hosmer en Lemeshow 1989) .

Het kan aangetoond worden dat de odds ratio ~ gelijk is aan:

Deze is een maat van associatie vermits ze weergeeft hoeveel meer
waarschijnlijk het is voor een afhankelijke variabele bij een waarde x = 1
te horen dan bij een waarde x = 0 (Hosmer en Lemeshow 1989). Dus het
logistisch regressiemodel kan gebruikt worden om na te gaan of een soort
meer voorkomt in jong bos wanneer dit grenst aan oud bos dan wanneer het
geïsoleerd voorkomt in het landschap. Bijvoorbeeld, ~ = 2 geeft aan dat een
soort twee keer zoveel voorkomt in jong bos als dit grenst aan oud bos dan
wanneer het niet grenst aan oud bos.
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Statistische analyses werden uitgevoerd met SPSS 10.0.

6.5.3 Resultaten

6.5.3.1 Brabants studiegebied

Tabe~ 6.26 Kolonisa tiecapaci tei t en kolonisa tiesucces voor de soorten in
het Brabants studiegebied.

]

1
J
]

]

]

]

]

. ]

Species

Stellaria media
Hypericum quadrangulum
Scirpus sylvaticus
Torilis japonica
Hypericum dubium
Chaerophyllum ternulum
Cirsium oleraceum
Bryonia dioica
Mercurialis perennis
Alliaria petiolata
Ranunculus ficaria
Epipactis helleborine
Rosa sp.
Melampyrum pratense
Calamagrostis epigejos
Cruciata laevipes
Crataegus monogyna
Sambucus nigra
Lapsana communis
Rubus fruticosus
Rubus caesius
Stachys sylvatica
Campanula trachelium
Vicia sepium
Dryopteris filix-mas
Aj uga reptans
Primula elatior
Corylus avellana
Listera ovata
Stellaria holostea
Ribes rubrum
Ribes uva-crispa
Sedum telephium
Hedera helix
Prunus spinosa
Geum urbanum

Kolonisatie
capaciteit (
816,46
346,99
336,02
310,47
182,90
168,44
144,31
136,35
128,42
122,92
110,03
99,47
97,90
96,50
87,35
82,65
78,84
78,21
75,88
75,45
74,12
73,78
68,08
63,14
62,21
60,76
59,83
59,37
59,34
58,44
57,50
55,64
55,13
44,34
40,62
40,15

Kolonisatie
opp. ) capaciteit (

185,71
247,62
185,71
247,62
206,35
185,71
144,44
92,86
371,43
118,86
103,41
147,73
97,50
928,57
69,64
41,27
79,38
84,17
101,30
84,07
60,23
89,86
46,43
111,43
85,33
95,85
56,06
77,63
37,14
62,60
63,04
71,43
46,43
57,38
82,06
51,23

# )
Kolonisatie
succes
1,25
5,19
17,24
25,32
47,62
34,57
27,27
9,09
3,51
20,00
59,76
44,87
25,00
15,15
3,70
2,50
88,33
79,75
43,37
79,76
15,00
55,56
1,30
3,75
50,75
20,51
19,51
62,96
1,22
38,46
50,68
12,20
1,30
45,24
24,68
28,57
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Rubus idaeus 37,66 50,98 17,28

Cardarnine flexuosa 33,76 61,90 8,06
Viburnum opulus 33,33 45,52 31,65

Arum maculatum 29,77 36,41 12,99
Scrophularia nodosa 29,18 37,86 25,61
Frangula alnus 28,79 52,00 22,22

Deschampsia cespitosa 28,64 37,14 19,18

Cornus sanguinea 28,23 34,82 14,63
Ornithogalum umbellatum 27,29 14,29 1,22
Humulus lupulus 27,21 55,21 15,07

Evonymus europaeus 27,06 61,90 5,13
Adoxa moschatellina 25,74 36,03 16,46

Circaea lutetiana 25,14 22,81 8,54

Sarothamnus scoparius 23,05 50,65 8,82

Ilex aquifolium 22,76 34,39 6,49
Rumex sanguineus 22,63 25,62 4,94

Hieracium sp. 20,67 74,29 2,38
Lamium galeobdolon 20,60 35,37 15,38

Athyrium filix-femina 20,56 28,07 16,46
Milium effusum 18,04 16,88 1,28

Epilobium angust~folium 17,89 32,02 8,62
Lonicera periclymenum 17,58 25,79 22,73
Pteridium aquilinum 16,69 32,02 12,50

Poa nemoralis 16,09 21,10 14,49
Viola reichenb. & V. riviniana 15,90 27,18 7,50

Moehringia trinervia 15,14 27,61 13,58
Carex remota 14,63 17,97 4,29

Potentilla sterilis 14,41 23,21 1,28
Anemone nemorosa 11,22 17,69 11,90

Senecio sylvaticus & viscosus 11,17 23,21 1,72
Polygonatum multiflorum 11,02 16,09 14,86

Dryopteris dilatata 10,54 19,90 11,25

Crataegus laevigata 10,37 17,69 2,56

Senecio ovatus 10,08 29,71 5,00
Holcus mollis 9,71 18,21 14,71

Teucrium scorodonia 9,08 15,92 21,43

Deschampsia flexuosa 8,71 30,95 3,57

Dryopteris carthusiana 8,34 11,32 10,42

Convallaria majalis 4,65 19,21 4,35
Brachypodiumsylvaticum 4,61 11,98 2,63

Oxalis acetosella 3,86 9,77 2,17

Carex pilulifera 1,98 5,80 2,50

Soorten die er nog niet in geslaagd zijn de jonge bossen te koloniseren
Allium ursinum, Blechnum spicant, Calluna vulgaris, Cardarnine arnara, Carex pallescens,
Carex sylvatica, Centaurium erythraea, Crepis paludosa, Digitalis purpurea, Equisetum
sylvaticum, Equisetum telmateia, Festuca gigantea, Fragaria vesca, Hieracium
lachenalii, Hieracium laevigatum & H. sabaudum, Hieracium umbellatum, Hyacinthoides
non-scripta, Hypericum humifusum, Hypericum pulchrum, Ligustrum vulgare, Luzula
multiflora , Luzula pilosa, Lysimachia nemorum, Maianthemum bifolium, Melandrium
dioicum, Melica uniflora, Narcissus pseudonarcissus, Paris quadrifolia, Polygonum
bistorta, Ranunculus auricomus, Ribes nigrum, Scirpus setaceus, Solidago virgaurea,
Vaccinium myrtillus, Vinca minor
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Op basis van de berekende kolonisatiecapaciteitsmaten vinden we dat 34
soorten (30 %) er gedurende de korte kolonisatieperiode niet in geslaagd
zijn de jonge bossen te koloniseren.

Slechts 6 soorten komen voor in meer dan 50 % van alle jonge bosfragmenten.
Het betreft Corylus avellana, Crataegus monogyna, Ranunculus ficaria, Rubus
fruticosus, Sambucus nigra en Stachys sylvatica. Het feit dat dit, met
uitzondering van Ranunculus ficaria, allemaal endozoöchore soorten zijn, is
een eerste indicatie dat soorten van dit verbreidingsmechanisme zich goed
verbreiden. Deze soorten zijn alle ook zeer goed vertegenwoordigd in de 22
geïnventariseerde lineaire elementen (Tabel 3.3), waaruit kan afgeleid
worden dat hun standplaatsvereisten niet strikt beperkt zijn tot
bosecosystemen.

Wanneer echter alle soorten beschouwd worden, kunnen geen verschillen in
kolonisatiecapaciteit en kolonisatiesucces teruggevonden worden tussen de
verschillende verbreidingsmechanismen, maar wel tussen de verschillende
ecologische groepen sensu Tack et al. (1993). Dat betekent dat binnen de
verschillende verbreidingsmechanismen aanzienlijke verschillen voorkomen in
de mate waarin soorten erin slagen jonge bos fragmenten te koloniseren, en
dat deze verschillen eerder samenhangen met de opdeling zoals die door Tack
et al. (1993)" gedefinieerd werd.

Tabe~ 6.27 Verschillen in kolonisatiecapaciteit (opp. en aantal) en
kolonisatiesucces tussen de verschillende verbreidingsmechanismen,
ecologische groepen en tussen soorten die al of niet gebonden zijn aan een
bepaald fysisch systeem in het Brabants studiegebied (Kruskal-Wallis test).

]

]
Kolonisatiecapaciteit
Kolonisatiecapaciteit
Kolonisatiesucces

(opp)
(#)

Verbreidingsmechanismen Ecologische groepen Fysisch systeem
(di = 6) (di = 3) (di = 2)

7.72 ns 13.74 ** 25.44 ***
6.84 ns 17.06 *** 20.14 ***
6.83 ns 17.71 *** 13.38 **

]

J
]

ns niet significant; * 0.05 ~ P > 0.01, ** 0.01 ~ P > 0.001, *** P ~ 0.001

De Mann-Whitney testen bevestigen deze gegevens. Kolonisatiecapaciteit van
echte bosplanten is significant lager dan deze van de overige soorten (Z =
-3.99; P-waarde < 0.001). Er kan geen significant verschil in
kolonisatiecapaciteit gevonden worden tussen lange-afstandsverbreiders en
korte-afstandsverbreiders (Z = 0,74; P-waarde> 0,05). Daarnaast blijken
significante verschillen in kolonisatiecapaciteit en -succes tussen
alluviale, niet-alluviale en indifferente soorten. Vooral niet-alluviale
soorten slagen er niet in de jonge bosfragrnenten te koloniseren.

Tabe~ 6.28 20 meest succesvolle soorten bij de kolonisatie van recente
bosfragmenten (n = 84) in het Brabants studiegebied.

Bij de 20 meest succesvolle soorten bevinden zich slechts vier echte
bosplanten, namelijk Dryopteris filix-mas, Ranunculus ficaria, Scrophularia
nodosa en Stellaria holostea (Tabel 6.28). 11 van de 20 soorten worden
verbreid door dieren, 7 door de wind en 2 door mieren. Dit wijst opnieuw op
het relatief goede kolonisatievermogen van anernochoren en zoöchoren.

J
J
J
]

\Species Verbreiding N Ko~onisatiesucces
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Crataegus monogyna End + orn 53 88,33

Rubus fruticosus End + orn 67 79,76

Sambucus nigra End + orn 63 79,75

corylus avellana End + orn 51 62,96

Ranunculus ficaria Myr 49 59,76

Stachys sylvatica End + orn 45 55,56

Dryopteris filix-mas Ane 34 50,75

Ribes rubrum End + orn 37 50,68

Hypericum dubium & H. maculatum Ane 10 47,62

Hedera helix End + orn 38 45,24

Epipactis helleborine Ane 35 44,87

Lapsana corrununis Ane 36 43,37

Stellaria holostea Myr 30 38,46

Chaerophyllum temulum Ane 28 34,57

Viburnum opulus End + orn 25 31,65

Geum urbanum Epi 24 28,57

Cirsium oleraceum Ane 21 27,27

Scrophularia nodosa Ane 21 25,61

Torilis japonica Epi 20 25,32

Rosa canina End + orn 21 25,00

End + orn endozoöchoor + ornitochoor ; Myr : myrmecochoor ;
Epi : epizoöchoor ; Ane = anemochoor.

Mann-Whitney testen worden samengevat in Tabel 6.29. Uit deze tabel blijkt
dat het voorkomen van vooral echte bosplanten beperkt wordt door isolatie.

Van de 13 echte bosplanten blijkt het voorkomen van 10 soorten (77 %)
afhankelijk van isolatie. Enkel Ranunculus ficaria, Scrophularia nodosa en
Deschampsia cespitosa vertonen geen significant isolatie-effect. Zoom- en
kapvlaktesoorten, houtige planten en lianen zijn beduidend minder gevoelig
voor isolatie: het voorkomen van slechts 8 van de 24 soorten (33 %) wordt
beïnvloed door isolatie.

Opvallend is dat een aantal zeer succesvolle soorten (Rubus fruticosus,
Dryopteris filix-mas, Cirsium oleraceum, Hedera helix, Viburnum opulus,
Geum urbanum en Stellaria holostea) toch een significant isolatie-effect
vertonen. Blijkbaar slagen deze soorten erin op een zeer efficiënte manier
die jonge bosfragmenten te kolonizeren die gelegen zijn binnen een gebied
waar isolatie-effecten voor de soort niet spelen. Zo is Rubus fruticosus
ongevoelig voor isolatie binnen een straal van 900 m, pas wanneer jonge
bos fragmenten verder dan 900 m verwijderd zijn van oude bosfragmenten,
zullen ze niet meer gekoloniseerd worden. Dat betekent dat
isolatiegevoeligheid zoals uitgedrukt door de Wilcoxon z-waarde sterk
schaalgevoelig is : 2 soorten met éénzelfde z-waarde kunnen sterk
verschillen in de afstand die overbrugd moet worden vooraleer een soort er
niet meer in slaagt jonge bosfragmenten te koloniseren.

Tussen verbreidingsmechanismen is het echter moeilijker conclusies te
trekken. Elk verbreidingsmechanisme wordt gekenmerkt door een gelijk aantal
soorten die wel of niet door isolatie beïnvloed worden. Dat betekent dat
verbreidingsmechanisme minder bepalend zijn voor de gevoeligheid voor
isolatie.

Het voorkomen van de meeste soorten in recente bos fragmenten is niet
afhankelijk van de oppervlakte. Partiële correlaties met correctie voor
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oppervlakte is dan ook niet uitgevoerd. Een mogelijke verklaring is dat de
oppervlakte van recente bos fragmenten weinig varieert en dat ze allen zeer
klein zijn.

Isolatie daarentegen is voor heel wat soorten significant gerelateerd met
het verspreidingspatroon. Opvallend is het grote aantal echte bosplanten
(77 %) (sensu Tack et al. 1993) dat isolatiegevoelig is. De andere
ecologische groepen, zijnde zoom- en kapvlakteplanten en houtachtige
planten en lianen, bevatten duidelijk minder isolatiegevoelige soorten,
slechts 33 % van de onderzochte soorten. Tussen verbreidingsmechanismen is
geen verschil merkbaar. Slechts twee soorten zijn gevoelig voor de
oppervlakte van het bos fragment, Dryopteris filix-mas en Epipactis
helleborine. Beide soorten zijn anemochoren en verspreiden sporen.

Tabe~ 6.29 Relaties tussen verspreidingspatronen van individuele soorten en

de verschillende isolatiematen in het Brabants studiegebied. (Mann-Whitney
U test) .

Bosplantensoort Isolatiepararneter
A BUFlOOO BUF500 BUF100 Xl X2 X3

Anemochoor
(e) Athyrium filix-femina $ -0.10 -1. 70 -2.97 ** -3.01 ** -3.62 ** -2.70 ** -2.82 **
(z) Chaerophyllum temulum -1.29 -0.33 -0.69 -0.09 -0.68 -1.37 -1. 44
(z) Cirsium oleraceum -1.19 -1. 37 -1. 51 -2.83 ** -2.72 ** -2.89 ** -2.56 *
(e) Deschampsia cespitosa $-1.38 -0.24 -0.84 -1.55 -1. 35 -0.76 -0.36
(e) Dryopteris filix-mas -2.64** -1. 32 2.97 ** -1. 49 -2.78 ** -3.46 ** -3.96 **
(z) Epipactis helleborine -2.00 * -1.18 -0.30 -1. 49 -0.07 -0.23 -0.51
(1 ) Humulus lupulus -0.97 -3.38 ** -3.79 ** -3.51 ** -2.35 * -1. 64 -0.35
(z) Hypericum dubium -0.78 -2.38 * -2.08 * -0.17 -1. 49 -0.21 -0.83
(e) Poa nemoralis $ -0.90 -3.75 ** -3.82 ** -3.43 ** -2.90 ** -3.72 ** -1. 84
(e) Scrophularia nodosa -0.37 -0.88 -1. 43 -1.95 -2.19 * -2.33 * -2.39 *

Autochoor + barochoor
(e) Primula elatior $ -0.82 -1. 99 * -2.70 ** -3.33 ** -3.43 ** -3.27 ** -2.15 *
Endozoöchoor + ornitochoor
(e) Adoxa moschatellina $ -0.15 -2.52 * -3.43 ** -4.47 ** -4.02 ** -3.08 ** -2.08 *
(e) Arum maculatum $ -0.16 -3.10 ** -3.33 ** -2.86 ** -2.01 * -2.90 ** -2.14 *
(h) Cornus sanguinea $ -0.28 -1. 96 -1. 70 -1. 74 -0.66 -1. 44 -0.86
(h) Corylus avellana $ -0.28 -2.52 * -2.71 ** -1.65 -1. 82 -1. 32 -0.13
(h) Crataegus monogyna -0.80 -0.12 -0.09 -1. 06 -1.06 -0.61 -0.19
(h) Frangula alnus -0.49 -2.58 * -2.42 * -1. 94 -0.45 -0.22 -0.15
(1) Hedera helix -0.66 -4.28 ** -4.33 ** -3.80 ** -3.81 ** -3.17 ** -2.27 *
(1) Lonicera periclymenum $ -0.62 -2.87 ** -3.24 ** -2.20 ** -2.39 * -2.00 * -0.44
(e) Polygonatum multiflorum$ -0.78 -3.13 ** -3.34 ** -2.20 * -2.52 * -2.49 * -0.91
(h) Prunus spinosa -1.30 -0.91 -0.39 -1.67 -0.14 -0.15 -0.78
(h) Ribes rubrum -0.83 -2.08 * -0.97 -1.05 -1. 52 -1.11 -1. 44
(h) Rubus fruticosus collo -1. 30 -3.21 ** -3.84 ** -3.15 ** -3.45 ** -3.80 ** -3.05 **
(z) Rubus idaeus -1. 22 -3.07 ** -3.56 ** -3.69 ** -4.19 ** -3.36 ** -2.36 *
(h) Sambucus nigra -0.27 -0.29 -0.27 -0.76 -0.39 -0.30 -0.54
(z) Stachys sylvatica -0.45 -2.56 * -2.42 * -0.01 -1. 47 -2.44 * -2.57 *
(h) Viburnum opulus -0.34 -2.04 * -2.91 ** -3.14 ** -3.19 ** -2.46 * -2.39 *
Epizoöchoor
(z) Geum urbanum -0.34 -3.59 ** -4.03 ** -3.32 ** -3.68 ** -3.98 ** -3.05 **
(z) Torilis japonica -1. 31 -1. 35 -2.06 * -2.73 ** -2.40 * -1.19 -1.19

Myrmecochoor
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(z) Ajuga reptans -1. 28 -1. 51 -2.18 * -1.88 -1.83 -1. 47 -1.02

(e) Anemone nemorosa $ -0.77 -4.49 ** -4.68 ** -4.16 ** -3.43 ** -4.31 ** -2.08 *

(e) Lamium galeobdolon $ -0.12 -4.44 ** -4.58 ** -3.37 ** -3.09 ** -3.63 ** -2.20 *

(z) Moehringia trinervia -0.76 -2.23 * -1.73 -2.79 ** -2.00 * -2.30 * -0.42

(e) Stellaria holostea -1.10 -2.95 ** -2.65 ** -2.53 * -2.06 * -2.23* -1.30

Niet gespecifieerd
(z) Alliaria petiolata -0.40 -1.51 -1. 43 -1. 36 -0.08 -0.33 -0.46

(z) Lapsana communis -1. 43 -0.04 -1.15 -0.93 -1.15 -1.12 -2.13 *

Vegetatief

(e) Ranunculus ficaria -0.78 -1. 49 -0.41 -2.10 * -0.27 -1.05 -0.06

ns: niet significant; *: 0.01 < P < 0.05; ** 0.001 < P < 0.01; *** P < 0.001
$ Oud-bosplanten naar Hermy 1994 en Honnay et al. (1998).

e: echte bosplant; z: zoom en kapvlakteplant; h: houtachtigen en lianen (Tack et
al. 1993)

In de plantengroep die verbreid wordt door mieren (myrmecochoren) zitten
opvallend veel door isolatie gelimiteerde soorten, enkel Ajuga reptans
vormt een uitzondering, maar deze soort is niet strikt gebonden aan
boshabitat, waardoor mogelijks kolonisatiebronnen over het hoofd werden
gezien.

Bij de Wilcoxon z-waarde moet echter wel opgemerkt worden dat significante
effecten voor isolatie sterk kunnen verschillen. Voor bepaalde soorten
zoals Rubus fruticosus collo wordt slechts een effect vastgesteld voor
afstanden groter dan 900 m, terwijl een soort als Anemone nemorosa
waarschijnlijk reeds effecten van isolatie ondervindt voor afstanden in de
grootte orde van 100 m.

Op basis van de logistische regressies kan voorspeld worden wat de kans is
dat een recent bosfragrnent gekoloniseerd zal worden door een bepaalde
plantensoort in functie van de respectievelijke isolatiematen. Hierbij
dient evenwel rekening gehouden te worden met de periode waarover
kolonisatie kan p~aatsgevonden hebben. In dit onderzoek zijn de recente
bos fragmenten maximaal 35 jaar oud waardoor dit tevens de periode is
waarvoor de bekomen resultaten relevant zijn. Het is logisch dat een
langere kolonisatieperiode hogere kolonisatiekansen zal geven. Temporele
en ruimtelijke isolatie zijn dus complementair en kunnen elkaar binnen
bepaalde grenzen wel compenseren.

Van de 37 onderzochte soorten zijn er 20 waarvoor de kans significant
afneemt dat de soort in een recent bosfragrnent wordt aangetroffen als de
afstand tot een bezet ouder bosfragrnenten (xl) toeneemt van 0 tot 1000 m
(Tabel 6.30). 11 van de 20 soorten behoren tot de ecologische groep van de
echte bosplanten (sensu Tack et al. 1993). Dit is 86 % van het totaal
aantal echte bosplanten dat hier onderzocht is.
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Tabe~ 6.30 Vergelijkingen en significanties afgeleid met logistische regressies (Hosmer en Lemeshow 1989) tussen de
verschillende isolatiematen en de soorten die meer dan tien keer voorkomen in de recente bosfragmenten in het
Brabants studiegebied (enkel significante soorten zijn weergegeven).

Bosp1antensoort Iso1atiemaat

x = Xl X2 x = BUF500 'l Dispersa1 type

(e) Adoxa moschatellina $ -0.032 - 0.016 x 20.25 *** -2.082 + 0.116 x 7.13 ** End / orn
(z) Ajuga reptans ns -1.679 + 0.110 x 4.08 * Myr

(e) Anemone nemorosa $ -0.783 - 0.016 x 14.56 ** * -3.969 + 0.266 x 23.79 *** Myr
(e) Arum maculatum $ -0.763 - 0.004 x 6.02 * -2.492 + 0.142 x 7.35 *** End / orn

(e) Athyrium filix-femina $ -0.447 - 0.014 x 17 .29 *** -2.195 + 0.098 x 4.15 * Ane
(z) Cirsium oleraceum 0.218 - 0.008 x 7.82 ** ns Ane
(h) Corylus avellana $ ns 0.0476 + 0.097 x 5.06 * End / orn
(e) Dryopteris filix-mas 0.668 - 0.003 x 10.19 ** -0.541 + 0.155 x 6.31 * Ane
(z) Geum urbanum -0.001 - 0.005 x 15.10 *** -1. 456 + 0.123 x 8.40 ** Epi
(1) Hedera helix 0.552 - 0.003 x 16.06 *** -0.936 + 0.155 x 13.61 *** End / orn
(1) Humulus lupulus -0.559 - 0.003 x 4.56 * -2.656 + 0.212 x 17.05 *** Ane
(e) Lamium galeobdolon $ -0.258 - 0.008 x 14.22 *** -2.946 + 0.195 x 16.20 *** Myr
(1) Lonicera periclymenum -0.323 - 0.007 x 8.50 ** -2.138 + 0.145 x 7.85 ** End / orn
(z) Moehringia trinervia ns -2.471 + 0.114 x 5.52 * Myr
(e) Poa nemoralis $ -0.747 - 0.008 x 11. 25 *** -2.923 + 0.188 x 11. 61 *** Ane

(e) Polygonatum multiflorum $ -0.925 - 0.007 x 9.03 ** -2.723 + 0.137 x 7.82 ** End / orn
(e) Primula elatior $ -0.458 - 0.005 x 11. 89 *** -1.791 + 0.090 x 4.14 * Aut / bar
(z) Rubus idaeus -0.047 - 0.017 x 22.44 *** -2.471 + 0.202 x 9.81** End / orn
(e) Scrophularia nodosa -0.494 - 0.003 x 7.09 ** ns Ane
(z) Stachys sylvatica 0.686 - 0,002 x 4.12 * ns End / orn
(e) Stellaria holostea -0.043 - 0.002 x 5.09 * -0.917 + 0,086 x 4.99 * Myr
(z) Torilis japonica 0.163 - 0.002 x 4.94 * ns Epi

(h) Viburnum opulus -0.025 - 0.004 x 11.35 *** ns End / orn

$ Oud-bosplanten naar Honnay et al. (1998) en Hermy (1994).

ns niet significant; * 0.05 ~ P > 0.01, ** 0.01 ~ P > 0.001, *** PS 0.001.
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De concentrische isolatiematen bevestigen in grote lijnen de eerder
besproken resultaten. Voor individuele soorten worden soms wel
verschillende significanties bekomen.

Wanneer geen bezet ouder bos in een buffer van 100 m voorkomt, is de kans
dat Adoxa mosschatellina, Anemone nemorosa, Polygonatum multiflorum en
Lamium galeobdolon worden aangetroffen eveneens quasi onbestaand, wat
bevestigt dat voor deze soorten afstanden van 100 m doorheen agrarisch
gebied, binnen een tijdspanne van 35 jaar als onoverbrugbaar kunnen
beschouwd worden.

Binnen de verschillende verbreidingsmechanismen is moeilijker een
eenduidige lijn te trekken. Voor de groep van de myrmecochoren is de
relatie tussen verbreidingsmechanisme en isolatie het duidelijkst. Planten
die door mieren worden verbreid zijn sterk afstandsgelirniteerd. Dit werd in
het verleden reeds aangetoond en wordt hier bevestigd. Voor de groep van de
endozoöchoren en ornitochoren is er enerzijds een deel van de soorten
totaal niet gerelateerd met isolatie, maar anderzijds is er ook een groep
die met alle isolatiematen gerelateerd is. De eerste groep bevat vooral
houtachtige soorten waarvan de zaden in bessen zitten. Het gaat hier om
Crataegus monogyna, Frangula alnus, Prunus spinosa, Ribes rubrum en
Sambucus nigra. Het voorkomen van deze soorten is echter niet strikt
beperkt tot bossen in het studiegebied. Verschillende van deze struiken
werden tevens regelmatig aangetroffen in een steekproef van 22 lineaire
elementen (Tabel 3.3). Ze verschillen van bessendragende kruidachtige
soorten, die wel isolatiegevoelig zijn, door de grote hoeveelheid zaden en
de gemakkelijkere trefkans voor verbreiders. Twee andere houtachtige
soorten, Corylus avellana en Cornus sanguinea, tonen enkel voor de
concentrische isolatiematen een effect. Dit zou willen zeggen dat deze
soorten niet zozeer beperkt zijn door de te overbruggen afstand, maar wel
door de hoeveelheid omliggend ouder bos waarin de soort voorkomt. Op basis
van de lijst oud-bosplanten (Hermy 1994, Honnay et al. 1998) kan vermoed
worden dat deze soorten sterk gerelateerd zijn aan oude bossen en daarom
ook gevoelig zijn aan de hoeveelheid ouder bos in de respectievelijke
buffers. Bij nader toezien werd Corylus avellana echter in 17 van de 22
gekarteerde lineaire elementen aangetroffen, zodat deze hypothese ook niet
bevredigend is. Tenslotte is binnen de groep van windverbreiders de meeste
variatie aanwezig. Meer informatie over soortspecifieke verbreiding en het
respectievelijke gedrag van de vectoren is absoluut noodzakelijk om de
relaties causaal te verklaren.
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Figuur 6.11 Kolonisatiekansen voor de respectievelijke soorten in functie
van de afstand tot het dichtst bijzijnde bezet ouder bosfragment.

] Tenslotte is in een laatste analyse nagegaan of er een verschil in
kolonisatiekans is tussen geïsoleerd liggende recente bos fragmenten en
recente bos fragmenten grenzend aan ouder bos. Voor 16 soorten van de 37
onderzochte soorten werd een significant verschil vastgesteld (Tabel 6.31).
In afnemende volgorde zijn Rubus idaeus, Adoxa moschatellina, Anemone
nemorosa, Athyrium filix-femina, Primula elatior en Poa nemoralis de
uitschieters. De eerste drie soorten kan men zelfs 15 maal meer verwachten
indien het recent bos fragment grenst aan een ouder bos. Dit lij kt op het
eerste zicht niet spectaculair, maar wanneer rekening wordt gehouden met de
lage frequentie van deze soorten in recente bossen zijn deze verschillen
zeer indrukwekkend en kan gesteld worden dat voor deze soorten zeer
uitzonderlij k migratie plaatsvindt doorheen of over habi tats andere dan
boshabitat.
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Tabe~ 6.31 Verschillen in kans dat de soort voorkomt in recente
bosfragmenten aangrenzend aan en gelsoleerd van ouder bos in het Brabants
studiegebied. Parameters afgeleid uit logistische regressie op basis van 2
x 2 kruistabellen (Hosmer en Lemeshow 1989) (enkel significante soorten

zijn weergegeven).

Species
Anemochoor
Athyrium filix-femina $

Humulus 1upu1us
Poa nemoralis $

Autochoor + barochoor
Primula e1atior $

Endozoöchoor + ornitochoor
Adoxa moschatellina $

Corylus avel1ana $
Hedera helix
Polygonatum multif10rum $

Rubus fruticosus collo
Rubus idaeus
Viburnum opu1us
Epizoöchoor
Geum urbanum
Myrmecochoor
Ajuga reptans
Anemone nemorosa $

Lamium ga1eobolon $

Moehringia trinervia

bI

2,16 ***

1,91**

2,09 **

2,11 **

2,72 ***
1,09 *
1,5 **
1,65 *

1,77 **
2,99 ***

1,21 *

1,69 * *

1,48 *
2,72 ***
1,92 **
1,84 **

exp(bl)

8,65

6,75
8,07

8,53

15,18

2,98

4,50

5,19

5,88
19,95

3,36

5,44

4,37

15,20

6,80

6,30

$ Oud-bosp1anten naar Hermy (1994) en Honnay et al. (1998).
ns niet significant; * 0.05 ~ P > 0.01, ** 0.01 ~ P > 0.001, *** P 5 0.001.

Voor soorten die er niet in geslaagd z1Jn recente bosfragmenten te
koloniseren kan niet met zekerheid vastgesteld worden of habitatkwaliteit
dan wel isolatie de oorzaak van hun afwezigheid is. Enerzijds betreft het
soorten die zeer zeldzaam zijn over het ganse studiegebied en anderzijds
betreft het typische soorten van niet-alluviale bossen, zoals Carex
pilulifera, Maianthemum bifolium, Blechnum spicant, Digitalis purpurea,
Luzula pilosa en Luzula multiflora. Voor deze soorten werd de geschiktheid
van de recente bos fragmenten nagegaan op basis van het habitatruimtemodel
(Tabel 6.32).

Op basis van het habitat ruimtemodel blijkt dat zelfs voor deze soorten toch
geschikte habitats te vinden zijn bij de recente bosfragmenten. Alhoewel
het afwezig zijn van zowat alle typische bosplanten van het niet-alluviale
bostype opvallend is kan dit toch wijzen in de richting van een .
gelimiteerde verbreiding te wijten aan te sterke isolatie. Grashof-Bokdam
(1997) kwam ook tot de conclusie dat soorten als Convallaria majalis,
Maianthemum bifolium, Vaccinium myrtillus en Pteridium aquilinum er niet in
slaagden om jonge bos fragmenten op voormalig cultuurland te koloniseren.
Blijkbaar hebben soorten van drogere, voedselarmere standplaatsen meer
moeilijkheden om recente bosfragmenten te koloniseren dan soorten van
vochtige, voedselrijkere standplaatsen.
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l'abe~ 6.32 Geschiktheid van groeiplaatsen en kolonisatiecapaciteit voor
soorten met laag koloniserend vermogen.

Species Geschiktheid Ko1onisatiecapaciteit

R = ° R = 1

BIechnum spi cant 6 4 °Calluna vulgaris ° ° °Carex palleseens 9 26 °Carex pilulifera 9 21 °Digitalis pur,purea 12 28 °Hieracium lachenalii 2 22 °Hieracium laevigatum/H. sabaudum 1 8 °Hypericum humifusum 9 25 °HypericUJn pulchrUJn 2 24 °Luzula multiflora 9 31 °Luzula pilosa 5 17 0
Maianthemum bifolium 7 21 0

Narcissus pseudonarcissus 10 27 0
Scir,pus setaceus 0 9 0
Vaccinium myrtillus 7 4 °Oxalis acetoselia 1 13 3,86
Teucrium scorodonia 6 5 9,08

Holcus mol lis 7 4 9,71
pteridium aquilinum 9 21 16,69

Cytisus scoparius 6 13 23,05

R aantal beperkingen op basis van het habitatruimtemodel voor wat betreft
geschiktheid op basis van Ellenbergwaarden.

Kolonisat~ecapaciteit = Opp. recent bos bezet door een soort t.o.v. totale opp. recent bos (f)

totale opp. ouder bos

6.5.3.2 Kempisch studiegebied

De waarden voor de kolonisatiecapaciteit en het kolonisatiesucces voor de
89 verschillende plantensoorten uit de lijst van Tack et al. (1993) die in
het gebied voorkomen, zijn weergegeven in Tabel 6.33. Een ontbrekende
waarde voor kolonisatiecapaciteit wil zeggen dat de soort in geen enkel oud
bos fragment voorkomt en de waarde voor deze maat dus niet kan berekend
worden.

l'abe~ 6.33 Kolonisatiecapaciteit en kolonisatiesucces voor de bosplanten in
het Kempisch studiegebied

s

J

]

Soort

Ribes uva-crispa
Cirsium oleraceum
Festuca gigantea
Hypericum dubium
Sambucus nigra

Ko1onisatie
capaciteit (#)

425,84

298,09
298,09

234,21

150,40

Ko1onisatie
capaciteit (opp)

937,58
1344,86

826,86

732,67
106,72

Ko1onisatie
succes

4,93

5,65

8,09
44,00

82,18
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Crataegus monogyna 149,04 333,42 8,97

Humulus lupulus 145,01 94,54 70,00

Silene dioica 141,95 1300,48 52,63

Rubus idaeus 136,27 236,55 8,04

Carex elonga ta 133,83 657,71 20,56

Ranunculus ficaria 132,31 71,40 69,05

Cornus sanguinea 127,75 1816,68 1,47

Brachypodium sylvaticum 110,72 573,23 8,67

Ribes nigrum 106,46 419,73 18,69

Adoxa moschatellina 105,13 64,67 62,20

Corylus avellana 104,73 64,21 45,73

Viola riviniana / reichenbachiana 97,33 320,85 8,84

Rubus fruticosus collo 89,52 89,94 88,52

Osmunda regalis 85,17 164,70 2,03

Viburnum opulus 82,87 56,54 56,69

Hedera helix 81,97 57,89 40,10

Solanum dulcamara 80,30 69,82 32,67

Polygonatum multiflorum 73,74 55,07 39,01

Ribes rubrum 73,19 45,13 31,79
Moehringia trinervia 69,88 48,68 36,36
Scrophularia nodosa 67,55 32,64 25,99
Frangula alnus 66,59 61,34 45,50
pteridium aquilinum 66,54 43,19 36,23
Anemone nemorosa 66,08 32,46 21,74
Cardamine flexuosa 66,08 37,69 23,94
Epipactis helleborine 63,88 359,60 4,88
Carex remota 62,54 35,34 30,72
Athyr~um filix-femina 62,46 34,73 28,95
Holcus mollis 61,37 47,91 57,65
Dryopteris carthusiana 57,06 58,07 42,95
Carex pilulifera 56,78 112,44 2,47
Lonicera periclymenum 56,78 56,25 65,06
Dryopteris dilatata 51,93 62,78 50,25
Aj uga reptans 47,50 22,46 15,93
Epilobium angustifolium 44,05 41,94 54,55
Geum urbanum 44,05 33,77 15,96
Polypodium vulgare 42,58 304,55 4,00
Primula elatior 42,58 19,06 17,19
Prunus spinosa 42,58 160,81 3,39
Populus tremula 41,01 24,77 12,75
Ranunculus auricomus 40,34 22,62 13,95
Dryopteris filix-mas 39,31 22,67 12,90
Deschampsia cespitosa 38,18 22,49 14,86
Ceratocapnos claviculata 35,93 29,70 17,31
Lapsana communis 34,84 16,54 8,87
Teucrium scorodonia 32,50 20,15 39,73
Deschampsia flexuosa 30,75 35,19 24,88
Poa nemoralis 30,42 17,73 8,02
Circaea lutetiana 26,61 17,48 11,90
Ilex aquifolium 25,98 29,12 19,57
Hieracium sp. 24,07 15,31 22,03
Stachys sylvatica 24,07 12,98 10,32
Convallaria majalis 20,56 16,39 8,28
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Maianthemum bifolium
Digitalis pUIpurea
Blechnum spi cant
Calamagrostis canescens
Lamium galeobdolon
Calluna vulgaris
Chrysospleni um al ternifoli um
Oxalis acetoselia
Luzula pilosa
Vaccinium myrtillus
Stellaria holostea
Milium effusum
Sedum telephium
Vinca minor
Alliaria petiolata
Calamagrostis epigeios
Chaerophyllwn temulum
Crepis paludosa
Euonymus europaeus
Galiwn odorata
Ligustrum vulgare
Myrica gale
Ornithogalum umbellatum
Polygonwn bistorta
Thelypteris palustris

20,17
18,93

17,03
10,65

9,26
5,32

4,73

4,48
4,26

2,94

2,13
0,00

0,00
0,00

19,07

23,30

20,46
4,19

4,47

0,82
1,10

1,85
6,63

1,43

0,61

0,00

0,00

0,00

12,33

15,29

1,68
2,73

3,11

100,00

1,09

1,10
1,23

2,35

0,50

0,00

0,00

0,00

0,54
1,46

0,99
1,57

0,52

0,55
1,37

1,16

5,51

1,52
0,51

J
]

J

Slechts weinig soorten die voorkomen in oude bossen komen niet voor in de
jonge bossen. Het omgekeerde daarentegen, soorten die wel in jonge
bos fragmenten voorkomen, maar niet in oude, komt wel frequenter voor. Dit
geldt namelijk voor 11 van de 89 soorten. Dit zijn echter soorten die met
een zeer lage frequentie voorkomen in het studiegebied en de resultaten
dienen dan ook eerder als onregelmatigheden geïnterpreteerd te worden, te
wijten aan de lage frequentie oude bosfragrnenten.

De 20 meest succesvolle soorten op basis van kolonisatiesucces zlJn
weergegeven in (Tabel 6.34). Dit zijn alle lange afstandsverbreiders,
namelijk anemochoren of endo-en epizoöchoren. De enige uitzondering is
Ranunculus ficaria, een soort die zich echter goed vegetatief voortplant en
waarschijnlijk hierdoor vlot recente bossen koloniseert. De enige soort die
erin geslaagd is alle mogelijke habitats in te nemen is Calluna vulgaris.
Dit kan verklaard worden door het feit dat deze soort extreme waarden heeft
voor pH en nutriëntenstatus vergeleken met de andere voorkomende soorten.
Deze waarden vallen buiten die van alle anderen, zodat enkel de
bosfragrnenten waarin Calluna vulgaris voorkomt als geschikt zullen
beschouwd worden. Dit valt ook al te zien aan de waarden voor
kolonisatiecapaciteit, die eerder aan de lage kant zijn.

Tabel. 6.34 De 20 meest succesvolle soorten bij de kolonisatie van recente
bosfragmenten in het Kempisch studiegebied met hun verbreidingsmechanisme,
frequentie in recente bosfragmenten en kolonisatiesucces.

,]

J
,1
J

1

Species
Calluna vulgaris $
Rubus fruticosus collo
Sambucus nigra

Verbreiding

Ane
End / orn
End / orn

N Ko~onisatiesucces

100
88.5
71.5
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Humulus lupulus Ane 70

Ranunculus ficaria Vegetatief 69

Lonicera periclymenum End I orn 65.1

Adoxa moschatellina End I orn 62.2

Holcus mol lis Epi 57.6

Viburnum opulus End lom 56.7

Epilobium angustifolium Ane 54.5

Silene dioica Ane 52.6

Dryopteris dilatata Ane 50.3

Corylus avellana End I orn 45.7

Frangula alnus End I orn 45.5

Hypericum dubium Ane 44

Dryoptheris carthusiana Ane 42.9

Hedera helix End lom 40.1

Teucrium scorodonia ? 39.7

Polygonatum multiflorum End lom 39.0

Moehringia trinervia Myrrn 36.4

Ane: anemochoori end / orn: endozoöchoor / ornithochoori epi: epizoöchoori
myrm: myrmecochoor.

Het verschil tussen de verbreidingsmechanismen komt ook statistisch tot
uiting in de Mann-Whitney test waarin kolonisatiecapaciteit en -succes
vergeleken worden tussen lange en korte afstandsverbreiders. Dit verschil
is het minst significant voor kolonisatiesucces (z = -2,276; P 0,023).
Voor kolonisatiecapaciteit zijn deze waarden significanter (#: z = -2,607;
P = 0,008; opp: z = -2,792; P = 0,005).

Als alle verbreidingsmechanismen afzonderlijk met elkaar vergeleken worden
op basis van een Kruskal-Wallis test, kan een significant verschil gevonden
worden voor de kolonisatiecapaciteit, maar niet voor kolonisatiesucces
(Tabel 6.35).

Tabe~ 6.35 Verschillen in kplonisatiecapaciteit (opp. en aantal) en

kolonisatiesucces tussen de verschillende verbreidingsmechanismen,
ecologische groepen en tussen soorten die al of niet gebonden zijn aan een
bepaald fysisch systeem in het Kempisch studiegebied (Kruskal-Wallis test).

Kolonisatiecapaciteit
Kolonisatiecapaciteit
Kolonisatiesucces

(opp)
(i)

Verbreidingsmechanismen Ecologische
(df = 6) (df = 2)

12.594 * 14.787 ***
12.653 * 15.826 ***
6.274 ns 8.751 *

groepen Fysisch systeem
(df = 2)

6.388 *
14.712 ***
27.157 ***

ns niet significant; * 0.05 ~ P > 0.01, ** 0.01 ~ P > 0.001, *** P ~ 0.001

Als de verschillende ecologische groepen vergeleken worden naar
kolonisatie, lijken het vooral de houtige planten en lianen te zijn die het
meest succesvol zijn. Ondanks het feit dat echte bosplanten als slecht
koloniserende soorten worden beschouwd zijn 5 van de 20 meest succesvolle
soorten echte bosplanten. Op basis van een Mann Whitney test kan geen
significant verschil gevonden worden tussen kolonisatiesucces van echte
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bosplanten en de overige ecologische groepen. Voor kolonisatiecapaciteit is
dit verschil er wel (#: z = -2,892; P = 0,004; opp: z = -2,913; P = 0,004).

Als de drie ecologische groepen afzonderlijk met elkaar vergeleken worden,
is er op basis van een Kruskal-Wallis test voor de 3 maten een verschil
vast te stellen. De houtige planten en lianen zijn het meest succesvol.
Tussen alluviale, niet-alluviale en indifferente soorten is er eveneens een
verschil. De niet-alluviale soorten blijken de slechtst koloniserende
soorten te zijn.

Tabel 6.36 geeft de resultaten van de Mann Whitney test weer. Hieruit
blijkt dat de anemochore soorten het minst beïnvloed worden door isolatie
en de myrmecochoren het meest. Dit duidt weer op een verschil in
isolatiegevoeligheid tussen de lange en korte afstandsverbreiders. Voor de
ecologische groepen is dit verschil minder duidelijk. Wel lijken de
houtachtige planten en lianen iets minder door isolatie beïnvloed te worden
dan de echte bosplanten en de zoom- en kapvlakteplanten. Verhoudingsgewijs
vertonen evenveel soorten van beide groepen een significante gevoeligheid
voor isolatie (66 %). Ook enkele soorten die op basis van kolonisatiesucces
als zeer goed koloniserend kunnen beschouwd worden, vertonen soms nog een
isolatie-effect, zoals Rubus fruticosus coli., Lonicera periclymenum en in
mindere mate Sambucus nigra. Algemeen zijn de meeste succesvolle soorten
echter weinig gevoelig voor isolatie.

Tabe~ 6.36 Relaties tussen verspreidingspatronen van individuele soorten en
de verschillende isolatiematen in het Kempisch studiegebied. (Mann-Whitney
U test) .

Bosplantensoort Isolatiemaat
Xl X2 BUF100 BUF500 BUFlOOO

Anemochoor
Athyrium filix-femina $ 1. 45 0.92 0.77 1. 45
Cardamine flexuosa 3.72 *** 2.04 * 4.76 *** 1. 53 0.06
Digitalis purpurea 1. 67 (* ) 2.79 ** 4.24 *** 1. 51 0.14
Dryopteris carthusiana $ 2.24 * 1. 35 1. 96 * 2.38 * 1.14

Dryopteris dilatata 3.48 *** 2.44 * 3.02 ** 3.53 *** 2.76 **
Dryopteris filix-mas 1. 36 0.39 1. 92 (* ) 1. 20 1. 55
Epilobium angustifolium 1. 60 0.43 0.03 1. 29 2.11 *
Hieracium sp. 0.79 1. 18 0.57 0.55 0.35
Humu1 us lupulus 0.94 0.61 0.14 1. 65 (*) 0.87
Poa nemoralis $ 0.61 0.73 0.05 1. 32
pteridium aquilinum $ 0.01 0.15 1. 43 0.34 0.10
Scrophularia nodosa 0.31 0.12 0.16 0.16
Autochoor + barochoor
Primula elatior $ 3.55 *** 2.31 * 2.51 * 2.33 *
Endozoöchoor + ornitochoor
Adoxa moschatellina $ 2.66 ** 2.22 * 2.01 * 1. 62 1.19
Convallaria majalis $ 0.63 3.11 ** 0.21 0.49
corylus avellana $ 3.70 *** 1.71 (*) 3.85 *** 3.82 ***
Frangula alnus 3.20 ** 3.55 *** 1. 97 * 4.39 *** 3.04 **
Hedera helix 4.23 *** 2.27 * 3.12 ** 2.91 ** 1. 24
Ilex aquifolium 2.31 * 2.10 * 3.80 *** 2.65 ** 1.23
Lonicera periclyrnenum $ 3.60 *** 3.21 ** 2.79 ** 3.28 ** 1. 62
Maianthemum bifolium $ 2.42 * 1. 65 (* ) 2.36 * 2.21 * 1.31
Polygonatum multiflorum $ 2.98 ** 2.22 * 3.18 ** 3.32 *** 1.30
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Ribes nigrum
Ribes rubrum
Rubus fruticosus collo
Rubus idaeus
Sambucus nigra
Solanum dulcamara
Stachys sylvatica
Viburnum opulus
Epizoöchoor
Brachypodium sylvaticum $

Circaea lutetiana $

Deschampsia cespitosa $

Deschampsia flexuosa $
Festuca gigantea
Geum urbanum
Holcus mol lis
Ranunculus auricomus $

Myrmecochoor
Ajuga reptans
Anemone nemorosa $.

Ceratocapnos claviculata
Moehringia trinervia
Viola reichenbachianal
V. rivinia $
Hydrochoor
Carex elonga ta
Carex remo ta

Niet gespecifieerd
Lapsana communis
Teucrium scorodonia $

0.95
1. 62
2.54
0.55
1. 24
0.35
1. 60
1. 46

4.19
4.97
4.12
6.48
2.14
3.39
0.96
4.17

2.46
3.28
4.27
4.17

2.19

1. 41
4.17

0.65
2.70

1.12
0.46

* 3.23

1.11
0.98

***
***
***
*** 6.60

*
***

0.29
***

*
**
*** 2.05
*** 1.82

*

1. 54
***

** 2.72

0.78
1. 07

** 1. 32
0.10
0.59
1.15
0.02
0.84

5.44
8.08
2.44

*** 5.84
0.92
2.75
0.68
0.40

1. 73
2.73

* 4.47
(*) 3.17

1. 24

1. 64
4.00

0.16
** 2.01

1.09
0.42
4. 01
0.19
1.99
0.02
1. 03
1. 50

*** 3.99
*** 4.49
* 3.33
*** 7.66

0.52
** 2.51

0.16
0.92

(*) 1.47

** 2.10
*** 3.80

** 2.94

1. 61

0.05
*** 3 .. 39

1. 28
* 2.96

0.18
0.80

*** 2.19
1.19

* 0.53
0.43
0.31
0.39

*** 3.87
*** 3.75
*** 0.71
*** 5.67

1. 00

* 2.06
0.21
2.07

2.59
* 4.06
*** 3.59

* * 2.07

2.27

0.75
*** 0.58

0.64

** 2.13

*

***
***

***

*

*

**
***
***
*
*

*
Vegetatief
Ranunculus ficaria 1.79

Aantal significante soorten

(* )

27 12

1.40 0.41

23

1.30

22 17

$ Oud-bosplanten naar Hermy (1994) en Honnay et al. (1998).
ns niet significant; * 0.05 ~ P > 0.01, ** 0.01 ~ P > 0.001, *** PS 0.001.

Xl = Afstand tot het dichtst bijzijnde ouder bosfragment waarin de soort voorkomt.
X2 = Gemiddelde afstand tot de 5 dichtst bijzijnde bosfragmenten waarin de soort
voorkomt
BUF100 = Oppervlakte ouder bos waarin de soort voorkomt binnen een buffer van 100 m
BUF500 = Oppervlakte ouder bos waarin de soort voorkomt binnen een buffer van 500 m
BUF1000 = Oppervlakte ouder bos waarin de soort voorkomt binnen een buffer van
1000 m.

Op de 48 onderzochte soorten is het verspreidingspatroon van 27 soorten in
recente bossen significant gecorreleerd met de afstand tot het dichtst
bijzijnde ouder bos waarin de respectievelijke soort voorkomt (Xl). Vooral
de epizoöchoren, auto/barochoren en myrmecochoren zijn gevoelig voor
isolatie.

Een meer kwantitatief beeld van de grootte van de isolatieeffecten wordt
bekomen door per soort een logistische regressie uit te voeren. Aangezien
alle isolatiematen zeer sterk onderling met elkaar gecorreleerd zijn,
worden enkel de regressievergelijkingen weergegeven voor twee isolatiematen
(Xl en BUFSOO) (Tabel 6.37). Met behulp van de logistische regressie kan
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voorspeld worden hoe groot de kans is dat een bepaalde soort een potentieel
geschikt bos fragment kan koloniseren binnen een periode van 55 jaar in
functie van de respectievelijke isolatiematen.

29 op de 48 onderzochte soorten vertonen een significant verband met
isolatie. Ze behoren vooral tot de groep van epizoöchoren en myrmecochoren.
Bijna alle soorten in deze verbreidingsgroepen zijn significant
gecorreleerd met de afstand tot de dichtst bijzijnde populatie. Anemochoren
zijn in het algemeen niet afstandsgevoelig en vertonen geen duidelijke
correlatie met de afstand tot de dichtst bijzijnde bron. Bij de
endozoöchoren en ornitochoren zijn zowel afstandsgevoelige als
onafhankelijke verspreidingspatronen terug te vinden.

In totaal zijn 17 van de 48 soorten niet significant gecorreleerd met
isolatie, noch met de lineaire, noch met de concentrische isolatiematen.
Dit kunnen echter zowel zeer goed als zeer slecht verbreidende soorten
zijn. Indien immers geen variatie zit in de isolatiematen kan ook geen
uitgesproken verband met de aan- of afwezigheid gevonden worden. De meeste
soorten lijken op het eerste zicht goed verbreidende soorten, nl.
endozoöchore en ornitochore houtachtige planten en anemochore soorten.

In dit studiegebied dient echter nog meer dan in het Brabants studiegebied
rekening gehouden te worden met het voorkomen van lineaire elementen (Tabel
3.6). Tal van soorten komen frequent voor in het tussenliggend landschap
wat achteraf gezien voor het onderzoek naar de effecten van fragmentatie
een tekortkoming bleek van dit studiegebied. Analoog met het Brabants
studiegebied zijn houtachtige bessendragende soorten wijdverspreid in de
hout kanten en lineaire elementen. Voor deze soorten is het
verspreidingspatroon waarschijnlijk zeer onvolledig zodat de berekende
isolatiematen niet volledig correct zijn (Corylus avellana, Frangula alnus,
Hedera helix, Lonicera periclymenum, Rubus fruticosus, Sambucus nigra,
Viburnum opulus, Ribes rubrum). Andere twijfelachtige soorten zijn
Epilobium angustifolium, Humulus lupulus, Deschampsia flexuosa en Pteridium
aquilinum.
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Tabe~ 6.37 Vergelijkingen en significanties afgeleid met logistische regressies (Hosmer en Lemeshow 1989) tussen de
verschillende isolatiematen en de soorten die meer dan tien keer voorkomen in de recente bosfragmenten in het
Kempisch studiegebied (enkel de significante soorten zijn weergegeven).

Bosplantensoort x = Xl Significantie x = BUF500 Significantie Verbreiding
(e) Brachypodium sylvaticum $ -0.501-0.004x *** -3.272+0.00007x *** Epi
(e) Circaea lutetiana $ 0.340-0.008x *** -2.525+0.00003x ** Epi
(e) Deschampsia cespitosa $ -0.766-0.003x *** ns Epi
(e) Deschampsia flex uosa $ 0.344-0.005x *** -3. OHO. 00002x *** Epi
(e) Festuca gigantea 1.522-0.001x * Epi
(z) Geum urbanum -0.871-0.002x *** Epi
(e) Ranunculus auricomus $ -0.032-0.001x *** Epi
(e) Adoxa moschatellina $ 0.776-0.001x (* ) End I Orn
(h) Corylus avellana $ 0.511-0.001x *** -0.669-0.00003x *** End I Orn
(h) Frangula alnus 0.315-0.002x ** -0.807+0.00002x *** End I Orn
(1) Hedera helix 0.314-0.001x *** -0.646+0.00002x ** End I Orn
(h) Ilex aquifolium -0.884-0.001x * -1.594+0.00001x (* ) End I Orn
(1) Lonicera periclymenum $ 1.346-0.003x *** O.234+0.00001x ** End I Orn
(e) Maianthemum bifolium $ -1. 269-0. 003x ** ns End I Orn
(e) Polygonatum multiflorum $ 0.043-0.001x ** -0.699+0.00001x * End I Orn
(h) Ribes nigrum ns -1.850+0.00004x (* ) End I Orn
(h) Ribes rubrum -0.375-0.001x * ns End I Orn
(h) Rubus fruticosus coll. 2.755-0.002x ** 1.316+0.00002 *** End I Orn
(h) Sambucus nigra 1. 168-0. 002x (* ) ns End I Orn
(z) Ajuga reptans -1. 038-0. 001x ** ns Myr
(e) Anemone nemorosa $ -O.427-0.002x ** ns Myr
(e) Cera tocapnos clavicula ta -0.075-0.004x *** -2.013+0.00002x *** Myr
(z) Moehringia trinervia O.225-0.003x *** -0.798+0.00001x (* ) Myr

(e) Viola -1.487-0.001x ** Myrreichenbachiana/riviniana $ ns

(e) Athyrium filix-femina $ -0.607-0.001x (* ) ns

(z) Cardamine flexuosa -0.465-0.002x ** ns Ane

(z) Digitalis pur,purea ns -2.052+0.00001x ** Ane

(e) Dryopteris carthusiana $ -O.338-0.002x ** O.987+0.00001x (*) Ane
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(e) Dryopteris dilatata 0.573-0.002x *** -0.444+0.00001x *** Ane

(z) Epilobium angustifolium 0.639-0.001x * ns Ane

(z) Hypericum dubium 1.126-0.001x ** ns Ane

(e) Carex remota -0.240-0.001x *** -1. 304+0.00002 ** Hydr

(e) Primula elatior $ -0.346-0.002x *** ns Aut I Bar

(z) Teucrium scorodonia $ 0.278-0.002 ** -1.192+0.00002x **

$ Oud-bosplanten naar Hermy (1994) en Honnay et al. (1998).
ns niet significant; * 0.1 ~ P > 0.05; * 0.05 ~ P> 0.01, ** 0.01 ~ P > 0.001, *** PS 0.001.
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Tenslotte is nagegaan of soorten significant meer voorkomen in recente
bossen wanneer deze grenzen aan oudere bezette bosfragmenten. Voor 15
soorten wordt gevonden dat ze significant meer voorkomen wanneer ze grenzen
aan een ouder bos waarin de soort voorkomt. Circaea lutetiana heeft zelfs
een waarschijnlijkheid die tot 40 keer groter is wanneer de soort in het
aanpalend ouder bos voorkomt. Andere opvallende soorten zijn Brachypodium
sylvaticum, Cardamine flexuosa, Convallaria majalis en Ceratocapnos
claviculata. Bij de laatstgenoemde soorten zit van elke verbreidingsgroep
een vertegenwoordiger wat er op wijst dat met verbreidingscapaciteit alleen
nog niet alles over isolatiegevoeligheid gezegd is. Zeker op soortsniveau
kan met de huidige informatie inzake verbreiding niet veel met zekerheid
gezegd worden. Deze gegevens dienen dan ook met de nodige voorzichtigheid
geïnterpreteerd te worden.

Tabe~ 6.38 Verschillen in kans dat de soort voorkomt in recente
bosfragmenten aangrenzend aan en geïsoleerd van ouder bos in het Kempisch
studiegebied. Parameters afgeleid uit logistische regressie op basis van 2
x 2 kruistabellen (Hosmer en Lemeshow 1989) (enkel de significante soorten
zijn weergegeven).

Bosplantensoort
Anemochoor
Athyrium filix-femina $

Cardamine flexuosa
Digitalis purpurea
Dryopteris dilatata
Autochoor + barochoor
Primula elatior $

Endozoöchoor + ornitochoor
Convallaria majalis $

Hedera helix
Ilex aquifolium
Lonicera periclymenum
Epizoöchoor
Brachypodium sylvaticum $

Circaea lutetiana $

Deschampsia cespitosa $

Deschampsia flexuosa $

Myrmecochoor
Aj uga reptans
Ceratocapnos claviculata
Moehringia trinervia

Niet gespecifieerd
Teucrium scorodonia
Hydrochoor
Carex remota

b1

1.92*
2.87***
2.14**
1.55**

2.11 **

2.63**
1. 53*
1.75**
0.85 (*)

3.21*
3.69**
1.74**

1.83***

1.37*
2.67**

0.87 (*)

1.27(*)

1.42 *

exp (b1)

6.80
17.62
8.53
4.70

4.14

13.81
4.62

5.75
2.35

24.72
40.00
5.67
6.21

3.92
14.43
2.38

3.56

4.14

$ Oud-bosplanten naar Hermy (1994) en Honnay et al. (1998).
(*) 0.1 ~ P > 0.05, * 0.05 ~ P > 0.01, ** 0.01 ~ P > 0.001, *** P $ 0.001.
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Op basis van de resultaten kan vastgesteld worden dat verspreidingspatronen
van bosplanten sterk beïnvloed zijn door hun isolatiegraad. Bij de aanleg
van nieuwe bossen en het ontwerpen van ruimtelijke visies inzake
bosuitbreiding, moet dan ook zeker aandacht geschonken worden aan regionale
processen. Actuele geografische patronen van bestaande bossen en
historische relicten van boscomplexen zijn hiervoor de basis.

6.5.3.3 Vlaams studiegebied

In het Vlaams studiegebied kunnen geen significante verschillen gevonden
worden tussen verbreidingsmechanismen en kolonisatiecapaciteit en -succes.
Soorten die er nog niet in geslaagd zijn om jonge bossen te koloniseren
zijn Anemone nemorosa, Carex sylvatica, Ceratocapnos claviculata, Holcus
mollis, Maianthemum bifolium, Primula elatior, Ribes uva-crispa en Teucrium
scorodonia. Dit zijn alle typische soorten voor oude bossen. Mogelijks is
hun afwezigheid een gevolg van een lage frequentie van voorkomen in het
ganse studiegebied in combinatie met de recente leeftijd van de onderzochte
fragmenten. Uit de resultaten van de twee andere studiegebieden is
daarenboven reeds duidelijk gebleken dat deze soorten slechts beperkte
verbreidingscapaciteiten hebben, wat mogelijks de geringe kolonisatie
verklaart in een op het eerste zicht nochtans relatief weinig
gefragmenteerd landschap.

Tabe~ 6.39 Kolonisatiecapaciteit en kolonisatiesucces voor de bosplanten in
het Vlaams studiegebied.

os

] Soort

Scirpus sylvaticus
Silene dioica
Deschampsia cespitosa
pteridium aquilinum
Chaerophyllum temulum
Calamagrostis canescens
Rosa canina
Rubus sp.
Sambucus nigra
Ajuga reptans
Solanum dulcamara
Humulus lupulus
Moehringia trinervia
Lapsana communis
Corylus avellana
Hypericum dubium
Ranunculus ficaria
Cardamine flexuosa
Scrophularia nodosa
Viburnum opulus
Geum urbanum
Frangula alnus
Ribes rubrum
Circaea lutetiana
Listera ovata

Kolonisatie
capaciteit (opp)

495,50

159,05

139,47

129,33

105,87

101,55

100,29

97,61

94,32

83,19

81,42

70,98

68,44

67,31

62,72

60,37

56,20

54,91

54,59

52,17
52,04

47,04

45,92

39,84

38,29

Kolonisatie
capaciteit (#)

131,51

131,51

65,75

131,51

65,75

111,28

197,26

104,61

93,28

67,87

72,12

89,02

68,38

63,76

157,81

122,74

75,62

43,84

59,95
49,55

69,41

35,07

51,57
35,87

53,23

Kolonisatie
succes

5,00

1,61

6,67

5,88

1,72

100,00

4,11

100,00

100,00

28,57

30,91

80,00

67,24

26,67

21,82

100,00

38,33

8,33

52,54

44,83
63,33

33,33

43,48

5,00
25,76
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Rhamnus cathartica
Epilobium angustifolium
Crataegus monogyna
Calamagrostis epigeios
Dryopteris carthusiana
Poa nemoralis
Dryopteris dilatata
Dryopteris filix-mas
Athyrium filix-femina
Cirsium oleraceum
Euonymus europaeus
Lonicera periclymenum
Stachys sylvatica
Paris quadrifolia
Viola reichenbachiana /
rivinana
Hedera helix
Brachypodium sylvaticum
Ribes nigrum
Polygonatum multiflorum
Prunus spinosa
Fragaria vesca
Cornus sanguinea
Alliaria petiolata
Anemone nemorosa
Carex sylvatlca
Ceratocapnos claviculata
Holcus mollis
Maianthemum blfolium
Primula elatior
Ribes uva-crispa
Teucrium scorodonia
Ilex aquifolium
Lamium galeobdolon
ornithogalum umbellatum
Torilis japonica

37,61
36,48

34,19
33,38
31,12

30,82
26,63

25,99
22,42

21,86
20,01
15,12

15,04
13,62

12,16

8,66
8,13

7,92

7,62

6,26
6,08

4,69
3,55

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

71,73

56,36

48,45
65,75

34,61

26,30
32,15

26,30
4,87

32,88

52,60
21,47
27,90
18,79

22,67

43,84
26,30

16,44

24,35
14,61

43,84
23,91

9,39

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

35,29

35,29

82,35
8,62

27,78

4,35

33,33

26,67

6,25
2,38

13,33
38,10

14,00
23,53

9,80

3,33

11,76
9,52

100,00

5,56

1,79

3,17
1,89
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0, 00

0,00

3,70
13,33
1,56

1,59

Soorten die het goed doen op basis van 'kolonisatiesucces' zlJn weergegeven
in Tabel 6.40. Bij deze soorten zitten opnieuw opvallend veel endozoöchore
en ornithochore soorten, zoals Sambucus nigra, Rubus sp., Crataegus
monogyna, Ribes rubrum, Lonicera periclymenum, enz.... Dit bevestigt de
resultaten uit de vorige twee studiegebieden. Een goed koloniserende
typische soort voor het Vlaams district is Calamagrostis canescens. Rhamnus
cathartica daarentegen is een soort die eerder specifiek is voor het
studiegebied dan wel voor het Vlaams plantendistrict. Deze soort is
namelijk een kalkminnende soort, die in het gebied profiteert van de
kalkrijke mergel (guthya).

Tabel. 6.40 De 20 meest succesvolle
het Vlaams studiegebied met hun
voorkomen en kolonisatiesucces.

soorten in de recente bosfragmenten in
verbreidingsmechanisme, frequentie van
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Species VeJ:breidinq H Ko1onisatiesucces

Sambucus nigra end I orn 100,00
Rubus sp. end I orn 100,00

Polygonatum multiflorum end I orn 100,00

Hypericum dubium ane 100,00
~ Calamagrostis canescens 100,00ane

Crataegus monogyna end I orn 82,35

Humulus lupulus ane 80,00

Moehringia trinervia myr 67,24

Geum urbanum epi 63,33

Scrophularia nodosa ane 52,54

Viburnum opulus end I orn 44,83

Ribes rubrum end I orn 43,48

Ranunculus ficaria vegetatief 38,33
Lonicera periclymenum end I orn 38,10

Rhamnus cathartica end I orn 35,29
Epilobium angustifolium ane 35,29
Frangula alnus end I orn 33,33
Dryopteris dilatata ane 33,33
Solanum dulcamara end I ortl 30,91
Ajuga reptans myr 28,57

Tabe~ 6.41 Verschillen in kolonisatiecapaciteit (opp. en aantal) en
kolonisatiesucces tussen de verschillende verbreidingsmechanismen,
ecologische groepen en tussen soorten die al of niet gebonden zijn aan een
bepaald fysisch systeem in het Vlaams studiegebied (Kruskal-Wallis test).

]]

]

Kolonisatiecapaciteit (opp)
Kolonisatiecapaciteit (#)
Kolonisatiesucces

Verbreidingsmechanismen
(df = 4)
4.457 ns
3.534 ns
1. 995 ns

ns : niet significant

Ecologische groepen
(df = 3)

4.061 ns
6.104 ns
3.926 ns

n

07

-]]
J

-]]
I

:.1
]

• I

Kruskal-Wallis testen leveren geen significant verband (Chi 2 = tussen
kolonisatiecapaciteit en kolonisatiesucces en het verbreidingsmechanisme.

Het Vlaams studiegebied valt op door het gering aantal soorten waarvoor een
verband kan gevonden worden met de graad van isolatie van de recente
bosfragmenten. Slechts drie soorten tonen een significant verband met de
afstand tot de dichtst bijzijnde populatie (Tabel 6.43).
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Tabe~ 6.42 Relaties tussen verspreidingspatronen van individuele soorten en de verschillende isolatiematen in het
Vlaams studiegebied. (Mann-Whi tney U test) .

A Xl X2 X3 A100 A200 A500
(z) Ajuga reptans -1,392 -0,817 -0,848 -1,364 -1,133 -1,714 (* ) -2,288 *
(z) Calamagrostis canescens -1,"712 (* ) -1,948 (* ) -1,548 -1,488 -1,559 -1,211 -0,428
(h) Corylus avellana -1,154 -2,708 ** -2,510 * -2,136 * -2,799 ** -2,209 * -1,533
(h) Crataegus monogyna -1,603 -1,325 -0,983 -1,129 -1,606 -1,260 -1,822 (*)

(e) Dryopteris dilatata -0,231 -1,301 -1,532 -0,749 -1,428 -1,266 -1,420
(h) Frangula alnus -0,865 -1,248 -1,328 -0,461 -0,642 -1,583 -2,243 *
(z) Geum urbanum -0,951 -1,961 * -1,592 -1,661 (* ) -2,765 ** -2,872 ** -2,959 **
(h) Humulus lupulus -0,584 -2,364 * -1,349 -2,264 * -2,488 * -1,507 -1,153
(z) Hypericum dubium -0,694 -0,869 -1,364 -1,364 -1,306 -1,395 -0,927
(z) Lapsana communis -2,090 * -0,428 -0,492 -0,189 -0,603 -0,397 -0,656
(e) Listera ovata -0,623 -1,287 -0,928 -0,899 -1,182 -0,891 -1,363
(h) Lonicera pericly.menum -0,420 -0,616 -0,261 -1,088 -0,306 -0,679 -1,092
(z) Moehringia trinervia -0,970 -0,379 -1,083 -0,079 -0,007 -0,221 -0,592
(e) Ranunculus ficaria -0,541 -1,188 -1,955 (* ) -0,929 -1,481 -2,380 * -1,382
(h) Ribes rubrum -0,623 -0,863 -1,524 -0,897 -1,015 -1,134 -0,825
(h) Sambucus nigra -0,640 -0,521 -2,048 * -2,242 * -0,865 -1,516 -1,175
(e) Scrophularia nodosa -1,373 -1,049 -1,695 (* ) -0,700 -0,632 -0,496 -0,321

(h) Solanum dulcamara -0,456 -0,686 -0,970 -2,401 * -0,624 -0,414 -0,942

(z) Stachys sylvatica -1,333 -1,970 * -1,313 -0,868 -1,406 -2,519 * -2,100 *

(h) Viburnum opulus -2,331 * -2,017 * -1,528 -1,038 -1,615 -0,941 -0,722

$ Oud-bosplanten naar Herrny (1994) en Honnay et al. (1998).
(*) 0.05 ~ P > 0.01, * 0.05 ~ P > 0.01, ** 0.01 ~ P > 0.001.

209



:Z09

ol

Tabe~ 6.43 Vergelijkingen en significanties afgeleid met logistische regressies
verschillende isolatiematen en de soorten die meer dan tien keer voorkomen in de
studiegebied (enkel de significante soorten zijn weergegeven).

(Hosmer en Lemeshow 1989) tussen de
recente bosfragmenten in het Vlaams

VerbreidingBosplantensoort
(e) Calamagrostis canescens
(z) Geum urbanum
(1) Humulus lupulus
(e) Ranunculus ficaria
(h) Viburnum opulus

x = Xl

0.819-0.003x

1.339-0.003x

-0.117-0.003x

3.457(*)

3.876*
3.605 (*)

3.968*

ns

x = BUF200

-0.275+0.000x

-2.966+0.000x

ns
5.445*

ns
ns
4.714*

Ane
Epi
Ane
Vegetatief
End I Orn

$ Oud-bosplanten naar Hermy (1994) en Honnay et al. (1998).
ns niet significant; (*) 0.1 > P> 0.05; * 0.05 ~ P> 0.01.

210



Wanneer de grens tussen recente en oude bos fragmenten op 100 jaar wordt
gelegd, kan een significant effect voor isolatie - gemeten als de afstand
tot het dichtst bijzijnde bezet oud bosfragment - gevonden worden voor
Ajuga reptans, Aliaria petiolata, Geum urbanum, Humulus lupulus, Listera
ovata $, Paris quadrifolia $, Polygonatum multiflorum $, Ranunculus ficaria
en Viola rivinianalreichenbachiana $. Opmerkelijk is de
isolatiegevoeligheid van een aantal zeer typisch oude bosplanten ($) die nu
kan vastgesteld worden.

Soorten die in Tabel 6.43 significant waren z1Jn dit bovendien nog steeds
wanneer de leeftijdsgrens verlegd wordt van 50 naar 100 jaar voor de jonge
bosfragmenten.

Tabe~ 6.44 Verschillen in kans dat de soort voorkomt in recente
bosfragmenten aangrenzend aan en geïsoleerd van ouder bos in het Vlaams
studiegebied. Parameters afgeleid uit logistische regressie op basis van 2
x 2 kruistabellen (Hosmer en Lemeshow 1989) (enkel de significante soorten
zijn weergegeven).

Bosplantensoort
Calamagrostis canescens
Dryopteris dilatata
Geum urbanum
Humulus lupulus
Listera ovata $

Viburnum opulus

bI
1.397 (*)

1.358 (*)

0.978 (*)

1.412 *
1. 704 **

1. 283 *

exp(bl)
4.034
3.889

2.660

4.105

5.498

3.606

$ Oud-bosplanten naar Hermy (1994) en Honnay et al. (1998).
(*) 0.1 è P > 0.05, * 0.05 è P > 0.01, ** 0.01 è P> 0.001

Slechts enkele soorten hebben een verschillende kolonisatiecapaciteit
wanneer het recent bosfragment grenst aan of geïsoleerd ligt van een ouder
bos. Dit is waarschijnlijk te wijten aan de geringe graad van fragmentatie
van het studiegebied.

6.5.4 Discussie

Het feit dat kolonisatiecapaciteit en kolonisatiesucces van echte
bosplanten significant verschilt van deze van de andere ecologische
groepen, wijst op het geringe vermogen van echte bosplanten om nieuw
aangelegde bossen te koloniseren. Voor soorten die in 10 of meer recente
bosfragmenten voorkomen lijkt dit voornamelijk veroorzaakt door een geringe
verbreidingscapaciteit.

Bij gebrek aan betere informatie wordt tot op heden en ook in deze studie
gebruik gemaakt van verbreidingsmechanismen, bepaald op morfologische
kenmerken van de zaden. Naar onze mening levert dit vaak zeer oppervlakkige
resultaten. Tal van kenmerken worden hierbij verwaarloosd zoals
soortspecifieke kenmerken betreffende aantal zaden, bereikbaarheid van de
zaden, voorkomen van verbreidende vectoren, percentage kiemkrachtige zaden,
enz ....
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Uit de resultaten komt duidelijk naar voor dat een aantal soorten zich zeer
goed verbreiden in het landschap. Sambucus nigra, Crataegus monogyna, Rubus
fruticosus, Viburnum opulus, etc... kunnen tot deze groep gerekend worden.
Alle komen ze nagenoeg in de drie studiegebieden frequent voor. Daar waar
houtachtige lineaire elementen voorkomen, zijn ze eveneens aanwezig.

Hiermee komen we op een tweede discussiepunt zijnde de gebruikte
soortenlijst. Niet alle soorten zijn even strikt gebonden aan boshabitat.
Zoals reeds gezegd werd zijn, kunnen een aantal soorten goed gedijen in
houtkanten of ruigere vegetaties langsheen beken en grachten. Aangezien
deze niet mee in de inventarisatie opgenomen zijn, zijn deze relaties nit
volledig correct. Dit zal echter slechts noemenswaardige verschillen
opleveren wanneer de soort relatief frequent over het hoofd is gezien, wat
er op wijst dat deze soort vrij ongevoelig is voor isolatie, zoals in het
geval van de bovengenoemde soorten. Het verspreidingspatroon van deze
soorten is echter niet significant gerelateerd met isolatie, zodat kan
gesteld worden dat de uitspraken met betrekking tot isolatie voor alle
soorten betrouwbaar zijn.

Voor soorten die minder dan 10 % van de recente bos fragmenten gekoloniseerd
hebben werd geen verband met isolatie onderzocht. De geringe kolonisatie
kan bij deze soorten te wijten zijn aan zowel een geringe
verbreidingscapaciteit als aan de ongeschiktheid van de standplaats.
Wanneer de soorten beschouwd worden die er niet in geslaagd zijn jonge
bosfragmenten te koloniseren, blijkt het vaak te gaan om soorten die ook
slechts sporadisch voorkomen in de oudere bosfragmenten. Deze soorten
dienen niet steeds dezelfde te zijn voor de verschillende studiegebieden.
Voor het Brabants studiegebied zijn dit bijvoorbeeld, Allium ursinum (2),
Crepis paludosa (2), Equisetum telmateia (1), Fragaria vesca (3),
Ranunculus auricomus (4), etc... In het Kempisch studiegebied ontbreken
soorten als Stellaria holostea (3), Milium effusum (2) en Vinca minor (1)
in alle recente bosfragmenten. Stellaria holostea is echter een soort die
in het Brabants studiegebied wel voorkomt in meer dan 10 % van de recente
bossen. In het Vlaams studiegebied zijn Anemone nemorosa (5), Carex
sylvatica (3), Ceratocapnos claviculata (1), Holcus mollis (6), Maianthemum
bifolium (1), Primula elatior (5), Ribes uva-crispi (10) en Teucrium
scorodonia (2) afwezig in de recente bos fragmenten. Wanneer alle oude
bossen beschouwd worden komen deze soorten alle met een frequentie lager
dan 10 voor en meestal zelfs minder dan 5. Alhoewel de graad van
fragmentatie in dit laatste studiegebied veel lager is dan bijvoorbeeld in
het Brabants studiegebied slagen bepaalde soorten zoals Anemone nemorosa en
Primula elatior er toch niet in om recente fragmenten te koloniseren. Meest
logisch lijkt dit te wijten aan de geringe frequentie van voorkomen binnen
het ganse studiegebied. Hiermee kan in twijfel getrokken worden of het wel
zinvol is om effecten van isolatie te onderzoeken voor soorten die binnen
een bepaald gebied met een zeer lage frequentie voorkomen. Niet alleen de
frequentie waarmee de soorten in de jonge bossen worden aangetroffen is
belangrijk voor het relvant zijn van de resultaten, maar ook de frequentie
waarmee de soorten voorkomen binnen het ganse studiegebied. Dit wordt
duidelijk geïllustreerd door de resultaten van het Vlaams studiegebied. Dit
gebied is zeer arm aan echte bosplanten, wat achteraf beschouwd een slechte
keuze geweest is binnen dit onderzoek, waardoor ook bijzonder weinig
resultaat bekomen wordt uit het isolatieonderzoek.
Als besluit kunnen we stellen dat de kans op kolonisatie sterk mede.
beïnvloed wordt door de regionale abundantie binnen een bepaald gebied. Dit
zou mee in rekening kunnen gebracht worden wanneer bedekkingsgegevens
zouden opgemeten worden in combinatie met zaadproductie en kiemingssucces.
Helaas zijn deze gegevens voor zeer veel soorten zeer omslachtig om te
verzamelen, waardoor het tot op heden nog nooit gebeurd is.
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In sommige gevallen komen soorten regelmatig voor in oudere bossen, maar
zijn er sterke aanwijzingen dat ze niet in staat zijn om zich in de jonge
bossen te vestigen. Voor het Brabants studiegebied gaat het om soorten als
Carex pilulifera, Maianthemum bifolium, Blechnum spicant, Digitalis
purpurea, Luzula pilosa en Luzula multiflorum. Dit zijn alle soorten die
sterk gebonden zijn aan de niet-alluviale voedselarmere bossen. Zelfs in
aan oud bos grenzende jonge bossen komen deze soorten niet voor. Aangezien
jonge niet-alluviale bos fragmenten in dit studiegebied gelegen zijn op
voormalige cultuurland, zijn ze waarschijnlijk nog te rijk aan nutriënten
wat op zijn beurt de groei van sterk competitieve soorten stimuleert
waardoor stress-tolerante bosplanten onderdrukt worden (Pigott 1971, Grime
et al. 1988, Hermy 1992 en Honnay et al. 1999). Opvallend is dat in een
gelijkaardige studie in Noord-Nederland dezelfde resultaten bekomen werden:
soorten als Convallaria majalis, Maianthemum bifolium, Vaccinium myrtillus
en Pteridium aquilinum slaagden er eveneeens niet in de jonge bos fragmenten
te koloniseren (Grashof-Bokdam 1997).

Uit dit alles volgt dat de lage kolonisatiecapaciteit van echte bosplanten
niet kan verklaard worden aan de hand van één enkel mechanisme: beperkte
verbreidingscapaciteit, lage diasporenproductie en vestigingscapaciteit
(kiemkracht) als gevolg van een ongeschikte habitatkwaliteït voor de plant,
zijn bevruchter of verbreidingsvector en sterke competitie maken dat echte
bosplanten het moeilijk hebben om jonge fragmenten te koloniseren en dat
dit effect des te meer uitgesproken is naarmate de isolatie van het jonge
bosfragment toeneemt. Dat betekent dat de successie van jonge bos fragmenten
naar volwassen bosgemeenschappen slechts traag zal verlopen en dat de meest
geïsoleerde bos fragmenten wellicht nooit dit stadium zullen bereiken.
Peterken en Game (1984) die de verspreiding van soorten in grote
geïsoleerde bossen in Lincolnshire onderzochten, schatten dat ongeveer 1/3
van de flora er niet in slaagt de recente bos fragmenten effectief te
koloniseren. Dit wordt bevestigd door onze gegevens in die zin dat
bijvoorbeeld voor het Brabants studiegebied van de 113 potentiële
kolonisatoren slechts 79 soorten of 70 % erin geslaagd zijn de jonge
bos fragmenten te koloniseren. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dan de
bestudeerde tijdsperiode in deze studie veel kleiner is dan deze in de
studie van Peterken en Game. Dezelfde auteurs stellen verder dat het tempo
van kolonisatie aangeeft dat oude bossen soortenrijker zullen blijven dan
recente bossen voor een periode van ten minste 300 jaar.
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6.6 Kolonisatie als grondslag voor het verklaren van
hiërarchische soortengroepen.

6.6. 1 Inleiding

De soortensarnenstellingen van habitateilanden, evenals van gewone eilanden,
zijn meestal opgebouwd uit non-random subsets van de totaal beschikbare
species pool (Diamond 1975). Dit patroon is echter zelden perfect:
veelvoorkomende soorten kunnen afwezig zijn van anders rijke fragmenten en
zeldzame soorten daarentegen kunnen voorkomen in soortenarmere fragmenten
(Diamond 1975, Cutler 1991).

Een voorbeeld van dergelijke non-random verspreidingspatronen zijn
hiërarchische soortengroepen. Een hiërarchische soortengroep kan
gedefinieerd worden als een systeem waar elke soort aanwezig is in alle
habitatfragmenten die soortenrijker zijn dan diegene met het minste aantal
soorten waar·de soort nog voorkomt (Patterson en Atmar 1986). Dit betekent
dat de soortensamenstelling van soortenarme gemeenschappen een subset is
van soortenrijkere gemeenschappen (Figuur 6.12).

Fragment 1 Fragment 2

0 8
Fragment 3 Fragment 4

]
A B A B

c
C D

Figuur 6.12 Schematische voorstelling van een hypothetische, perfect
hiërachische soortengroep. Letters A tot D stellen soorten voor die
voorkomen in de verschillende fragmenten. Alle soorten die voorkomen in
soortenarme fragmenten, komen ook voor in soortenrijkere fragmenten.
Soortenarmere fragmenten zijn perfecte subsets van soortenrijkere.

]
De meest aangehaalde verklaring voor het ontstaan van hiërarchische
soortengroepen heeft betrekking op differentiële extinctie (onder andere
Patterson 1987, 1990, Cutler 1991, Wright en Reeves 1992, Soulé et al.
1992, Patterson en Brown 1993). Wanneer een aanvankelijk aaneengesloten
habitat opgedeeld wordt in fragmenten waarvan de groottes van de populaties
die ze kunnen dragen, variëren, zullen lokale extincties een genest patroon
voortbrengen als extincties in een deterministische volgorde plaatsgrijpen.
Fragmenten met grote lokale extinctiesnelheden zullen kleine biota's
overhouden, bestaande uit de meest extinctie-resistente soorten. Fragmenten
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met relatief lage extinctiesnelheden zullen grotere biota's overhouden,
inclusief relatief kwetsbare soorten (Cutier 1994).

Een tweede mechanisme dat mogelijk aan de basis ligt van hiërarchische
soortengroepen, is dat van differentiële kolonisatie. Als habitatfraqmenten
op verschillende afstanden van elkaar liggen en / of op verschillende
afstanden van een bronpopulatie gelegen zijn, kan het verschil in isolatie
aan de basis liggen van een hiërarchische soortengroep (Honnay en Hermy
1998). Als fraqmenten variëren in functie van de afstand tot een bron van
zich verbreidende populaties, zullen soorten met een superieure
verbreidingscapaciteit in staat zijn meer fraqmenten te koloniseren dan
soorten met een beperkte verbreidingscapaciteit. Enkel de beste verbreiders
zullen de meest geïsoleerde plaatsen bereiken en enkel de meest
toegankelijke plaatsen zullen bereikbaar zijn voor de minst goede
verbreiders (Cutier 1994). Hiërachische soortengroepen als gevolg van
differentiële kolonisatie kunnen teruggevonden worden bij Darlington
(1957), Sirnberloff en Wilson (1969), Patterson (1986, 1990), Kadrnon (1995)
en Lomolino (1996).

Patterson en Atmar (1986), Patterson (1987, 1990) en Wright en Reeves
(1992) vonden dat systemen die gedomineerd worden door extinctie, zoals
landbrugeilanden of andere gefragmenteerde habitats die relaxatie
ondergaan, gekenmerkt worden door een sterker genest patroon dan systemen
die gedomineerd worden door kolonisatie of waarin beide processen even
belangrijk zijn. Patterson en Atmar (1986) argumenteren dat dit patroon
voortkomt uit het feit dat kolonisatie inherent minder voorspelbaar is dan
extinctie. Darlington (1957) stelt echter het tegenovergestelde, namelijk
dat kolonisatie van lege eilanden leidt tot een sterker genest patroon en
dat extinctie op een reeks van eilanden die aanvankelijk dezelfde soorten
bezitten, leidt tot een onregelmatig en minder sterk genest patroon. Wright
en Reeves (1992) stellen dat er geen a priori reden bestaat waarom men zou
verwachten dat extinctie meer deterministisch of geordend is dan
kolonisatie. De sterk geneste patronen die kunnen worden teruggevonden in
door extinctie-gedomineerde systemen kunnen het resultaat zijn van het feit
dat in geïsoleerde fragmenten waar kolonisatie (bijna) niet meer optreedt,
een genest patroon gebaseerd op een hiërarchie van extinctiesnelheden zich
vrij kan ontwikkelen zonder de 'verstorende' effecten van isolatie (Cutier
1994). De patronen in door immigratie gedomineerde systemen zullen minder
zuiver zijn omdat lokale extinctie van populaties, in het bijzonder wanneer
lange periodes worden beschouwd, onvermijdelijk is. Sirnberloff en Martin
(1991) argumenteren dat extinctie vaak niet werd vastgesteld, terwijl dat
juist de gehypothetiseerde relaxatie naar een lager evenwicht is. Noch
geldt volgens beide auteurs de assumptie dat alle fragmenten aanvankelijk
hetzelfde aantal soorten bevatten. Het is dan ook niet ondenkbaar dat veel
van de afwezigheden louter en alleen te wijten zijn aan habitatbeperkingen.
Sirnberloff en Martin (1991) stellen dan ook dat het noch intuïtief
duidelijk is, noch empirisch aangetoond werd dat extinctie karakteristiek
verschillende nestedness scores zou voortbrengen dan kolonisatie zou doen.

Andere verklaringen voor geneste patronen die kunnen worden teruggevonden,
zijn 'passive sampling' (Connor en McCoy 1979) en habitatdiversiteit (Lack
1976). Connor en McCoy (1979) stelden vast dat veel voorkomende soorten een
grotere kans hebben om voor te komen in een gegeven habitat dan zeldzame
soorten enkel en alleen op basis van het toeval.

Als soorten habitatspecifiek zijn, en de habitats zelf vertonen een genest
verspreidingspatroon, dan kan als gevolg hiervan het geneste patroon van
soorten beschouwd worden als een soort van epi fenomeen (Cutier 1994)
Habitatgeneralisten zullen in alle fragmenten voorkomen ongeacht de
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habitatkarakteristieken, terwijl habitatspecialisten enkel in die
fragmenten voorkomen waar aan specifieke habitatvoorwaarden voldaan is
(Honnay en Hermy 1998). Een voorbeeld van hiërarchische soortengroepen als
een gevolg van geneste habitats kan teruggevonden worden bij Honnay et al.
(1999a) die bij de studie van bosplantengemeenschappen in Vlaanderen vonden
dat habitatrijke fragmenten bijna alle soorten bevatten, terwijl in
habitatarme fragmenten enkel generalisten kunnen worden teruggevonden.

In dit hoofdstuk wensen we na te gaan of verschillen in
verbreidingscapaciteit kunnen leiden tot hiërarchische soortengroepen.
Verschillende auteurs (onder andere Darlington 1957, Ryti en Gilpin 1987,
Patterson 1990, Kadmon 1995) hebben op deze mogelijkheid gewezen. Uit
paragraaf 6.2 weten we dat soortenaantal negatief gecorreleerd is met de
afstand tot de 5 dichtstbijzijnde bosfragmenten en positief gecorreleerd
met de oppervlakte oud bos rond elk jong bos (definities: zie vroeger). In
paragraaf 6.5 werd aangetoond dat soorten sterk verschillen in gevoeligheid
voor isolatie en in verbreidingscapaciteit, waarbij vooral echte bosplanten
sensu Tack et al. (1993) er niet in slagen jonge bosfragmenten te
koloniseren naarmate deze verder verwijderd zijn van eventuele
bronpopulaties. Op basis van deze gegevens kan verwacht worden dat de
soortenverzamelingen in de verschillende bos fragmenten op verschillende
afstanden van zaadbronnen geneste subsets van elkaar vertonen. Vermits we
te maken hebben met zeer jonge bosfragmenten, wordt a priori verondersteld
dat extinctie niet optreedt. Verder geldt de assumptie dat
habitatdiversiteit in deze bosfragmenten beperkt is.

Indien een significant hiërarchische soortengroep wordt teruggevonden, dan
betekent dit dat dit patroon hoofdzakelijk veroorzaakt wordt door
differentiële kolonisatie, doch dit patroon zal niet perfect zijn.
Bijzondere aspecten ter verklaring van dit fenomeen zullen aangerijkt
worden.

6.6.2 Materiaal en methode

6.6.2.1 Studiegebied (zie hoofdstuk 3)

6.6.2.2 Dataverzameling (zie hoofdstuk 3)

6.6.2.3 Data-analyse

Verschillende methoden om de mate van hiërarchie van een verzameling van
soorten te kwantificeren, kunnen worden teruggevonden in de literatuur
(voor details zie Ryti en Gilpin 1987, Patterson en Atmar 1986, Wright en
Reeves 1992, Atmar en Patterson 1993, Cutier 1994, Lomolino 1996, Worthen
1996, Wright et al. 1998). In de context van dit onderzoek wordt de mate
van hiërarchie bepaald enerzijds op het niveau van de ganse matrix en
anderzijds op het individuele soortniveau. In het eerste geval wordt
gebruik gemaakt van het randomizatie algoritme van Lomolino (Lomolino 1996,
Lomolino en Davis 1997) en de 'Nestedness temperature calculator', een
VisualBasic programma ontwikkeld door Atmar en Patterson (1993, 1995). In
het tweede geval wordt gebruik gemaakt van de Wilcoxon 2-sample rank sum
test (ook gekend als de Mann-Whitney U test) (Schoener en Schoener 1983,
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Sirnberloff en Levin 1985, Sirnberloff en Martin 1991, Kadmon 1995, Worthen
et al. 1996, Hecnar en M'Closky 1997, Honnay et al. 1999a).

De procedure voorgesteld door Atmar en Patterson (1993, 1995) is ge~~seerd
op een thermodynamische maat van orde en wanorde en was oorspronkel~Jk..
bedoeld om aan te duiden dat hiërarchische soortengroepen het gevolg z~Jn
van het feit dat extinctieprocessen volgens een voorspelbaar, non-random
patroon verlopen. De methode gaat principieel uit van vier
basisveronderstellingen:

1. het gefragmenteerde habitat was aanvankelijk volledig bevolkt door één
gemeenschappelijk biota;

2. de eilanden (fragmenten) waren initieel uniform in hun
habitatheterogeniteit en zijn zo gebleven gedurende de post-fragmentatie
periode;

3. er komt geen significante gradatie voor over de ganse archipel;

4. alle soorten zijn in dezelfde mate geïsoleerd op alle eilanden.

Wanneer we met deze methode wensen aan te duiden dat significante
hiërarchische soortengroepen eveneens kunnen voortkomen uit het feit dat
kolonisatie volgens een non-random patroon verloopt, moeten de initiële
assumpties herschreven worden:

1. alle fragmenten zijn initieel vrij van diasporen;

2. alle fragmenten zijn uniform in habitatheterogeniteit;

3. alle fragmenten kunnen gekoloniseerd worden door dezelfde soorten, of
met andere woorden, de species pool is voor elk fragment hetzelfde;

4. extinctie van soorten die een fragment gekoloniseerd hebben, treedt niet
op en uitwisseling van soorten tussen jonge fragmenten treedt niet op.

De stelling voor geordende kolonisaties is dan vrij eenvoudig: fragmenten
van geschikte habitat zijn initieel vrij van diasporen en elk fragment
beschikt over de zelfde species pool. Soorten beschikken over verschillende
verbreidingscapaciteiten en fragmenten vertonen verschillen ten opzichte
van elkaar in isolatiegraad. Fragmenten zullen dan gekoloniseerd worden
volgens een non-random patroon: de minst geïsoleerde fragmenten ontvangen
sneller meer soorten dan meer geïsoleerde fragmenten. Naarmate fragmenten
meer en meer geïsoleerd zijn, zullen steeds minder soorten erin slagen het
fragment te bereiken. Op die manier ontstaat een genest patroon met de
meest mobiele soorten aanwezig in alle fragmenten en minder mobiele soorten
beperkt tot minder geïsoleerde fragmenten. Uitgaande van de
veronderstelling dat elk fragment over dezelfde species pool beschikt en
geen uitwisseling van soorten tussen jonge fragmenten plaatsvindt, kan elk
fragment beschouwd worden als een onafhankelijke steekproef van éénzelfde
natuurlijk kolonisatie-experiment dat ons de mogelijkheid biedt een
volgorde in kolonisatiesucces op te stellen en soortenrijkdom van de
fragmenten te voorspellen in functie van isolatie.

Als de kolonisatie van fragmenten zou verlopen volgens een vast afgelijnd
patroon, zal het uiteindelijke resultaat bestaan uit een reeks van perfect
hierarchisch geordende soortengroepen, waarbij fragmenten gradueel ~nder

soorten bevatten naarmate ze meer en meer geïsoleerd zijn.
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De methode gaat dan als volgt (voor details zie Atmar en Patterson, 1993).
De aan- afwezigheidsmatrix wordt zo geordend dat 'onverwachtheid' (Eng:
unexpectedness) U geminimaliseerd wordt. Door deze ordening wordt de
rangorde van elk fragment en elke soort op unieke wijze vastgelegd. Deze
kunnen naar analogie met het oorspronkelijke model expliciet gedefinieerd
als enerzijds de kolonisatiekans van een soort en anderzijds de
geschiktheid van een fragment.

n soorten
best verspreidend minst goed verspreidend

•

meest toegankelijk
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Figuur 6.13 Schematische voorstelling van een maximaal geordende matrix .

U wordt vervolgens gestandardiseerd tot T, de matrix temperatuur. Deze is
onafhankelijk van matrixgrootte en varieert tussen 0 0 (perfect hiërarchisch
geordende soortengroep) en 100 0 (volledig willekeurig geordende
gemeenschappen). De significantie van T wordt geschat door middel van
Monte-Carlo simulaties, waarbij de geobserveerde temperatuur vergeleken
wordt met de temperatuur van 1000 random gegenereerde matrices. De
gesimuleerde matrices hebben hetzelfde aantal aanwezigheden (l'en in een
aan- afwezigheidsmatrix) als geobserveerd, maar hun plaatsing in de matrix
wordt niet beperkt door rijen of kolommen.

Vervolgens wordt een rang correlatie coëfficiënt berekend om na te gaan of
het geneste patroon kan verklaard worden op basis van vroeger gedefinieerde
isolatiematen en worden soorten die bijdragen tot de warmte van het systeem
(zogenaamde idiosyncratische soorten) geïdentificeerd.

De meeste indices ter beschrijving van hiërarchische soortengroepen worden
berekend voor matrices met fragmenten (eilanden) geordend volgens
soortenrijkdom. Vermits nu soortenrijkdom zowel kan beïnvloed worden door
immigratie als door extinctie, is het moeilijk causaliteit op basis van
deze indices toe te schrijven aan immigratie of extinctie. Daarom wordt
geopteerd ook het algoritme van Lomolino toe te passen. Dit is gebaseerd op
2 veronderstellingen die rechtstreeks volgen uit de MacArthur en Wilsons
(1967) Theorie van Eilandbiogeografie, namelijk dat de waarschijnlijkheid
van immigratie daalt met toenemende isolatie en de waarschijnlijkheid van
extinctie afneemt met toenemende oppervlakte. Dus, als
gemeenschapsstructuur sterk beïnvloed wordt door selectieve immigratie, dan
zal het systeem een significant hiërarchische soortengroep vertonen wanneer
de matrix geordend wordt volgens toenemende isolatie. Als daarentegen de
gemeenschapsstructuur sterk beïnvloed wordt door selectieve extinctie, dan
zal het systeem een significant hiërarchische soortengroep vertonen wanneer
de matrix geordend wordt volgens afnemende oppervlakte .

De methode is als volgt (Lomolino 1996). Matrices worden geordend volgens
toenemende isolatie of afnemende oppervlakte. Vervolgens wordt de afwijking
van een perfect geordende soortengroep nagegaan door te tellen hoeveel keer

218



(D) de afwezigheid van een soort gevolgd wordt door haar aanwezigheid op
het volgende (lager) eiland. Significantie wordt dan berekend door de
geobserveerde D-waarde te vergelijken met deze die bekomen worden door at
random geordende matrices. Voor elke simulatie blijven de soorten
ongewijzigd, maar eilanden worden at random geordend met betrekking tot
isolatie en oppervlakte. De statistische significantie is dan gelijk aan
het aandeel (P) van de random simulaties met een D-waarde kleiner dan of
gelijk aan dat van de geordende matrix.

De Wilcoxon 2-sample rank sum test gaat voor elke soort na of de
habitatfragmenten waar de soort voorkomt significant rijker zijn dan kan
verwacht worden, puur op basis van een toevallige verdeling van de soorten
over de habitats. Het resultaat van de test wordt genormaliseerd tot een z
waarde die de afwijking van een volledig toevallige soortenverdeling over
de fragmenten weergeeft. Hoe groter de absolute waarde van z, hoe groter de
kans dat deze verdeling niet toevallig is en des te meer de data in
overeenstemming zijn met de nestedness hypothese.

6.6.3 Resultaten

De resultaten van de nestedness analyse bevestigen dat
bosplantengemeenschappen in recente bos fragmenten een zeer significant
geneste structuur vertonen. De aan- en afwezigheidsmatrix had een
temperatuur van respectievelijk 16.2° voor de niet-alluviale en 16.4° voor
de alluviale fragmenten. Beide waarden liggen respectievelijk 9 en 23
standaard deviaties onder het gemiddelde van 1000 gerandomiseerde matrices
en hebben zeer lage waarschijnlijkheid (p < 0.001) om toevallig te zijn.

Bovendien wijzen de correlaties zeer sterk in de richting van een
isolatie/kolonisatie gedomineerd patroon (Tabel 6.45). Oppervlakte
afhankelijke extinctie lijkt een niet te weerhouden hypothese aangezien
geen significante correlaties kunnen gevonden worden met oppervlakte en de
hypothese van geneste habitats of habitatdiversiteit is om dezelfde reden
niet weerhouden. Deze conclusie wordt het sterkst bevestigd door de methode
van Patterson & Atmar. De methode van Lomolino geeft afwijkende resultaten
voor de niet-alluviale bosfragmenten (Tabel 6.46). Geen van de onderzochte
omgevingsvariabelen is significant gecorreleerd met het genest patroon.

Tabe~ 6.45 Spearman rang correlaties tussen de rangorde van de fragmenten
in de 'maximal packed matrix' en de rangorde van de fragmenten gesorteerd
naar habitatdiversiteit, oppervlakte en isolatie (BUF500 en X2) in het
Brabants studiegebied (methode van Patterson en Atmar) .

Habitat
Oppervlaktediversiteit BUF500 X2

Alluviale bosfragrnenten
0.17 0.01 -0.52 *** 0.49(n = 61) ***

Niet-alluviale bosfragrnenten
0.15(n = 23) 0.07 -0.74 *** 0.42 *

Tweezijdige p-waarde: ***: p < 0.001, *: 0.01 $ P < 0.05.

BUF500 = oppervlakte ouder bos in eenstraal van 500 m
X2 = gemiddelde afstand tot de 5 dichtst bijgelegen oudere bosfragmenten
binnen 1000 m
Habitatdiversiteit = fragment PCA-scores op de eerste PCA-as
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~abel 6.46 Afwijkingen van perfecte genestheid wanneer bosfragmenten
geordend worden volgens verschillende ecologische variabelen (methode van
Lomolino). Het aantal afwiijkingen van perfecte genestheid is vergeleken
met het gemiddeld aantal afwijkingen op 1000 random geordende matrices en
is weergegeven als het aantal standaard deviaties (SD) van het gemiddelde
(z-waarde) .

Alluviale bosfragmenten (n = 61)
Ecologische variabel Habitat divers. Oppervlakte BUF500 X2 Random
# afwijkingen van perfecte 511 513 420 466 504
genestheid
# 5D van het gemiddelde van 0.5 0.7 6.1*** 2.8*** 50=13.7
random gegenereerde
matrices

Niet-Alluviale bosfragmenten (n = 23)
# afwijkingen van perfecte 158 180 143 148 158
genestheid
# 50 van het gemiddelde van 0 2.6 1. 8 (*) 1.2 50=8.4
random gegenereerde
matrices

Tweezijdige p-waarde: ***: p < 0.001, (*): 0.05 < P < 0.1.

BUFSOO = Oppervlakte ouder bos binnen een straal van SOO m.
X2 = Gemiddelde afstand tot de 5 dichtst bijzijnde oudere bossen binnen een
straal van 1000 m.
Habitatdiversiteit = fragment scores op de eerste PCA-as
SD : Standaard deviatie

De resultaten op het individueel soortsniveau bevestigen deze op het totale
matrixniveau. Vooreerst kan gesteld worden dat de meeste individuele
soorten bijdragen tot het totaal genest patroon van de
bosplantengemeenschappen (Tabel 6.47). Hiervan zijn 22 soorten significant
gecorreleerd met isolatiematen tegenover slechts 1 of 2 met respectievelijk
oppervlakte en habitatdiversiteit.

Tabel 6.47 Nestedness scores (Wilcoxon z-waarden) en significanties voor
alle individuele soorten die minstens in 10 recent bosfragmenten voorkomen,
in functie van soortenrijkdom, oppervlakte, habitatdiversiteit en isolatie
(BUFSOO en Xl). Wilcoxon z-waarden zijn berekend op actueel bezette en
potentieel geschikte maar onbezette jonge bosfragmenten . Hoe groter de
absolute waarde, hoe groter de kans dat het verspreidingspatroon van de
soort niet toevallig is maar bepaald wordt door de respectievelijke
omgevingsvariabel.

- - --- --
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BUF500 = Oppervlakte ouder bos waarin de respectievelijke soort voorkomt binnen een
straal van 500 m
Xl = Afstand tot het dichtst bijgelegen ouder bos waarin de respectievelijke soort
voorkomt
Habitatdiversiteit = fragment scores op de eerste PCA-as

Ecologische groepen zijn gedefinieerd volgens Tack et al. (1993): (e) echte
bosplanten; (h): houtachtige soorten; (1): lianen en klimplanten; (z): soorten van
bosranden en kapvlakten.

De individuele bijdrage tot het genest patroon is vervolgens gecorreleerd
met de isolatiegevoeligeid van de soorten. Deze correlatie was sterk
significant voor beide isolatiematen (rs = 0.49; P = 0.003 voor Xl en r s =
0.44; P = 0.008 voor ASOa). Geen significante correlatie kon gevonden
worden tussen de individuele graad van genestheid en oppervlakte (rs =
0.23; P = 0.18) of habitatdiversiteit (rs = 0.01; P = 0.97).

6.6.4 Discussie
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In een vergelijkbaar onderzoek op 156 bos fragmenten in het westen van
Belgiê en Noord-Frankrijk vonden Honnay et al. (1999a) eveneens een sterk
genest patroon. Hun hiêrarchisch geordende soortengroepen waren echter in
de eerste plaats het resultaat van geneste habitats of habitatdiversiteit
en niet van kolonisatie- of extinctieprocessen. Enkele mogelijke
verklaringen kunnen hiervoor gevonden worden. Zo werden in de genoemde
studie enkel soorten van het bos-kern habitat beschouwd. Deze soorten
worden doorgaans gekenmerkt door het ontbreken van lange
afstandverbreidingsmechanismen (Hermy et al. 1994) en door een relatief
lange levensduur. Verschillende auteurs vonden eveneens dat soortenrijkdom
niet daalde in kleine geïsoleerde fragmenten, zelfs niet na enkele
tientalIe jaren (Simberloff & Gotelli 1984, Dzwonko & Loster 1989, Honnay
et al. 1999c). In deze studie zijn naast de echte bosplanten ook
houtachtige planten en lianen en soorten van kapvlakten en bosranden
geïnventariseerd. De uitbreiding van de soortenlijst met deze
soortengroepen leidt onmiskenbaar tot een grotere variatie in
isolatiegevoeligheid waardoor differentiêle kolonisatie een belangrijk
effect heeft op de soortensamenstelling.

Naast de uitgebreidere soortenlijst heeft de opdeling van bossen in
fragmenten met een gelijke voorgeschiedenis qua landgebruik eveneens een
belangrijk effect.

1. verkleining van de gemiddelde oppervlakte
2. veel grotere versnippering met zowel aaneengesloten, matig geïsoleerde
en sterk geïsoleerde fragmenten.
3. lagere habitatdiversiteit door de vaak grote overlapping tussen
historisch bodemgebruik en omgevingskarakteristieken en de eerder vermelde
oppervlaktereductie.

We besluiten dat de verschillen tussen beide studies ten eerste te wijten
zijn aan soortspecifieke kenmerken en in de tweede plaats aan verschillen
in schaal. Deze conclusies maken duidelijk dat bij de vergelijking tussen
verschillende studies en de generalisatie van de resultaten opgepast moet
worden om niet in simpele verklaringen te vallen, die uiteindelijk triviaal
en niet algemeen blijken te zijn.

De hier gevonden resultaten dienen dus geïnterpreteerd te worden in de
context van bosplantensoortensamenstelling van recente bos fragmenten in een
sterk versnipperd agrarisch landschap.

Afwijkingen van een perfect genest patroon kunnen deels verklaard worden
door het feit dat kolonisatie steeds ook een zekere graad van
stochasticiteit vertoond en dat habitatkwaliteit steeds zal interageren met
kolonisatie resulterend in enigszins vertekende relaties. Niettegenstaande
deze stochastische component is de algemene conclusie op het totaal
fragmentniveau dat selectieve kolonisatie de belangrijkste bijdrage levert
in het geobserveerde niet-random patroon waarbij: geïsoleerde fragmenten
subsets zijn van minder geïsoleerde fragmenten. Extreem gesteld betekent
dit dat recente bosfragmenten die gelegen zijn vlak tegen oudere fragmenten
goed en slecht verbreidende soorten zullen bevatten, waar sterk geïsoleerd
gelegen fragmenten enkel goed verbreidende soorten zullen bevatten.

Op individueel soortsniveau wordt de eerder bekomen algemene conclusie
verder onderzocht. Hiervoor werden isolatiegevoeligheid en mate van
genestheid met elkaar vergeleken. Soorten waarvan de kolonisatiekans niet
beïnvloed wordt door isolatie dragen niet significant bij tot het totaal
genest patroon. Soorten met een hoge isolatiegevoeligheid daarentegen
dragen wel sterk bij tot het genest patroon.
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Verder tonen de resultaten dat het voorkomen van zoöchoren en anemochoren
negatief gecorreleerd is met isolatie. Interne verschillen kunnen echter
vastgesteld worden binnen de groep van endozoochoren en ornithochoren. Deze
kunnen mogelijks verklaard worden door het feit dat de meeste houtachtige
struiken en bomen zoals Cornus sanguinea, Corylus avellana, Crataegus
monogyna, Frangula alnus, Prunus spinosa, Ribes rubrum en Sambucus nigra
veel meer vruchten en zaden produceren en dat deze zichtbaarder zijn voor
de verbreidingsvectoren. Kruidachtige bessendragende soorten zoals
Polygonatum multiflorum, R. idaeus, Arum maculatum en Adoxa moschatellina,
zijn veel gevoeliger voor isolatie en vertonen een verspreidingspatroon dat
nauw aansluit bij dat van myrmecochoren of barochoren.

We gaan hier niet verder in op de verbreidingsstrategie van de soorten en
besluiten met te stellen dat verbreidingsmechanisme en
kolonisatiecapaciteit zeker niet eenduidig met elkaar gecorreleerd zijn
aangezien binnen eenzelfde verbreidingsgroep grote verschillen bestaan.

Alhoewel deze benadering in het verleden reeds meerdere malen besproken is,
leidde deze meestal tot eenzelfde triviale conclusie namelijk dat
kolonisatiecapaciteit toeneemt van autochoren/barochoren over
myrmecochoren, anemochoren met zware zaden, anemochoren met lichte zaden,
epizoöchoren tot de best verbreidende groep van ornithochoren en
endozoöchoren (Dzwonko en Loster 1992, Grashof-Bokdam 1997) .

Verschillende auteurs (Darlington 1957, Ryti & Gilpin 1987, Patterson 1990)
suggereerden in het verleden dat verschillen in verbreidingscapaciteit
mogelijks interageren met geographische isolatie met het ontstaan van
hiërarchische soortengroepen als gevolg. Weinig directe verbanden konden
echter deze hypothese staven. Bij het bestuderen van geneste patronen in
plantensamenstelling op 7 eilanden in een kunstmatig meer vond Kadmon
(1995)sterke aanwijzingen dat dit het gevolg van differentiële kolonisatie
zou zijn. Soorten die door de wind en vogels werden verbreid droegen niet
bij tot het genest patroon, terwijl soorten zonder lange
afstandsverbreidingscapaciteiten sterk bijdroegen tot het genest patroon.

Toepassing van het concept van de hiërarchische soortengroepen (Honnay et
al. 1998)

Een praktische toepassing van een sterk hiërarchisch soortenpatroon betreft
de mogelijkheid om indicatorsoorten voor de totale biodiversiteit af te
leiden. Aangezien zeldzame soorten enkel voorkomen in soortenrijke
bosfragmenten, is het mogelijk om op basis van de aanwezigheid van een
zeldzame soort een nauwkeurige schatting te maken van de totale
soortenrijkdom in een habitatfragment.

Anderzijds laat een geordende matrix toe om een aantal endemische soorten
of soorten met een zeer onregelmatig verspreidingspatroon op te sporen.
Deze soorten zijn niet geschik als indicatoren voor de totale
biodiversiteit, aangezien ze niet bijdragen tot het hiërarchisch
soortenpatroon, maar kunnen het voorwerp zijn van speciale aandacht in het
natuurbehoud.

Deze toepassingen illustreren het belang van een individuële maat voor het
hiërarchisch patroon van elke soort afzonderlijk.
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6.7 Habitatfragmentatie en isolatie benaderd vanuit de
species poolhypothese

6.7. 1 Inleiding

Een van de doelstellingen van ecologie is het verklaren van patronen in
gemeenschappen. Hiervoor werd in het verleden het belang van zowel lokale
als regionale processen vermeld en tal van hypotheses werden geformuleerd.
Eén van deze hypothesen is uitgewerkt in de zogenoemde species-pool
hypothese, die initieel het aantal soorten in een bepaald habitat linkte
met de algemeenheid van het habitat, i. e. de ruimtelijke uitgebreidheid
van het habitat (Taylor et al. 1990). Later werd het concept in een
evolutionaire context geplaatst door Zobel (1992) om lokale diversiteit te
verklaren binnen een gemeenschap. In deze context kan het 'species pool
concept' geformuleerd worden als volgt: soortenrijkdom op een lager schaal
niveau is in de eerste plaats bepaald door het aantal beschikbare soorten
op het volgende hoger schaalniveau (Zobel 1992). Deze hypothese is vaak
gebruikt als een algemeen kader om lokale diversiteit in gemeenschappen te
verklaren.

Pärtel et al. (1996) definieerden species pools op drie verschillende
schaalniveaus met betrekking tot vegetatiegemeenschappen. Het hoogste
schaalniveau is de regionale species pool welke alle soorten bevat die in
een bepaalde regio in staat zijn samen in een bepaalde gemeenschap voor te
komen. Met regio wordt een gebied met een homogene fysiografie en uniform
klimaat bedoeld van waar soorten geacht worden om de gemeenschap te
bereiken. De lokale species pool situeert zich op een lager schaalniveau en
zijn die soorten die in het landschap voorkomen rond de te bestuderen
gemeenschap en die tevens in staat zijn om samen voor te komen in de
gemeenschap. Deze soorten kunnen redelijk snel, laat zeggen binnen enkele
jaren, de gemeenschap koloniseren. Het laagste schaalniveau is de actuele
species pool, welke alle soorten bevat die actueel in de gemeenschap
voorkomen.

Het mag duidelijk zijn dat in een evolutionaire context verbreiding van
minder belang kan beschouwd worden en dat soorten alle een even grote
waarschijnlijkheid hebben om in een bepaalde gemeenschap te migreren.

Deze tekortkoming verhinderde echter de toepassing van het concept op
soortendiversiteit in echte landschappen.

Kelt et al. (1995) verfijnden het species pool concept verder op basis van
ecologische processen. Zij stelden dat lokale diversiteit niet enkel
afhankelijk was van de beschikbare soorten op een hoger schaalniveau, maar
ook van soortspecifieke verbreidingsmechanismen en
standplaatskarakteristieken (Figuur 6.14). Ze definieerden de 'total
species pool' (TSP) als alle soorten in de bestudeerde regio, onafhankelijk
van hun geografische range of habitat voorkeur. De 'geografische species
pool' (GSP) voor een gegeven site is een subset van de TSP, en bestaat uit
die soorten waarvoor de gegeven site binnen het geografisch bereik ligt. De
'habitat species pool' (HSP) is een andere subset van de TSP en bevat enkel
die soorten waarvoor de standplaatskarakteristieken overlappen met deze van
de gegeven site. De doorsnede tussen beide pools wordt de 'ecologische
species pool' (ESP) genoemd en bevat alle soorten die op basis van
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standplaatskarakteristieken en verbreidingsmechanismen een bepaalde
gemeenschap of habitat potentieel kunnen koloniseren. Behalve voor de TSP
variëren de verschillende species pools van plaats tot plaats. Belyea en
Lancaster (1999) stellen tenslotte dat interne dynamieken (bv. stress
tollerantie, competitie of predatie) verder beperkingen opleggen aan de ESP
die uiteindelijk resulteren in de actuele species pool of nog de huidige
gemeenschap (CSP) (zie ook Zobel 1992).

Regional species pool
(RSP)

Beperkende
verbreidingsaspecten

Geographische species pool
(GSP)

Beperkende
------.omgevingsvar iabelen

,Ir

Habitat species pool
(HSP)

Verzadiging

Ecologische species
pool (ESP)

~------------------ ------------------

Community species pool
(eSp)

Interne dynamiek
Initiële condities

Historiek

Figuur 6.14 De verschillende processen die de grootte van de verschillende
species pools bepalen en de uiteindelijke verzadiging van de
respectievelijke bosgemeenschappen.

Verschillende auteurs leggen de nadruk op de moeilijkheden die rijzen bij
het bepalen van de grootte van de verschillende species pools en de graad
waarmee de verschillende soorten tot deze pools behoren (Eriksson 1993).

Wishue en Keddy (1996) stelden drie modellen op om op een indirecte manier
de variatie in grootte van species pools te voorspellen langsheen
ecologische gradiënten. Ze vonden een constante relatie tussen de grootte
van de species pool en alpha-diversiteit en stelden dat deze laatste
gemakkelijker te meten was en als een schatter voor de species pool kon
gebruikt worden.
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Pärtel et al. (1996) en Zobel et al. (1998) benaderen de grootte van de
species pool op een directe manier en geven vier verschillende benaderingen
aan

1. op basis van gelijkenis tussen standplaatskarakteristieken en
soortspecifieke standplaatsvereisten aan de hand van Ellenbergwaarden
2. op basis van functionele similariteit
3. op basis van fytosociologische similariteit.
4. op basis van introductie experimenten.

Pärtel et al. (1996) maakten gebruik van Ellenbergwaarden om een n
dimensioneel habitatruimte model op te stellen, welk ze gebruikten om
soorten te selecteren uit de regionale flora. Drie verschillende varianten
van deze benadering met Ellenbergwaarden werden zeer recentelijk getest in
een Zweedse studie (Dupré 2000). Keddy (1992) en Weiher en Keddy (1995)
selecteerden soorten uit de regionale flora op basis van ontbrekende
kenmerken (in navolging van van der Valk 1981) en bepaalden als dusdanig de
grootte van de species pool op basis van functionele similariteit. De
fytosociologische benadering tenslotte werd door van der Valk (1981) en
Gough et al. (1994) gebruikt om de potentiële soortenrijkdom van een
gemeenschap te bepalen.

Naast de grootte van een species pool is de graad waarmee soorten tot deze
species pool behoren een functie van ecologische similariteit tussen
standplaatsvereisten en standplaatskarakteristieken en de
waarschijnlijkheid dat ze de site kunnen bereiken. Opgesplitst naar de
verschillende species pools, zijn omgevingskarakteristieken, fytosociologie
en functionele similariteit en de kiemkracht van nieuw aankomende zaden
bepalend voor de mate van getrouwheid aan de HSP, terwijl
verbreidingscapaciteit, afstand tot de dichtst bijzijnde populatie en aan
en afwezigheid van verbreidingsvectoren allen de mate van getrouwheid tot
de GSP bepalen.

In dit hoofdstuk wordt de species pool hypothese verder uitgewerkt om
bosplantensamenstelling te verklaren in een reeel landschap binnen een
ecologisch relevante tijdsspanne en ruimtelijke schaal, geen evolutionaire
schaal. Eerst worden de verschillende ecologische species pools bepaald en
vervolgens wordt het relatief belang van de onderliggend processen
afgeleid. Vervolgens worden op basis hiervan de belangrijkste 'community
assembly rules' voor recente bossen in een gefragmenteerd agrarisch
landschap bepaald.

6.7.2 Materiaal en methoden

6.7.2.1 Studiegebied (zie hoofdstuk 3)

Deze analyse is beperkt tot het Brabants studiegebied.

6.7.2.2 Dataverzameling (zie hoofdstuk 3)

6.7.2.3 Data-analyse
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1. Species pool concept op landschapsniveau

In paragraaf 6.3 werd het gemiddeld aantal gemeenschappelijke soorten
berekend tussen de jonge bos fragmenten en oude bosfragmenten binnen
verschillende buffers rond het respectievelijke bos. De significantie van
de geografische configuratie van de bos fragmenten werd getest met een
Monte-Carlo simulatie.

Op basis van deze resultaten kan het species pool concept op
landschapsniveau uitgebreid worden en kunnen we stellen dat niet alleen
soortenrijkdom maar ook soortensamenstelling van de recente bosfragmenten
(lager schaalniveau) bepaald wordt door de aanwezige soorten in de nabije
omtrek (hoger schaalniveau) .

2. Quantificatie van de verschillende species pools

Drie verschillende geografische species pools (GSP) werden berekend als
alle soorten uit de omliggende oude bosfragmenten binnen een straal van
1000 m rond het jonge bos. Door de grens op 1000 m te leggen voorkomen we
dat bepaalde soorten geen soorten zouden hebben in hun GSP. Daarnaast
vinden we binnen deze buffer voor bijna alle soorten in de recente
fragmenten een kolonisatiebron.

De habitat species pool (HSP) bevat alle soorten die binnen het
habitatruimtemodel (zie paragraaf 6.5) van het recente bosfragment liggen.

De doorsnede van beide laatstgenoemde pools levert ons de ecologische
species pool (ESP) op. Deze bevat alle soorten die potentieel kunnen
verwacht worden in het recente bos fragment op basis van
verspreidingspatronen in de omliggende bossen en standplaatskenmerken van
het respectievelijke fragment.

De community species pool (CSP) tenslotte zijn die soorten die actueel
voorkomen in het recente bosfragment.

De verhouding tussen de potentiële (ESP) en de reële soortenrijkdom (CSP)
kan als een maat voor de verzadiging van het bosfragment gezien worden.
Naarmate deze verhouding kleiner is kan verwacht worden dat de interne
dynamiek een belangrijkere rol speelt.

6.7.3 Resultaten

De totale species pool is bepaald als al de soorten die in het studiegebie
voorkomen, zijn 112 soorten. Dit aantal zal gebruikt worden om de
verschillende subsets mee te vergelijken.

In voorgaande hoofdstukken werd reeds de afstand bij benadering bepaald
waarbinnen bossen moeten beschouwd worden om kolonisatiebronnen te bevatte
voor alle actueel aanwezige soorten in de jonge bosfragmenten. Op basis v
deze berekeningen kon afgeleid worden dat 91 % van de soorten in de jonge
bosfragmenten eveneens binnen 1000 m aanwezig zijn. Binnen een straal van
500 en 100 m zijn respectievelijk 72 en 47 % van de soorten in recente
bosfragmenten aanwezig (enkel oude bossen in rekening genomen). De sterke
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daling is echter in de eerste plaats een gevolg van het grote aantal lege
buffers (zie eerder) .

Een straal van 100 m is dus vaak te klein en bevat vaak geen oudere
bosfragmenten. Een straal van 1000 m daarentegen bevat wel potentiêle
kolonisatiebronnen voor alle soorten. Een GSP berekend met een straal van
1000 m bevat gemiddeld 61 soorten. Dit is ongeveer de helft van alle
soorten aangetroffen in het studiegebied (TSP).

Vermits niet alle soorten over even goede verbreidingscapaciteiten
beschikken zullen niet alle soorten met een even grote affiniteit of
getrouwheid tot de GSP behoren. Naargelang de affiniteit of getrouwheid die
de soort heeft tot de GSP varieert de kolonisatiekans dus nog. Soorten met
een slechte verbreidingscapaciteit zoals Anemone nemorosa. Adoxa
moschatellina. ... hebben een lage getrouwheid en een lage kolonisatiekans
ook al komen ze in de GSP voor. Meestal kunnen ze zelfs enkel koloniseren
vanuit aanpalende bosfragmenten en kunnen ze slechts bij uitzondering
agrarische landschappen overbruggen.

Vervolgens werd voor elk fragment een 4-dimensioneel habitatruimtemodel
(paragraaf 6.5) opgesteld waaruit kan afgeleid worden welke de potentiële
soorten zijn die in het fragment kunnen voorkomen (HSP). Dit
habitatruimtemodel werd getest voor 7 soorten (zie bijlage). Gemiddeld over
de 7 soorten zijn 6 % van de bosfragmenten foutief als 'geschikt of
ongeschikt geclassificeerd. Het percentage foutief geclassificeerde
fragmenten is het hoogst voor Teucrium scorodonia en Lonicera periclymenum.
respectievelijk 14 en 15 %. Gemiddeld zijn 57 % van de fragmenten juist
geclassificeerd. d.w.z. de soort is aanwezig als zijn indicatorwaarden
binnen het habitatruimtemodel vallen en is afwezig als een of meer waarde
buiten het model valt. Tenslotte is 37 % van de fragmenten geschikt voor de
onderzochte soorten. maar nog niet bezet.

Gemiddeld bevat de HSP 92 soorten op een totaal van 112 geïnventariseerde
soorten in alle bosfragmenten wijst dit op eerder marginale restricties wat
het habitat betreft. Hierbij moet wel rekening gehouden worden met het feit
dat geen rekening wordt gehouden met competitie. predatie etc.... Recente
experimenten met uitplanten van typische oud-bosplantensoorten in recente
bosfragmenten. bevestigen echter dat bij het competitie vrij maken van de
plots deze soorten het bijzonder goed doen en zelfs beter dan in oude
bosfragmenten (mond.med. Verheyen K.).

De doorsnede tussen de GSP en de HSP resulteert in de ESP. De ESP bevat
alle potentiële soorten van een fragment binnen ecologische en geografische
restricties. De ESP bevat gemiddeld 53 soorten op basis van GSP berekend
met een straal van 1000 m.

Met behulp van de ecologische en actuele species pool wordt vervolgens per
fragment de verzadiging berekend. De verhouding tussen het aantal actueel
eSp) en potentieel aanwezige soorten (ESP) geeft een beeld over de succes ie
na een kolonisatieperiode van maximaal 35 jaar. Gemiddeld bedraagt deze
verzadiging 23 %. De gemiddelde actuele soortenrijkdom bedraagt 13 soorten
voor de recente bosfragmenten.

Op het eerste zicht lijken de meeste bos fragmenten dus nog relatief
soortenarm vergeleken met het potentieel aantal soorten. Onafgezien van de
mogelijke overschatting van de ESP of het aantal potentieel geschikte
soorten lijkt dit toch sterk te wijzen op het belang van andere niet mee in
rekening gebrachte factoren. zogeheten 'internal dynamics' . Hieronder
dienen factoren als competitie. predatie ea. verstaan te worden. Tenslotte
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zal ook een groot deel van deze niet aanwezige soorten louter te wijten
zijn aan toevalsfactoren of stochastische processen (Drake 1991). Deze
laatste worden door Weiher en Keddy (1995) eveneens vermeld en hun belang
neemt toe met de grootte van de schaal van het onderzoek.

6.7.4 Discussie

1. Het species pool concept binnen een ecologische ruimtelijke en temporele
schaal.

Het species pool concept stelt dat soortenrijkdom op een lagere schaal in
de eerste plaats bepaald wordt door het aantal soorten op het eerstvolgende
hogere schaalniveau (Zobel 1997). Tot nu toe werd dit concept hoofdzakelijk
gebruikt als een. theoretisch kader om soortenrijkdom te verklaren op
verschillende schaalniveaus. Weinig onderzoekers hebben het concept in de
praktijk omgezet. Pärtel et al. (1996) toetsten de hypothese op
floristische diversiteit van Estlandse plantengemeenschappen. Hiervoor
gebruikten ze een Monte-Carlo procedure gebaseerd op een null-model van
eerder berekende correlatie coëfficiënten tussen de grote van de diverse
species pools op verschillende schaalniveaus. Op basis van hun resultaten
werd het null-model verworpen en besloten ze dat de algemene reden voor het
samen voorkomen van een welbepaald aantal soorten de beschikbaarheid was
van geschikte soorten, i.e. de grootte van de species pool.

Recent werd hun null-model bekritiseerd omdat het bereknd wordt op basis
van posities van punten op een grafiek en niet in termen van voorkomen van
soorten. Hierdoor maken ze de fout om te veronderstellen dat onder een
ecologisch nul-model alle mogelijke waarden een even groete
waarschijnlijkheid van voorkomen hebben, wat uitzonderlijk het geval is
(Wilson 1999). Bij onze berekeningen is het null-model gebaseerd op het
aantal gemeenschappelijke soorten tussen de verschillende pools in plaats
van op correlatiecoëfficiënten tussen de soortenaantallen van de pools.
Door de identiteit van de individuele soorten mee in rekening te brengen
kan het concept verder verfijnd worden en kunnen we stellen dat niet enkel
de soortenrijkdom maar ook de soortensamenstelling op een lager
schaalniveau bepaald wordt door de beschikbare soorten op een hoger
schaalniveau.

Onze resultaten tonen dat soortensamenstelling in recente bos fragmenten
significant gecorreleerd is met de soorten die voorkomen in de omgevende
oudere bos fragmenten binnen een straal van 1000 m. Dit is echter het
resultaat van een complexe interactie van soortspecifieke
verbreidingskenmerken, variatie in omgevingscondities, ruimtelijke
landschapsstructuur en grootte van de species pool, eerder dan enkel van de
grootte van de species pool. Dit suggereert dat het initiële species pool
concept, wanneer gebruikt voor gefragmenteerde landschappen en binnen een
ecologisch relevante tijdsschaal, een verregaande veralgemening is die
voorbijgaat aan de beperkingen van verbreiding en geografische configuratie
van de verschillende bosfragmenten. Een verdere verfijning van het concept
dringt zich dus zeker op.

vanuit ecologisch standpunt toont de randomizatie dat de
soortensamenstelling van jonge bosfragmenten duidelijk geen random
steekproef is uit de in het studiegebied voorkomende soorten.
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2. Wat bepaalt de vegetatiesamenstelling in jonge bosfragmenten ???

De samenstelling van een gemeenschap is een basiskenmerk van natuur, waar
een groot aantal soorten interageren doorheen tijd en ruimte resulterend in
bepaalde observeerbare patronen. Deze patronen zijn het resultaat van
regionale processen (invasie (kolonisatie) en extinctie van soorten) welke
zich afspelen tegen een complexe achtergrond van omgevingsvariabelen.
Terwijl de omgeving zich gedraagt als een filter, die sommige soorten
bevoordeligt en andere soorten uitsluit, voorziet het ook in een ruimtelijk
temporele realiteit die waarop gemeenschappen kunnen samengesteld worden
volgens bepaalde ecologische strategiên (Drake et al. 1999).

Recent werden twee visies op samenstelling van gemeenschappen uitgewerkt
(Turnbull 2000). Sommige onderzoekers stellen dat het aankomen van soorten
een stochastisch proces is. Dit wordt het lottery model genoemd (Chesson en
Warner 1981, 1985). Dit model stelt dat het individu dat succesvol een
standplaats kan bezetten random geselecteerd wordt van een pool van
propagulen. De identiteit van de winner is stochastisch en de kans op een
standplaats te bezetten neemt toe met zaad input. In tegenstelling tot dit
model, veronderstellen modellen gebaseerd op competitie/kolonisatie trade
off (Armstrong 1976, Hastings 1980, Shmida en Ellner 1984, Tilman 1994) dat
de identiteit van de winnende plant deterministisch is en beantwoordt aan
algemene principes, zogenaamde 'assembly rules' . Wilson en Gitay (1995)
definiëren deze regels als : ecologische maar geen evolutionaire
restricties, op de geobserveerde patronen van aan- en afwezigheden of
abundanties van soorten of soortengroepen (niet gewoon de respons van
individuele soorten op de omgeving). Volgens deze definitie resulteren
'assembly rules' die opereren op verschillende schaalniveaus in de
specifieke species pools.

Op landschapsschaal wordt bosplantensamenstelling in de eerste plaats
bepaald door verbreiding en standplaats. Dit was eerder gesteld door
Primack en Miao (1992). Zij formuleerden twee belangrijke beperkingen voor
de verbreiding van bosplanten. De eerste beperking wordt veroorzaakt door
ongeschikte habitatcondities, die kieming of vestiging verhinderen. De
tweede beperking is een gevolg van de interactie tussen een lage
verbreidingscapaciteit van veel bosplanten en de isolatiegraad van de te
koloniseren habitats.

Beide processen beïnvloeden sterk de samenstelling van de GSP en de HSP.
Een goede kwantificatie van de grootte van de verschillende species pools
maakt het mogelijk om het relatieve belang voor community assembly te
bepalen. Op landschapsschaal zijn indicatorwaarden geschikt voor de
geschiktheid van een fragment voor een bepaalde soort te bepalen. Alhoewel
een gedetailleerdere bepaling van standplaatskenmerken tot een betere
kwantificatie van de GSP zou leiden en het gebruik van het species pool
concept in de praktijk zou stimuleren. Een alternatieve manier om de kans
op voorkomen van een bepaalde soort te voorspellen kan bekomen worden met
General Linear Modelling (GLM). Dupré en Diekmann (1998) vergeleken zo twee
logistische regressie modellen (Linear en Gaussian Regression Models) .
gebaseerd op enerijds chemische bodemanalyses en anderzijds Ellenberg
indicatorwaarden. Ze kwamen tot de conclusie dat regressie modellen
gebaseerd op Ellenbergwaarden de beste resultaten leverden. Een verbetering
van het gebruik van Ellenbergwaarden kan daarenboven bekomen worden met een
algorithme van Hill et al. (2000), om de waarden aan te passen aan het
specifieke studiegebied. De kans op voorkomen van een bepaalde soort in
functie van verschillende standplaatskarakteristieken kan daarenboven
nuttig zijn om de graad te bepalen waarmee een soort behoort tot de HSP.
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Wanneer te koloniserenfragmenten echter nog zeer weinig soorten bevatten
(bv intensief gebruikte akkers), is het moeilijk om de HSP te bepalen aan
de hand van indicatorwaarden. Een meer uitgebreide soortenlijst kan hier
een oplossing bieden voor een aantal habitats.

Binnen de bosfragmenten is een derde belangrijke determinant van 'community
assembly' operatief, die in de literatuur 'internal dynamics' wordt
genoemd. Deze processen zijn verantwoordelijk voor het verschil tussen de
ESP en de actuele soortensamenstelling (Belyea en Lancaster 1999). Deze
auteurs maken melding dat alhoewel een patroon geassocieerd met competitie
voor 'resources' geargumenteerd kan worden met resultaten uit empirische
studies (Diamond 1975), dit veel minder het geval is voor planten,
aangezien deze gebruik maken van dezelfde nutriênten.
Niettegenstaande soorten-interacties minder duidelijk mogen zijn voor
planten betekent dit geenszins dat er geen effecten van competitie voor
nutriênten is. Meest in het oog springend in bosecosystemen is bijvoorbeeld
de competitie voor licht. De aanwezigheid van dichte bedekkingen van
ruderale soorten als Urtica dioica en Rubus fruticosus in recente
bos fragmenten zou eveneens een grote invloed kunnen hebben op de vestiging
van mider competitieve soorten. Ons baserend op de in deze studie bekomen
resultaten, stellen we dat de lage graad van verzadiging in recnet
bosfragmenten, 23 % van de ESP, wijst in de richting van een belangrijk
effect van internal dynamics op bosplantensamenstelling.

Aangezien hieromtrent nog zeer weinig onderzoek verricht is, is dit metteen
een oproep tot meer onderzoek rond de processen die de vorming van
gemeenschappen bepalen of juist in de weg staan.
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6.8 Behoud van bosplantendiversiteit op lange termijn.

6.8.1 Natuurbehoud in een gefragmenteerd landschap?

De meeste landschappen waar het natuurbehoud actief is, Z1Jn samengesteld
uit kleinere elementen, zoals individuele bossen, meren, houtkanten,
struwelen, wegen, huizen en dorpen. Vaak worden ze dan ook
mozaïklandschappen genoemd.

Aangezien de tijdschaal van het menselijk waarnemingsvermogen echter zo
kort is in vergelijking met veranderingen in landschappen, werden
landschappen vaak als statisch beschouwd, met niet veranderende stukken
natuur en cultuur vastgecementeerd in het geheel.

In het verleden zijn deze landschappen dan ook voornamelijk bekeken vanuit
het standpunt van specifieke elementen, eerder dan als een interagerend
geheel. Twee assumpties werden in het verleden vaak verkeerdelijk
aangenomen:

Ten eerste zijn de meeste landschappen dynamisch en constant onderhevig aan
veranderingen. Borman en Likens (1979) verwoordden dit met de term
'shifting mosaic'. Landschappen kunnen op twee manieren veranderen. Ten
eerste kunnen nieuwe individuele elementen of fragmenten ontstaan, van vorm
of grootte veranderen of geheel verdwijnen. Dit kan het gevolg zijn van
volledig of gedeeltelijk kappen en/of aanplanten van bossen. Daarnaast kan
de structuur, functie of compositie van individuele fragmenten veranderen.
Dit kan het gevolg zijn van bijvoorbeeld successie.

Een tweede niet correcte veronderstelling betreft mozaiklandschappen is dat
elementen afzonderlijk kunnen bestudeerd worden. Dit werd duidelijk wanneer
ecologen meer en meer het dynamisch karakter van studiegebieden onder ogen
durfden te zien. Hierdoor ontdekte men dat organismen en andere invloeden
uitgewisseld werden tussen verschillende systemen, zelfs wanneer deze op
het eerste zicht volledig van elkaar afgeschermd lijken. Succesie in
bosecosystemen blijkt zo op de eerste plaats gedreven te zijn door inbreng
van zaden dan wel door soortinteracties ter plaatse, i. e. binnen het
fragment.Het is dan ook veiliger om te veronderstellen dat ecologische
systemen in een mozaiklandschap open zijn, eerder dan gesloten en
geïsoleerd.

Het in beschouwing nemen van veranderingen in het landschap en de
uitwisselingen tussen fragmenten zijn cruciaal voor het behoud.
Natuurbehoudsstrategiën die deze twee aspecten negeren zijn gedoemd tot
falen. Dit is des te meer van toepassing in landschappen waar het menselijk
handelen een dominante invloed heeft. Hierbij dient nog vermeld te worden
dat landschapsdynamiek vaak een reflectie is van het menselijk handelen en
landgebruik, hetzij nu of in het verleden.

Succesvol natuurbehoud heeft nood aan het erkennen van fragmenten, hoe ze
veranderen en hoe ze beïnvloed zijn door invloeden van buitenaf. Zo kunnen
er belangrijke fluxen gestopt of omgekeerd zijn door het menselijk
ingrijpen in het landschap of er kunnen natuurlijke processen niet langer
plaatsvinden.

Natuurbehoud dient dan ook niet enkel gebieden uit te kiezen waar de
processen verantwoordelijk voor het behoud van dat fragment intakt zijn,
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maar dient ook te compenseren voor natuurlijke en antropogene processen die
niet langer plaatsvinden.

Zoals Pickett S.T.A. (1997) besluit: 'Natuurbescherming is, in zekere zin,
actief behoud van fragment dynamiek.

6.8.2 Conclusies en aanbevelingen voor natuurbehoud in gefragmenteerde
landschappen.

Uit voorgaande wordt duidelijk dat er een enorme nood is aan de
ontwikkeling van landschapsbeleidsplannen met in het bijzonder oog voor de
karakteristieken van gefragmenteerde landschappen. De belangrijkste
kenmerken zijn inbegrip van interne dynamieken van overblijvende
'natuurlijke' fragmenten en externe invloeden op deze fragmenten.

Strategiên om fragmentatieprocessen tegen te gaan zijn gelinkt aan het
herstellen en behouden van grote intacte fragmenten die met elkaar
verbonden zijn tot regionale landschappen. Indien dit praktisch niet
haalbaar is moeten geclusterde kleinere eenheden met een zo groot mogelijke
connectiviteit ontwikkeld worden. Op landschapsschaal dient connectiviteit
geïnterpreteerd te worden als de mogelijkheid om migratie van planten en
dieren mogelijk te maken.

Aangezien het verwerven van grote eenheden natuur vaak niet realistisch is
in Vlaanderen zal daarnaast ook het gebruik van tussenliggende privé en
openbare gronden van levensbelang zijn om fragmentatie een halt toe te
roepen. Deze gronden zouden als het ware zo moeten beheerd worden dat
vernietiging en isolatie van overblijvende natuurlijke habitats tot een
minimum herleid wordt. Hier is echter nog een hele weg te gaan om de
publieke opinie te sensibilseren en een mentaliteitswijziging te bekomen.
De zorg voor een natuurlijk functionerend landschap zou immers eenieders
taak en verantwoordelijkheid moeten zijn.

Aanbevelingen voor het behoud van biodiversiteit in een gefragmenteerd
landschap zijn:

Voer een landschapsanalyse uit. Bepaal hiervoor het patroon van
habitatfragmenten en de connecties ertussen en relateer deze aan de noden
van de bestudeerde soorten. Vragen die men zich hierbij moet stellen zijn
oa. waar situeren zich de belangrijkste niet gefragmenteerde blokken en
kunnen natuurlijke connecties tussen habitats behouden of hersteld worden?

Vermijd elke verdere fragmentatie of isolatie van natuurlijke habitats.
Wanneer reservaten gepland worden of gebieden beschermd, moeten zo groot
mogelijke oppervlaktes nagestreefd worden.

Minimaliseer randeffecten rond overblijvende natuurlijke habitats door het
inrichten van buffer zones met weinig intensieve landgebruiksvormen.

Identificeer migratieroutes en bescherm ze. Tracht menselijke activiteiten
te minimaliseren in de onmiddellijke nabijheid.

Behoud natuurlijke vegetaties langs rivieren, perceelsgrenzen, wegkanten en
andere corridors en tracht deze zo breed mogelijk te maken om randeffecten
te minimaliseren.
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l 8.3 Lijst van de geïnventariseerde plantensoorten
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Mannetjesvaren Tack et al. 1993
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Bergbasterdwederik Tack et al. 1993
Brede wespenorchis Tack et al. 1993
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Tack et al. 1993
Tack et al. 1993
Tack et al. 1993
Tack et al. 1993
Tack et al. 1993
Tack et al. 1993
Tack et al. 1993
Tack et al. 1993
Tack et al. 1993
Tack et al. 1993
Tack et al. 1993
Tack et al. 1993
Tack et al. 1993
Tack et al. 1993
Tack et al. 1993
Tack et al. 1993
Tack et al. 1993
Tack et al. 1993
Tack et al. 1993
Tack et al. 1993
Tack et al. 1993
Tack et al. 1993
Tack et al. 1993
Tack et al. 1993

claviculata

Nederlandse naam

Muskuskruid
Gewone agrimonie
Welriekende agrimonie
Kruipend zenegroen
Look-zonder-look
Daslook
Bosanemoon
Gevlekte aronskelk
Wijfjesvaren
Dubbelloof
Boskortsteel
Heggenrank
Hennegras
Duinriet
Sterrenkroos
Struikhei
Dotterbloem
Ruig klokje
Bittere veldkers
Bosveldkers
Scherpe zegge
Moeraszegge
Geelgroene zegge
IJle berrnzegge
Elzenzegge
Bleke zegge
Hangende zegge
pil zegge
IJle zegge
Gewone berrnzegge
Slanke zegge
Boszegge
Echt duizendguldenkruid
Rankende helmbloem Corydalis
Dolle kervel
Verspreidbladig goudveil
Paarbladig goudveil
Groot heksenkruid
Moesdistel
Bosrank
Herfsttijloos
Lelietje-van-dalen
Rode kornoelje
Vingerhelmbloem
Hazelaar
Tweestijlige meidoorn
Eenstijlige meidoorn
Moerasstreepzaad
Krui sbladwalstro
Gewone brem

Dactylorhiza fuchsii
Deschampsia cespitosa
Deschampsia flexuosa
Digitalis purpurea
Dipsacus pilosus
Dryopteris affinis

Dryopteris carthusiana
Dryopteris dilatata
Dryopteris Eilix-mas
Elymus caninus
Epilobium angustifolium
Epilobium montanum
Epipactis helleborine

Adoxa moschatellina
Agrimonia eupatoria
Agrimonia repens
Ajuga reptans
Alliaria petiolata
Allium ursinum
Anemone nemorosa
Arum maculatum
Athyrium filix-femina
Blechnum spicant
Brachypodium sylvaticum
Bryonia dioica
Calamagrostis canescens
Calamagrostis epigeios
Callitriche spp.
Calluna vulgaris
Caltha palustris
Campanula trachelium
Cardamine amara
Cardamine flexuosa
Carex acuta
Carex acutifoxmis
Carex demissa
Carex divulsa
Carex elongata
Carex pallescens
Carex pendula
Carex pilulifera
Carex remota
Carex spicata
Carex strigosa
Carex sylvatica
Centaurium erythraea
Ceratqcapnos claviculata
Chaerophyllum temulum
Chrysosplenium alternifolium
Chrysosplenium opositifolium
Circaea lutetiana
Cirsium oleraceum
Clematis vitalba
Colchicum autumnale
Convallaria majalis
Cornus sanguinea
Corydalis solida
Corylus avellana
Crataegus laevigata
Crataegus monogyna
Crepis paludosa
Cruciata laevipes
Çytisus scoparius

Wetenschappelijke naam
(Lambinon et al. 1998)
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Equisetum Eluviatile
Equisetum sylvaticum
Equisetum telmateia
Euonymus europaeus
Eupatorium cannabinum
Euphorbia amygdaloides
Festuca gigantea
Filipendula ulmaria
Fragaria vesca
Frangula alnus
Gagea lutea
Gagea spathacea
Galanthus nivalis
Galeopsis tetrahit
Galium odorata
Galium saxatile
Geranium phaeum
Geum urbanum
Gnaphalium sylvaticum
Hedera helix
Helleborus viridis
Hieracium lachenalii
Hieracium laevigatum
Hieracium murorum
Hieracium sabaudum
Hieracium spp.
Hieracium umbellatum
Hippophae rhamnoides
Holcus mollis
Humulus lupulus
Hyacinthoides non-scripta
Hypericum dubium
Hypericum hirsutum
Hypericum humifusum
Hypericum maculatum
Hypericum perforatum
Hypericum pulchrum
Hypericum tetrapterum
Ilex aquifolium
Impatiens noli-tangere
Impatiens parviflora
Knautia arvensis
Lamium galeobdolon
Lapsana communis
Lathraea clandestina
Lathyrus sylvestris
Ligustrum vulgare
Listera ovata
Lonicera periclymenum
Lonicera xylosteum
Luzula campestris
Luzula mul ti flora
Luzula pilosa
Luzula sylvatica
Lysimachia nemorum
Lysimachia nummularia
Lysimachia vulgaris
Lythrum portula
Maianthemum bifolium
Melampyrum pratense
Melica uni flora
Mercurialis perennis
Milium effusum
Moehringia trinervia
Molinia caerulea
Mycelis muralis
Myrica gale
Narcissus pseudonarcissus
Neottia nidus-avis
Ophioglossum vulgatum
Orchis mascula
Orchis purpurea
Origanum vulgare
Ornithogalum umbellatum

Holpijp
Bospaardestaart
Reuzenpaardestaart
Wilde kardinaalsmuts
Koninginnenkruid
Amandelwolfsmelk
Reuzenzwenkgras
Moerasspirea
Bosaardbei
Sporkehout
Bosgeelster
Schedegeelster
Gewoon sneeuwklokje
Hennepnetel
Lievevrouwebedstro
Liggend walstro
Donkere ooievaarsbek
Geel nagelkruid
Bosdroogbloem
Klimop
Wrangwortel
Dicht havikskruid
Stijf havikskruid
Muurhavikskruid
Boshavikskruid
Havikskruid
Schermhavi~skruid

Duindoorn
Gladde witbol
Hop
Wilde hyacinth
Kantig hertshooi
Ruig hertshooi
Liggend hertshooi
Gevlekt hertshooi
Sint-Janskruid
Fraai hertshooi
Gevleugeld hertshooi
Hulst
Groot springzaad
Klein springzaad
Beemdkroon
Gele dovenetel
Akkerkool
Paarse schubwortel
Boslathyrus
Wilde liguster
Grote keverorchis
Wilde kamperfoelie
Rode kamperfoelie
Gewone veldbies
Veelbloemige veldbies
Ruige veldbies
Grote veldbies
Boswederik
Penningkruid
Grote wederik
Waterpostelein
Dalkruid
Hengel
Eenbloemig parelgras
Bosbingelkruid
Bosgierstgras
Drienerfmuur
Pijpenstrootje
Muursla
Gagel
Wilde narcis
Vogelnestje
Addertong
Mannetjesorchis
Bruine orchis
Wilde marjolein
Gewone vogelmelk

Niet-bossoort
Tack et al. 1993
Tack et al. 1993
Tack et al. 1993
Niet-bossoort
Tack et al. 1993
Tack et al. 1993
Niet-bossoort
Tack et al. 1993
Tack et al. 1993
Tack et al. 1993
Tack et al. 1993
Tack et al. 1993
Niet-bossoort

Asperula odorata Tack et al. 1993
Tack et al. 1993
Tack et al. 1993
Tack et al. 1993
Tack et al. 1993
Tack et al. 1993
Tack et al. 1993
Tack et al. 1993
Tack et al. 1993
Tack et al. 1993
Tack et al. 1993
Soortengroep
Tack et al. 1993
Tack et al. 1993
Tack et al. 1993
Tack et al. 1993
Tack et al. 1993
Tack et al. 1993
Tack et al. 1993
Extra bossoort
Tack et al. 1993
Niet-bossoort
Tack et al. 1993

Hypericum quadrangulum Tack et al. 1993
Tack et al. 1993
Tack et al. 1993
Tack et al. 1993
Tack et al. 1993
Tack et al. 1993
Tack et al. 1993
Tack et al. 1993
Tack et al. 1993
Tack et al. 1993
Tack et al. 1993
Tack et al. 1993
Niet-bossoort
Niet-bossoort
Extra bossoort
Tack et al. 1993
Tack et al. 1993
Tack et al. 1993
Niet-bossoort
Niet-bossoort

Peplis portula Tack et al. 1993
Tack et al. 1993
Tack et al. 1993
Tack et al. 1993
Tack et al. 1993
Tack et al. 1993
Tack et al. 1993
Niet-bossoort
Tack et al. 1993
Tack et al. 1993
Tack et al. 1993
Tack et al. 1993
Tack et al. 1993
Tack et al. 1993
Tack et al. 1993
Tack et al. 1993
Tack et al. 1993
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93 Osmunda regal1s Koningsvaren Tack et al. 1993

93 OXalis acetoselia Witte klaverzuring Tack et al. 1993

93
Paris quadrifolia Eenbes Tack et al. 1993
Pbyteuma nigrum Zwartblauwe rapunzel Tack et al. 1993

993
Pbyteuma spicatum Witte rapunzel Tack et al. 1993

993
Picris ecbioides Dubbelkelk Tack et al. 1993
Picris bieracioides Echt bitterkruid Tack et al. 1993
Platantbera cblorantba Bergnachtorchis Tack et al. 1993

993 Poa nemoralis Schaduwgras Tack et al. 1993
993 Polygonatum multiflorum Gewone salomonszegel Tack et al. 1993
93 Polygonum bistorta Adderwortel Tack et al. 1993

993 Polypodium vulgare Eikvaren Tack et al. 1993
993 Polystichum aculeatum Stijve naaldvaren Tack et al. 1993

] Potentilla ereeta Tormentil Niet-bossoort
993 Potentilla sterilis Aardbeiganzerik Tack et al. 1993

U93 Primula elatior Slanke sleutelbloem Tack et al. 1993
993 Primula vulgaris Stengelloze sleutelbloem Tack et al. 1993
993 Prunus spinosa Sleedoorn Tack et al. 1993
993 Pteridium aquilinum Adelaarsvaren Tack et al. 1993
993 Pu1monaria montana Smal longkruid Tack et al. 1993
993 Pu1monaria officinalis Gevlekt longkruid Tack et al. 1993
993 Ranuncu1us auricomus Gulden boterbloem Tack et al. 1993
993 Ranuncu1us ficaria Speenkruid Tack et al. 1993
993 Rbamnus catbartica Wegedoorn Tack et al. 1993

993 Ribes nigrum Zwarte bes Tack et al. 1993
Ribes rubrum Aalbes Tack et al. 1993

993 Ribes uva-crispa Kruisbes Tack et al. 1993

993 Rosa arvensis Bosroos Tack et al. 1993

993 Rosa canina Hondsroos Tack et al. 1993

993 Rosa pimpine11ifo1ia Duinroosje Tack et al. 1993

993 Rosa rubiginosa Egelantier Tack et al. 1993

993 Rosa spp. Roos Soortengroep

993 Rosa tomentosa Viltroos Tack et al. 1993

t
Rubus caesius Dauwbraam Tack et al. 1993

993
Rubus fruticosus Gewone braam Tack et al. 1993
Rubus idaeus Framboos Tack et al. 1993

993
Rumex acetose11a Schapezuring Niet-bossoort
Rumex sanguineus Bloedzuring Tack et al. 1993

993 Sambucus nigra Gewone vlier Tack et al. 1993
993 Sambucus racemosa Trosvlier Tack et al. 1993
993 Sanicu1a europaea Heelkruid Tack et al. 1993
93 Saxifraga granu1ata Knolsteenbreek Niet-bossoort
93 Scirpus setaceus Borstelbies Extra bossoort
93 Scirpus sy1vaticus Bosbies Tack et al. 1993
93 1 Scrophularia auriculata Geoord helmkruid Niet-bossoort
93 Scrophu1aria nodosa Knopig helmkruid Tack et al. 1993
93 Scute11aria minor Klein glidkruid Tack et al. 1993
93 Sedum te1ephium Hemelsleutel Tack et al. 1993
93

J
Senecio ovatus Schaduwkruiskruid Tack et al. 1993

93 Senecio spp. Kruiskruid Soortengroep
Senecio sy1vaticus Boskruiskruid Tack et al. 1993
Senecio viscosus Kleverig kruiskruid Tack et al. 1993
Serratu1a tinctoria Zaagblad Tack et al. 1993

93 Silene dioica Dagkoekoeksbloem Melandrium dioicum Tack et al. 1993
3 Solanum du1camara Bitterzoet Tack et al. 1993
3 Solidago virgaurea Echte guldenroede Tack et al. 1993

Sphagnum spp. Veenmos Niet-bossoort
Stachys officina1is Betonie Tack et al. 1993
Stachys sy1vatica Bosandoorn Tack et al. 1993
Stellaria al sine Moerasmuur Stellaria u1iginosa Tack et al. 1993
Ste11aria holos tea Grote muur Tack et al. 1993
Stellaria media Vogelmuur Stellaria neg1ecta Tack et al. 1993
Ste11aria nemorum Bosmuur Tack et al. 1993
Succisa pratensis Blauwe knoop Tack et al. 1993
Tamus communis. Spekwortel Tack et al. 1993
Teucrium scorodonia Valse salie Tack et al. 1993
The1ypteris pa1ustris Moerasvaren Tack et al. 1993
Torilis japonica Heggendoornzaad Tack et al. 1993
U1ex europaeus Gaspeldoorn Tack et al. 1993
Vaccinium myrti11us Blauwe bosbes Tack et al. 1993
Valeriana repens Echte valeriaan Niet-bossoort

3
Veronica montana Bosereprijs Tack et al. 1993
Viburnum lantana Wollige sneeuwbal Tack et al. 1993

3 Viburnum opu1us Gelderse roos Tack et al. 1993
93
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Vicia sepium
Vinca minor.
Viola odorata
Viola palustris
Viola reichenbachiana
Viola riviniana
Viola spp.
Viscum album
Acer campestre
Acer platanoides.
Acer pseudoplatanus.
Aesculus hippocastanum
Alnus glutinosa
Alnus incana
Amelanchier lamarckii

BetuIa pendula
BetuIa alba
Carpinus betulus
Castanea sativa
Fagus sylvatica
Fraxinus excelsior
Larix decidua
Malus sylvestris
Mespilus germanica
Picea abies
Pinus nigra
Pinus sylvestris
Populus canescens
Populus x canadensis
Populus tremuIa
Prunus avium
Prunus padus
Prunus serotina
Pyrus pyraster
Quercus petraea
Quercus robur
Quercus rubra
Robinia pseudacacia
Salix aurita
Salix caprea
Salix cinerea
Salix repens
Salix spp.
Sorbus aucuparia
Sorbus torminalis
Tilia spp.
ulmus spp.

Heggewikke
Kleine maagdenpalm
Maarts viooltje
Moerasviooltje
Donkersporig bosviooltje
B1eeksporig bosviooltje
Viooltje
Maretak
spaanse aak
Noorse esdoorn
Gewone esdoorn
Witte paardekastanje
Zwarte els
Witte els
Amerikaans
krentenboompje
Ruwe berk
Zachte berk BetuIa pubescens
Haagbeuk
Tamme kastanje
Beuk
Gewone es
Europese lork
Wilde appel
Mispel
Fijnspar
Corsicaanse den
Grove den
Grauwe abeel
Canadapopulier
Ratelpopulier
Zoete kers
Vogelkers
Amerikaanse vogelkers
Wilde peer
Wintereik
Zomereik
Amerikaanse eik
Gewone robinia
Geoorde wilg
Boswilg
Grauwe wilg
Kruipwilg
Wilg
Wilde lijsterbes
Elsbes
Linde
Olm

Taak et al. 1993
Taak et al. 1993
Taak et al. 1993
Taak et al. 1993
Taak et al. 1993
Taak et al. 1993
Soortengroep
Taak et al. 1993
Taak et al. 1993
Boomsoort
Boomsoort
Boomsoort
Boomsoort
Boomsoort
Boomsoort

Tack et al. 1993
Tack et al. 1993
Boomsoort
Boomsoort
Boomsoort
Boomsoort
Boomsoort
Tack et al. 1993
Tack et al. 1993
Boomsoort
Boomsoort
Boomsoort
Boomsoort
Boomsoort
Tack et al. 1993
Tack et al. 1993
Tack et al. 1993
Boomsoort
Tack et al. 1993
Boomsoort
Boomsoort
Boomsoort
Boomsoort
Tack et al. 1993
Tack et al. 1993
Tack et al. 1993
Tack et al. 1993
Boomsoortengroep
Tack et al. 1993
Tack et al. 1993
Boomsoortengroep
Boomsoortengroep



8.4 Lijst van de geïnventariseerde omgevingsvariabelen.
993
993
993
993
993
993

1993
1993

)

oppervlakte
omtrek

OIuchrijviDIl

Oppervlakte van het bosfragment in ha
omtrek van het bosfragment in m

BrOD

GIS
GIS

Type

Continu
Continu

STRUCTUURKENMERKEN
kroonsluiting > 2/3
kroonsluiting 1/3 
2/3
kroonsluiting < 1/3

Kroonsluiting van meer dan 2/3
Kroonsluiting tussen 1/3 en 2/3

Kroonsluiting minder dan 1/3

Veldwerk
Veldwerk

Veldwerk

1/0
1/0

110

1993
1993

horizontaal homogeen
horizontale groepen
horizontaal zeer
variabel

Horizontaal homogeen (1) of niet (0)
Horizontaal in groepen (1) of niet (0)
Horizontaal zeer variabel (1) of niet (0)

Veldwerk
veldwerk
veldwerk

1/0
110
1/0

BODEMGEBRUIK

Dominante boomsoort (>80%) (1) of niet (0)
Aanwezigheid van enkel bovenetage (1) of niet (0)
Aanwezigheid van boven- en nevenetage (1) of niet (0)
Continue verticale verdeling (1) of niet (0)

Duur dat het fragment op dit ogenblik ononderbroken bos is
De periode dat het fragment voor 1947 als grasland beheerd
werd
De periode dat het fragment voor 1947 als akker beheerd
werd
De periode dat het fragment na 1947 als grasland beheerd
werd

Categ.

Categ.

1/0

1-4

1-4

Categ.
Categ.

1-4

1-4

1/0

1/0

110

1-4

1-4

110

110

110
110

110

110

110

1-3

1-3
1-5
1-3

110

1/0

1/0

110
1/0

1-4

1-4

Berekend

Berekend

Berekend
Berekend
Berekend
Berekend

Veldwerk

veldwerk
Veldwerk
Veldwerk

Veldwerk
veldwerk

veldwerk
veldwerk

Veldwerk
veldwerk

Historische
kaart
Historische
kaart
Historische
kaart
Historische
kaart
Historische
kaart
Historische
kaart
Historische
kaart
Historische
kaart
Historische
kaart
Berekend
Berekend

veldwerk

Veldwerk
veldwerk

veldwerk
Veldwerk

> 2m,
hoogte < 2m)

kiemplanten
jongwas (maximum
dichtwas (hoogte

van

van
van

afwezigheid
afwezigheid
afwezigheid

afwezigheid van boomhout (diameter > 14cm)
afwezigheid van oude bomen (diameter >80cm)

hooghout (1) of niet (0)
middelhout (1) of niet (0)
hakhout (1) of niet (0)
grasland (1) of niet (0)

Beheerd als
Beheerd als
Beheerd als
Beheerd als
Kapvlakte

Aantal kroonsluitingen
Aantal etageklassen
Aantal ontwikkelingsfasen
Aantal beheersklassen

Bos (1), grasland (2), akker (3), boomgaard (4), heide (5)
in 1775 (Ferraris)
Bos (1), grasland (2), akker (3), boomgaard (4), heide (5)
in 1850 (Vd Maelen)
Bos (1), grasland (2), akker (3), boomgaard (4), heide (5)
in 1868
Bos (1), grasland (2), akker (3), boomgaard (4), heide (5)
in 1896
Bos (1), grasland (2), akker (3), boomgaard (4), heide (5)
in 1937
Bos (1), grasland (2), akker (3), boomgaard (4), heide (5)
in 1956
Bos (1), grasland (2), akker (3), boomgaard (4), heide (5)
in 1970
Bos (1), grasland (2), akker (3), boomgaard (4), heide (5)
in 1982
Bos (1) of geen bos (0) in 1991 (boskartering)

Aan- (1) of
Aan- (1) of
Aan- (1) of
diam<7cm)
Aan- (1) of afwezigheid van staakhout (diameter tussen 7
en 14cm)
Aan- (1) of
Aan- (1) of

akker1

gras12

Z982

staakhout

domino spp. > 80 %
alleen bovenetage
boven- en nevenetage
continue verticale
verdeling

ft kroonsluitingen
ft etageklassen
# ontwikkelingsfasen
# beheersklassen

Z991

bossinds
grasl1

HISTORISCH

boomhout
oude bomen

VDM

z970

kiemplanten
jongwas
dichtwas

Z868

Z896

z956

FER

z937

hooghout
middelhout
hakhout
begraasd
kapvlakte

]

]

I

• 1993
• 1993
· 1993

• 1993

• 1993
• 1993

1. 1993
1. 1993

al. 1993
• 1993

engroep
al. 1993
al. 1993
tengroep
tengIOell
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De periode dat het fragment na 1947 als akker beheerd werd Berekendakker2

~
U-L-S

U-text
A-text
L-text
P-text
S-text
Z-text
V-text
#text

a-vocht
b-vocht
c-vocht
d-vocht
e-vocht
f-vocht
g-vocht
h-vocht
I-vocht
#vocht
a-prof
b-prof
c-prof

f-prof

g-prof

p-prof
m-prof

x-prof

#prof

INTERNE VARIATIE
Open plek > 10 m
Veel dode stammen
Veel klein dood hout
Veel wortelkuilen en
kluiten
Rabatten
Grachten
Vijver
Poelen
Beek
Bron
Depressie
# microhabitats

TOPOGRAFIE
Minimale helling
Maximale helling
Helling - range
Gemiddelde helling
Minimale hoogte
Maximale hoogte
Hoogte - range
Gemiddelde hoogte
VEGETATIE

Oppervlaktepercentage met zware k1ei-zand1eem-1emig
zandbodem (U-L-S)
Oppervlaktepercentage met zware klei bodem (U)
Oppervlaktepercentage met 1eembodem (A)
Oppervlaktepercentage met zandleembodem (L)
Oppervlaktepercentage met lichte zand1eembodem (P)
Oppervlaktepercentage met 1emig zandbodem (S)
Oppervlaktepercentage met zandbodem (Z)
Oppervlaktepercentage veenbodem (V)
Aantal bodemtextuurklassen
Oppervlaktepercentage met vocht trap a
Oppervlaktepercentage met vochttrap b
Oppervlaktepercentage met vochttrap c
Oppervlaktepercentage met vocht trap d
Oppervlaktepercentage met vocht trap e
Oppervlaktepercentage met vocht trap f
Oppervlaktepercentage met vocht trap 9
Oppervlaktepercentage met vocht trap h
Oppervlaktepercentage met vocht trap I
Aantal bodemvocht trappen
Oppervlaktepercentage met textuur B horizont (a)
Oppervlaktepercentage met structuur B horizont (b)
Oppervlaktepercentage met sterk gevlekte textuur B
horizont (c )
Oppervlaktepercentage met weinig duidelijke humus en/of
ijzer B horizont (f)
Oppervlaktepercentage met duidelijke humus en/of ijzer B
horizont (g)
Oppervlaktepercentage zonder profielontwikkeling (p)
Oppervlaktepercentage met diepe antropogene humus A
horizont (m)
Oppervlaktepercentage met niet bepaalde
profielontwikkeling (xl
Aantal bodernprofie1ontwikkelingsk1assen

Aan- (1) of afwezigheid (0) van open plek
Aan- (1) of afwezigheid (0) van veel dode stammen
Aan- (1) of afwezigheid (0) van veel dood hout
Aan- (1) of afwezigheid (0) van veel wortelkuilen en
kluiten
Aan- (1) of afwezigheid (0) van rabatten
Aan- (1 ) of afwezigheid (0) van een gracht(en)
Aan- (1) of afwezigheid (0) van een vijver
Aan- (1 ) of afwezigheid (0) van poelen
Aan- (1 ) of afwezigheid (0) van een beek
Aan- (1 ) of afwezigheid (0) van een bron
Aan- (1) of afwezigheid (0) van een depressie
Aantal kleine ~abitatvarianten in een bos

Minimum helling binnen het fragment
Maximum helling binnen het fragment
Range in helling binnen het fragment
Gemiddelde helling binnen het fragment
Minimum hoogte binnen het fragment
Maximum hoogte binnen het fragment
Range in hoogte binnen het fragment
Gemiddelde hoogte binnen het fragment

GIS

GIS
GIS
GIS
GIS
GIS
GIS
GIS

Berekend

GIS
GIS
GIS
GIS
GIS
GIS
GIS
GIS
GIS

Berekend

GIS
GIS
GIS

GIS

GIS

GIS
GIS

GIS

Berekend

Veldwerk
Veldwerk
Veldwerk
Veldwerk

Veldwerk
Veldwerk
Veldwerk
veldwerk
Veldwerk
Veldwerk
Veldwerk
Berekend

GIS
GIS
GIS
GIS
GIS
GIS
GIS
GIS

c

c

c
c
c
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c
c
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Con'

CtIIt 1]
CtlltiJlI
CtlltiJlI'

ContiJll 1

Coot' ]
Cont •

CrIltilll

~]
CrIl'

CiIltln;,

CrIl:L.

C' ]

Contln>

Con

Cont~ :1
Klasse

Aantal boomsoorten
Aantal soorten
Aantal bossooirten
Vegetatietype
Alluviaal

Aantal boomsoorten
Aantal kruidachtigen
Aantal soorten van de lijst van Tack et al. (1993)
Vegetatietype volgens TWINSPAN-analyse (per studiegebied)
Alluviaal (1) of niet alluviaal (0)

Berekend
Berekend
Berekend
Berekend
Berekend

Continu
Continu
Continu
1-7

1/0

1/0

1/0

1/0

1/0

1/0

1/0

110

110

110

1/0

1/0

Categ.

]

]

]

continU

continU

continU

continU

continU

continU

continU ]
continu
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8.5 Beschrijvende statistiek van de geïnventariseerde

omgevingsvariabelen (Brabantsplantendistrict)

aUuviaal niet- aUe bossen

bos alluviaal bos
totaal gem max min stdev totaal gem lIlIIX min stdev totaa gem lIlIIX min stdev

1

aantal bosfragmenten 138 103 241

oppervlakte (ha) 1,00 7,58 0,10 1,18 0,00 1,34 U,4 0,13 1,77 0,00 1,15 11,4 0,10 1,47
1 1

omtrek 433 2440 143 289 493 2301 144 363 459 2440 143 323

bos sinds (aantal jaren) 70 223 U 59 123 223 11 79 92 223 11 73

jaren grasland voor 1947 89 172 0 70 10 172 0 32 55 172 0 69
jaren akker voor 1947 33 172 0 47 51 172 0 53 U 172 0 50
jaren grasland na 1947 12 40 0 16 2 40 0 9 8 40 0 14
jaren akker na 1947 2 40 0 7 5 40 0 12 3 40 0 10
totaan aantal jaren bos 87 223 11 64 154 223 11 69 116 223 11 74
totaal aantal jaren 100 212 0 80 12 212 0 39 63 212 0 79
grasland
totaal aantal jaren akker 35 212 0 51 57 212 0 61 45 212 56

U-L-S-textuur (aantal
fragmenten)
U-textuur (aantal 28 31
fragmenten)
A-textuur (aantal 108 16 124
fragmenten)
L-textuur (aantal 71 91 162
fragmenten)
P-textuur (aantal 9
fragmenten)
S-textuur (aantal 20 27
fragmenten)

a-vochttrap (aantal 14 19 33
fragmenten)
b-vochttrap (aantal 10
fragmenten)
c-vochttrap (aantal 5 14
fragmenten)
d-vochttrap (aantal 49 70 119
fragmenten)
e-vochttrap (aantal
fragmenten)
f-vochttrap (aantal 104 17 121
fragmenten I
h-vochttrap (aantal 34 56 90
fragmenten)
r-vochttrap (aantal
fragmenten)

a-profielontw (aantal 94 55 149
fragmenten)
b-profielontw (aantal 2
fragmenten)
c-profielontw (aantal 40 56 96
fragmenten)
f-profielontw (aantal 19 25
fragmenten)
p-profielontw (aantal 74 30 104
fragmenten)
x-profielontw (aantal 28 31
fragmenten)

gemiddelde hoogte 45 83 33 10 64 82 34 12 53 83 33 15
minimale hoogte 44 81 33 10 63 80 34 11 52 81 33 14
maximale hoogte 46 85 33 10 66 84 34 12 54 85 33 15
hoogte-range 1 7 0 1 3 13 0 3 2 13 0 3
hoogte-stdev 0 2 0 0 1 4 0 1 1 4 0 1
gemiddelde helling 1 4 0 1 2 6 0 1 1 6 0 1
minimale helling 1 3 0 1 1 5 0 1 1 5 0 1
maximale helling 1 16 0 2 3 8 0 2 2 16 0 2
helling-range 1 15 0 1 2 7 0 1 1 15 0 1
helling-stdev 0 5 0 0 0 3 0 0 0 5 0 0

kroonsluiting > 2/3 93 79 172
kroonsluiting 1/3 - 2/3 28 12 40
kroonsluiting < 1/3 23 8 31
open plek > 10 m 14 12 26
alleen bovenetage 68 40 108
boven- en nevenetage 35 21 56
continue verticale 36 46
verdeling

82

kiemplanten van bomen 24 45 69
jongwas (h<2m) 4l 44 85
dichtwas (h>2m,diam<7cm) 94 58 152
staakhout (7cm<diam<14cm) 89 63 152
boomhout (diam>14cm) 96 83
oude bomen (diam>80cm) 4

179
14 18
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~t 87 13 170
Iaidde1Jlout 25 7 l2
bübout 19 17 36
bevraaG • 11 15
upv1akte • 5 13
.....1 dode.e- 5 • 13
"..1 t1eiD 400d bout U 3 15
.....1 vortelkuilen en 1 2 3
t1uiteD
n1llltteD 17 7 2.
grachten U 2 16
vijver 1 0 1
poel_ 1 1 2

1.11 beek 12 12 26
bron 1 2 3

113 4epr...ie 1 3 •
1] .J aaDt ltroonaluitiDll_ 0 0 1 2 0 0 1 0 0

11 horizontael homoge_ 122 79 197

50 horizontale groepen 8 8 22

11 horizontaal zeer variabel 9 5 U

11 J
4omin. 8P. > 80 , 77 31 108

11 aant etagekl•••en 1 3 0 0 1 3 0 0 1 3 0 0

11
aent ontwikkelingsfasen 3 5 0 1 3 6 0 2 3 6 0 2
aaDt beheersklassen 1 2 0 0 1 3 0 1 1 3 0 0

Si aent habitatkenmerken 0 2 0 1 0 3 0 1 0 3 0 1
aant boomsoorten 7 16 0 3 9 17 1 I 8 17 0 I

J
aent profielontwikk 1 3 0 1 2 I 0 1 1 I 0 1
aant textuurkla88en 1 3 0 1 1 3 0 1 1 3 0 1
aant vochterappen 1 3 0 1 2 I 0 1 1 I 0 1

aantal fragmenten 60 10 100
stikstof concentratie (ppm) 1012 9878 2159 1586 3192 6761 U77 1179 3681 9878 U71 U87

] org Dateriaal ( ) 9.87 29.00 1.77 '.22 10.'025.3 3.65 3.70 10.0829.0 3.65 '.01
8 0

pH 4.88 7.20 3,09 0.90 3,39 5.00 3,09 0.37 4,29 7,20 3.09 1. Ol
fosfor (ppm) 17,31 76.38 4.21 13.58 16.8818,5 4,&9 11.57 17.U 76.3 4,21 12,75

1 8
B+-conc ..... ..... .... ..... ...... .... ..... ..... ..... ti 11 .11.. ...11

]

]

]

15
11
15
I
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8.6 Beschrijvende statistiek van de geïnventariseerde
omgevingsvariabelen (Kempisch plantendistrict).

alluviaal niet-alluviaal alle

bos bos boaaen

tota gem max min stdev totaal gem Kax min stdev totaa g.... 1IIIIX ai~

al 1

Aantal boafragmenten 12& 127 251

Oppervlakte (ha) 0.86 23. 6 0.04 2.2 0.87 11.2 0.07 1.2 0.87 U.58 0.0

omtrek (m) 385 2955 104 299 U3 2255 116 306 400 2956 10

Bos sindll (aantal jaren) 54 52 53

Jaren graalend voor 1947 111 33 72

Jaren aI<lter voor 1947 22 65 ..
Jaren grasland na 1947 12 8 10

Jaren akker na 1947 1 7 •
Totaal aantal jaren bos
Totaal aantal jaren 123 42 82
graaiend
Totaal aantal jaren akker 24 59 U

V-textuur (aantal 47 2 .,
fra_nten)
B-textuur laantal 6 2 8
fragmenten)
P-textuur (aantal 64 16 80
fragmenten)
S-textuur (aantal 52 38 90
fragmentenl
Z-textuur (aantal 69 110 179
fragmenten)
X-textuur (aantal 0 3 3
fraamenten)
b-vochttrap (aantal 1 111 112
fragmenten I
c-vochttrap (aantal 6 64 70
fragmentenl
d-vochttrap (aantal 28 62 90
fra_nten)
e-vochttrap (aantal 91 74 165
fragmenten)
f-vochttrap (aantal 59 112 181
fragmenten)
c-profielontw (aantal 25 40 65
fra_nten)
f-profielontw (aantal 0 2 2
fragmenten)
p-profielontw (aantal 92 H 136
fragmenten)
g-profielontw (aantal 31 63 94
fragmenten)
m-profielontw (aantal 12 62 74
fraomenten)
Itroonsluiting > 2/3 73 95 168
Jtroonsluiting 1/3 - 2/3 24 18 42
Kroonsluiting < 1/3 15 5 20
Open plek > 10 m 9 2 11
Alleen bovenetage 56 73 129
Boven- en nevenetage 24 30 54
Continue verticale 29 20 .,
verdeling
xiemplanten van bomen 16 4 20
Jongwas (h<2m) 31 20 5
Dichtwas (h>2m,diam<7cml 52 47 99
Staakhout (7cm<diam<14cm) 75 45 120
Boomhout (diam>14cm) 89 109 198
Oude bomen (diam>80cm) 3 0 3
Booghout 98 114 212
Kiddelhout 4 2 6
Hakhout 8 3 11
Begraasd 1 0 1
Kapvlakte 5 2
Veel dode stammen 1

7
0

Veel klein dood hout 0
1

0 0
Veel wortelkuilen en 0 0
kluiten 0

Rabatten 26 13
Grachten 26

39
6

vijver 0
32

0
Poelen 4

4
5

Beek 22
9

1
BroD. 1

23
0 1
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•

Depr...ie 0 2 2

AaDtal u .......luil:iJlg_ 0.9 3 0

Bori'ODtul hoIIo:IgHn 92 105 197
Bori.ont.l. groepeD 0 0 0

Boriaontul .eer variabel , 0 •
DcaiDllDte ~oort ,. 10 U 6& 110,
AaDl:a1 .tageU....n 0.9 3 0

AaDtal ODbrikkeliJlgaf••_ 1.9 6 0

Ir----. AaDt.l beheer.kl•••_ 0.9 2 0

AaDtal aic:robabitaU 0.5 • 0

AaDtal booIuoorteD 6.3 12 0 2.6 6.5 12 2 2.0 6.' 12 0 2.3

AaDl:a1 1.6 • 0

... protie1onbrikk.1ingeD

f---!- J AaDtal textuurk1...en 1.6 5 0

AaDtal vochttrapPeD 1.9 • 0

I~~ .~ IU
AaDtal aoort.n 26 65 2 12 21 &9 3 7 23 65 2 10

I 111 lil AaDtal ho••oort.n 17 &7 1 9 13 39 1 5 15 &7 1 8
r---.::..

.J

I
J-
J
J

·
I

·
·
•

1
•

]

]

]

]

]

1
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8.7 Beschrijvende statistiek van de geïnventariseerde
omgevingsvariabelen (Vlaams plantendistrict).

min stdev

aantal bo.fragmenten
oppervlakte (hal
omtrek

bos sinds (aantal jaren)
jaren grasland voor WOII
jaren akker voor WOII
jaren grasland na WOII
jaren akker na WOII
totaan aantal j aren bos
totaal aantal jaren
grasland
totaal aantal jaren akker

U-textuur (aantal
fragmenten)
A-textuur (aantal
fragmenten)
L-textuur (aantal
fragmenten)
P-textuur (aantal
fragmenten)
S-textuur (aantal
fragment.en)
Z-textuur (aantal
fragmenten)
K (aantal fragmenten I

a-vochttrap (aantal
fragmenten)
b-vochttrap (aantal
fragmenten)
c-vochttrap (aantal
fragmenten)
d-vochttrap (aantal
fragmenten)
e-vochttrap (aantal
fragmenten)
f-vochttrap (aantal
fragmenten)
h-vochttrap (aantal
fragmenten)
I-vochttrap (aantal
fragmenten)

a-profielontw (aantal
fragmenten)
b-profielontw (aantal
fragmenten)
c-profielontw (aantal
fragmenten)
f-profielontw (aantal
fragmenten)
p-profielontw (aantal
fragmenten I
g-profielontw (aantal
fragmenten)
x-profielontw (aantal
fragmenten)

alle bossen
totaal gem max

168
0.84

400.12

95.79
58.83
28.n

1.75
3.07

122.40
60.58

31.54

14

26

U

99

95

39

12

10

125

83

25

29

153

10

5.U
1403.70

0.09
125.22

0.80
202

kroonsluiting > 2/3 67
kroonsluiting 1/3 - 2/3 52
kroonsluiting < 1/3 29
open plek > 10 m 26
alleen bovenetage 61
boven- en nevenetage 82
continue verticale 39
verdeling
kiemplanten van bomen 13
jongwas Ih<2m) 20
dichtwas (h>2m.diam<7cm) 47
staakhout (7cm<diam<14c:m1 78
boomhout Idiam>14c:m) 118
oude bomen (diam>80c:m) 2
hooghout 101
middelhout 24
hakhout 41
griend 19
begraasd 5
kapvlakte 18
rabatten 37
grachten 46
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J

]

vijver 0
_1_ 7
beek 1
bnm 0
~aie 0

eut ltrooDaluitiDlJ"" 1 2 0 0
bDrhcmtaal bcooogeen 85
dcaiA. 811. ,. 80 U
....t .tegeltl..a"" 1,08 2 0 0,61
eut ontwitl<eliDgar.a"" 1.65 & 0 0,91
eut beheer.U...en 1,2& 3 0 0,72
....t ba!>itetJc_rkeD 0,70 & 0 0.89
....t ~oorteD 5,00 11 1 2,59
eut profielontwitl< 1,16 2 0 0,&0
.ant textuurU...... 1.87 5 0 0,83
eut vochttr._ 1,&5 3 0 0,62
aantal .oorten 16.90 38 3 7,38
eutal boaaoorten 12,25 30 1 6.&0

....t.l fragmenten 8&
atikatof concentratie (PPD) 2372 8993 1216 1081
orv materi.al ( ) 5.72 21,89 3,01 2.53
pH 5,18 7.57 2.99 1.52
foafor (PPD) 29.51 522.11 1,95 62.16
R+-conc 1.9B-0& l,OB-03 2,7B-08 2,&B-04
C/N verhouding 12.2296 16,396948& 9,85195 1.&355
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8.8 Frequenties van de aangetroffen plantensoorten in
alluviale, niet-alluviale en alle bossen in het Brabants
en Kempisch plantendistriet.

Brabant Kempisch Vlaams

Aantal fragmenten 138 103 241 127 124 251 168

Adoxa moschatellina 71 9 80 94 1 95

Ajuga reptans 39 8 47 31 6 37

Alliaria petiolata 39 2 41 0 1 1

Allium ursinum 2 0 2 0 0 0

Anemone nemorosa 71 44 115 52 4 56

Arum maculatum 57 4 61 0 0 0

Athyrium filix-femina 57 42 99 36 20 56

Blechnum spicant 0 8 8 2 5 7

Brachypodium sylvaticum 30 3 33 17 1 18

Bzyonia dioica 11 10 21 0 0 0
Calamagrostis canescens ? ? ? 2 8 10
Calamagrostis epigeios 6 5 11 0 0 0
Cal luna vulgaris 0 6 6 1 5 6
Cal tha palustris 25 2 27 44 0 44
Campanula trachelium 3 2 5 0 0 0
Cardamine amara 2 0 2 0 0 0
Cardamine flexuosa 16 4 20 53 2 55
Carex acuta 7 0 7 3 0 3
Carex acutiformis 28 0 28 43 8 51
Carex canescens 0 0 0 3 0 3
Carex demissa 0 1 1 0 0 0
Carex elata 0 0 0 16 3 19
Carex elongata 0 0 0 25 4 29
Carex nigra 0 0 0 1 1 2
Carex pallescens 2 8 10 0 0 0
Carex paniculata 0 0 0 6 1 7
Carex pilulifera 1 32 33 6 1 7
Carex pseudocyperus 0 0 0 17 1 18
Carex remota 21 13 34 56 7 63
Carex sylvatica 32 6 38 0 0 0
Centaurium erythraea 3 0 3 0 0 0
Ceratocapnos claviculata 0 0 0 1 35 36
Chaeropbyllum temulum 45 11 56 2 0 2
Chrysosplenium alternifolium 0 0 0 2 0 2
Circaea lutetiana 53 11 64 20 1 21
Cirsium oleraceum 48 0 48 8 0 8
Comarum palustre 0 0 0 0 1 1
Convallaria majalis 9 23 32 8 17 25
Cornus sanguinea 64 12 76 4 0 4
Cozylus avellana 96 77 173 66 44 110
Crataegus laevigata 18 5 23 0 0 0
Crataegus monogyna 114 63 177 7 2 9
Crepis paludosa 2 0 2 3 0 3
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Cruciata laevipes 10 1 11 0 0 0

CYtisus scoparius 2 12 14 2 42 44

Deschampsia cespitosa 52 32 84 35 3 38

ants Deschampsia flaxuosa 1 20 21 9 68 77

Digitalis pur,purea 5 23 28 5 28 33

Dryopteris carthusiana 43 44 87 40 59 99

Dryopteris dilatata 43 50 93 44 91 135

Dryopteris filix-mas 67 41 108 15 17 32

"ääiS Bpilobium angustifolium 9 25 34 17 57 74

8 Bpipactis belleborine 58 21 79 0 10 10

Equisetum fluviatile 3 0 3 1 0 1

Equisetum sylvaticum 0 1 1 0 0 0

Equisetum telmateia 1 0 1 0 0 0

Euonymus europaeus 15 1 16 1 0 1

Eupatorium cannabinum 23 1 24 30 2 32

Festuca gigantea 10 0 10 16 0 16

Filipendula ulmaria 76 6 82 88 2 90

Fragaria vesca 3 0 3 0 0 0

Frangula alnus 22 42 64 35 86 121

Galeopsis tetrabit 106 53 159 102 100 202

Galium odorata 0 0 0 1 0 1

Geum urbanum ·83 28 111 37 5 42

Hedera helix 89 72 161 64 37 101

Hieracium spp. 2 23 25 0 18 18

Hieracium lachenalii 1 6 7 ? ? ?

Hieracium murorum 1 11 12 ? ? ?

Hieracium umbellatum 0 1 1 ? ? ?

Holcus mollis 9 47 56 3 62 65

]
Humulus lupulus 38 10 48 93 53 146

Hyacinthoides non-scripta 2 1 3 0 0 0

Hypericum dubium 17 2 19 14 0 14

Hypericum humifusum 0 9 9 0 0 0

1 Hypericum perforatum 21 24 45 2 19 21

Hypericum pulchrum 0 4 4 0 0 0

Hypericum tetrapterum 5 2 7 0 0 0

] Ilex aquifolium 7 25 32 10 41 51

Lamium galeobdolon 50 25 75 8 2 10

Lapsana conununis 52 50 102 11 11 22

Listera ovata 6 0 6 0 0 0

Lonicera periclymenum 52 71 123 68 78 146

Luzula mul ti flora 6 31 37 2 2 4

Luzula pilosa 1 20 21 4 7 11

Lysimachia nemorum 0 5 5 0 0 0

Lysimachia nununularia 10 0 10 32 2 34

Lysimacbia vulgaris 8 13 21 44 53 97

Maiantbemum bifolium 3 18 21 20 18 38

Melampyrum pratense 0 1 1 0 0 0

Melica uniflora 3 1 4 0 0 0

Mercurialis perennis 3 0 3 0 0 0

Milium effusum 7 5 12 1 1 2

Moebringia trinervia 60 25 85 75 12 87

Molinia caerulea 0 4 4 11 54 65

Myrica gale 0 0 0 0 1 1

Narcissus pseudonarcissus 4 1 5 0 0 0
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Ornitbogalum umbellatum 13 1 14 7 0 7

Osmunda regalis 0 0 0 1 5 6

Oxalis acetosella 5 15 20 2 1 3

Paris quadriEolia 5 1 6 0 0 0

Peucedanum palustre 0 0 0 2 1 3

Poa nemoralis 48 50 98 9 9 18

Polygonatum multiElorum 65 73 138 52 44 96

Polygonum bistorta 0 2 2 3 0 3

Polypodium vulgare 0 0 0 0 3 3

Potentilla ereeta 0 3 3 1 4 5

Potentilla sterilis 8 1 9 0 0 0

Primula elatior 65 4 69 26 0 26

Prunus spinosa 48 14 62 8 0 8

Pteridium aquilinum 7 27 34 23 40 63

Ranunculus auricomus 4 0 4 19 0 19

Ranunculus Eicaria 118 19 137 98 1 99

Ribes nigrum 4 2 6 24 4 28

Ribes rubrum 95 51 146 46 23 69

Ribes uva-cri spa 25 11 36 7 5 12

Rosa spp. 48 13 61 0 0 0

Rubus caesius 47 2 49 0 0 0

Rubus Eruticosus collo 122 93 215 110 118 228

Rubus idaeus 45 20 65 15 6 21

Rumex acetoselia 0 11 11 4 45 49

Rumex sanguineus 29 4 33 0 0 0

Sambucus nigra 120 82 202 95 95 190

Scirpus setaceus 2 2 4 0 0 0

Scirpus sylvaticus 19 1 20 16 2 18

Scrophularia auriculata 22 0 22 0 0 0

Scrophularia nodosa 74 50 124 50 7 57

Sedum telephium 2 3 5 0 0 0

Senecio ovatus 19 10 29 0 0 0

Senecio sylvaticus/viscosus 1 8 9 0 26 26

Senecio viscosus 0 0 0 1 16 17
Silene dioica 16 0 16 12 2 14
Solanum dulcamara 46 18 64 43 40 83
Solidago virgaurea 0 1 1 0 0 0
Stachys sylvatica 112 26 138 18 0 18
Stellaria holostea 77 42 119 2 1 3
Teucrium scorodonia 13 63 76 8 36 44
Thelypteris palustris 0 0 0 1 0 1
Torilis japonica 30 5 35 0 0 0
Vaccinium myrtillus 0 3 3 1 8 9
Valeriana repens 38 13 51 52 2 54
Viburnum opulus 85 42 127 78 14 92
Vicia sepium 8 0 8 0 0 0
Vinca minor 2 6 8 1 0 1
Viola reichenbachiana 31 16 47 21 2 23
Iriviniana

otot*: p<O.OOl; **:O.OOl$p<O.Ol; *: O. Ol$p<O. OS; (*) : O.OS$p<O.l.
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8.9 Overzicht van de aanwezigheid en de dominante
aanwezigheid van boomsoorten in aUuviale bossen,
niet-aUuviale bossen en aUe bossen (Brabants
plantenclistrict)

Alluviale Niet-alluviale alle bossen
(138) (101) (241)
freq. dom. freq. dom. freq. dom.

Acer campestre 6 1 2 0 8 1
Acer platanoides 7 0 6 1 13 1
Acer pseudoplatanus 61 5 47 1 108 6
Aesculus hippocastanum 5 0 3 0 8 0
Alnus glutinosa 86 17 43 0 129 17
Alnus incana 28 2 11 0 39 2
Amelanchier lamarckii 5 0 8 0 13 0
Betula pendula/ alba 36 4 69 6 105 10
Carpinus betulus. 42 2 44 0 86 2
Castanea sativa 14 0 56 2 70 2
Fagus sylvatica 19 2 43 6 62 8
Fraxinus excelsior 96 5 56 0 152 5
Larix decidua 1 0 10 0 11 0
Picea abies 4 2 13 6. 17 8
Pinus sylvestris 0 0 2 0 2 0
Populus spp. 117 85 38 19 156 105
Populus 28 0 52 0 80 0
tremula/canescens
Prunus avium 66 1 49 3 115 4
Prunus padus 14 0 2 0 16 0
Prunus serotina 39 1 68 3 107 4
Quercus petraea 0 0 0 0 0 0
Quercus robur 78 5 79 16 158 22
Quercus rubra 17 1 51 10 68 11
Robinia pseudoacacia 6 0 33 0 39 0
Salix spp. 80 3 25 1 105 4
Sorbus aucuparia 68 0 79 2 147 2
Tilia spp. 12 0 3 0 15 0

4% I!J Fagus sylvatica

J

]

J

]

2%

2%

2%

I!!I Acer pseudoplatanus

.Alnus glutinosa

[JAlnus incana

[J Betula pendulal alba

.Carpinus betulus.

.Praxinus excelsior

[J Picea abies

• Populus sp.

• Quercus robur

[JSalix sp.

]

1
Aandeel van de diverse boomsoorten in de dominanties voor de
alluviale vegetatiegroepen.
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3% 8%

Betula pendulal alba

• Castanea sativa

IJ Fagus sylvatica

IJ Picea abies

• Populus sp.

Prunus avium

• Prunus serotina

Quercus robur

• Quercus rubra

• Sorbus aucuparia

Aandeel van de diverse boomsoorten in de dominanties voor de
alluviale vegetatiegroepen.



8.10 Overzicht van de aanwezigheid en de dominante
aanwezigheid van boomsoorten in aUuviale bossen,
niet-aUuviale bossen en aUe bossen (Kempisch
plantendistrict)

dom.
o
o
o
16
o
o
8
1
2
o
o
6
31
27
25
5
33
o
o
o
6
5
2
o
o
o
o

dom.
2

42
1
157
7
4
187
11
5
24
99
24
70
38
51
27
65
35
21
10
167
193
45
11
116
193
3

alle bossen
(251)
freq.

o
o
o
2
o
o
2
o
o
o
1
4
26
27
24
o
2
o
o
o
6
4
2
o
o
o
o

dom.
2

16
1
46
1
3
106
2
3
15
18
16
60
37
43
3
10
24
4
o
109
119
32
9
27
116
2

Niet-alluviale
(124)
freq.

o
o
o
14
o
o
6
1
o
o
1
2
5
o
1
5
31
o
o
o
o
1
o
o
o
o
o

o
26
o
111
6
1
81
9
2
9
81
8
10
1
8
24
55
11
17
10
58
74
13
2
89
77
1

Alluviale
(127)
freq.

Acer platanoides
Acer pseudoplatanus
Aesculus hippocastanum
Alnus glutinosa
Alnus incana
Amelanchier lamarckii
Betula spp.
Carpinus betulus
Castanea sativa
Fagus sylvatica
Fraxinus excelsior
Larix decidua
Picea abies
Pinus nigra
Pinus sylvestris
Populus canescens
Populus x canadensis
Populus tremula
Prunus avium
Prunus padus
Prunus serotina
Quercus robur
Quercus rubra
Robinia pseudacacia
Salix spp.
Sorbus aucuparia
Tilia spp.

• Populus x canadensis

mPicea abies

• Quercus robur

• Larix decidua.

.Pinus sylvestris

[] Fraxinus excelsior

13 Populus canescens

mAInus glutinosa

• BetuIa sp.

[] Carpinus betulus

1%

1%

7%

1%

47%

1

1

1 Aandeel van de diverse boomsoorten in de dominanties voor de
alluviale vegetatiegroepen.
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24%

28%

27%

Alnus glutinosa

.Betulasp.

CPraxinus excelsicr

C Larix decidua.

• Picea abies

11Pinus nigra

• Pinus sylvesbis

I!IPnmus serotina

• Quercus robur

• Quercus rubra

Aandeel van de diverse boomsoorten in de dominanties voor de
alluviale vegetatiegroepen.

8.11 Test van het habitatruimtemodel voor 7 soorten in he
Brabants studiegebied

Het model wordt getest voor zeven 7 soorten (= indicatorsoorten) : Luzula
pilosa, Geum urbanum, Epipactis helleborine, Circeae lutetiana, Teucrium
scorodonia, Chaerophyllum temulum en Lonicera periclymenum. Deze soorten
werden gekozen omdat ze verschillende ecologische groepen (echte bosplante
versus zoom- en kapvlaktesoorten) en verschillende types bos (alluviaal
versus niet-alluviaal) vertegenwoordigen (Tabel 1).

Tabel 1 Lijst van indicatorsoorten die gebruikt werden om het
habitatruimtemodel te testen met hun karakteristieke eigenschappen.
Ecologische groepen zijn gebaseerd op Tack et al. (1993). Alluviaal of
niet-alluviaal karakter van de soorten wordt bepaald met behulp van Z2
analyse.

Species
Chaerophyllum temulum

circaea lutetiana

EPipactis helleborine

Geum urbanum

Lonicera periclymenum

Luzula pilosa

Teucrium scorodonia

Ecologische groep
Zoom- en kapvlaktesoort
Echte bosplant
Zoom- en kapvlaktesoort
Zoom- en kapvlaktesoort
Liaan
Echte bosplant
Zoom- en kapvlaktesoort

Alluviaal - Niet-alluviaal
Alluviaal ***

Alluviaal ***

Alluviaal **

Alluviaal ***

Niet-alluviaal ***

Niet-alluviaal ***

Niet-alluviaal ***

***: P < 0.001; **: O.OOlS P < 0.01.

Deze soorten worden één voor één bij de berekening van de minimum- en
maximumwaarden van de respectievelijke indicatorwaarden uit de dataset
weggelaten. Op die manier wordt een bereik van Ellenbergwaarden bekomen
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alsof de soort niet in het bos voorkomt. Vervolgens wordt nagegaan of de
indicatorwaarden van desbetreffende soort binnen het zonet gecreêerde
hypervolume vallen. Dit wordt dan tenslotte vergeleken met het actuele
voorkomen van de soort.

R geeft het aantal restricties weer, dit is het aantal indicatorwaarden
voor een soort die buiten het bereik van de Ellenbergwaarden van het
bosfragment vallen. R = 0 betekent dat de soort binnen het hypervolume valt
en dus potentieel in het bos kan voorkomen. R = 1 betekent dat één
indicatorwaarde buiten het hypervolume van het betreffende bosfragment
valt, R = 2 twee indicatorwaarden, etc... V geeft het actuele voorkomen van
de soort weer: V = 0 is afwezig, V = 1 is aanwezig. Uit tabel 2 lijkt dat
het aantal fout gecategoriseerde bossen gemiddeld kleiner is dan 10 %, wat
ons toelaat deze methode toe te passen bij de bepaling van de geschiktheid
van een bos fragment voor een bepaalde soort .

~abel 2 Aantal en percentage juist gecategoriseerde bosfragmenten voor de
respectievelijke indicatorsoorten (n = 240 bosfragmenten) . R geeft het
aantal indicatorwaarden voor een soort weer die buiten het bereik (minimum
- maximum) van de Ellenbergwaarden van het bosfragment liggen. V geeft het
actuele voorkomen van een soort weer, V = 0 betekent dat de soort niet
voorkomt, V = 1 betekent dat de soort wel voorkomt.

Juist gecategoriseerd
R=l, R=2, R=3, R=4, R=O,

Som
Percenta

V=O V=O V=O v=o V=l ge
Luzula pilosa 131 18 16 2 21 188 78

Geum urbanum 8 1 2 0 109 120 50

EPipactis helleborine 46 5 6 2 65 124 52
Circaea lutetiana 14 1 3 3 64 85 35
Teucrium scorodonia 69 67 13 6 39 194 81
Chaerophyllum temulum 12 3 3 0 52 70 29

Lonicera periclymenum 64 16 5 0 90 175 73

~abel 3 Aantal en percentage fout gecategoriseerde bosfragmenten voor de
respectievelijke soorten (n = 240 bosfragmenten) . R geeft het aantal
indicatorwaarden voor een soort weer die buiten de range (minimum 
maximum) van de Ellenbergwaarden van het bosfragment liggen. V geeft het
actuele voorkomen van een soort weer, V = 0 betekent dat de soort niet
voorkomt, V = 1 betekent dat de soort wel voorkomt.

Fout gecategoriseerd

R=l, V=l R=2, V=l R=3, V=l R=4, V=l Som
Percenta
ge

Luzula pilosa 16 0 0 0 16 7

Geum urbanum 2 0 0 0 2 1

Epipactis helleborine 12 1 1 0 14 6

Circaea lutetiana 0 0 0 0 0 0

Teucrium scorodonia 25 10 2 0 37 15
Chaerophyllum temulum 3 1 0 0 4 2

Lonicera periclymenum 33 0 0 0 33 14
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~&bel 4 Aantal en percentage potenti~le bosfragmenten voor de verscbillend
indicatorsoorten die voorlopig nog niet bezet zijn, en dus in wezen niet
fout gecategoriseerd werden.

Potentiê1e habitats, maar voorlopig niet bezet.
R=O, V=O

Luzula pilosa
Geum urbanum
EPipactis helleborine
circaea lutetiana
Teucrium scorodonia
Chaeropbyllum temulum
Lonicera periclymenum

36

118

102

155

9

166

32

Percentage
15
49
43
6S
4

69

13
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8.12 Ligging van de geïnventariseerde bosfragmenten met
bijhorende nummering voor de drie studiegebieden

a) Nummering van de bosfragrnenten in het Brabants studiegebiedj
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bl Nummering van de bos fragmenten in het Kempisch studiegebied.
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c) Nummering v~n de bosfragrnenten in het Vlaams studiegebied.
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8.13 EvaJuade van het uitgevoerde onderzoek

1. Wetenschappelijke doelstellingen.

In het niet-technische luik van de projectaanvraag werden twee
hoofddoelstellingen geformuleerd. AI De ontwikkeling van indicatoren en
afgeleide indices om de diversiteit aan bosplantensoorten te voorspellen;
BI De evaluatie van de gevolgen van de versnippering voor bosplanten en hun
diversiteit. Deze hoofddoelstellingen vallen uiteen in:

1. Beschrijving van de huidige bosplantendiversiteit in een groot aantal
bossen in het Vlaams gewest.

Drie studiegebieden werden in dit onderzoek in detail geïnventariseerd naar
de aan- en afwezigheid van 203 bosplantensoorten. In het Brabants
plantendistrict werden 241, in het Kempisch plantendistrict 251 en in het
Vlaams plantendistrict 168 bosfragmenten geïnventariseerd. Dit overtreft
ruimschoots de vooropgestelde doelstelling van 100 fragmenten per
studiegebied.

2. Bepaling van de factoren die verantwoordelijk ZlJn voor de variatie in
bosplantendiversiteit in bossen; hierbij horen zowel interne als externe
factoren.

Voor de drie gebieden werd soortenrijkdom gecorreleerd met de opgemeten
interne en externe habitatkarakteristieken. Nadien zijn voor verschillende
subgroepen statistische regressiemodellen opgesteld met de bedoeling om de
variabelen te selecteren die de variatie in soortenrijkdom verklaren. Dit
is gebeurd voor alluviale, niet-alluviale, oude en jonge fragmenten met
modellen gebaseerd op enkel GIS variabelen, GIS en veld variabelen en GIS,
veld en bodemchemische variabelen. Validatie van deze modellen in
bosfragmenten buiten de studiegebieden en verbetering van de modellen aan
de hand van relaties tussen fysische variabelen en de soortenrijkdom
behoren tot de prioriteiten voor toekomstig onderzoek.

3. Afleiding van ruimtelijke criteria voor de aanleg van nieuwe bossen en
afleiding van eenvoudig te bepalen factoren of combinaties ervan die te
gebruiken zijn als indicator voor de bosplantendiversiteit (geïmplementeerd
onder de vorm van een decision support system) .

Een aantal methodieken zijn uitgetest om na te gaan in welke mate
diversiteit en samenstelling van bosplanten in een gefragmenteerd landschap
onderhevig zijn aan effecten van fragmentatie (Mantel testen, nestedness
analyse). Tevens is de ruimtelijke uitgebreidheid voor de drie
studiegebieden nagegaan waarmee rekening moet gehouden worden wanneer
kolonisatie van jonge bossen wordt onderzocht. Binnen deze afstanden is op
soortsniveau de kolonisatiecapaciteit nagegaan in functie van een aantal
isolatie- en connectiviteitsmaten. De bekomen relaties laten toe om het
voorkomen van een soort in het bestudeerde gebied te voorspellen. Tenslotte
is fragmentatie op landschapsschaal gekaderd in de species pool hypothese
om het relatieve belang van isolatie versus habitat na te gaan. Niet
verklaarde variatie te wijten aan internal dynamics is gekwantificeerd maar
niet verder onderzocht en behoort tot de prioriteiten voor toekomstig
onderzoek.
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4. De integratie van alle informatie in een geografisch kader (GIS) om op
een gebiedsdekkende wijze indicatoren en -indices te combineren met
landschappelijke en ecologische variabelen.
Alle verzamelde informatie is ingevoerd in een database (EXCEL) . Daarnaast
is deze informatie gekoppeld aan de digitale kaartbestanden van de
respectievelijke studiegbieden (ARCVIEW) . De ArcView databanken maken een
snelle bevraging 'queries' mogelijk naar vegetatie of omgevingsvariabelen
voor elk studiegebied. Zij zijn zeer gebruiksvriendelijk voor het
onttrekken van deze data via export naar spreadsheet files. Via diezelfde
spreadsheets is het eveneens mogelijk om continue aanvullingen te doen,
waardoor een permanente monitoring van de soortenrijkdom in de onderzochte
gebieden mogelijk wordt. Eenvoudige aanvullingen aan de databanken of het
ingeven van hypothetische variabelen maken scenario analyses mogelijk van
de te verwachten tendensen in de soortenrijkdom. De resultaten kunnen
steeds visueel voorgesteld worden.
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2. Relevantie van de resultaten voor natuurontwikkeling

3. Ruimere toepassing van de resultaten

De verzamelde gegevens en de bekomen resultaten uit dit onderzoek kunnen
gebruikt worden om verschillende MINA-acties te documenteren of te
ondersteunen.

MINA-actie 102: De mogelijkheden van een systematiek van Vlaamse
natuurtypen
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MINA-actie 104: Afbakenen en verder invullen van een Natuurlijke Structuur
voor Vlaanderen.

MINA-actie 114: Opstellen actieplan bosbouw en uitvoering.

MINA-actie 121: Een geïntegreerd ecologisch monitoringsysteem uitbouwen.

4. Aanbevelingen voor het beleid

De beleidsgerichte richtlijnen, hieronder weergegeven, met als.~o~l het
bereiken van een hogere soortenrijkdom, beogen een eerste aanW1JZ1ng te
zijn naar een mogelijk te voeren beheer. Hierbij kan gesteund worden op
statistische testen op basis van een groot aantal bemonsterde bosfragmenten
in de verschillende plantendistricten van het Vlaamse Gewest. Er dient
echter rekening mee gehouden te worden dat er nog geen validatie van de
gevonden indicatoren en modellen werd uitgevoerd buiten de studiegebieden
en dat de modellen in hun huidige vorm dus enkel de opgegeven
voorspelcapaciteiten kunnen bereiken in het gebied waarvoor ze werden
opgesteld. Een validatie van de gevonden modellen zal uitsluitsel geven
over hun toepasbaarheid in alle bossen en te bebossen terreinen in het
Vlaamse Gewest. Een diepgaandere studie naar de onderliggende fysische
processen is onontbeerlijk om de gevonden modellen te optimaliseren. In het
rapport worden verschillende studies aangehaald, die kunnen gebruikt worden
bij validatie en optimalisatie en tevens de interpretatie van de huidige
modellen te vergemakkelijken.

Richtlijnen gebaseerd op statistische verwerking van vegetatiegegevens en
omgevingsvariabelen uit een groot aantal bosfragmenten in de verschillende
plantendistricten van Vlaanderen:

1. Bescherming van oude bossen is prioritair. Deze kernen dienen als basis
voor een ecologische bosstructuur op Vlaams niveau.

2. Alle kernen met elkaar verbinden tot een aaneensluitend netwerk van
bossen lijkt vandaag de dag niet haalbaar meer. Aangezien afstanden in
de grootte orde van enkele 100 m reeds onoverbrugbaar zijn voor de
meeste typische bosplanten, lijkt bosuitbreiding over verspreid in het
landschap liggende fragmenten niet opportuun, althans niet vanuit het
standpunt van bosplanten aangezien stepping stone kolonizatie binnen
relatief korte termijn niet blijkt de functioneren.

3. Ecologisch verantwoordde bosuitbreiding dient dan ook enkel overwogen te
worden naast actueel soortenrijke (oude) bos fragmenten , teneinde deze
populaties te beschermen tegen stochastische extinctie.

4. Andere vormen van bosuitbreiding in het kader van bijvoorbeeld de
herbebossing van landbouwgronden sluiten hier best bij aan, maar kunnen
ook verspreid in het landschap liggen.

5. Bosomvorming (van naaldbos naar loofbos) op arme, zure zandgronden en
menging van soorten met een rijk en snel afbreekbaar strooisel
bevorderen het tot stand komen van betere bodemfysische condities,
lagere uitwisselbare zuurheid en hogere concentraties aan
plantopneembare basische kationen waardoor negatieve effecten van
vermesting en verzuring op het voorkomen van verschillende soorten
bosplanten tegengegaan worden.

6. Aanplanten of behouden van ondergroei en het onderhouden van de kapcycli
bij hakhout worden als belangrijke beheersmaatregelen weerhouden.
Overschaduwing beperkt de competitie met ruderale, snelgroeiende soorten
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bij verhoogde gehaltes aan plantopneembaar fosfor en bevordert zo de
soortenrijkdom.

7. Behoud van kleine habitatelementen (rabatten, poelen, grachten,
windvalkuilen, .. ) zorgen voor voldoende heterogene abiotische
condities, waardoor er voldoende variatie in potentiêle niches voor de
bossoorten gecreêerd worden.
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8. Grote bosoppervlakten verhogen de kansen op voldoende heterogene
abiotische condities en verminderen negatieve bosrandeffecten (hogere
zuur- en N-deposities, .... )zodat een grotere soortenrijkdom mogelijk is.
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Hoge plantopneernbare fosforconcentraties belemmeren de kolonisatie en groei
van bossoorten door te zware competitie met ruderale soorten. Dergelijke
negatieve impuls is significant voor jonge bossen en alluviale bossen in
het Vlaams en Brabants district. In de niet-alluviale en oude bossen wordt
fosfor niet weerhouden als significante variabele in de
voorspellingsmodellen. Dit is opmerkelijk gezien er geen significante
verschillen bestaan tussen fosfor concentraties in jonge en oude bossen en
alluviale - niet alluviale bossen in beide gebieden en gezien de

De graduele verzuring bij de successie naar oud bos -natuurlijk en/of
geïnduceerd-, doet de positieve invloed van de bosleeftijd op de
soortenrijkdom gedeeltelijk teniet en dit voornamelijk in bossen op zandige
-weinig gebufferde- bodems. Een grote variatie in de zuurtegraad binnen de
oude bossen werkt blijkbaar stimulerend naar soortenrijkdom toe. Dergelijke
variatie kan tot stand gebracht worden door behoud van kleine
habitatelementen, door geschikte menging van boomsoorten met een goed
verteerbaar strooisel en omvorming van naald- naar loofbomen.
De boornsoortenkeuze met de inherent hieraan verbonden strooiselkwaliteit is
zeer bepalend voor bodemcondities. Zo blijkt uit vergelijking van de
fysische bodemeigenschappen in het Kempisch district dat de bodemcondities
significant beter zijn in loofbossen dan in naaldbossen. Dit is te
verklaren door de gecombineerde effecten van geringere verzurende en
vermestende deposities, een betere strooiselkwaliteit en een aarnijking van
het doorvalwater met basische kationen. betere strooiselkwaliteit Hierbij
zorgt de aanwezigheid van goed verteerbaar organisch materiaal op de
minerale bodem voor hogere nutriëntenbeschikbaarheid en verhoogde
wateropslagcapaciteit (Rode, 1999). Overgang van mor naar muIl humus gaat
gepaard met een stijging van de pH, een daling van de C/N verhouding en een
toename van de microbiële activiteit en bijgevolg verluchting van de
minerale bodem. Ook het behoud van wortelkuilen na windval kan belangrijk
zijn om plaatsen te creëren waar een mull humus kan ontwikkelen binnen een
uitsluitend mor humus type (Klinka et al., 1990).
-Jonge loofbossen in het Kempisch district hebben significant meer N en OM

ten opzichte van jonge naaldbossen,
-Jonge loofbossen hebben een significant lager gehalte aan plantopneernbaar

fosfor ten opzichte van jonge naaldbossen,
-Jonge loofbossen hebben een significant lagere zuurtegraad ten opzichte

van naaldbossen,
-Jonge loofbossen hebben een significant lagere C/N verhouding ten opzichte

van jonge naaldbossen.

9. Oudere bossen hebben een betere omgevingskwaliteit dan jonge bossen met
het oog op kolonisatie en vestiging van bosplanten.

-Behoud van oude bestaande bossen
-Aanleg van nieuwe terreinen met het doel permanent of toch minstens

op lange termijn bos te blijven (>50-100 jaar).
Hierbij moeten eveneens de hierboven vermelde richtlijnen in acht
genomen worden.
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fosforconcentratie ook in de oude bestanden significant negatief
gecorreleerd is met de soortenrijkdom. Een mogelijke verklaring hiervoor is
dat in oude bossen een overschaduwing optreedt van de competitieve soorten,
waardoor de verhoogde P concentraties geen aanleiding geven tot excessieve
groei en er dus minder competitie optreedt van ruderale soorten met de
bossoorten (Pigott, 1971).

De beheersvorm bepaalt mee de overschaduwing en keuze van de boomsoorten en
op die manier ook onrechtstreeks de diversiteit aan soorten.
Beheersvormen waarbij gestreefd wordt naar een continue verticale
verdeling en kroonsluiting in jonge bossen blijken de voorkeur te krijgen
boven de ijle bestandsstructuren met het oog op het creëren van geschikte
habitats voor bosplanten en oude bosplanten. Als belangrijke
beheersvormen worden hakhout en middelhout weerhouden, of hooghout met
een dichte nevenetage.

-Het voorkomen van hakhout gaat gepaard met een significant hogere
soortenrijkdom in alle en in jonge bossen (p=O.OOS).

-Een kroonsluiting van >2/3 geeft een significante (p<O.OS) lagere
soortenrijkdom.

-Een dichte ondergroei geeft een significant hogere (p<O.OS) soortenrijkdom
in alle bossen.

De verschillende diversiteitsmaten zijn zeer belangrijk bij de voorspelling
van de soortenrijkdom in alle bossen en districten. Omdat bij een grotere
diversiteit aan omgevingsvariabelen de kans stijgt dat voldaan wordt aan
geschikte condities die een grotere soortenrijkdom toelaten. Deze
diversiteitsmaten winnen aan belangrijkheid in de voorspellingsmodellen
wanneer geen fysische gegevens voorhanden zijn.
Een grondigere studie naar de fysische parameters die aan de basis liggen
van deze diversi tei tsmaten is onontbeerlijk voor een verbetering van de
voorspellingsmodellen.

Hoe groter de oppervlakte van de fragmenten, hoe gevarieerder de habitats
en hoe groter de omgevingsdiversiteit. Oppervlakte is dus eveneens
rechtstreeks of onrechtstreeks belangrijk bij de voorspelling van de
soortenrijkdom.

5. Aandachtslïjnen voor verder onderzoek betreffende effecten van
fragmentatie

1. Om de twijfel uit te sluiten of bepaalde planten al dan niet voorkomen
omwille van habitatgeschiktheid dan wel omdat ze er niet geraken zou een
meer experimentele proefopzet moeten gevolgd, warbij planten uitgezaaid
worden in tot op heden onbezette bosfragmenten. De zin van dergelijk
onderzoek neemt toe naarmate het over langere termijn kan opgevolgd worden.

2. Voor een aantal soorten zou het zinvol kunnen zijn om gebiedsdekkend te
werken en bijkomend standplaatsen te inventariseren in houtachtige en
verruigde lineaire elementen.

3. Wanneer het onderzoek zich beperkt tot bossen zou de soortenlijst iets
verder beperkt kunnen worden. Een aantal soorten zoals Rubus fruticosus,
Sambucus nigra, Crataegus monogyna ed.. zijn niet uitsluitend beperkt tot
bossen) .

4. Verder bouwend op de actuele resultaten zou in plaats van effecten van
isolatie te linken met plantengroepen behorend tot een bepaald
verbreidingsmechanisme, informatie kunnen gehaald worden uit de link met
tal van plantensoortkenmerken, zogenaamde 'plant traits'. Een lijst met
systematisch alle kenmerken ingevuld voor de betreffende soorten is echter
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tot op heden niet voor handen. Daarnaast ontbreekt het echter ook aan
gedetailleerd soortspecifiek verbreidingsonderzoek (epizoochorie...
endozoochorie... ). Bijvoorbeeld welke vogelsoort verbreidt welke zaden (bij
voorkeur), in welk seizoen, over welke afstanden, etc....

5. Interessant zou ook zijn om dezelfde studie te kunnen herhalen in niet
of veel minder gefragmenteerde studiegebieden binnen een weliswaar
vergelijkbaar gebied (zelfde soorten (species pool) en
habitatkarakteristieken) . De vergelijking tussen deze twee of meerdere
studies zou kunnen leiden tot het bepalen van een toelaatbare graad van
habitatfragmentatie, alhoewel dit voor boshabitats zeer beperkt zal zijn.

6. Aandachtslijnen voor verder onderzoek betreffende indicatoren en
voorspellingsmodellen.

1. om de voorspellingsmodellen naar soortenrijkdom te verfijnen en aan te
vullen is er nood aan onderzoek naar de fysische kenmerken die aan de
basis liggen van de verschillende diversiteitsmaten. Daarvoor zou meer
experimenteel en op kleinere schaal (fragmentniveau) moeten gewerkt
worden.

2. Een deel van de momenteel onverklaarde variantie kan mogelijk ingevuld
worden door de hydrologie als variabele in de modellen te betrekking.

3. Onontbeerlijk voor een opschaling van de studiegebieden naar de planten
districten is de validatie van de hier gevonden voorspellingsmodellen en
indicatoren. Hiervoor moeten de modellen en indicatoren gebruikt worden
om de soortenrijkdom aan bosplanten te voorspellen in fragmenten die
buiten de studiegebieden gelegen zijn.

4. Interessant voor het beleid naar bebossen van verlaten landbouwgronden
zou zijn dat dezelfde studie wordt uitgevoerd zonder de beperking van
bossoorten. Dus met een uitgebreide plantenlijst. Dit maakt het mogelijk
om de relaties te onderzoeken tussen de soortenrijkdom/samenstelling in
de landbouwgronden en de fysische kenmerken van voornamelijk de bodem
met het oog op beter aangepaste modellen voor deze nieuw te bebossen
sites.

5. Interessant als bijkomend onderzoek in het Vlaamse studiegebied (gelegen
onder de Moervaartdepressie) is de relatie tussen de in vele fragmenten
en landbouwgronden aanwezige gyttja (organische moeraskalk) en de
soortenrijkdom/samenstelling.
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