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Samenvatting

Dit onderzoek heeft een tweeledige doelstelling. Enerzijds is het de bedoeling indicatoren af

te leiden voor de diversiteit aan hogere planten en anderzijds is het de bedoeling de invloed

van fragmentatie op de diversiteit aan hogere planten na te gaan in het bijzonder voor

Vlaamse bossen.

Om resultaten te bekomen die bruikbaar zijn op Vlaams niveau werden gegevens verzameld

in het Brabants, Kempisch en Vlaams plantendistrict. Tijdens het eerste werkjaar werden de

gegevens voor het Brabants plantendistrict verzameld, in het tweede werkjaar werden de

gegevens voor het Kempisch en een deel van het Vlaams plantendistrict verzameld.

In de drie gebieden werden de gegevens verzameld in alle actuele bossen binnen een voom

bepaalde regio, die voldoende representatief is voor het plantendistrict, zowel naar

soortenrijkdom, soortensamenstelling als fragmentatiegraad. Voor het Brabants

plantendistrict werd de streek rond Glabbeek gekozen, voor het Kempisch plantendistrict de

streek ten zuidwesten van Turnhout en voor het Vlaams plantendistrict een gebied bij

Lokeren. Al de bossen binnen de studiegebieden werden opgedeeld in fragmenten met een

eenduidig historisch bodemgebruik, gebaseerd op de opeenvolgende historische kaarten van

1775 tot 1991. In totaal werden 241 fragmenten in het Brabants plantendistrict, 261 in het

Kempisch en voorlopig 98 in het Vlaams plantendistrict geïnventariseerd.

Voor elk bosfragment werden oppervlakte, historiek, bodemkundige en topografische

gegevens en isolatiegraad van kaartmateriaal afgeleid. Op het terrein werden kruidachtige

soorten uit de gelimiteerde lijst van Tack et al. (1993) (Bijlage 1), boomsoorten,

bosstructuurkenmerken, beheer en aanwezigheid van habitatkenmerken geïnventariseerd

(Bijlage 2).

Voor het Brabants en Kempisch plantendistrict werden telkens 100 bosfragmenten

geselecteerd met een homogene bodem of met andere woorden één bodemserie op de

Bodemkaart van België. In deze fragmenten werden telkens 5 mengbodemstalen genomen,

die geanalyseerd werden op totale stikstof, beschikbaar fosfaat, pH en organische stof.
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Tijdens een eerste verkenning van de vegetatiegegevens werd per studiegebied een

classificatie (Twinspan) en een ordinatie (Detrended Correspondence Analysis) uitgevoerd.

Om een inzicht te krijgen in de veelheid van 'verbanden tussen de verzamelde

omgevingsvariabelen te krijgen werden onderlinge correlaties berekend. Tenslotte werden in

een laatste verkennende analyse de soortensamenstelling en soortenrijkdom van verschillende

ecologische groepen geïnterpreteerd in functie van de omgevingsvariabelen en onderl·gg....nd

ecologische processen.

Voor het Brabants plantendistrict werd in een verdere analyse een set van biotische en

abiotische indicatoren voor de bosplantendiversiteit afgeleid. Aan de hand van verschillende

regressiemodellen werd een methode ontwikkeld om de soortenrijkdom te voorspellen.

Tenslotte werden de effecten van fragmentatie onderzocht voor het Brabants studiegebied. De

analyses en resultaten zijn verder in dit jaarverslag weergegeven. Zowel op vegetatieniveau

als op individuele soortsniveau is getracht de effecten van isolatie te kwantificeren.

Hieronder is voor het Brabants plantendistrict een samenvatting van de voorlopige resultaten

weergegeven. Voor het Kempisch en Vlaams plantendistrict wordt verwezen naar de verdere

verwerking.

Brabants plantendistrict

Wanneer naar indicatoren en naar gevolgen van fragmentatie gezocht wordt is het

aangewezen de verwerking op te splitsen volgens de eerste Twinspan-indeling omdat het om

fundamenteel andere systemen gaat: 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.

Via x2-testen worden indicatorsoorten voor alluviale en niet-alluviale systemen afgeleid

(Tabel 3.1). De belangrijkste indicatorsoorten voor alluviale bossen zijn: Ca/tha pa/ustris,
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Carex acutiformis, Scirpus sylvaticus, Cirsium oleraceum, Eupatorium cannabinum,

Filipenduia ulmaria, Rubus caesius, Arum maculatum, Primula elatior, Alliaria petiolata,

Ranunculus ficaria, Rosa sp., Stachys sylvatica, Chaerophyllum temulum, Torilis japonica,

Silene dioica, Ajuga reptans, Prunus spinosa, Adoxa mosschatellina, Circaea lutetiana,

Cornus sanguinea, Rumex sanguineus, Brachypodium sylvaticum, Carex sylvatica, Geum

urbanum, Crataegus monogyna en Galeopsis tetrahit. De belangrijkste indicatorsoorten voor

niet-alluviale bossen zijn Polygonatum multiflorum, Frangula alnus, Lonicera peric/ymenum,

Conva//aria majalis, Epilobium angustifolium, I/ex aquifolium, Deschampsia flexuosa,.

Hieracium sp., Rumex acetosella, Carex pi/ulifera, Digitalis purpurea, Holcus mollis,

Pteridium aquilinum, Teucrium scorodonia, Luzula multiflora, Hypericum humijusum,

Luzula pi/osa en Maianthemum bifolium.

Via x2-testen en Mann-Whitney testen werden ook bij de omgevingsvariabelen indicatoren

voor de fysische systemen gezocht. Opvallend is dat bijna alle omgevingsvariabelen

significant verschillen tussen beide fysische systemen. Indicatoren voor het alluviale systeem

zijn: graslandbeheer tijdens de ontginningsperiode, leem- of licht zandleemgrond, f

vochtklasse, a- of p-profielontwikkeling, de aanwezigheid van grachten, een ijlere

kroonsluiting « 2/3), de aanwezigheid van middelhout en de aanwezigheid van dichtwas.

Indicatoren voor het niet-alluviaal systeem zijn: akkerbeheer tijdens de ontginningsperiode,

oudere bossen, zandleemgrond en lemig zandgrond, vochtklassen a, d en h,

profielontwikkelingen c en f, een hogere topografisch ligging, grotere hoogteverschillen,

grotere hellingverschillen, een continue verticale bosstructuur, de aanwezigheid van oude

bomen, hooghout, kiemplanten, jongwas en boomhout. 31 van de 45 geteste variabelen

komen significant meer voor in hetzij alluviale, hetzij niet-alluviale bossen. Dit beklemtoont

nogmaals het nut om de gegevensset op te splitsen. De grote verschillen in bodem, hydrologie

en topografie wijzen opnieuw naar het belang van deze factoren. Andere significant

verschillende omgevingsvariabelen zijn dikwijls een gevolg van het verschil in voornoemde

variabelen: het grasland- of akkergebruik tijdens ontginningsperiodes, de aanwezigheid van

grachten, ... De ijlere kroonsluiting in alluviale bossen heeft met de recente bebossingen in

valleigebieden te maken (meestal populierenaanplantingen). De alluviale bossen zijn

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

6



bossoorten kan in sommige gevallen immers een grotere natuurbehoudswaarde hebben dan

een alluviaal bos met een iets groter aantal bossoorten.

In een volgende stap werd de gegevensset opgesplitst in alluviale en niet-alluviale

bosfTagmenten op basis van de eerste TWINSPAN-opdeling. Als verkennende analyse werd

binnen beide fysische systemen opnieuw een ordinatie (DCA) op de vegetatiege 'w ns

uitgevoerd. De omgevingsvariabelen werden vervolgens met de twee ordinatie-assen

(soortensamenstelling) en met de soortenrijkdom (totaal aantal bossoorten) vergeleken

('Spearman rang correlaties' en 'Mann-Whitney test'). Hieruit blijkt dat in beide systemen

de historiek duidelijk in verband blijft met soortenrijkdom en soortensamenstelling. In

alluviale bossen is het aantal jaren ononderbroken bos de belangrijkste factor, terwijl in niet

alluviale bossen het aantal jaren onderbreking door akker de belangrijkste factor is. Bij de

bodemkenmerken zijn de correlaties veel beperkter. In alluviale bossen staan a- en p-profiel

nog in verband met de soortenrijkdom. Texturen A, L en P, vochttrappen fen h en profielen

a, c en p staan in verband met de soortensamenstelling. In niet-alluviale bossen staan de

texturen L en S, de vochttrappen a en h en de profielontwikkelingen c en f in verband met de

soortenrijkdom en de soortensamenstelling. Hoogteligging en hoogteverschillen zijn

significant gecorreleerd met soortenrijkdom en soortensamenstelling in alluviale bossen. In

niet-alluviale bossen zijn alleen de hoogteverschillen nog van belang. De oppervlakte is in

beide systemen van belang. Structuurvariabelen die gecorreleerd zijn met de

soortendiversiteit en de soortensamenstelling zijn de kroonsluiting, de etage-opbouw (vooral

in alluviale bossen), de aanwezigheid van oude bomen, de beheer orm, de aanwezigheid van

de verschillende ontwikkelingsfasen en de aanwezigheid van verschillende microhabitats. De

vermindering van de significante correlaties met bodem-, hydrologische en topografische

variabelen bewijst dat een deel van de variatie in bodemkenmerken werd uitgeschakeld door

de dataset in twee te splitsen. Deze reductie van het onoverzichtelijk groot aantal variabelen

komt de verdere verwerking ten goede. In beide systemen valt op dat de soortenrijkdom zeer

significant in verband staat met de soortensamenstelling hetgeen mogelijks op de

aanwezigheid van r . h geordende soortengroepen wij st.

e verwerking van beide gegevenssets zal verdergaan door het onderzoeken van de

correlaties tussen alle omgevingsvariabelen (en het onderscheiden van rechtstreekse en

onrechtstreekse verbanden) en het uitvoeren van een canonische correspondentie analyse
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(DCCA) met de omgevingsvariabelen die niet (of slechts partieel) met elkaar gecorreleerd

zijn en een deel van de soortendiversiteit verklaren. Deze omgevingsvariabelen zullen in een

statistisch regressiemodel betrokken worden dat de bosplantendiversiteit voorspelt. Ook de

fragmentatie- en isolatiematen zullen in dit systeem verwerkt worden.

Als de onderzochte soorten een hiërarchisch patroon vertonen dan komen de soorten in alle

bossen voor waar de soortenrijkdom groter is dan de minimale soortenrijkdom waarbij die

soorten voorkomen. Wanneer de bossen waar een soort voorkomt significant soortenrijker

(Mann-Whitney-test) zijn dan de bossen waar een soort niet voorkomt is deze soort een

geschikte indicator voor een bepaalde graad van soortenrijkdom. Aldus werden voor de

alluviale bossen in dalende volgorde volgende indicatoren geselecteerd: Cardamine amara,

Paris quadrifolium, Fragaria vesca, Potentilla sterilis, Melica uniflora, Ribes nigrum,

Ranunculus auricomus, Mi/Iium effusum, Festuca gigantea, Carex sylvatica, Carex remota,

Si/ene dioica , Listera ovata, Brachypodium sylvaticum, Lamium galeobdolon, Crataegus

laevigata, Omithogalum umbellatum, Viola riviniana of reichenbachiana, Rumex

sanguineus, Ribes uva-crispus, Senecio fuchsii en Vicia sepium. Voor niet-alluviale bossen

werden in dalende volgorde volgende soorten geselecteerd: Vaccinium myrti/Ius, Cardamine

flexuosa, Hypericum pulchrum, Mi//ium effusum, Carex pallescens, Lysimachia nemorum,

Carex remota, Calamagrostis epigejos, Luzula piIosa, Vinca minor, Oxalis acetoselIa,

Calluna vulgaris, Hieracium laevigatumlsabaudum, Senecio fuchsii, Lamium galeobdolon,

Prunus spinosa, Maianthemum bifolium, Blechnum spicant, Hieracium lachenalii, Pteridium

aqui/inum, Luzula multiflora, Viola rivinianalreichenbachiana, Athyrium filix-femina en

Hieracium sp. Zij vertegenwoordigen een gemiddelde soortenrijkdom van 48 tot 31

bossoorten en een minimale soortenrijkdom van 37 tot 7 bossoorten in alluviale bossen en

een gemiddelde soortenrijkdom van 42 tot 27 bossoorten en een minimale soortenrijkdom

van 37 tot 11 bossoorten in niet-alluviale bossen

In een volgende stap worden de indicatorsoorten in verband gebracht met de

omgevingsvariabelen die In verband staan met de soortenrijkdom. De variabelen die

significant verschillend zijn in de bosfragmenten waar een indicatorsoort voorkomt in

vergelijking met de bosfragmenten waar die indicatorsoort niet voorkomt, kunnen als

omgevingsindicatoren voor de soortenrijkdom geselecteerd worden. In de alluviale bossen

staan oppervlakte, aantal jaren bos, aantal boomsoorten, diversiteit in de bosstructuur (aantal
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ontwikkelingsfasen, continue verticale verdeling, aantal etageklassen, aantal kroonsluitingen,

aantal beheersklassen, ... ) en het aantal microhabitats (rabatten, grachten, beken, ... ) met een

groot aantal indicatorsoorten in verband. In niet-alluviale bossen zijn dit het aantal

microhabitats (beken, bronnen, depressies, ... ), het aantal boomsoorten, de hoogteverschillen,

de oppervlakte, de leeftijd van het bos, de hellingsverschillen en de diversiteit in de

bosstructuur (aantal ontwikkelingsfasen, continue verticale verdeling, a '1tal

etageklassen, ... ). Deze omgevingsfactoren zijn dus geschikt om verder uitgewerkt te worden

in een systeem van indicatoren en indices.

Tenslotte werd ook de invloed van fragmentatie op de soortenrijkdom in bossen beschouwd.

Hierbij werd verondersteld dat de soortenrijkdom in jonge bossen « 30 jaar) afhangt van de

oppervlakte van het jong bos, van de oppervlakte oud bos (> 30 jaar) binnen een bepaalde

afstand rond het jong bos en van de afstand tussen het jong bos en het omliggend oud bos.

Spearman rang correlatie laten zien dat er geen invloed is van de grootte van het bos op de

soortenrijkdom in het jong bos.

Het percentage gemeenschappelijke soorten tussen de jonge bossen en de omliggende oude

bossen en bossen laat zien dat bijna alle soorten afkomstig zijn uit de omliggende oude

bossen. Wanneer alle omliggende bossen beschouwd worden, blijken wel de meeste soorten

aanwezig in de omgeving. Jonge bossen dragen dus wellicht ook bij tot de verspreiding van

soorten. Wanneer oud bos aanwezig is binnen een straal van 500 m, blijken de meeste soorten

afkomstig te zijn uit de oude bossen binnen een straal van 500 m. uorten die niet aanwezig

zijn in die omliggende oude bossen maar wel in de jonge bossen zijn meestal lange

afstandsverbreiders en slechts zeer zelden persistente zaadbanksoorten. Een Spearman rang

correlatie laten zien dat in beide gevallen de oppervlakte bos rond een jong bos positief

gecorreleerd is met de soortenrijkdom.

In niet-alluviale bossen blijkt de soortenrijkdom niet gecorreleerd te zijn met de afstand tot de

omgevende oude bossen. In all viale bossen is dit wel het geval. De gemiddelde afstand tot

de vijf dichtstbijzijnde bossen blijkt een betere voorspelling te geven dan de afstand tot het

d htstbijzijnde bos en de gemiddelde afstand tot alle bossen binnen een straal van 1000 m.
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Tenslotte werd nagegaan of jonge bossen die aan oud bos grenzen significant meer soorten

bevatten dan andere jonge bossen (Mann-Whitney test). In alluviale bossen is dit significant

het geval, terwijl er in niet-alluviale bossen geen significant verschil kon aangetoond worden.

Echte bosplanten (sensu Tack et al. 1993) en in het bijzonder oud-bosplanten (sensu Hermy

1994, Honnay et al. 1998) verbreiden zich minder efficiënt in een gefragmenteerd landschap

dan zoom- en kapvlakte planten en houtachtige soorten en lianen (sensu Tack et al. 1993).

Een relatie tussen kolonsatiepatronen en verbreidingsmechanismen kan echter niet worden

aangetoond. Waarschijnlijk is tussen de soorten behorende tot een bepaald verbreidingstype

nog een te grote variatie in andere kolonisatie determinerende factoren zoals hoeveelheid

diasporen, verbreidende vectoren en standplaatsvereisten van de respectievelijke soort

In grote lijnen kan gesteld worden dat recente bosfragmenten bijna niet gekoloniseerd worden

door niet-alluviale soorten groeiend op droge, zure en voedselarme standplaatsen. Een andere

slecht koloniserende groep zijn de oud-bosplanten en iets ruimer gezien de echte bosplanten.

Deze zijn sterk afstand gelimiteerd. Dit blijkt uit het grote verschil in kolonisatiekans voor

soorten in aan oud bos grenzende fragmenten en geïsoleerde recente fragmenten.

Voor oud-bosplanten en echte bosplanten lijken afstanden in de grootte orde van 100 m

doorheen een agrarisch landschap reeds sterk limiterend te zijn voor een efficiënte

verbreiding. De kans dat een recent bos gekoloniseerd wordt dat verder dan 1000 m van de

dichtst bij zijnde populatie ligt is voor bijna alle soorten zeer laag.
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Verklarende woordenliist

Bosfragment, fragment: boseenheid met een eenduidig historisch bodemgebruik vanaf 1775

(gebaseerd op 9 opeenvolgende historische kaarten van 1775 tot 1991).

Bosplantendiversiteit, plantendiversiteit, soortendiversIteit, soortenrijkdom, diversiteit aan

hogere planten: hiermee wordt telkens het totaal aantal bossoorten in een bosfragment

bedoeld

Bossoort, bosplantensoort: bosplantensoort volgens de lijst van Tack et al. (1993) (bijlage 1),

waaraan tijdens dit onderzoek drie soorten toegevoegd werden (Hypericum humifusum,

Luzula multiflora en Scirpus setaceus)

Fysisch systeem: combinatie van hydrologische, topografische en bodemkenmerken die een

alluviaal ofeen niet-alluviaal systeem vormen

Geïnventariseerde soortenlijst: lijst van alle soorten die geïnventariseerd werden (incl. enkele

niet-bossoorten)

Gelimiteerde soortenlijst, bossoortenlijst: lijst van de bossoorten uit Tack et al. (1993),

aangevuld met drie extra bossoorten (Hypericum humifusum, Lw.uia multiflora en Scirpus

setaceus)

Kroonsluiting: horizontale sluiting van de boom- en struiklaag (gezien vanop het niveau van

de kruidachtige planten)

Microhabitats: elementen in het bosecosysteem die de habitatdiversiteit vergroten zoals

beken, poelen, depressies, grachten, ...

11



1. 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

habitatkwaliteit belangrijke parameters zijn bij de verklaring van de soortenrijkdom (Hamer

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 bosfragmenten

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 worden. Hierin worden zo veel mogelijk parameters

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
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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 verspeidingspatrccn 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 competitiefgenoeg 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 uitzonderlijk en

bijna nooit gedocumenteerd zodat ze quasi onmogelijk in rekening te brengen zijn.

13



2. Methode

2.1. Bosfragmenten als inventarisatie eenheden

Voor de verschillende studiegebieden werden de beschikbare historische kaarten van 1775 tot

1991 verzameld (Ferraris, Van der Maelen, de stafkaarten van 1864, 1893, 1930, 1956, 1970,

1982 en de boskartering). Het bosareaal op de verschillende historische kaarten werd

vervolgens gedigitaliseerd en een overlay in ArclInfo resulteerde in bosfragmenten met een

éénduidige voorgeschiedenis. Deze bosfragmenten vormen de basiseenheden voor het

veldwerk.

2.2. Data verzameling

Vegetatie

Tijdens het veldwerk werden gegevens verzameld betreffende vegetatie, structuur en beheer

van de bosfragmenten en de eventuele aanwezigheid van microhabitats.

De bosfragmenten 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 mu/tiflora) en een

aantal algemenere soorten (Ca/tha pa/ustris, Carex acuta, ... ) (Bijlage 1). Om de

bosfragmenten 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 bosfragmenten mogelijk. Tijdens de eerste inventarisatieronde

(april tot mei) werden enkel alluviale bosfragmenten gekarteerd. Aangezien in de niet-
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alluviale fragmenten geen voorjaarsflora aanwezig was volstond hier één inventarisatieronde

later in het vegetatieseizoen Guli tot augustus).

Structuurkenmerken

Voor de structuurdiversiteit werd enigszins afgeweken van de in het projeetvoürstel

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 betekent het nemen van steekproeven door middel van een raster dat

bepaalde structuurkenmerken (bv. open plekken) die een duidelijke invloed kunnen hebben

op de kruidvegetatie kunnen gemist worden. 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 vegetatiegegevens.

Daarom werd gezocht naar een methode die gebiedsdekkend was en geschikt was om de

variatie in een groot aantal bosfragmenten 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.

Omgevingsvariabelen

De verzamelde omgevingsvariabelen hebben betrekking op 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

bosfragment afgeleid via GIS. Voor de gebruikte afkortingen en een volledig overzicht zie

bijlage 2.

Op basis van de verschillende historische kaarten werden een aantal variabelen afgeleid

treffende het historisch landgebruik. Een onderscheid werd gemaakt tussen bos, grasland

en akker. 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
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gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen), werd een onderscheid gemaakt tussen de

ontginningen voor 1947 en na 1947.

De verwerking resulteert in 8 variabelen in de datamatrix: totaal aantal jaren ononderbroken

bos tot 1998, aantal jaren grasland voor 1947, aantal jaren akker voor 1947, aantal jaren

grasland na 1947, aantal jaren akker na 1947, 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).

Bodemchemische kenmerken

Zowel voor het Brabants als het Kempisch plantendistrict werden 100 fragmenten

geselecteerd voor de chemische bodemanalyses. De gekozen fragmenten zijn deze met een zo

klein mogelijke interne bodemvariatie (cfr. Bodemkaart van België). Daarenboven werd

getracht de staalname zo gelijk mogelijk te spreiden over fragmenten behorende tot

verschillende leeftijdsklassen. Binnen elk fragment werden vijf mengstalen genomen. De

staalnames werden enerzijds in het middelpunt van elk fragment en anderzijds random op

vier lijnen tussen 15 m van het middelpunt en 15 m van de rand van het bos genomen

worden. 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 de gegevens niet te laten verstoren door

randeffecten. Indien de afstand van het middelpunt tot de rand kleiner was dan 30 m werd het

staal in het midden genomen. De afstand tussen 15 m van het middelpunt en het

staalnamepunt werd bepaald met een tabel met random getallen tussen 0 en 99, die als

percenten van de afstand vanaf 15 m van het middelpunt tot 15 m van de rand genomen

werden. De vier lijnen lagen in vier loodrecht op elkaar staande richtingen. Ze werden

random bepaald. 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 comp~tibel met de variatie in

fragmentoppervlakte.
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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 strooiselIaag. Op elk punt werd tevens een karakterisatie

van het humustype gemaakt (muil, moder, mor) en werd de dikte van de strooiselIaag

gemeten. De stalen werden met een wortelboor genomen. Door het gebruik van deze bi" -dt:1 t:

boor wordt de invloed van microvariaties verminderd. 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 worden eerst ovendroog gemaakt (50°C) om vervolgens met een mortier

geplet en gezeefd te worden door een 1,8 mm-zeef. Per staal worden pH(CaCh), totale

stikstof (ppm), beschikbaar fosfaat (ppm) en organische stof (%) bepaald. De bepaling van

pH(CaCh) geniet steeds meer voorkeur boven de bepaling van pH(KCl) en pH(H20). De

bepaling van de pH (potentiometrisch) in een CaCh-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(CaCh) 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 (Kalra &

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).

Fosfaten worden colorimetrisch bepaald (Kuo 1996). Er zijn verschillende extractiemethodes

mogelijk. Aanvullend 0 t projectvoorstel zal ook het koolstofgehalte bepaald worden,

aangezien deze een belangrijke rol speelt in de bodemontwikkeling onder bos. Dit zal

gebeuren met de methode van Walkley & Black (vochtige oxidatie).
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2.3. Selectie en beschrijving studiegebieden

Vermits de resultaten van het onderzoek toepasbaar moeten zijn in het Vlaamse Gewest,

werden gegevens verzameld in de drie belangrijkste plantengeografische districten: Brabänts,

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 zijn 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, boskartering en de

topografische kaart.

2.3.1. Brabants plantendistrict (Studiegebied 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 op lemig materiaal met een reductiehorizont (Afp) en zeer sterk gleyige

leemgronden met reductiehorizont en met textuur B horizont (Ma). 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.
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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 de recessie van het bosareaal merkbaar (i.e. vanaf 1775) (Figutü :.1).

Dit gaat gepaard met een kleiner gemiddelde bosoppervlakte, meer uitgesproken

randeffecten, sterkere isolatie en een lagere connectiviteit. Daarenboven wordt het gebied

gekenmerkt door een uitgesproken landschapsdynamiek, waarbij voortdurend bossen gekapt

en aangeplant geweest zijn (Tabel 2.1 & 2.2).

Tabel 2.1. Oppervlakte uitgedrukt in ha en als percentage van oorspronkelijk bos dat tussen 2 opeenvolgende

historische kaarten verdwijnt. blijft en bijkomt (bron: Jacquemyn 1999).

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

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

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 er 1947 ha bos in het studiegebied. Het grootste aaneengesloten

bosfragment 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 slechts 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 2.1. Evolutie van het bosareaal in het Brabants studiegebied



TabeI2.2. Verschillende landschapsparameters die een idee geven over de toegenomen fragmentatie van het

bosareaal (bron: Jacquemyn 1999).

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 bosfragmenten • 119 119 109 119 148 134 170 195 188

Gemiddelde oppervlakte bosfragment (ba) 16,4 8.4 6.4 5.5 4,1 4,0 2,7 ., c "'~-."" .... 1

Maximum oppervlakte bosfragment (ba) 622 264 66 94 114 113 103 107 118

Totale omtrek bosfragmenten (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 bosbestand bedoeld dat als een afzonderlijke eenheid op een
kaartblad kan worden waargenomen.

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 2.3.

Omwille van het lage aantal echte bosplanten werd geen inventarisatie van alle lineaire

elementen uitgevoerd.

De meeste bossen in het studiegebied zijn loofbossen en hebben enkel een 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

g/utinosa (12 %) de meest voorkomende dominante boomsoorten. Ook in de niet alluviale

bossen is Popu/us x canadensis nog vaak dominant (26 %), naast Quercus robur (22 %)

(Bijlage 5).

Na opdeling in homogene historische bodemgebruikseenheden werden 241 fragmenten met

een totale oppervlakte van 276 ha geïnventariseerd (topografische kaart 32/4 (Glabbeek)). De
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grootte van de bosfragmenten varieert tussen 0.1 en 11.4 ha met een gemiddelde oppervlakte

van 1.1 ha.

Tabel 2.3. Bosplanten die teruggevonden worden in 22 hagen en bomenrijen in het bestudeerde gebied. het

totaal aantal soorten per lineair element en de structuur van het lineair element (bron: Jacquemyn 1999).

Species Opnamenummer

la lb 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
jAjuga reptans x
jAthyriumfllir-femina $ x
Blechnum spicant $ x
Bryonia dioica x x
Chaerophyllum temulum x x x x x x x x
Cornus sanguinea $ x x
Corylus avellana $ x x x x x x x x x x x
Crataegus laevigata $ x x
Crataegus monogyna x x x x x x x x x
Cytisus scoparius x x
Deschampsiaflexuosa $ x
Dryopteris dilatata x x
Dryopteris fllir-mas x x x x x
Epiwbium angustifolium x x x x x x x
Frangula alnus x x
Geum urbanum x x
Hedera helir x x x x x x x
HleraclUm umbellatum x x
Humu/us lupulus x x x
I/er aquifollum x x x
Lapsana communis x x x x x x x x x
LOnlcera periclymenum $ x
Poa nemoralis $ x x x x x
Polygonatum multiflorum $ x
Prunus spinosa x x x
Pteridium aquilinum $ x
!Ribes rubrum 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 howstea x x x x
Teucrium 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 Hermy 1994 en Honnay et al. 1998.
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De fragmenten bevatten gemiddeld 8 boomsoorten en maXimum 17. Het aantal

bosplantensoorten (Tack et al. 1993) varieert tussen 0 en 56 en bedraagt gemiddeld 22

soorten. Bosfragmenten zonder bosplantensoorten worden intensief begraasd. In totaal

werden 133 soorten waargenomen. Voor een volledig overzicht van de frequeties van alle

soorten in het studiegebied wordt verwezen naar bijlage 4. Zes van de 20 soorten 'cuJ~J1 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) (Tabel 2.4).

Bij de zeer zeldzame soorten (Tabel 2.5) 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).

Tabel 2.4. Procentuele frequentie van de 20 meest voorkomende soorten (n = 241)

I

Species Frequentie (%) Species

Rubusfruticosus coll. 89 Viburnum opulus

Sambucus nigra 84 Scrophularia nodosa

Crataegus monogyna 73 Lonicera periclymenum $

Corylus avellana $ 72 Stellaria holostea

Hedera helix 67 Anemone nemorosa :5

Galeopsis tetrahit 66 Geum urbanum

Ribes rubrum 61 Dryopterisfllix-mas

Polygonatum multiflorum $ 57 Lapsana communis

Stachys sy/vatica 57 Athyriumfllix-femina $

Ranunculusflcaria 57 Poa nemoralis $

Frequentie (%)

53

51

51

49

48

46

45

42

41

41

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

Oud-bosplanten zijn voor diverse landen afgeleid (voor een overzicht zie Hermy 1999).

Tussen deze lijsten komen echter nogal wat verschillen voor. Ook tussen verschillende

reken kunnen de verschillen waarschijnlijk hoog oplopen afhankelijk van de hoeveelheid

oud bos en de ruimtelijke isolatie van de recente bossen ten opzichte van zeer oude bossen.
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Tabel 2.5. Frequenties van de 20 minst voorkomende soorten (n = 241)

Species

Carex demissa

Equisetum sylvaticum· $

Equisetum telmateia $

Hieracium umbellatum

Melampyrum pratense $

Solidago virgaurea $

Allium ursinum $

Cardamine amara

Crepis paludosa·

Polygonum bistorta

Frequentie

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

Species

Fragaria vesca $

Hyacinthoides non-scripta $

Mercurialis perennis $

Potentilla erecta

Vaccinium myrtillus $

Hypericum pulchrum $

Melica uniflora· $

Molinia caerulea

Ranunculus auricomus $

Scirpus setaceus

Frequentie

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

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

'; Bedreigde soort naar Cosyns et al. 1994.

2.3.2. Kempisch plantendistrict (Studiegebied Turnhout)

Bodemkundig gezien ligt het studiegebied in het Kempisch plantendistrict 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 Zcm) en matig droge

tot matig natte zandgronden met een duidelijke humus en/of ijzer B horizont (Zcg 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.

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 2.2. Tabel

2.6 en 2.7 geven de bijhorende veranderingen in een aantal afgeleide landschapsparameters.
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Figuur 2.2. Evolutie van het bosareaal in het Kempisch plantendistrict
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Oorspronkelijk was deze streek zeer arm aan bossen. Ten tijde van Ferraris was in het

studiegebied slechts 373 ha bebost verdeeld over amper 10 bosfragmenten. De beboste

oppervlakte bereikte zijn maximum rond 1885 met 679 ha. Dit was het rechtstreeks gevolg

van aanplanting van zeer grote naaldhoutbestanden voor de mijnbouw op voormalige heides.

Toponiemen als 'Zandhoevenheide' en 'Lammerheide' herinneren hier nog aan.

Van de bossen ten tijde van Ferraris blijft in de streek één groot bos over, 'het Gierlsbos'. 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 Gierlsbos 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 Gierlsbos bevindt zich

bovendien zowel een alluviaal als een niet alluviaal deel welke als potentiële soortenbron

kunnen gefungeerd hebben voor de recentere bosfragmenten.

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 gestegen is in plaats van gedaald in het Brabants plantendistrict. Op de laatste

kaarten is een stagnatie van de bosuitbreiding waar te nemen.

Tabel 2.6. Oppervlakte uitgedrukt in ha en als percentage van oorspronkelijk bos dat tussen 2 opeenvolgende

historische kaarten verdwijnt, blijft en bijkomt.

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

Ferraris - Van der Maelen 84.0 23 289.4 77 203.2

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
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Niettegenstaande het Kempisch studiegebied een totaal andere historische evoll1tie heeft

gekend, is de grootte orde van de actuele landschapsparameters vergelijkbaar. Het aantal

bosfragmenten en de gemiddelde oppervlakte 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 (Lille), 8-7 (Beerse) en 8-8 (Turnhout).

Tabel 2. 7. Verschil/ende landschapsparameters die een idee geven over de toegenomen fragmentatie van het

bosareaal.

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 oppervlakte bosfragment (ha) 37.3 5.0 10.3 9.3 4.0 3.7 3.2 3.3

Maximum oppervlakte bosfragment (ha) 335 278 306 323 234 249 245 242

Totale omtrek bosfragmenten (km) 21 82 85 77 98 122 150 134

Lengte rand (m I ha) 55 166 125 119 197 219 237 230

*Met bosfragment wordt een aangesloten bosbestand bedoeld dat als een afzonderlijke eenheid op een

kaartblad kan worden waargenomen.

De geïnventariseerde oppervlakte bedekt 217 ha van de 584 ha die als studiegebied

vooropgenomen werden. 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 ander opmerkelijk verschil met het vorige studiegebied is het voorkomen van zowel

naald- als loofhout. In grote lijnen zijn naaldhoutaanplantingen beperkt tot de niet-alluviale

delen, terwijl lootbout meer voorkomt in de alluviale delen van het gebied en ook wel

v rspreid 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
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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 %), Pinus nigra (28 %) en P.

sylvestris (24 %) (Bijlage 5). 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 2.9 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 waren oud-bosplanten die ook in het Brabants

plantendistrict zeer frequent voorkwamen (Tabel 2.4). 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 over alle fragmenten is slechts 53 jaar.

Tabel 2.8. Procentuelefrequentie van de 20 meest voorkomende soorten (n = 251)

Species Frequentie (%) Species Frequentie (%)

Rubusfruticosus collo 91 Ranunculus ficaria 39

Galeopsis tetrahit 80 Lysimachia vu/garis 39

Sambucus nigra 76 Polygonatum multij/orum $ 38

Humulus lupulus 58 Adoxa moschate//ina $ 38

Lonicera peric/ymenum $ 58 Vibumum opu/us 37

Dryopteris di/atata 54 Moehringia trinervia 3S

Frangula alnus 48 Solanum dulcamara 33

Corylus ave//ana $ 44 Deschampsiaflexuosa $ 31

Hedera helix 40 Epilobium angustifo/ium 29

Dryopteris carthusiana $ 39 Ribes rubrum 27

$ oud bosp/anten naar Hermy 1994 en Honnay et al. 1998.
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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 af. 1994).

Tabe/ 2.9. Frequenties van de 20 minst voorkomende soorten (n = 25J)

Species Frequentie Species

A//iaria petio/ata 1 Oxa/is acetosel/a $

Euonymus europaeus 1 Po/ygonum bistorta

Ga/ium odorata $ 1 Po/ypodium vu/gare

Myricaga/e 1 Stel/aria h%stea

The/ypteris pa/ustris
.

1 Cornus sanguinea $

Vinca minor $ 1 Luzu/a mu/tiflora

Chaerophyl/um temu/um$ 2 Potentil/a ereeta

Chrysosp/enium a/ternifo/ium· $ 2 Cal/una vu/garis $

Mi/iu,,! effusum $ 2 Osmunda rega/is $

Crepis pa/udosa
.

3 B/echnum spicant $

Frequentie

3

3

3

3

4

4

5

6

6

7

$ Oud-bosp/anten naar Hermy 1994 en Honnay et al. 1998.

": Bedreigde soort naar Cosyns et al. 1994

2.3.3. Vlaams plantendistrict (Studiegebied Lokeren)

In het studiegebied in het Vlaams plantendistrict (Lokeren) werden 98 bosfragmenten

geïnventariseerd Deze bosfragmenten hebben een totale oppervlakte van 69.2 ha, met een

gemiddelde van 0.7 ha, een minimum van 0.1 ha en een maximum van 3.5 ha. Zij hebben

een dichte kroonsluiting of een boven- en neven-etage met meestal een homogene horizontale

structuur. Hooghout is de meest voorkomende beheersvorm, gevolgd door hakhout en

middelhout. Grachten en rabatten zijn de meest voorkomende microhabitats. De bossen

vertonen meestal drie ontwikkelingsfasen met opvallend weinig natuurlijke verjonging. Ze

bevatten gemiddeld 7 boomsoorten met een minimum van 1 en een maximum van 14. Het

aantal kruidachtige planten en struiken varieert van 3 tot 31 soorten met een gemiddelde van
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12 bosplanten. De meest voorkomende bosplanten zijn in dalende volgorde: Rubusfruticosus

collo (93), Sambucus nigra (92), Moehringia trinerva (78), Humulus lupulus (77),

Scrophularia nodosa (71), Vibumum opulus (71), Rubus caesius (68), Geum urbanum (61),

Dryopteris dilatata (50), Lonicera periclymenum (45) en Athyrium filix-femina (39).

Bossoorten die slechts éénmaal aangetroffen werden zijn Alliaria petiolata, Ceratocapnos

claviculata. Cirsium oleraceum. Digitalis purpurea. Fragaria vesca, /lex aquifolium,

Mercurialis perennis en Polypodium vulgare. De meest voorkomende boomsoort is Populus

x canadensis (83 fragmenten). Veel voorkomende boomsoorten zijn in dalende volgorde

Salix spp.(81), Alnus glutinosa (75), Quercus robur (74), Fraxinus excelsior (71) en Betula

spp.(57).

De belangrijkste bodemtextuur is lemig zand (S-textuur), maar er komen ook 5 fragmenten

voor met een venige bodem en 4 met een sterk gestoorde of kunstmatige bodem. De meeste

bodems zijn matig nat tot nat en hebben vochttrappen (d) en (e). 78% van de bodems vertoont

geen profielontwikkeling (p), de overige hebben een profielontwikkeling met duidelijke

humus en/of ijzer B-horizont (b) of een profielontwikkeling (h) hebben.

De invloed van randeffecten op de soortenrijkdom werd voor elk bosfragment nagegaan aan

de hand van de omtrek-oppervlakteverhouding. De shape-index van Patton (1975) toont het

effect van de vorm van de bosfragmenten aan.

Vermits de hoogteligging van het studiegebied varieert tussen 3 en 5 m (TAW) en de

terreinhelling op de gehele oppervlakte kleiner is dan 1 %, zijn de variabelen helling,

expositie en hoogteligging op de variatie in soortensamenstelling tussen de bosfragmenten

verwaarloosbaar.

Een overzicht van alle gebruikte variabelen en hun notatie is weergegeven in Bijlage 2.

2.3.4. Floristische vergelijking tussen het Brabants en Kempisch plantendistrict

Per soort werd een ChP-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
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lage frequenties waar toch geen statistisch betrouwbare uitspraak kan gedaan worden.

Combinatie van beide geeft het meest volledige beeld (Bijlage 4).

Tabe/ 2. JO. Overzicht van de meest voorkomende soorten met een specifieke voorkeur voor het Brabants of

Kempisch p/antendistrict.

A B

:;. Voorkeursdistrict :;. 1Voork ursdistrict

Arum macu/atum $ 100 Brabants AI/iaria petio/ata 95 Brabants

Rosacanina 100 Brabants Stel/aria h%stea 95 Brabants

Rubus caesius 100 Brabants Chaerophyllum temu/um 93 Brabants

Carex sy/vatica $ 100 Brabants Crataegus monog}ma 90 Brabants

Ceratocapnos c1avicu/ata° 100 Kempisch Cornus sanguinea $ 90 Brabants

Torilis japonica 100 Brabants Mo/inia caerulea 88 Kempisch

Rumex sanguineus 100 Brabants Euonymus europaeus $ 88 Brabants

Carex e/ongata 100 Kempisch Luzu/a multiflora 80 Brabants

Seneclo ovatus 100 Brabants Vinca minor $ 78 Brabants

Crataegus /aevigata $ 100 Brabants Epipactis helleborine 78 Brabants

Scrophu/aria auriculala 100 Brabants Prunus spinosa 77 Brabants

Bryonia dioica 100 Brabants Stachys sylvatica 77 Brabants

Carexe/ata 100 Kempisch Lamium galeobd%n $ 76 Brabants

Carex pseudocyperus 100 Kempisch Oxalis acetoselIa $ 74 Brabants

Senecio viscosus 100 Kempisch Cirsium o/eraceum 71 Brabants

Ca/amagrostis epigeios 100 Brabants Milium effusum $ 71 Brabants

Cruciala /aevipes 100 Brabants Poa nemoralis $ 69 Brabants

Ranunculus auricomus $ 65 Kempisch

Carex pilulifèra$ 65 Brabants

Ribes nigrum 65 Kempisch

$ Oud-bosp/anlen naar Hermy J994 en Honnay et al. J998.

0: Bedreigde soort naar Cosyns et al. 1994

1= I(reg brabant -(reg turnhoutI*J00

Totaa/

(1)

Opmerkelijk is dat 57 soorten slechts in één van beide districten werden aangetroffen. Vaak

gaat het echter om soorten die slechts enkele malen zijn aangetroffen. In tabel 2. 10 zijn zowel
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de soorten die slechts in één van beide plantendistricten voorkomen en een frequentie groter

dan 10 hebben, weergegeven (A) als soorten die een getrouwheidsmaat (t) groter dan 65

hebben, maar die in beide plantendistricten voorkomen. Tenslotte is het voorkeursdistrict

eveneens weergegeven.

Opvallend is dat slechts één oud-bosplant specifiek is voor het Kempisch plantendistrict ni.

Ranuncu/us auricomus. Mogelijks heeft dit te maken met de beperkte hoeveelheid bos in het

verleden.
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3. Data verkenning

Tijdens het veldwerk waren zowel in het Brabants, het Kempisch en het Vlaams

plantendistrict grote verschillen merkbaar, bijvoorbeeld tussen alluviaal en niet-alluviaal

gelegen fragmenten. Daarom werd in de verkennende analyse de homogeniteit of

heterogeniteit van de verzamelde vegetatiegegevens ond rzocht evenals de onderliggende

ecologische processen. In deze fase van de analyse worden verder ook de intercorrelaties

tussen de omgevingsvariabelen nagegaan teneinde een verantwoorde reductie van het aantal

variabelen te kunnen doorvoeren.

3.1. Verkennende analyse

3.1.1. Classificatie

Met het fortranprogramma TWINSPAN werden de vegetatiegegevens geclassificeerd en

samengevat in een beperkt aantal vegetatietypes. De splitsing van de opnamen 10

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; Hili 1979a).

Vervolgens is op basis van deze TWINSPAN-analyse een opdeling gemaakt in

soortengroepen. Deze analyse werd uitgevoerd met een 'X,2-test met het programma SPSS

(SPSS Inc.1999).

3.1.2. Detrended Correspondentie Analyse

Vervolgens zijn de vegetatiegegevens onderworpen aan een DCA (Detrended

Correspondence Analysis) met het fortranprogramma CANOCO. Op basis van dit ordinatie

a orithme worden 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
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variabelen en variabelen met een unimodaal responsmodel. Ook voor deze analyse wordt

voor een diepgaandere bespreking verwezen naar de literatuur (Hili 1979b).

3.1.3. Intercorrelaties

Bij de bespreking van de omgevingsvariabelen is gestart met de berekening van

intercorrelaties tussen alle omgevingsvariabelen. Tussen niet-normaal verdeelde continue

variabelen werd een Spearman rang correlatie coëfficiënten berekend, tussen 1/0 variabelen

en continue variabelen werden Mann-Whitney relaties berekend en 1/0 variabelen onderling

werden getest met een r-test.

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.

Vermits de omgevingsvariabelen geen normale verdeling hebben, zal een 'Spearman rang

correlatie' berekend worden (SPSS Inc. 1999).

3.2. Resultaten

3.2.1. Brabants plantendistrict

In het totaal werden 239 bosfragmenten 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 3.1 en de bijhorende sy.noptische tabel (Tabel 3.1).
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Figuur 3.1. Hii!rarchische opdelingvoJgens TWINSPAN. 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 ongeveer gelijke groepen opgedeeld. De eerste

groep (*0) telt 138 opnamen en heeft als differentiërende soorten Ranunculusficaria, Stachys

sylvatica en Filipendula ulmaria. Alle drie de soorten zijn zeer typisch voor vochtige, vrij

voedselrijke bossen. De tweede groep (* 1) telt 101 bosfragmenten en heeft als

differentiërende soorten Teucrium scorodonia en Holcus mol/is. 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, !lex aquifc- lium, Luzula pi/osa en

Pteridium aquifolium.

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 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, Si/ene dioica, Festuca gigantea, ... De groep (*01) heeft als

. erentiërende 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 gemeenschappelijke tussen *00 en *01
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zoals Ranunculus ftcaria, Rubus caesius, Primula elatior, Ajuga reptans, Prunus spinosa,

Adoxa moschatellina, Scrophularia nodosa, Stel/aria holostea, Ribes rubrum, Vibumum

opulus, Sambucus nigra, ... De eerste groep bevat duidelijk 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 acutifonnis, Eupatorium cannabinum,

Solanum dulcamara, Scirpus 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 ftlix-mas, Dryopteris dilatata, Hedera helix,

Athyriumfi/ix-femina, Dryopteris carthusiana en Lonicera peryclimenum. 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 bosfragmenten

(* 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, voedselarme bossen zijn soorten als Conval/aria

maja/is, 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. Cal/una 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
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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 tweeue

groep deze van voedselarmere, niet-alluviale bossen en de derde groep bevat de indifferente

soorten. Deze indeling is gebaseerd op een X2-test tussen de vegetatietypes resulterend uit de

eerste TWINSPAN-opdeling (Tabel 3.1). 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).

Na de TWINSPAN-indeling is een ordinatie uitgevoerd op de vegetatiegegevens. Hieronder

zijn de ordinatiediagrammen van de eerste twee assen weergegeven. De eerste twee ordinatie

assen hebben respectievelijke eigenwaarden van "'1 = 0.29 en À.2 = 0.13.

Op figuur 3.2 & 3.3 zijn 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 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.

Tabel 3.1. Synoptische tabel met het procentueel voorkomen van de J00 meest voorkomende soorten per

afgeleid vegetatietype (fWINSPAN) en xl-test voor verschillen tussen alluviale en niet-alluviale soorten

Wetenschappehjke naam ·000 ·001 ·010 ·011 ·0 ·10 ·110 ·111 ·1 Nederlandse naam

IAaJeiI fraplenten 39 29 31 39 138 27 42 32 lOl

CGllJtD pGbulris 38 0 6 21 18··· 7 0 0 2 Dotterbloem

C__tl/omtU 44 7 3 21 20··· 0 0 0 0 Mocru:zx:gge

SCÎrpus .rylvalicw 36 0 6 8 14··· 4 0 0 I Bosbies

ScropIrMltuia GJlricuiDttJ 44 3 6 5 16··· 0 0 0 0 Geoord helmkruid
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Cimllm ohl"'CfIllm S4 10 6 56 35··· 0 0 0 0 MoescIiIleI

EllpalOnllm CaNloblllllm 28 7 0 26 17··· 4 0 0 1 KOIUnainnekruid

FiI/~ndIll4 Illmono 64 45 35 69 55··· 19 0 3 6 Moerallpuea

LyS/mach.a nllmmlll4na 10 3 0 13 7" 0 0 0 0 Peauuqknaid

RIllnu cauills 31 21 19 59 34··· 0 5 0 2 Dauwbraam

Arvm maClll4l11m 15 24 42 79 41··· 0 7 3 4 Gevlekte aronskelk

CaTUaCllta 5 0 0 13 5· 0 0 0 0 Scherpe ZIllUC

Ellon)lllllls .uTOpaells 10 0 0 28 11" 0 2 0 I Wilde kardinaalamuts

Omithogalllm Ilmbellalllm 5 3 13 15 9·· 0 0 3 I Gewonc vogelme1k

Pnmllia elatior 33 28 42 79 4~·· 15 0 0 4 Slanke s1eule1bloem

/liciasepillm 0 7 3 13 6· 0 0 0 0 Heuewikke

Al1iaria ~tiol4tD 26 24 29 33 28··· 0 5 0 2 Look-zander-look

RanllnCllbujicaria 92 52 90 100 86··· 41 7 16 19 Spcen\auid

Rosaspp. 31 28 32 46 35··· 22 14 3 13 Roos spp. (Hondsroos)

Stac/l)Is .ryfvatiCG 51 83 97 97 81··· 59 19 6 26 Bosandoom
Chaerophylwm temllillm 38 48 19 26 33··· 7 17 6 11 Dolle kervel

HyperiCllm dubillm 13 17 3 15 12" 0 5 0 2 Kantig henshooi

TorilisJapanlca 26 38 0 23 22··· 4 5 6 5 HeUcdoomzaad

Telraplervm 0 3 10 31 12··· 0 0 0 0 Dagkoekoeksbloem

Feslllca grganlellm 3 3 6 15 7·· 0 0 0 0 Reuzenzwenkgras

L,slera avola 3 0 6 8 4· 0 0 0 0 Grole keverorchis

Paris qlladri/olia 0 0 0 13 4 4 0 0 I Ecnbcs

Potentila sUrilis 0 0 3 18 6 0 2 0 1 AardbeiganZlllrik

Ajllga replOns 15 28 10 56 28··· 15 5 6 8 Kruipend zenegroen

PrvnJU spinosa 26 24 23 62 35··· 11 24 3 14 Sleedoorn

Adoxa mcnchatellino 13 34 65 92 51··· 22 7 0 9 Muskuskruid

Cardaminefluuosa 3 3 10 28 12· 7 5 0 4 Bosveldkcrs

Circaea IIlUtiana 0 28 39 85 38··· 37 2 0 11 Grool heksenkruid

Comlls sanguiMa 10 31 52 90 46··· 19 14 3 12 Rode kornoelje

CralOegus I4tNigalO 0 7 26 21 13· 7 7 0 5 TwccslijliSC meidoorn

CrvcialO latNipes 5 3 3 15 7· 0 2 0 I Kruisbladwalstro
HllmlllllS IllpIllIlS 5 10 26 64 28·· 7 12 9 10 Hop

Rllma sanguiMIlS 5 7 26 44 21··· 11 2 0 4 Blocdzuring

Brachypodillm .ryfvatiCllm 0 7 23 54 22··· 7 2 0 3 Boskortslcel

Cara .ryfvatica 0 0 23 64 23··· 19 2 0 6 BOSZIllUe
Lam,"m galeobdolon 0 14 32 92 36(·) 63 17 3 25 Gele dovenetel
Moehnngia trinervra 13 3 61 90 43·· 59 19 3 25 Drienerfinuur

Senech.ofuchsii 0 3 16 33 14 19 12 0 10 Schaduwkruiskrwd
Cara remola 3 0 6 46 15 26 14 0 13 Jnezcue
/liola rivinianalreichenbachiano 8 0 16 59 22 19 24 3 16 Bleek ... Donkcrsporig bosvioollje

Deschampsia CfIspitosa 15 10 29 87 38 85 14 9 32 Ruwesmele
Gellm Ilroanllm 8 59 81 97 60*•• 44 24 19 28 Knikkend Dagdlauid
Ribes Ilva-crispi 3 10 23 36 18 7 2 2S 11 Kruisbes

Rllblls idaells 3 31 29 67 33· 41 14 9 20 Framboos

Valeriana repens 23 7 35 41 28·· 37 7 0 13 Ecbte valeriaan

Anemono MmoroSQ 5 17 84 97 51 78 40 19 44 Bosancmoom

Scrophlliaria nodosa 21 45 71 79 S4 89 43 2S sa Knopig helmkruid

Srellaria halcnua 33 31 61 92 56· 59 55 9 42 Grote muur

/libllmllm aplllllS 23 48 87 90 62 74 33 25 42 Gelderse lOOS

Cratoegus monogyno 59 86 94 95 83··· 48 74 59 62 Ecnslijlige meidoorn

Dryoplerisjilix-mas 15 62 65 59 49 52 40 31 41 Mannetjesvaren

RIbes rvbrvm 46 55 87 87 69·· 56 40 59 50 Aalbes

Ep.pacns helkborine 38 45 23 59 42·· 19 26 16 21 Brede wespenorchis

HyperiCllm retraptervm 8 3 0 3 4 4 2 0 2 Gevleugeld hcrlsbooi
Solanllm dulcamara 46 17 16 46 33·· 15 24 13 18 BiltcrZocl

Bryonia dioica 5 7 23 0 8 4 17 6 10 Heuerank
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C~.~ 10 0 0 5 4 0 12 0 5 Duinriet

Hn-ncum ,-rfolYllllm 13 24 10 15 15 15 43 6 24(·) Sint-Janskruid

Co""," awl/QnQ S6 59 71 90 70 89 83 56 76 HazelauLAJI"UIO C:O__
46 38 39 28 38 59 62 25 50(·) Akkerkool

Ruln/6ftuliCOlll6 64 100 94 100 88 96 95 84 92 Gewone braam

Gtl/MJpm urrahlllbifida 79 66 71 87 n··· 74 67 16 52 Gewone hennepnetel

Milium .gîI6IIm 0 3 3 13 5 15 2 0 5 BosgJelStgras

Sombucu.r mgra 77 72 97 100 87 81 81 81 81 Gewone vlier

Dryopu". dilatata 3 14 52 56 31 81 40 34 50" Brede stekelvaren

Hed.raM/ix 8 62 100 95 64 81 71 63 71 Klimop

AtJrynumfi/ix-femina 3 31 58 74 41 78 .31 25 42 Wijfjesvaren

Dryopt.". CarthlUlano 5 21 35 62 31 78 33 28 44· Smalle slekelvaren

Polygolullum mu/tif/onlm 0 10 87 90 47 93 76 50 n··· Veelbloenuge salomonszegel

Poo Mmorolis 0 7 52 77 35 52 76 13 50· Schaduwgras

Frtmgllia olnu.r 3 21 6 33 16 48 50 25 42··· Sporkehout

LoniCflra ,.ric/ylunum 0 31 35 82 38 93 79 41 70"· Wilde kamperfoelie

Jlincw:rlninor 0 0 0 5 I 4 12 0 6(.) Kleine maagdenpalm

COJIVQ/iaria majalis 0 0 6 18 7 41 17 16 23"· Lelietje-van dale

Epilobium _grutifolium 3 10 3 10 7 41 26 9 25"· Wilgeroosje

L)l8ilfUlChia vu/gans 3 0 0 18 6 26 14 0 13(·) Grote wedenk

lier: aquifolium 0 0 19 3 5 22 33 16 25·" Hulst

CaUuna vulgaris 0 0 0 0 0 0 14 0 6·· Strulkhel

HNlYICÎum lMVigatumlsabaudum 0 0 0 3 I 0 10 6 6· Stljf- &. Boshavikskruid

Cytinu .Jt:Oparius 3 0 3 0 I 0 26 3 12·· Brem

o.schamPfiafluuosa 0 3 0 0 I 11 40 0 20·" Bochtige smele

Hi.rtlClu"Jspp. 0 0 0 3 I 11 19 0 11·" Havikskruid spp

RultWJC aCflIaHUa 0 0 0 0 0 11 17 3 11·" Schapezuring

5.Mchio sy/vaticuslviscosus 0 0 0 3 I 7 14 0 8" Bos- &. Kleveng kruiskruid

Bkchnum spiCQI/t 0 0 0 0 0 15 7 3 8" Dubbelloof

Cana: pi/uliftra 0 0 0 3 1 52 36 9 32·" PIlzegge

Digita/is purpurea 0 0 3 10 4 52 19 3 23"· Gewoon VIngerhoedskruId

Holcus mol/is 0 0 3 21 7 56 64 16 47"· Zachte "'~tbol

Puridium aqui/inum 3 0 0 15 5 37 33 9 27·" Adelaarsvaren

Toenum .Jt:OrodonjQ 0 3 13 21 9 78 90 13 62··· Valse salie

LII6II/a mu/tiflora 0 0 3 0 I 41 21 0 20·" Veelbloemige veldbies

Cara paIluCflns 0 0 0 5 1 22 5 0 8· Bleke zegge

Hypericum hulnijilsum 0 0 0 0 0 22 7 0 ,.. Liggend hertshooi

Lulllia pilola 0 0 0 15 4 85 19 0 31"· RUige veldbies

Maianth.mum blfo/ium 0 0 0 8 2 41 14 3 18··· Dalkruid

Om/u 0CfI1a6./1a 0 0 3 19 4 44 2 6 15·· Wille k1averzunng

---: p<O.oo/: --:0.00/s:p<0.0/: -:0.0/Sp<0.05: (0): 0.05Sp<0./.

Tabel 3.2. Soorten die niet in de synoptische tabel zijn weergegeven omwille van het lage voorkomen (freq < 4).

CrepU paludola. Equuetum flIIvit'Ii". . . pcnnnu, StJxifraga granuIata. Sul/aria MI/ecla, Centhaurium erylhraea, Ranuncu/us auncomus, AI/ium

ur:sinum. Cardamina anuua. Equuetum u/mateia, Fragaria wsca, Ligustrum vu/gare. Lonicera xylolleum, NarclSSlls pseudo-narasnu. Me/.ca uniflora,

HytU:inthoidu non-scripta. Ribes nignlm. Campanula rrachelium. Scirpus selaCflus, Sedum u/ephium, Caru demissa, HieraCJum lachena/.i. HierOCJum

u 11atum. Lu6ll1a camputris. Me/iJmpyrum praunse, Molinia CQl/ruka, PoUntiUa ereeta, So/idago virgaurea, Sphagnum spp.. Vaccinium myrtil/us,

Hn-ricum pulchrum. Equl6etum sylvGticum. L)l8ilfUlChia Mmorum, Polygonum bistal1a.
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Figuur 3.2. DCA-ordinatiediagram van de gel"nventariseerde soorten ten opzichte van de eerste twee assen. De

indeling in soortgroepen is gebeurd op basis van een X2-test.

Figuur 3.3. 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

bosfragmenten 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 3.3) zodat een ecologische verklaring voor deze DCA-assen

eveneens een verklaring voor de soortensamenstelling van deze vegetatietypes zal opleveren.
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Figuur 3.3. Ordinatiediagram van de gernventariseerde bosfragmenten ten opzichte van de eerste twee assen.De

verschillende groepen zijn afgeleid in de TWJNSPAN-analyse.

Hierachter volgt een eerste verkenning van de omgevingsvariabelen. Voor een samenvattende

beschrijving (frequenties, minimum, maximum, gemiddelde en standard deviatie) van de

omgevingsvariabelen wordt verwezen naar bijlage 3.

Intercorrelaties

Een eerste blik op de intercorrelaties tussen de omgevingsvariabelen vestigt reeds de

aandacht op het grote aantal met elkaar gecorreleerde variabelen. Dit zal ons verplichten om

een reductie in . gsvariabelen door te voeren met een minimum verlies aan

informatie. De belangrijkste intercorrelaties worden hieronder besproken.

Oppervlakte is zeer sterk gecorreleerd met omtrek (rs = 0.94~ P < 0.001). Dit dient wel in het

achterhoofd gehouden te worden bij de interpretatie van relaties met het aantal echte
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bosplanten en het aantal zoomplanten welke respectievelijk in de boskern en de bosrand

voorkomen.

Ook bij de historische landgebruiksvariabelen zijn heel wat variabelen zeer sterk met elkaar

gecorreleerd. Zo zijn de verschillende periodes akkergebruik (akkerl, akker2 en akkertotaal)

en graslandgebruik (gras1, gras2 en grastotaal) zeer sterk onderling gecorreleerd. Correlaties

zijn grasl met grastot (rs = 0.98; P <0.001), grasl met gras2 (rs = 0.59; P < 0.001), gras2 met

grastot (rs = 0.71; P < 0.001), akkerl met akkertot (rs = 0.99; P < 0.001), akkerl met akker2

(rs = 0.48; P < 0.001) en akker2 met akkertot (rs = 0.53; P < 0.001). Ook hier lijkt een

reductie van het aantal variabelen gerechtvaardigd. Op dit niveau van het onderzoek wordt

besloten om historisch landgebruik niet op te delen, in periodes voor en na 1947, maar enkel

met het totaal aantal jaar verder te werken (grastot en akkertot). We vestigen er reeds de

aandacht op dat het aantal jaar dat een bos onafgebroken bos is tot op heden zeer sterk

negatiefgecorreleerd is met het aantal jaar dat op die lokatie grasland is geweest (rl = -0.58; P

< 0.001).

Een derde groep variabelen waar nogal wat sterke onderlinge correlaties bij aan te treffen is

zijn de van de bodemkaart afgeleide bodemvariabelen. Variabelen die uiterst zelden

voorkwamen in het studiegebied worden niet verder in rekening gebracht (U-L-S: 3, e

vochttrap: 2, i-vochttrap: 5, b-profielontwikkeling: 2). De belangrijkste intercorrelaties

worden hier per textuur besproken. Een lemige zandbodem (S) is zeer sterk gecorreleerd met

een weinig duidelijk humus en of ijzer B horizont (f) (rs = 0.96; P < 0.001) en een vochttrap a

(rs = 0.82; P < 0.001). Leembodems (A) hebben meestal een vochttrap f(rs = 0.97; P < 0.001)

en lemige zandbodems (L) een vochttrap h (rs = 0.61; P < 0.001). Deze intercorrelaties zijn

natuurlijk zeer streekspecifiek en komen in grote lijnen neer op de dominante bodemseries in

het studiegbied.

Een belangrijke parameter voor de vegetatie in bossen is de lichtinval of overschaduwing. In

grote mate is deze afhankelijk van de kroonsluiting. Kroonsluiting kan op verschillende

manieren gekwantificeerd worden en is met verschillende struetuurvariabelen gecorreleerd.

Drie verschillende klassen werden onderscheiden <1/3, tussen 1/3 en 2/3 en meer dan 2/3.

Een kroonsluiting meer dan 2/3 lijkt op basis van de gevonden relaties sterk gelinkt te zijn

met de aanwezigheid van verschillende ontwikkelingsfasen, gaande van kiemplanten tot
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boomhout (7.75 <'t < 16.17~ P < 0.01) en met een continue vertikale verdeling (X2 .= 18.96~ P

< 0.001). Aangezien de verschillende ontwikkelingsfasen zo sterk met elkaar gecorreleerd

zijn zal het totaal aantal ontwikkelingsfasen in een bos ongeveer dezelfde verklarende waarde

hebben als de individuele aan- en afwezigheid van één enkele ontwikkelingsfase.

Middelhout- en hakhoutbeheer zijn eveneens positief gecorreleerd met een dichte

kroonsluiting (respectievelijk X2 = 9.05~ P < 0.01 en X2 = 16.98~ P < 0.001).

Logischerwijs zijn ijlere kroonsluitingen in toenemende mate negatief gecorreleerd met deze

variabelen en eveneens negatief gecorreleerd met een dichte kroonsluiting (x2 = 68.11; P <

0.001). Kroonsluitingen van minder dan 113 worden vooral gekenmerkt door een zeer

eenvoudige structuur met enkel een bovenetage, het ontbreken van diverse

ontwikkelingsfasen en de aanwezigheid van open plekken en kapvlaktes.

Verwacht kan worden dat vooral echte bosplanten (Tack et al. 1993) en oud-bosplanten

(Hermy 1994 en Honnay et al. 1998) een positieve invloed ondervinden van een dichte

kroonsluiting, zoom en kapvlakteplanten zullen posititief reageren op open plekken en ijlere

kroonsluitingen.

Microhabitats kunnen de soortenrijkdom in een bos sterk beïnvloeden door een verhoging

van de habitatdiversiteit. De aanwezigheid van deze microhabitats (grachten, beken en

rabatten) is echter vrij onvoorspelbaar en niet gecorreleerd met structuur- of

beheersvariabelen Ze zijn eveneens onderling onatbankelijk van e kaar, wat maakt dat hun

invloed zal toenemen naarmate verschillende microhabitats samen voorkomen.

Vermits 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 bosfragmenten (Tabel 3.3).

De eerste DCA-as' t 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

s' nificant 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
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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.

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 bosfragmenten.

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.
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Tabel 3.3. Relaties tussen de verschillende omgevingsvariabelen en de twee eerste DCA-assen.

DCA-asl 0"1 = 0.29) DCA-as2 (~= 0.13)

Historisch bodemgebruik !

Bossinds -0.51** -0.49"

Akkerl -0.22** 0.25**

Akker2 -0.12 0.33**

Graslandl 0.76** 0.05

Grasland2 0.52** 0.35**

Bodem!

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!

Oppervlakte -0.17** I. -0.34**

Structuurkenmerken $

Kroonsluiting >213 -2.49* -0.52

Kroonsluiting tussen 113 en 213 1.75 1.64

Kroonsluiting <113 3.01** 0.78

Enkel bovenetage < 0.001 0.02

Boven- en nevenetage 0.60 -2.28*

Verticaal continu -4.70*" -3.73*"

Habitatdiversiteit !

Aantal textuurldassen -0.14* 0.01

Aantal vochtttappen -0.20** -0.09

Aantal profielontwikkelingen -0.21** 0.14*

Hoogteverschil -0.43** -0.13*

Range in heDing -0.44** -0.11(*)
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Beheer en ontwikkelings(àse $

Hakhout -1.45 -3.02**

Middelhout 1.76(*) -3.75***

Hooghout -0.14 2.61**

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.U**

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·

[ Spearman rang correlatie (r:J. $ Mann-Whitney associatie

•••: p<0.001: ··:0.001$<0.01: ·:0.01$<0.05: (*): 0.05$<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 differentierend 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 gelinkt 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,

habitatkwaliteit, naast soortensamenstelling eveneens een zeer grote correlatie met

soortenrijkdom vertoont.
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Invloed van omgevingsvariabelen op soortenaantal

-
De invloed van omgevingsvariabelen op soortenrijkdom overlapt sterk met deze van de

tweede DCA-as, aangezien een zeer sterke correlatie tussen deze as en soortenrijkdom werd

vastgesteld (rs = 0.67; P < 0.001).

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.

Tabel 3.7. Correlaties tussen het totaal aantal bossoorten in alle, alluviale en niet alluviale bosfragmenten en

de omgevingsvariabelen.

Alle bossen Alluviale bossen Niet alluviale bossen

Aantal fragmenten N=241 N=138 N=103

Historisch bodemgebruik l

Bossinds 0.541"00 0.708••0 0.550···

Akkerl -0.161" 0.080 -0.421···

Akker2 -0.286
00

• -0.238·· -0.322
0
•

Graslandl -0.154
0 -0.410··· -0.266··

GIasJand2 -0.401"00 -0.576··· -0.305··

Bodeml

Opp. % A-textuur 0.120(·) 0.012 0.106

Opp. % L-textuur 0.010 -0.028 0.255··

Opp. % P-textuur -0.113(0) -0.1
. -

Opp. % S-textuur -0.119(·) 0.033 -0.214·

Opp. % Vocht-a -0.167.
0

-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) 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 0.347··· 0.122

Opp. % Prof-b 0.023 0.010

. %Prof-c 0.142· 0.178· 0.224·

Opp. % Prof-f -0.113(0) 0.030 -0.199·

Opp. % Prof-p -0.158
0

-0.376··· 0.065
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Opp. % Prof-x -0.086 0.078 -0.103

Topografie l

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 113 en 213 0.286 0.106 0.123

Kroonsluiting <113 -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·" 5.91(·· 3.306"

Habitatdiversitei lt

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 helling 0.208'· 0.18!" 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··· 4.35(··

Dichtwas 5.843··· 3.113·' 5.05('·

Staakhout 6.822··· 4.914··· 4.73(··

Boomhout 3.098'· 4.439·'· 0.088

Oude bomen 3.214·· 1.936(·) 3.49('·

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 (rsJ; $ Mann-Whitney test.

"": p<0.001; "":0.001SP<0.01; ":0.01SP<0.05; ("): 0.05sp<0.1.;
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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 is vooral te wijten aan het

landgebruik in alluviale valleien. De nattere alluviale gronden worden meestal als grasland

uitgebaat. 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

gewijzigde habitatkwaliteit (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 fys·sch systeem vallen de

textuurverschillen echter grotendeels weg. Dit is waarschijnlijk te wijten aan het sterke

verband tussen historische ontginningen en de toestand van de bodem. Mogelijks verklaart dit

ook waarom binnen de afgebakende fragmenten zo weinig habitatdiversiteit is. 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.
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Habitatdiversiteit is echter een zeer schaalgevoelige variabele. De grootte van de bossen is

wel gecorreleeerd met soortenrijkdom. In grote bossen worden gemiddeld meer soorten

aangetroffen. In de niet-alluviale fragmenten is de correlatie met oppervlakte en omtrek het

grootst. Na leeftijd is oppervlakte het sterkst gecorreleerd met soortenrijkdom. Vaak is dit te

wijten aan de 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 range in hoogte en de range in 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. Deze dichte kroonsluiting is negatief gecorreleerd met enkel

een bovenetage. Indien er reeds een nevenetage aanwezig is heeft dit een positief effect op de

soortenrijkdom, maar deze is het grootst bij een vertikaal continue structuur. Een 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 wij st echter op een spontane

verjonging en dus een redelijk evenwichtige goede humuskwaliteit. Dergelijke
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humussamenstelling is op zijn beurt 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 middelhoutbehe r. 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 werden in de niet alluviale fragmenten slechts 2

maal een gracht aangetroffen. Deze variabel werd bijgevolg niet getest. Beken daarentegen

dragen significant bij tot de soortenrijkdom. Rabatten daarentegen 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

positiefgeassocieerd met soortenrijkdom.

Tabel 3.8. Relaties tussen omgevingsvariabelen en het aantal soorten binnen diverse ecologische groepen.

# oud- # echte # zoom- en # houtachtige #00-

bosplanten bosplanten kapvlakte planten en dreigde

planten lianen soorten

Historisch bodemgebruik !

Bossinds 0.65"· 0.61··· 0.30··· 0.48··· 0.28···

Akker(tot) -0.16· -0.18·· -0.24···· <0.01 -0.15*

Oras(lot) -0.32··· -0.26··· <0.01 -0.26··· -0.08

Bodem!•
Opp. % A-textuur 0.01 0.08 0.18·· 0.01 <0.01

Opp. % L-textuur 0.08 0.05 -0.06 0.02 0.07

Opp. % P-textuur -0.15· -0.11(·) -0.06 -0.15· -0.08
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Opp. % S-textuur -0.08 -0.11 -0.14* -0.04 -0.06
I

Opp. % Vocht-a -0.15* -0.16* -0.15* -0.10 -0.08

Opp. % Vocht-b -0.01 -0.02 0.01 <0.01 0.10

Opp. % Vocht-c 0.01 -0.01 -0.04 -0.03 0.07

Opp. % Vocht-d 0.05 -0.02 -0.12(*) 0.03 0.04

Opp. % Vocht-f 0.02 0.08 0.15* <0.01 <0.01

Opp. % Vocht-h 0.12(*) 0.13* 0.07 0.06 0.06

Opp. % Vocht-i 0.06 0.05 0.04 0.08 0.03

Opp. % Prof-a 0.31*** 0.29*** 0.15* 0.22** 0.18**

Opp. % Prof-b -0.04 -0.03 0.07 0.05 0.10
I

IOpp. % Prof-c 0.19** 0.19** 0.09 0.12(*) 0.04

Opp. % Prof-f -0.07 -0.10 -0.12(*) -0.03 -0.05

Opp. % Prof-p -0.23*** -0.17** -0.09 -0.22** -0.05

Opp. % Prof-x -0.01 -0.07 -0.11 0.02 -0.04

Oppervlakte-omtrek E

Omtrek 0.49*** 0.47*** 0.41*** 0.36*** 0.28***

Oppervlakte 0.47*** 0.46*** 0.40*** 0.34*** 0.28***

Structuurkenmerken $
I

Kroonsluiting >2/3 3.60*** 3.80*** 0.90 4.46*** 1.63

Kroonsluiting (113-213) -0.07 0.04 1.33 -1.32 -1.01

Kroonsluiting <113 -3.64*** -3.44** -1.53 -3.53*** -1.72(*)

Enkel bovenetage -5.43*** -4.21 *** -1.80(*) -5.79*** -1.86(*)

Boven- en nevenetage 2.53* 1.76(*) 1.75(*) 1.74(*) 4.08***

Verticaal continu 6.63*** 6.26*** 2.58* 7.28*** 1.78(*)

Habitatdiversiteit [

Aantal textuurklassen -0.05 <0.01 -0.03 -0.14* -0.03

Aantal vochttrappen -0.06 <0.01 -0.04 -0.15* 0.05

Aantal profielontw. <0.01 0.02 0.06 -0.07 0.06

Hoogteverschil 0.29*** 0.26*** 0.18** 0.22** 0.20**

Range in helling 0.26*** 0.24*** 0.15* 0.14* 0.14*

Beheer en

ontwikkelingsfase $

Hakhout 3.24** 3.83*** 2.20* 3.86*** 2.32*

Middelhout 4.58*** 4.88*** 3.51*** 5.42*** 2.10*

Hooghout -2.78** -3.61*** -2.80** -3.55*** -1.16
I

Begraasd -5.47*** -5.20*** -5.56*** -6.02*** -1.53

Kiemplanten 5.26*** 5.06*** 4.45 4.25*** 4.29***

Jongwas 4.77*** 4.22*** 3.34** 4.71*** 0.82

Dichtwas 5.70*** 5.26*** 4.28*** 6.19*** 2.16*
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Staakhout 6.80··· 6.45··· 4.24··· 7.46··* 3.33"

Boomhout 3.66*·* 3.33** 1.61 3.35** 1.35

Oude bomen 3.78··· 3.85··· 1.10 3.17·· 1.36

Microhabitats $

Open plek 3.31*· 3.16·* 3.18** 1.84(*) 1.72(*)

Beek 4.51··* 4.63·** 3.51*·* 2.43* 1.95(*)

Rabatten 5.36··· 5.67·** 4.24·** 4.20*** 1.79(*)

Grachten 4.13*** 4.08*** 2.48* 3.72*** 0.83

I Spearman rang correlatie (r~ en $ Mann-Whitney test.

...
: p<0.001; ··:0.001$<0.01; ·:0.01$<0.05; ("): 0.05Sp<0. 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 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 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 met 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

soortenrijkdom 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 vvor 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 het sterkst positief gecorreleerd met soortenrijkdom. In afnemende
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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 verschiI1ende

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.

3.2.2. Kempisch plantendistrict

In het totaal werden 253 bosfragmenten geïnventariseerd met 139 soorten. Een overzicht van

de opeenvolgende opdelingen met het respectievelijk aantal fragmenten is weergegeven in

figuur 3.4. 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 3.9).

Op het eerste niveau wordt de dataset in twee gelijke groepen verdeeld. De eerste groep (*0)

telt 127 fragmenten en heeft geen twinspan indicatorsoorten. 27 soorten komen significant

meer voor in deze groep (*0) vergeleken met de andere (*1) (zie tabel 3.9). De tweede groep

(* 1) heeft 126 fragmenten en heeft als differentiërende soorten Ranunculus ftcaria, Adoxa

moschatelina en Filipendula ulmaria. Dit zijn drie kenmerkende 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
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iet voedselrijkere fragmenten te bevatten en heeft als indicatorsoort Alnus glutinosa. Deze

groep splitst tensotte in een soortenarme groep *000 zonder indicatorsoort, maar met als

differentierende soorten Picea abies, Larix decidua en Acer pseudoplatanus en groep *011

met als indicatorsoorten Polygonatum multijlorum, Lonicera periclymenum, Lysimachia

vulgaris en Maianthemum bifolium. In deze laatste groep ontbreken naaldboomsoorten en

drie van de vier indicatorsoorten zijn typische echte bosplanten (Polygonatum multifIurum,

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 groep

(*10) in 100 met als indicatorsoorten Athyrium filix-femina, Dryopteris di/atata, Dryopteris

carthusiana, Lonicera periclymenum, Maianthemum bifo/ium, Frangu/a alnus en Ribes

rubrum. en een groep zonder indicatorsoorten (lOl). 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,

Stel/aria holostea, Vinca minor en Mi/lium effusum.

Tabel 3.9. Synoptische tabel met het procentueel voorkomen van de soorten per afgeleid vegetatietype

(l'WINSPAN) en x'-test voor alluviale en niet-alluviale soorten.

Wetenschappelijke num *00 *010 *Oll *0 *100 *101 *11 *1 Nederlandse num

70 3S 22 127 39 63 24 126

Epipacttl heUebonn. II 0 9 8 0 0 0 0 Brede wespenorchis

Calh",a wiganI 6 0 S 4 0 2 0 I Struikhei

Cytinu ICOparilU S6 3 9 33·" 0 3 0 2 Brem

lPolypodillm wigare 4 0 0 2 0 0 0 0 Eikvaren

~Jl7iCQgale I 0 0 I 0 0 0 0 Wilde gagel

!H,;.nCllm peiforarum 26 3 0 IS·" 3 2 0 2 Sint-Janskruid

!Hieraclllm Ipp. 21 0 0 12- 0 0 0 0 Havikskruid spp.

C_toeapnOl cloviClllola + 44 3 14 28··· 3 0 0 I Rankende helmbloem

SeneclO V1ICOIIlI 21 0 S 13··· 0 0 0 0 Kleverig kruiskniid
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Senecio sylvaticus 27 11 5 19 0 0 0 0 Bosknaisknaid

Acer pwtanoides 3 0 0 2 0 0 0 0 Noorse esdoorn

Rumex acetosello 59 3 14 35··· 5 3 0 3 Schapezuring

Pinusnigra 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 vingerhoedsknaid

Deschampsia jlexuosa 77 9 50 54··· 18 3 0 7 Bochtige smele

Piceaabies 49 63 18 47··· 8 10 4 8 Fijnspar

H,eracillm Ilmbel1atum I 3 5 2 0 0 0 0 Schermhavikskruid

Calamagrostis epigeios 0 6 5 2 0 0 0 0 Duimiet

Alliaria peholota 0 3 0 I 0 0 0 0 Look·zonder·look

Aescll/Ils hippocastanllm 0 3 0 I 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 I Blauwe bosbes

lMolinia caerulea 49 20 59 43··· 26 2 0 9 Pijpenstrootje

Comarum pa/Ilstre 0 0 5 I 0 0 0 0 Wateraardbei

Qllerclls rubra 26 14 41 25·· 28 3 0 10 Amerikaanse eik

Tellcrillm scorodonia 40 9 23 28·" 21 0 0 6 Valse salie

POpll/IlS tremllw 21 9 27 19· 13 8 4 9 Ratelpopulier

I/ex aqllifolillm 40 17 32 32·" 23 2 0 8 Hulst

Epi/obium angustifolillm 57 26 36 45··· 13 14 13 13 Wilgeroosje

PotentiUa erecta 4 3 0 3 3 0 0 I Tonnentil

Frangu/a a/nus 74 43 86 68··· 62 14 8 28 Sporkehout

Ame/anchier /amarckii 3 0 5 2 3 0 0 I Amerikaans krentenboompje

Dryopteris di/atata 81 49 77 72··· 82 19 0 35 Brede stekelvaren

ConvaUaria majalis 20 3 9 13(") 21 0 0 6 Lelietje-van dale

B/echnllm spicanl 4 6 0 4 5 0 0 2 Dubbelloof

Pteridillm aqllilinllm 30 23 50 31· 28 16 8 18 Adelaarsvaren

Prunlls seroCina 90 74 91 86··· 74 40 21 47 Amerikaanse vogelkers

Luzllw mll/tif/ora 6 3 9 6 8 2 0 3 Veelbloemige veldbies

Senecio ovatus I 0 5 2 0 2 0 I Schaduwkruiskruid

Robinia pselldacacia 4 11 9 7· 3 2 0 2 Gewone robinia

Larix decidlla 9 26 5 13(") 5 10 0 6 Europese lork

Tilia spp. 0 6 0 2 3 0 0 1 Lindespp.

Faglls sy/vatica 7 14 23 12 21 0 4 7 Beuk

Cawmagrostis canescens 0 0 23 4(") 5 0 0 2 Hennegras

Lamcera periclymenum 67 31 91 61 95 43 8 52 Wilde kamperfoelie

Dryopteris fllix-mas 14 17 5 13 33 2 4 12 Mannetjesvaren

Dryopteris carthusiana 59 23 45 46· 72 17 4 32 Smalle stekelvaren

Castanea sativa I 0 9 2 5 0 0 2 Tanune kastanje

Sorblls QIlcuparia 96 77 100 91··· 95 48 46 62 Wilde lijsterbes

Rllblls[ruticoslls 97 83 95 93 95 89 71 87 Gewone braam

Qllercus robIlr 96 86 100 94·" 90 57 21 60 Zomereik

Betll/aspp. 84 77 91 83·· 85 59 46 64 Berk spp.

Lysimachia vu/ga"s 40 20 82 42 51 33 13 35 Grote wederik

Sambllcus nigra 73 91 55 75 77 75 75 75 Gewone vlier

Ga/eopsis tetrahit 80 74 82 79 82 87 63 81 Gewone hennepnetel

Sownllm dulcamara 43 20 14 31 62 24 17 34 Bitterzoet
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iPOljpmllll IIIl1lttj1onllll 31 9 86 3S 82 32 0 41 Veelbloemige salomOllllzegel

~DQMlllDl'QU, 9 0 14 7 10 8 0 7 Schaduwgras

~p'anaCDIII"",IIil 4 11 18 9 IS 8 0 9 Akkerkool
-

St,lI/lrta IroioIttul 0 0 S 1 S 0 0 2 Grote muur

~illl/m ef/illflm 0 0 S I 3 0 0 I Bosgierstgras

~alalltlremlllll bi/oUllm 7 3 SS 14 46 3 0 16 Dalkruid

P",Cldalllllll palll,rr, 0 0 S I S 0 0 2 Melkeppe

Oml" acerol.lJD 0 0 S I S 0 0 2 Witte klaverzuring

LlIZIllDpllola 0 0 9 2 S 0 0 2 Ruige veldbies

Caru1llgra 0 0 S I 3 0 0 1 Gewone zegge

Rib" IIVQ'Crllptl 3 9 0 4 13 3 0 6 Kruisbes

Arhyrlllmjilbc-femilla 10 26 18 16 72 8 13 29' Wijfjesvaren

H,dlrah,là 33 6 SS 29 64 S7 13 51" Klimop

Rib" rubrum 20 14 18 18 74 25 4 37" Aalbes

Hllmlllulillpullll 33 S4 SO 42 74 79 S8 74'" Hop

IAlnll, gillt/llola 13 60 73 36 90 90 88 90'" Zwarte els

IAcerplelldoplDranlll 9 23 9 13 26 16 25 21 Gewone esdoorn

Corybll tIWllJDna 30 40 41 3S 79 48 21 S2" Hazelaar

~millmgaleobdolon 0 0 9 2 21 0 0 6(") Gele dovenetel

Carupibllifera 0 0 S 1 IS 0 0 S Pilzegge

Caru panicvlDra 0 0 S 1 15 0 0 5(") Pluimzegge

Coru .lQngoto 0 0 18 3 38 11 13 20'" Elzenzegge

Caru.lora 0 0 14 2 31 S 4 13" Stijve zegge

Rib" nigrum 0 3 14 3 36 16 0 19'" Zwarte bes

Gellm IIrba1lllm I 6 9 4 62 19 4 29'" Knikkend nagelkruid

Corpi1llll b.fllbls 1 0 5 2 13 6 0 7' Haagbeuk

Salbclpp. 13 23 4S 21 72 70 7S 71'" Wilgspp.

Rllblll ido"" 4 6 S S 18 11 4 12' Framboos

Popubll Je canad.nlil 3 17 9 8 26 46 71 44'" Canadapopulier

Craro,gul monogyno 1 3 0 2 S 3 13 6 Eenstijlige meidoorn

Vibllmum opubll 6 9 32 11 82 60 33 62'" Gelderse roos

Silene dioico 0 0 9 2 13 11 0 10" ~agkoekoeksbloem

ScrophlllDrio nodo,o 4 6 9 6 S6 3S 2S 40'" Knopig helmkruid

Prunlll ovillm 3 3 S 3 21 14 0 13 Zoete kers

Moehrtngio rrtn.rvio 3 9 32 9 77 68 8 60'" Drienerfmuur

FrOJdn1l1 U&,uior 7 17 32 14 90 68 21 66'" Gewone es

Coru ocvtiformis 0 6 27 6 49 37 4 34'" Moeraszegge

Alnll,incono 0 3 0 I S S 4 S(") Witte els

Ajugo reptan, 0 9 14 S 36 19 21 2S'" Kruipend zenegroen

Ranll1lCVbll OIIrtcomllS 0 0 0 0 26 8 17 IS'" Gulden boterbloem

Caruremora 0 6 23 6 77 38 8 44'" IJle zegge

Scirplll qlVGticvs 0 3 S 2 18 11 8 13'" Bosbies

~"""cvblljicarto 0 3 0 I 72 81 79 78'" Speenkruid

Ligultrulll VIIIgare 0 0 0 0 0 0 4 1 Wilde liguster

HyperiCIIIJI dubillm 0 0 0 0 13 11 8 11'" Kantig hertshooi

~ili ndulD IIl1J1arlo 0 0 9 2 77 7S 46 70'" Moerasspirea

Ellpatortllm cannabi1lllm 0 3 S 2 23 2S 21 24'" Koninginnekruid

Coru lMIicarto 0 0 0 0 S 3 4 4 Blaaszegge

IAdO%O moschat.llino 0 0 S I 82 86 33 75'" Muskuskruid
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Stachys sylvatica 0 0 0 0 15 19 0 14 Bosandoom

Polygonum bistorta 0 0 0 0 3 3 0 2 Adderwortel

Euonymus europaeus 0 0 0 0 0 2 0 1 Wilde kardinaalsmuts

Equisetum /luviatile 0 0 0 0 0 2 0 1 Holpijp

Crepis paludosa + 0 0 0 0 3 3 0 2 Moerasslreepzaad

Chrysosplenium alternifol/um + 0 0 0 0 0 3 0 2 Verspreidbladig goudveil

Chaerophyllum temulum 0 0 0 0 0 3 0 2 Dolle kervel

Carex disticha 0 0 0 0 0 5 0 2 Tweerijige zegge

Carexacuta 0 0 0 0 3 3 0 2 Scherpe zegge

Valeriana repens 0 6 0 2 64 43 0 41··· Echte valeriaan

Prunus spmosa 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··· Ruwesmele

Carex pseudocyperus 0 0 5 I 26 II 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 43.00

Bosanemoon

Prunuspadus 0 0 0 0 18 3 4 8·· Vogelkers

Populus canescens I 0 9 2 38 14 0 1900
• Grauwe abeel

Orm/hogalum umbellatum 0 0 0 0 13 3 0 6
00

Gewone vogelmelk

Gal/um odorata 0 0 0 0 3 0 0 I Lievevrouwebedstro

Cornus sanguinea 0 0 0 0 8 2 0 3(") Rode kornoelje

c,rs/um oleraceum 0 0 0 0 IS 3 0 6·· Moesdistel

Circaea lutet/ana 0 0 S I 38 8 0 16··· Groot heksenkruid

Brachypodium sylvaticum 0 0 5 I 38 3 0 13··· Boskortsteel

Viola reichenbachianaIViola I 0 5 2 46 5 0 1700
• Bleek & Donkersporig

rivinana bosviooltje

Vincaminor 0 0 0 0 3 0 0 1 Kleine maagdenpalm

Thelypteris palus/ris + 0 0 0 0 3 0 0 I Moerasvaren

Luzulaspp. 0 0 0 0 8 0 0 2 Veldbies spp.

***: p<0.001; **:0.001Sp<0.01; *:0.01Sp<0.05; (*): 0.05Sp<0.1.

+ bedreigde soort sensu Cosyns et al. 1994

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 ÀI = 0.39 en À2 = 0.14. Beide assen zijn relatief sterk onderling gecorreleerd

(rs = 0.49; P < 0.001).
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Figuur 3.S 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 tussenin 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.

Het ordinatiediagram van de opnamen (Figuur 3.6.) 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 bosfragmenten 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 3.5. DCA-ordinatiediagram van de gei"nventariseerde soorten ten opzichte van de eerste twee assen. De

indeling in soortgroepen is gebeurd op basis van een x'-tesL
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Figuur 3.6. Ordinatiediagram van de gecnventariseerde bosfragmenten ten opzichte van de eerste twee assen.

De verschillende groepen zijn afgeleid in de TWJNSPAN-ana/yse.

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.

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 bosfragmenten 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, wij st dit de

correlatie met het historisch landgebruik waarschijnlijk niet rechtstreeks op een effect van

landgebruik, maar eerder op een toevallige correlatie met andere omgevingsvariabelen.
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Tabel 3.10. Relaties tussen de verschil/ende omgevingsvariabelen en de twee eerste DCA-assen.

DCA-asl 0101 =0.39) DCA-as2 ("-2 =0.14)

Historisch bodemgebruik l

Bossinds 0.07 0.37***

Akker1 0.47*** 0.10

Akker2 0.28*** -0.01

Akker(tot) 0.48*** 0.09

Grasland1 -0.67*** -0.42***

Grasland2 -0.20** -0.38···

Grasland(tot) -0.67*** -0.47·*·

Bodeml

Opp. % Z-textuur 0.64*** 0.44*·*

Opp. % S-textuur -0.15* -0.13·

Opp. % P-textuur -0.43*** -0.28***

Opp. % E-textuur -0.09 0.00

Opp. % V-textuur -0.47*** -0.17·

Opp. % Vocht-b 0.39*** -0.17*

Opp. % Vocht-c 0.56*** 0.27***

Opp. % Vocht-d 0.38*** 0.24***

Opp. % Vocht-e -0.18** -0.08

Opp. % Vocht-f -0.40*** -0.07

Opp. % Prof-e 0.06 0.17*

Opp. % Prof-g 0.45*** 0.42··*

Opp. % Prof-m 0.43*** 0.15*

Opp. % Prof-p -0.47*** -0.20*·

Topografie l

Oppervlakte 0.21 ** 0.28*·*

Perimeter 0.18** 0.26···

Structuurkenmerken $

Kroonsluiting >2/3 2.51* 1.96(*)

Kroonsluiting tussen 1/3 en 2/3 -1.15 -0.66

Kroonsluiting <1/3 -2.14* -2.04*

Enkel bovenetage 1.33 -2.80·*

Boven- en nevenetage 2.03* 2.05·

Verticaal continu -2.00* 4.03·**

Habitatdiversiteit l

Aantal textuurldassen -0.37*** -0.08

Aantal vochttrappen 0.12* 0.33·**
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Aantal profielontwikkelingen 0.06 0.34···

Aantal babitatkenmerken -0.40··· 0.07

Aantal ontwikkelingsfasen -0.08 0.28···

Beheer en ontwikkelingsfase $

Hakhout -2.04· 2.37·

Middelhout -1.60 2.16·

Hooghout 3.10** -0.79

Kiemplanten -1.53 1.28

Jongwas -0.91 3.59·**

Dichtwas -0.27 5.32*·*

Staakhout -3.37** 1.24

Boomhout -2.86** 2.93**

Microhabitats $

Open plek -2.75** 0.21

Beek -4.67*** -1.98*

Rabatten -1.68(*) 3.92***

Grachten -5.70*** -1.05

i Spearman rang correlatie (r~. $ Mann-Whitney associatie

***: p<O.OOJ; **:O.OOJ5p<O.OJ; *:O.OJ5p<O.05; (*): O.055p<O.J.

Dit zou bijvoorbeeld kunnen met het fysisch systeem aangezien tal van habitat variabelen een

sterke correlatie vertonen met de eerste DCA-as. Positief gecorreleerd zijn habitats op zand

(Z) met relatief droge vochttrappen (b tot d) en bodemprofielont elingen met duidelijke

humus en/of ijzer B horizont (g) of diep antropogene humus A horizont (m). Negatieve

correlaties worden gevonden met profielloze, 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 soortensamenstelling. De niet alluviale

bosfragmenten 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

raties (Figuur 3.5).
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Naar structuur en beheer toe is er een lichte positieve correlatie met eerder structuuranne

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 structuuranne

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 positiefgeassocieerd.

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
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stabiele populaties, een groot bosareaal vaak gepaard gaand met een vochtgradiënt en

verschillende profielontwikkelingen en de aanwezigheid van microhabitats onder de vorm

van rabatten. Al deze variabelen zijn dus sterk gecorreleerd en zullen gezamenlijk resulteren

in een hoge soortenrijkdom.

Invloed van omgevingsvariabelen op de soortenrijkdom

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.

In tabel 3.11 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 v or 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 B horizont (c) of profielloze bodems (P) zijn

ook significant gecorreleerd met een hoge soortenrijkdom voor de verschillende

soortengroepen. Een hoge habitatdiversiteit gekenmerkt door verschillende texturen,
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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.

Tabel 3.11. Relaties tussen de omgevingsvariabelen en de aanta///en van de verschil/ende ecologische groepen.

Totaal # oud- # echte # zoom- en # houtachtige # bedreigde

# soorten bosplanten bos kapv1akte planten en soorten

planten planten lianen

Historisch bodemgebruik l

Bossinds 0.38*** 0.38*** 0.38*** 0.28*** 0.28*** 0.06

Akker1 -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

Gras1 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***

Bodeml

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 -o.lS** -0.16* -o.lS·* 0.09

Opp. % Prof-p 0.23*·* 0.24*** 0.19** 0.11(*) 0.25··· -o.lS**

Oppervlakte-omtrek l

66



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(*) 0.48 0.68 1.37 3.02** 1.04

Kroonsluiting (1/3-213) -1.35 -1.21 -1.25 0.04 -1.75(*) -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*** 1.74(*) 5.70*** -0.51

Habitatdiversiteit l

Aantal textuurklassen 0.27·** 0.26*·· 0.27*** 0.17** 0.25*** -0.16*

Aantal vochtttappen 0.28*·* 0.30*** 0.29*** 0.18** 0.20** 0.15·

Aantal profielontw. 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

Hoogb t -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 1.94(*) 0.72 0.67 2.49* 2.15* 0.77

Microhabitats $

Open plek 3.17** 2.70** 2.97** 1.88(*) 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 (rsJ en $ Mann-Whitney test.

...: p<0.001: ":0.001$<0.01: ':0.01$<0.05: (0): 0.05$<0.1.

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

lïkt 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 altemifolium (Tabel 3.9). In dit studiegebied kan Ceratocapnos
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claviculata echter niet als een bedreigde soort worden beschouwd aangezien zij in 28 % van

de niet-alluviale bosfragmenten 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.

3.2.3. Vlaams plantendistrict

Deze verwerking betreft een zeer voorlopige uitwerking van de nog onvolledige dataset die in

het Vlaams plantendistrict is verzameld. De resultaten zijn afkomstig uit een eindwerk dat

nog niet is afgerond en uitgevoerd wordt door Arne Verstraeten aan het Labo voor Bosbouw

(RUG) onder begeleiding van Prof N. Lust.

In totaal werden er 98 opnames of bosfragmenten, waarbinnen 106 soorten aanwezig zijn,

onderworpen aan een cluster analyse. Van de 106 soorten zijn er 27 boomsoorten en 79

kruidachtige gewassen, waarvan alle 27 boomsoorten en 71 kruidachtige gewassen in de

TWINSPAN analyse werden verwerkt.

Een maximum aantal van drie niveaus voor opsplitsing, een maximum aantal van 4 indicator

soorten per indeling en een minimum aantal van 5 bosfragmenten per groep werd ingesteld.

Dit resulteerde in een dichotome opsplitsing van de groep van 98 bosfragmenten in 8 groepen

met 3 hiërarchische niveaus (Figuur 3.7). De synoptische tabel voor de eerste drie niveaus

van de analyse met de lijst van de meest voorkomende soorten (freq.>4) is weergegeven in

tabel 3.12.

68



Eap.cann ·0

98 basfr.sm enten

Dryodila
Dryofili °l

N-6 N-I!

Figuur 3. 7. Hii!rarchische opdeling volgens TWINSPAN. De binaire nummering van de groepen, het aantal

bosfragmenten per groep en de diflèrentii!rende soorten zijn weergegeven.

Tabel 3. J2. Synoptische tabel met het procentueel voorkomen van de kruidachtige soorten (freq. > 4) per

afgeleid vegetatietype (FWINSPAN) en x'-test voor verschil/en tussen de twee hoofdgroepen.

*000 *001 *010 *011 *01 *100 *101 *110 *111 *1

Aantal fragmenten 6 26 14 6 52 27 2 6 11 46

Caltha palustris 67 0 0 0 8 (*) 0 0 0 0 0

Carex elata 83 15 29 33 12 • 7 0 0 0 0

Carex pseudocyperus 83 4 0 0 29 u 0 0 0 0 4

COTnUS sanguinea 0 4 21 50 14 • 4 0 0 0 2

iHypericum tetrapterum 0 12 7 17 10 • 0 0 0 0 0

Corylus QWlllana 0 15 7 0 10 4 0 0 9 4

jEupatorium cannabinum 83 65 57 83 67 u. 26 0 0 27 22

iHypericum dubium 0 16 0 50 14 0 0 33 9 7

iHyperlcum perforatum 0 27 7 67 23 4 0 0 36 11

lRhamnus cathartica 0 0 29 0 8 4 0 0 0 2

Scrophularia aUTlculata 50 35 14 83 37 • 15 0 17 18 15

Solanum dulcamara 83 35 71 67 54 ** 11 0 33 46 22

Stachys sylvatica 17 4 43 50 21 (*) 15 0 0 0 9

Vicia sepium 50 , 14 83 29 * 0 0 50 9 9

Crataegtu monogyna 0 19 57 100 37 11 0 0 82 26

iR;bu rubrum O· 23 79 83 42 26 0 50 27 28

IRosaspp. 0 4 7 33 8 4 0 0 9 4

IAjuga reptans 33 8 29 100 27 37 0 33 0 27

IBrachypadium sylvaticum 0 0 7 33 6 7 0 17 0 6

Carex acutiformis 67 50 64 50 56 (*) 59 0 0 9 37
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ilipendula ulmaria 100 69 64 100 7S (*) 74 0 33 36 S7

Galeopsis tetrahit 100 96 100 100 98 ** 74 100 83 73 76

Geum urbanum 50 31 93 100 S8 74 0 sa 73 67

umulus lupulus 100 89 93 100 92 ..* S2 sa 100 73 63

apsana communis 33 31 43 sa 37 41 100 sa 18 39

J/simachia nummularia 67 12 7 100 27 37 0 0 0 22

J/simachia vulgaris 83 S8 7 67 48 41 0 67 18 37

oehringia rrinervia 100 S8 100 100 79 8S 100 67 73 80

am quadrifolia 17 0 36 33 15 19 0 0 i8 IS

ibesnigrum 17 4 21 33 14 11 100 17 0 13

ibes uva-crispa 0 4 14 33 10 11 SO 0 9 11

ubus caesius 100 62 8S 100 77 (*) S9 0 100 SS 61

ubus fruticosuS 100 93 79 100 90 100 100 100 100 100 •
Sambucus nigra 100 81 100 100 90 96 100 100 100 98

Scrophularia nodosa sa 6S 93 100 7S 74 SO SO 73 70

Tonlis japonica 0 12 0 0 6 4 0 17 9 7

Valeriana repens 83 4 29 50 25 33 0 0 18 24

Viburnum opulus 100 77 93 83 85 .. 56 0 83 64 S9

ranguia alnus 33 12 50 50 29 41 0 sa SS 44 (*)

0 0 0 33 4 3 50 0 9 7

nicera periclymenum 17 27 29 83 33 67 0 33 73 61 **

0 4 7 17 6 11 0 17 0 9

pilob/um angusrifollum 0 27 0 33 17 15 0 17 64 26

Senecio spp. 0 12 0 0 6 4 0 17 18 9

rhyrrum fllix-femma 17 12 21 33 17 70 0 67 64 6S ***

17 0 14 0 6 30 0 0 27 24 *

ryopreris carthusiana 17 4 14 33 12 52 SO 33 46 48 ***

ryopreris dilatara 17 31 0 33 21 89 SO 67 91 8S ***

ryopreris fllix-mas 0 12 21 0 12 S9 0 33 82 S9 ***

olygonatum mu/rijlorum 0 0 29 0 8 19 0 0 0 11

Violaspp. 0 0 14 33 8 41 SO 0 36 3S **

Calamagrostis epigeios 0 IS 0 17 10 0 0 83 73 28 *

olcus mollis 0 0 0 0 0 11 0 67 0 IS **

*** p < 0.001; ** 0.001 < p < 0.01; *0.01 < p < 0.05; (*) 0.05 < p < 0.1.

Tabel 3.13. Soorten die niet in de synoptische tabel zijn weergegeven omwille van hun lage voorkomen

(freq <5)

Alliaria petiolara.Carex acuta. Ceratocapnos claviculata. ChaerophyUum temulum. Cirsium oleraceum. Digitalis purpurea. Fragaria YUca.

Ilex aquifolium. Impatiens parvijlora. Lamium galeobdolon. Mercurialis perennis. Polypodium vulgare. Rubus idaeus. Rumex acetosella.

Scirpus sylvaticus. Silene dioica
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De opdeling van de 98 bosfragmenten resulteert op het eerste niveau in twee ongeveer even

grote groepen. Een eerste groep stemt grotendeels overeen met de bosfragmenten gelegen op

de zwaardere bodems, met een P-, L- en E-textuur. De tweede groep wordt voornamelijk

gevormd door bosfragmenten gelegen op lichtere bodems, met een Z-, S- en P-textuur. De

eerste groep (*0) telt 52 opnamen en heeft als differentiële soort Eupatorium cannabinum en

als preferentiële soorten Carex elata, Hypericum perforatum, Scrophularia auricuJa cl,

Solanum dulcamara. Stachys sylvatica en Vicia sepium, allemaal soorten die eveneens buiten

het bos voorkomen. Deze groep van bossen stemt op het terrein in vrij ruwe lijnen overeen

met de jongere. nattere bostypes in het alluviale gebied. In de verdere bespreking zullen ze

worden aangeduid als bosfragmenten op zware bodems. waartoe ook de bosfragmenten met

een venige bodem behoren. De tweede groep (*1) bevat 46 bosfragmenten - bijna allen niet

alluviale - , met Dryopteris dilatata en Dryopteris jilix-mas als differentiërende soorten. De

preferentiële soorten Calamagrostris epigeios. Dryopteris carthusiana, Circaea lutetiana,

Athyrium jilix-jemina en Viola spp. - allen oude bossoorten - wijzen op een gemiddeld

hogere leeftijd. Ze behoren tot de meer droge bostypes en zijn gelegen op lichtere bodems (Z

en S-texturen samen 75 % van de oppervlakte). Ze zullen in de verdere bespreking worden

aangeduid als bosfragmenten op lichte bodems. Groep *1 bevat tevens een groter gemiddeld

aantal boomsoorten dan groep *0.

Groep *0 wordt op het tweede niveau verder ingedeeld in twee groepen. De groep *00 bevat

32 bosfragmenten. met Lysimachia vulgaris als differentiërende soort en Dryopteris dilatata

en Epilobium angustifolium als enige preferentiële soorten. Deze bossen zijn zowel duidelijk

jonger als soortenarmer dan deze in de 20 bosfragmenten tellende groep *01. Groep *01 heeft

Geum urbanum, Ribes rubrum en Crataegus monogyna als differentiërende soorten. naast

nog 12 preferentiële soorten waaronder vele typisch voor oude bossen. zoals Paris

quadrifolia, Polygunum multiflora, Ribes nigrum, Frangula alnus, Rhamnus cathartica,

Stachys sylvatica en Ajuga reptans.

Verdere opdeling van de *00 resulteert in twee groepen *000 en *001. De groep *000

omvat 6 bosfragmenten en heeft Carex elata, Carex pseudocyperus en Valeriana repens als

diffi entiërende soorten. Alledrie deze soorten zijn geassocieerd met nattere groeiplaatsen,

waaronder een aantal grienden met wilg en populier. Ook andere preferentiële soorten als

Caltha palustris en Lysimachia nummularia wijzen op de aanwezigheid van vochtige
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habitats. De bossen zijn gemiddeld ook zeer jong (51 jaar) en worden gekenmerkt door een

lange periode van voormalig graslandbeheer. De groep *001 omvat 26 bosfragmenten, die

gemiddeld iets ouder zijn (80 jaar) en minder lang als grasland zijn beheerd. Er zijn geen

differe~tiërende soorten en slechts 3 preferentiële soorten, namelijk Epi/obium angustifolium,

Hypericum perforatum en Ribes rubrum, alle soorten met een snelle zaadverspreiding en een

grote kolonisatiecapaciteit. Het betreft hier in de praktijk veelal jonge en soortenarme

aanplantingen met wilg en populier als dominante boomsoorten.

Verdere opdeling van de groep *01 resulteert in twee groepen *010 en *011. De groep *010

omvat 14 bosfragmenten, zonder differentiërende soorten en met Dryopteris filix-mas,

Polygonum multiflora en Rhamnus cathartica als preferentiële soorten en typisch voor oudere

bossen. Het valt op dat de bossen vrijwel allemaal gelegen zijn op bodems met een P-textuur

(licht zandleem). De bossen van deze groep zijn gemiddeld duidelijk ouder (141 jaar) dan de

6 bossen van groep *011 (106 jaar). Groep *011 onderscheidt zich echter ondanks de

geringere bosleeftijd nog meer door een grotere rijkdom (gemiddeld 20 soorten per

fragment), zowel wat betreft oude bosplanten als soorten van jonge alluviale bossen.

Differentiërende soorten zijn Ajuga reptans en Lysimachia nummularia, naast nog de

preferentiële Brachypodium sylvaticum, Cornus sanguinea, Dryopteris carthusiana,

Dryopteris di/atata, Epi/obium angustifolium, Hedera helix, Hypericum dubium, Hypericum

perfaratum, Lonicera periclymenum, Lysimachia vulgaris, Ribes uva-crispa, Rosa spp.,

Scrophularia auriculata, Vicia sepium en Viola spp.

Opsplitsing van de groep *1 resulteert in de twee deelgroepen *10 en *11 met respectievelijk

29 en 17 bosfragmenten. Groep *10 heeft als differentiërende soort Carex acutiformis en als

preferentiële soorten Ajuga reptans, Lysimachia nummularia en Valeriana repens. Groep *11

heeft als differentiërende soorten Calamagrostris epigeios en Crataegus monogyna en als

preferentiële soorten Epi/obium angustifolium, Holcus mollis, Hypericum perforatum,

Solanum dulcamara en Vicia sepium. De reden van deze opdeling ligt mogelijk in het groter

aantal soorten met snelle zaadverspreiding in groep *11.

Van de groep *10 worden 2 bosfragmenten afgesplitst in de groep *101. Het betreft hier 2

zeer recent beboste percelen, die vrijwel permanent als akker zijn beheerd. Ze hebben een

artificieel uitzicht daar er veel boomsoorten (waaronder naaldhout) zijn aangeplant. De
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resterende 27 bossen in de groep *100 bestaan grotendeels uit zeer oude bossen met -typische

oude bossoorten als Athyrium jilix{emina, Circaea lutetiana, Dryopteris fiflix-femina, Geum

urbanum en Lonicera peric/ymenum. Bovendien bevatten deze fragmenten veel typisch

alluviale bossoorten, zoals Filipendula ulmaria, Eupatorium cannabinum, Viburnum opulus

en Humulus lupulus. In de meeste gevallen gaat het ook effectief om bossen gelegen op

alluviale bodems.

De groep *11 wordt nog verder ingedeeld in de groep *110 met 6 bosfragmenten en de groep

*111 met 11 bosfragmenten. Groep *110 heeft als differentiërende soort Holcus mollis en als

preferentiële soorten Ajuga reptans, Hypericum dubium, Lapsana communis, Lysimachia

vulgaris en Vicia sepium. Groep *111 heeft als differentiërende soorten Crataegus monog;ma

en Epilobium angustifolium, naast Circaea lutetiana, Dryopteris jilix-mas, Eupatorium

cannabinum, Hypericum per/oratum, Lonicera peric/ymenum en Viola spp. als preferentiële

soorten. De reden voor de opsplitsing is niet meteen duidelijk. Zowel qua voormalig beheer,

leeftijd als soortenrijkdom verschillen beide groepen zeer weinig. De verschillen in

bodemeigenschappen kunnen hier mogelijk voor opdeling zorgen. Zo komt in de groep *11 0

meer de S-textuur en de d-vochttrap voor en in de groep *111 de profielontwikkeling p. Ook

pH en andere chemische bodemeigenschappen zouden aan de basis van de opdeling kunnen

liggen.

In grote lijnen stemmen de soorten die significant tot één van de twee groepen behoren (tabel

3.12.) overeen met de differentiërende en preferentiële soorten die door de TWINSPAN

analyse zelf voor de indeling werden aangeduid. Er zijn in totaal 11 soorten die significant

gerelateerd zijn aan de meer vochtige types van bosfragmenten, op zware bodems. Soorten

die nog niet door de TWINSPAN-analyse werden aangeduid zijn Carex pseudocyperus,

Comus sanguinea, Hypericum tetrapterum, Galeopsis tetrahit, Viburnum opulus en Humulus

lupulus. Wat opvalt is dat de groep vooral soorten van open bossen en bosranden, alsook niet

bossoorten telt. De groep van soorten gerelateerd aan de drogere bostypes, op lichte bodems,

bestaatt uit 10 soorten. Rub fruticosus, Holcus mollis en Lonicera peric/ymenum werden

bovenop de soorten uit de TWINSPAN-analyse significant bevonden. De groep bevat vrijwel

uit itend echte bossoorten, waarvan er opmerkelijk veel typisch zijn voor oude bossen

(Hermy 1994~ Honnay et al. 1998).
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Ordinatie

De spreidingsdiagrammen van de bosfragmenten en de soorten ten opzichte van de eerste

twee DCA-assen zijn weergegeven in respectievelijk Fig. 3.S.a, b, c en d.

ol>•

ol>•

vegetatietype

• ·000
~ ·001
.. ·010
.. ·011

• ·100
• ·101
• ·110
• ·111

Axis 1

300
.""
~

200....
...

..'
oIO•

BosIeeIlijd in de verschillende lWINSPAN-vegelalietypes...
I

'".

o

Po•

Figuur 3.8a. Spreidingsdiagram van de bosfragmenten ten opzichte van de eerste twee DCA-assen

(FWINSPAN-vegetatie types).
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Figuur 3.8b Spreidingsdiagram van de bosfragmenten ten opzichte van de eerste twee DCA-assen

(bosfragmenten op zware - alluviaal - en lichte bodems - niet-a//uviaal-J.
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Figuur 3.8.c Spreidingsdiagram van de bosfragmenten ten opzichte van de eerste twee DCA-assen
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Figuur 3.8d Spreidingsdiagram van de bosfragmenten ten opzichte van de eerste twee DCA-assen

(periode van akker/andbeheer).
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Uit een eerste visuele interpretatie van het spreidingsdiagram van alle bosfragmenten blijkt

dat de eerste as min of meer negatief gecorreleerd is met de bosleeftijd : links in de grafiek

liggen naar verhouding meer oude bosfragmenten, rechts meer jonge (Figuur 3.8c). Ook de

tweede as vertoont een correlatie met de bosleeftijd, maar positief : de bosfragmenten

bovenaan zijn ouder dan deze onderaan in de grafiek. Ook voormalig akkerlandbeheer is met

de eerste as gecorreleerd : de bosfragmenten rechts hebben duidelijk een langere periode van

voormalig akkerlandbeheer gekend (Figuur 3.8d). De tweede as is zichtbaar zeer sterk

gecorreleerd met de TWINSPAN-vegetatietypes. De 8 indelingen liggen duidelijk in een

bepaalde volgorde langsheen deze as gerangschikt, waarbij de bosfragmenten op lichte

bodems vrijwel uitsluitend bovenaan zijn gelegen en de bosfragmenten op zware bodems

onderaan (Figuur 3.8a). Het grote verschil in soortensamenstelling tussen de bosfragmenten

op lichte en zware bodems is een argument om beide groepen afzonderlijk te behandelen.

Vermits de eerste twee assen van de DCA analyse de soortensamenstelling maximaal

verklaren, zijn omgevingsvariabelen die met deze assen sterk gecorreleerd zijn bijgevolg ook

significant voor de verklaring van de soortensamenstelling in de onderzochte bosfragmenten.

In tabel 3.14. zijn de correlaties tussen de omgevingsvariabelen en de eerste twee DCA-assen

weergegeven. Het significantieniveau en het teken zijn telkens aangeduid. Wat opvalt is dat

er grote verschillen zijn in correlaties wanneer de dataset wordt ingedeeld in bosfragmenten

op zware en lichte bodems of in jonge en oude bosfragmenten. In figuur 3.9. zijn voor de

totale dataset de correlaties tussen de numerieke variabelen en de assen grafisch voorgesteld.

Dit geeft een duidelijker beeld van het verband tussen de omgevingsvariabelen enerzijds en

de individuele bosfragmenten en soorten anderzijds.
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Figuur 3.9. Grafische voorstelling van de correlaties tussen de omgevingsvariabelen

en de eerste twee DCA-assen voor de totale dataset.

Uit de visuele interpretatie van het spreidingsdiagram van de soorten (Figuur 3.10) blijkt dat

de eerste as negatief gecorreleerd is met soortenrijkdom. Rechts in de grafiek liggen veel

meer soorten dan links. De eerste as houdt ook verband met het verspreidingsmechanisme :

rechts liggen meer soorten met een snelle zaadverspreiding (veel e licht zaad), links komen

meer soorten met zware zaden voor. De tweede as vertoont een vrij duidelijke correlatie met

de bodemvochtigheid : onderaan zijn meer soorten van natte, alluviale bossen te vinden,

bovenaan meer soorten van drogere bostypes.
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Figuur 3. 10. Ordinatiediagram van de soorten ten opzichte van de eerste twee DCA assen.

De sterkste correlatie die wordt weergevonden is die tussen de 8 vegetatietypes afgeleid uit

de TWINSPAN-analyse en de tweede DCA-as. Dit bevestigt de visuele interpretatie van deze

as. De eerste as is in het geheel niet gecorreleerd met de vegetatietypes.
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Tab~/3.J4, Relaties tussen de omgevingsvariabelen en de eerste twee DCA-assen, voor de totale dataset, de

bosfragmenten op zware en lichte bodems en de jonge en oude bosfragmenten.

Alle bossen Zware bodems Lichte bodems Jong Oud

As I Al2 As 1 Al2 Asi As2 As 1 As2 As 1 As2

Hil1DNch ""'kmabrujk

Aldwl +0,355··· ~,214· +0,217 ~,211 +0,494··· +0,017 +O,S42" +0,010 +0,245· ~,I7I

AkkeI'2 +0,328·· ~,142 +0,173 ~,074 +0,498··· ~,I24 +0,533" +0,205

I\kker(lOt) +0,373··· ~,224· +0,207 ~,225 +0,517··· +0,003 +0,603··· +0,086 +0,245· -U,III

Grul ~,055 ~,301" ~,286· ~,202 +0,111 -0,063 -0,615··· ~,410· +0,312· ~,257·

Gru2 ~,O16 ~,270" ~,293· ~,398" +0,344· ~,450" ~,082 -0,173 -
Gru(lOt) ~,O23 ~,333" ~,290· -0,236(·) +0,235 ~,191 ~,561" ~,408· +0,312· ~,257·

BosIeeftijd ~,360··· +0,381··· ~,048 +0,335· -0,613··· +0,135 ~,405· -0,059 ~,439°·· +0,291·

Totaal aanIa1 jaren bos ~,3S8·" +0,456000 ~,049 +0,42500 ~,615"0 +0,149 ~,237 +0,281 -0,45600• +0,370"

Boc!emv!Oabelen

z.texlUUr +0,184(·) +0,2900• +0,253(·) +0,086 +0,259(0) +0,032 +0,5\5·· +0,122 +0,042 +0,413··

S·textUur ~,231° +0,315·· -0,245(·) +0,288· -0,197 +0,045 -0,065 +0,4690• -0,359·· +0,283·

p·textUur ~.097 -0,015 ~,088 +0,195 -0,146 -0,02 -0,\43 +0,098 -0,030 -0,230

L-textwr +0,158 ~,390"· +0,229 ~,294° -0,129 -0,146 ~,133 -0,355· +0.287· -0,425··

E-textwr ~,070 ~,320" ~,151 -0,301· - - -0,213 -0.347(·) -0,055 -0,205

Vemge bodems ~,180(·) -0,3520• 0 ~,274° ~,435·0 - -0,442· -0,494·· +0,011 -0,264·

Gestoorde bodems +0,181(·) ~,088 +0,160 ~,IIO +0,242 +0,153 ~,224 ~,243 +0,361.0 -0,050

11 texbUal ~,163 ~,O24 ~,IS4 ~,234(°) -0,156 +0,062 -0,303 ~,243 ~,076 +0,022

VocbttraJHl +0,138 +0,174(·) - - +0,208 +0,253(0) +0,224 +0,302(·) -
vodtIJnr1.c +0,200· +0,190(·) +0,229 ~,163 +0,251(·) +0,103 +0,52600 +0,144 -0,027 +0,312·

Vocbltrap-d ~,139 +0,278.0 ~,153 +0,386·· ~,O96 -0,073 +0,075 +0,489·· -0,238 +0,156

Vocbltnp-c +0,031 ~,159 +0,145 ~,176 ~,138 +0,008 ~,13\ -0,320(·) +0,134 -0,158

VocbJtrap-f -0,066 ~,320" ~,141 ~,298· - -0,195 -0,340(·) -0,055 -0,205

11 vochJtrappen ~,074 ~,O17 ~,I04 ~,335° ~,025 +0,050 +0,234 -0,219 -0,227 +0,120

Profie1ontwikkeling-b ~,037 ~,205· ~,204 ~,I17 +0,155 ~,105 +0,183 -0,132 ~,269· -0,099

Profielontwikke1ing·h +0,30900 +0,007 +0,229 ~,163 +0,38900 ~,11I +0,5260• +0,144 -
Profie1ontwikkeling-p ~,094 +0,236· +0,094 +0,230 -0,3230 +0,003 -0,227 +0,204 +0,052 +0,135

11 profielontWIkkelingen ~,04I ~,049 -0,219 -0,058 +0,202 +0,005 +0,317(·) +0,063 -0,288· -0,036

Oppervlakte omtrek en Vorm
Oppervlakte ~,258° +0,041 -0,251(·) -0,028 -0,27\(·) +0,035 ~,342(·) -0,243 -0.140 +0.104

Omtrek ~,229· +0.045 -0,194 ~,O26 -O,2n(·) +0,028 ·0.2 -0,215 -0,141 +0,112

Omtrek-oppervlakte ratio +0,050 ~,O06 +0,205 +0,003 +0,195 ~,OIO +0,063 -0,04\ +0,269 +0,212

Shape-index (SI) ~,029 +0,192 -0,027 +0,030 -0,049 +0,002 -0,008 +0,082 -0,071 -0,009

~

Kroonsluiting > 213 +1,651(0) +2,9470• +1,874(·) +1,044 +0,918 +0,247 +2,323· +1,152 +0,782 +1,979·

KroolWluiting 113-213 ~,770 -2,OSO· ~,899 ~,8S6 ~,371 0,000 -1,209 -1,915(·) -1,329 -2,339·

Kroonsluiting < 213 -1,565 -1,856(·) -1,530 ~,402 -1,244 ~,527 ·1,643 +0,580 -1,667(0) ·2,264·

AIItlC11 bovaIetage ~,583 .3,061.0 ~,095 -1,226 -1,643 ~,600 -0,518 -1,094 -0,973 -1,902(·)

a-- en neveactaF +1,204 +0,902 ~,046 +0,275 +2,135· -1,142 +1,360 -1,152 +0,736 -0,125

Dominant sp. > 80% ~,167 -2,5130 ~,856 ·1,036 +0,141 +0,410 -1,056 -1,112 +0,578 -2,252·

Griend -I,on -2,925·· -1,409 -1,623 -1,480 -1,791(0) ~,133 +2,582·

Vatikaa1 oonlÏnu ~,8n +2,1970 +0,849 +0,209 ·1,186 +1,713(0) -1,283 +0,114 +0,008 +1,837(0)

Horizontaal bomoseen ~,291 ·1.780(·) ~,942 +0,465 +0,110 ~,309 -O,8S4 -O,3n +0,141 -1,649(·)

Q!!lwjkkehnpfue

Kiemplanten> 10% v. cl. +1,713(·) +1,679(0) +0,858 +1,238 +1,514 +1,736(·) +O.S45 +1,713(·) +1,664(·) +0,878

opp

Jongwu +0,498 +0,440 +0,152 +1,071 +0.502 ~,O84 ~,584 -0,681 +0,961 +1,474

Dichtwu +1,787(0) +1,467 +1,648(0) +0,764 +1,224 -0,795 +1,928(·) +\,421 +1,361 -0,585

Stukhout +0,285 +3,261" +0,495 ~,215 +1,078 +0.458 +1,072 +0.060 -0,166 +3.409.0

Boomhout +1,668(0) +2,3680 +1,325 +1,354 +1,678(0) ~,741 +2,134· +1,567 +0,594 +1,540
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Oude bomen -1,008 +1,538 -0,942 +1,319 - - -0,972 +1,549

11 ontwtlckehngsfasen +0,190 +0,338" +0,237(·) +0,220 +0.191 -0.019 +0.383· +0.236 +0.149 +0.304·

Hooghout +1,878(·) -2.020· -0.381 -1.267 +2,501· +0.614 -0,217 +,704 +1,610 -1.111

Middelhout -0.970 +1.433 +0,502 +0.817 -1,278 -1.767(·) +,217 -0,704 -0,702 +0,758

Hakhout -0,629 +0,171 +0,859 +1,015 -2.186· +1.625 -0,097 -0.700 -0,372 +0.041

11 Bcheersklassen +0,052 -0,074 +0.135 +0.073 -0,124 +0,076 -0,017 -0.126 +0,103 -Q.063

Mjcrobabitals

Grachten +1.297 -0.208 -0,499 -0,423 +2.551· -1.956(·) +0.792 -0,207 +0,927 +0.170

Rabatten -2.503· +1.948(·) -0,402 +2,054· -2,932" +0,352 -0,078 +1.674(·) -2.296· +0,496

Poelen -1,453 -1,882(·) -1,865(·) -1.087 0.000 -0.791 -2,138· -2,252· +0,243 +0.112

Vochtgradient -0.650 -1,083 -1,239 -1,381 +0.490 -0,339 -1,680(·) -1.463 +0,543 -0,524

Kapvlakte +0.552 +1,103 +0,172 +1,460 +0.410 +0,878 -0.615 +1.n9(·) +1.079 +0.303

open plek> 10 m +0,746 +1,931(·) +0.570 +1.963(·) +0,597 +0.168 +0,873 +1,811(·) +0,334 +1.208

11 lI.hcrohabllal' -0.077 -0.008 -0.205 +0,003 +0,058 -0.119 -0,177 -0,075 +0.003 -0.031

Soortenrijkdom

11 kruidachtige soorten -0,489··· -0.047 -0,498··· +0,017 -0,488" -0,212 -0,583··· -0,160 -0,420" -0.137

11 bossoonen -0,359··· +0,233· -0,194 +0,248(·) -0,475·· -0,062 -0.339(·) +0.167 -0,319·· +0.096

11 boomsoorten -0,037 +0,434··· -0,039 +0,255(·) +0,1\5 +0,077 +0,426· +0,352· -0,234(·) +0.429"·

Verspre.dlngsmecharusmen

11 eplchoren -0,164 +0,302·· -0.042 +0,384·· -0,183 -0,102 -0,246 +0.167 -0.058 +0,202

11 endozoOchoren -0,393"· -0.025 -0.201 +0.106 -0,593··· -0.145 -0.494·· -0,141 -0.299· -0,153

11 myrmecochoren -0,113 +0.103 -0,055 +0,119 -0.173 +0,073 -0,114 +0,086 -0,029 -0.121

11 anemochoren -0.373··· +0,249· -0.369·· +0,197 -0.334· -0.104 -0.413· +0.183 -0,344•• +0,194

11 hydrochoren -0,312·· -0.425··· -0,544··· -0,225 -0,121 -0.563··· -0.439· -0.512·· -0,257· -0.421···

11 autochoren -0,323·· +0,069 -0,252(·) -0.246(·) -0,366· +0,146 -0.335(·) -O,OS9 -0,326·· +0.094

11 verspreidingsmechanismen -0,300·· +0.036 -O.2n· +0.031 -0,308· -0,084 -0,397· -0,033 -0.224(·) -0.066

Voor de totale dataset is de eerste as sterk positief gecorreleerd met akkerlandbeheer, maar

niet met graslandbeheer (Tabel 3.16). De tweede as is sterk negatief gecorreleerd met

graslandbeheer en eveneens matig negatief met akkerlandbeheer. Bosfragmenten met een

lange periode van voormalig graslandbeheer zijn dus voornamelijk onder de eerste as

gelegen, bosfragmenten met veel jaren akkerlandbeheer liggen vooral rechtsonder in de

grafiek (zoals ook uit figuur 3,8b. blijkt). Beide assen zijn zeer sterk met de bosleeftijd en het

totaal aantal jaren bos gecorreleerd, maar wel tegengesteld: as1 negatief en as 2 positief

Oude bossen zijn dus vooral linksboven in de grafiek terug te vinden (zoals ook uit figuur

3.8c. blijkt). De sterke correlaties van de variabelen met de assen doen vermoeden dat het

effect van het historisch grondgebruik op de soortensamenstelling groot is. Dit is een

argument voor het maken van een verdere vergelijking tussen oude en jonge bosfragmenten.

Wanneer de correlaties met de assen voor de bosfragmenten op zware en lichte bodems

worden beschouwd, valt op dat er enkele grote verschillen zijn met de correlaties voor de

gehele set van bosfragmenten (Tabel 3.16). In de bosfragmenten op zware bodems is de

eerste as alleen negatief gecorreleerd met graslandbeheer. De tweede as is positief
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gecorreleerd met de bosleeftijd en negatief met graslandbeheer ná 1947. Akkerlandbeheer is

met geen van beide assen gecorreleerd en speelt dan ook een beperkte rol in de verklaring van

de soortensamenstelling van de bosfragmenten op zware bodems. Dit komt voornamelijk

omdat de jonge bosfragmenten op zware bodems ná 1947 vooral als grasland werden beheerd

en minder als akkerland. In de groep van bosfragmenten op lichte bodems is de zeer

significante negatieve correlatie van de eerste as met de bosleeftijd opvallend. Dit too t de

aanwezigheid van een groep van oude bossen in de linkerbovenhoek van de grafiek,

overeenstemmend met het TWINSPAN-vegetatietype *100 (Figuur 3.7). De eerste as is ook

zeer significant positiefgecorreleerd met akkerlandbeheer. De variabiliteit door het historisch

grondgebruik in de bosfragmenten op lichte bodems is dus zeer groot en wordt vooral door de

eerste as verklaard. Wat betreft graslandbeheer is er alleen een correlatie voor de periode ná

1947, positief met de eerste as en negatief met de tweede as.

In de jonge bosfragmenten is er een zeer significante positieve correlatie van akkerlandbeheer

met de eerste as, samen met een significante negatieve correlatie van graslandbeheer vóór

1947 met deze as. De eerste as fungeert in de groep van jonge bossen dus duidelijk als

verklarende as voor de variatie door het historisch grondgebruik. De tweede as is alleen matig

negatiefgecorreleerd met graslandbeheer vóór 1947. De invloed van graslandbeheer ná 1947

kan niet worden aangetoond. De bosleeftijd speelt slechts een geringe rol in de verklaring van

de soortensamenstelling. Enkel de eerste as is er matig negatief mee gecorreleerd.

In de groep van oude bosfragmenten is zoals in de volledige dataset e eerste as sterk negatief

gecorreleerd met de bosleeftijd en de tweede as positief De leeftijd is dus wel van groot

belang in de oude bosfragmenten. Voormalig graslandbeheer is precies tegenovergesteld aan

de leeftijd met de assen gecorreleerd. Voormalig beheer als akkerland is alleen positief met

de eerste as gecorreleerd.

Er kan dus besloten worden dat het historisch grondgebruik een belangrijke verklarende

variabele is voor de soorte "kdom van de bosfragmenten. Voormalig akkerlandbeheer is

vooral van belang in jonge bosfragmenten en op lichte bodems. De leeftijd speelt

v rnamelijk een rol in de oude bosfragmenten en op lichte bodems.
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In de totale dataset is de eerste as enkel matig negatief gecorreleerd met de S-textuur en

positief met de c-vochttrap en de profielontwikkeling h. De tweede as is veel sterker met de

bodemvariabelen gecorreleerd. Voor de meeste texturen, vochttrappen en

profielontwikkelingen worden matig tot sterk significante correlaties weergevonden. Geen

van beide assen is gecorreleerd met bodemdiversiteit.

Zoals in de gehele set van bosfragmenten is het ook in de bosfragmenten op zware bodems de

tweede as die gecorreleerd is met de bodemvariabelen. De as is positief gecorreleerd met de

S-textuur en de d-vochttrap en negatief met L- en E-textuur, venige bodems, vochttrap f en

het aantal vochttrappen. De eerste as is enkel negatief gerelateerd met venige bodems. Geen

van beide assen is gecorreleerd met de profielontwikkeling.

In de bosfragmenten op lichte bodems staat de variatie in soortenrijkdom en samenstelling

weinig of niet in verband met de bodemvariabelen. De eerste as is enkel gecorreleerd met de

profielontwikkeling : positief met h en negatief met p. De tweede as is in het geheel niet

gecorreleerd met de bodemvariabelen. De indeling op het eerste niveau van de Twinspan

analyse is dus in staat een groot deel van de variatie in soortensamenstelling door de

bodemvariabelen te elimineren.

In de groep van jonge bosfragmenten is de eerste as significant positief gecorreleerd met de

Z-textuur, de c-vochttrap en de h-profielontwikkeling, wat overeenkomt met zandige, droge

bodems met een verbrokkelde ijzer- en/of humus-B-horizont. Hierop zijn min of meer de

allerrecentste bossen gelegen. De tweede as is positiefgecorreleerd met de S-textuur en de d

vochttrap en negatief met de L-textuur. Beide assen zijn negatief gecorreleerd met venige

bodems, wat in overeenstemming is met de ligging van de groep van zeer natte bossen en

grienden (TWINSPAN-vegetatietype *000) links onder in het spreidingsdiagram (Figuur

3.7.). De groep van oude bosfragmenten heeft totaal andere bodemvariabelen die met de

assen zijn gecorreleerd. De eerste as staat negatief in verband met de S-textuur,

profielontwikkeling b en het aantal profielontwikkelingen en is positief gecorreleerd met de

L- textuur en het voorkomen van sterk gestoorde bodems. De tweede as is negatief

gecorreleerd met de L-textuur en met venige bodems en is positief gecorreleerd met de Z- en

S-textuur en de c-vochttrap.
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Oppervlakte, omtrek en vorm van de fragmenten blijken globaal gezien een zeer geringe

invloed te hebben op de soortensamenstelling van de bosfragmenten, vermits weinig of geen

significante correlaties met de DCA-assen worden gevonden. Enkel in de totale dataset is de

eerste as matig negatief gecorreleerd met de oppervlakte en de omtrek. Zowel de omtrek

oppervlakterelatie als de shape-index zijn met geen van beide assen gecorreleerd en dit in alle

groepen.

In de totale dataset blijkt uitsluitend de tweede as gecorreleerd te zijn met de bosstructuur,

namelijk met de aanwezigheid van een dichte kroonsluiting en een vertikaal continue

structuur en met de afwezigheid van alleen een bovenetage, een gemiddelde kroonsluiting,

een dominante boomsoort op meer dan 80% van de oppervlakte en grienden. Hieruit kan

reeds worden opgemaakt dat de bossen bovenaan in de grafiek een meer complexe structuur

hebben dan die onderaan, wat overeenkomt met de grotere ouderdom van deze

bosfragmenten.

De indeling in bosfragmenten op zware en lichte bodems blijkt de variatie 10

soortensamenstelling door de structuurkenmerken bijna volledig te elimineren. Alleen in de

groep van bosfragmenten op lichte bodems is de eerste as matig gecorreleerd met de

aanwezigheid van een nevenetage.

De indeling in jonge en oude bosfragmenten toont dat de bosstructuur enkel in de oude

bosfragmenten van belang is voor de soortensamenstelling. Het is pnieuw de tweede as die

met de structuurvariabelen is gecorreleerd. Dezelfde correlaties worden hierbij weergevonden

als voor de totale dataset. Dit toont dat ook binnen de groep van oude bosfragmenten de beter

ontwikkelde bossen bovenaan liggen. Alleen voor grienden vertoont de correlatie een verschil

in teken. Dit is te wijten aan het feit dat de grienden voornamelijk tot de groep van jonge

bosfragmenten behoren en de meeste oude bosfragmenten linksboven 10 het

spreidingsdiagram zijn gelegen. Voor de jonge bosfragmenten is enkel de eerste as

gecorreleerd met de w igheid van een dichte kroonsluiting.

Voor de totale dataset worden opnieuw alleen met de tweede as correlaties gevonden met de

ontwikkelingsfase, namelijk met de aanwezigheid van staakhout en boomhout. Er is tevens

een positieve correlatie met het aantal ontwikkelingsfasen. Dit bevestigt het eerdere

83



vermoeden dat de oudere bossen bovenaan in de grafiek een beter ontwikkelde structuur

hebben dan deze onderaan.

De indeling in bosfragmenten op zware en lichte bodems maakt dat geen correlaties meer

weergevonden worden.

In de groep van jonge bosfragmenten bestaat er een positieve correlatie tussen de eerste as en

het aantal ontwikkelingsfasen en de aanwezigheid van boomhout. De groep van oude

bosfragmenten is, net als voor de structuurvariabelen, op gelijkaardige manier gecorreleerd

met de assen als de totale dataset.

De beheersvorm oefent weinig invloed uit op de soortensamenstelling van de bosfragmenten.

Dit resultaat kan echter te wijten zijn aan de vrij ruwe indeling in 3 klassen, die in de praktijk

vaak moeilijk van elkaar te onderscheiden zijn. Vermoedelijk waren een groot aantal

hakhout- of middelhoutbossen ook in omvorming naar een hooghoutbeheer. Een meer

gedetailleerde studie is nodig om het effect van de beheersvorm op de bosflora aan te kunnen

tonen.

In de totale dataset is enkel het voorkomen van rabatten (microhabitats) negatief gecorreleerd

met de eerste as. Voor de indelingen worden eveneens weinig correlaties met de DCA-assen

gevonden. De oorzaak van het geringe aantal significante correlaties ligt vermoedelijk in de

lage frequentie van voorkomen van de meeste microhabitats. Ook habitatdiversiteit blijkt de

soortensamenstelling nergens significant te beïnvloeden.

Voor de soortenrijkdom in de gehele dataset verklaart de eerste as duidelijk de variatie. De

correlatie is zeer significant negatief Het aantal echte bosplantensoorten is in de totale

dataset zowel met de eerste als de tweede DCA-as gecorreleerd. De correlaties zijn

respectievelijk negatief en positief, waaruit kan worden afgeleid dat linksboven in de grafiek

de meest soortenrijke bossen liggen. De tweede as is verder zeer sterk positief gecorreleerd

met het aantal boomsoorten. Een grote variatie aan boomsoorten gaat dus gedeeltelijk samen

met een hoge rijkdom aan bosplantensoorten. De ligging van de meest soortenrijke

bosfragmenten stemt overeen met die van de oudste bosfragmenten. Dit is geen vreemd
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resultaat, vermits uit veel onderzoeken blijkt dat soortenrijkdom sterk gecorreleerd 'is met de

bosleeftijd (Bossuyt et al., 1999; Honnay et al., 1999).

Ook wanneer de dataset wordt opgesplitst blijft de eerste as gecorreleerd met de totale

soortenrijkdom. Voor de bosfragmenten op lichte bodems en de oude bosfragmenten

verklaart ze eveneens de variatie door het aantal bosplantensoorten. Voor de bosfragm 11 en

op zware bodems en de jonge bosfragmenten worden geen correlaties met de assen meer

weergevonden voor het aantal bosplantensoorten. De soortenrijkdom speelt naast in de totale

dataset enkel een rol in de soortensamenstelling van de jonge en de oude bosfragmenten

afzonderlijk.

Alle zaadverspreidingsmechanismen behalve epichoren en myrmecochoren zijn steeds

negatief gecorreleerd met de eerste as, alsook het aantal zaadverspreidingsmechanismen. Dit

is in overeenstemming met de sterk negatieve correlatie van het totaal aantal kruidachtige

soorten en struiken met deze as. Waar meer plantensoorten aanwezig zijn (soortenrijke

bossen) is de kans dat er meer zaadverspreidingsmechanismen voorkomen uiteraard ook

groter. De tweede as is overal behalve in de bosfragmenten op zware bodems negatief

gecorreleerd met het aantal hydrochoren. De tweede as is eveneens positief gecorreleerd met

het aantal epichoren in de totale dataset en in de bosfragmenten op zware bodems. Ze is

negatiefgecorreleerd met het aantal anemochoren in de totale dataset.

Er kan dus worden besloten dat de eerste DCA-as in ho fdzaak de variatie 10

soortensamenstelling verklaart die veroorzaakt wordt door de totale soortenrijkdom van

kruidachtigen en struiken, alsook door de oppervlakte van de bosfragmenten. De tweede as

verklaart in de eerste plaats de variatie door het TWINSPAN-vegetatietype, door de

bodemvariabelen, de bosstructuur en de ontwikkelingsfase, alsook door de

boomsoortenrijkdom. Het historisch grondgebruik wordt door beide assen verklaard.

De voorlopige analy v de bosfragmenten in het Vlaams plantendistrict heeft uitgewezen

dat de bosfragmenten vrij soortenarm zijn in vergelijking met het Brabants plantendistrict.

W betreft de omgevingsvariabelen zijn er grote verschillen tussen de individuele

bosfragmenten. Een aanzienlijk deel ervan is onderling sterk gecorreleerd. Vele

omgevingsvariabelen zijn gerelateerd met de soortenrijkdom en -samenstelling van de
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bosfragmenten. Het grootst is de invloed van de variabelen voor het historisch grondgebruik

en de leeftijd, naast de oppervlakte van de bosfragmenten.

Door de TWINSPAN-analyse werd op basis van verschillen in soortensamenstelling de

dataset ingedeeld in twee groepen. Beide groepen van bosfragmenten verschillen significant

voor een groot aantal omgevingsvariabelen. Fundamenteel echter ligt het onderscheid in de

bodemtextuur, waarbij de ene groep gerelateerd is aan de zware (P, L en E) en de andere

groep aan de lichte texturen (Z, S en P). De categorische en numerieke omgevingsvariabelen

die duiden op een hogere soortenrijkdom (leeftijd, historisch grondgebruik, aantal

boomsoorten, ontwikkelingsfasen, lichte bodems, profielontwikkeling p, oppervlakte, habitat

diversiteit en beheersvorm van de bossen), zijn mogelijks ook geschikt om verder te worden

uitgewerkt tot indicatoren en indices voor de soortenrijkdom.

3.3. Discussie

3.3.1. Brabants plantendistrict

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 zijn 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 bosfragmenten bestaan uit

verschillende bostypes wat de clustering minder duidelijk interpreteerbaar maakt en

anderzijds blijft de opdeling noodgedwongen oppervlakkig door de elementaire

opnameschaal (aan/afwezigheid).

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 eerder alluviale bossen. Dit kan mogelijkerwijs verklaard
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worden door grachten en beken die door de drogere bossen vloeien. Vermits er geen opdeling

naar habitats 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 voedselgradienten ook soorten van verschillende bostypes bevatten. Tijdens 1 t

veldwerk is echter gebleken dat de meeste bosfragmenten vrij uniform waren. Dit samen met

de vrij beperkte gemiddelde oppervlakte van de bosfragmenten (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 sytemen 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 preciese aflijning van de

fysische systemen?

Warschijnlijk 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. Daarom zal eerst onderzocht worden of de bekomen
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indeling aan deze doelstelling voldoet. De resultaten worden hieronder besproken. Op basis

van de bekomen correlaties kunnen wel evenwaardige en makkelijker te bepalen criteria

worden vooropgesteld. Zeker naar beleid toe zijn criteria die af te leiden zijn van bestaand

kaartmateriaal te prefereren boven vegetatiegegevens.

Uit voorgaande testen komen duidelijk een aantalomgevingsindicatoren voor de

soortenrijkdom in bossen naar voor. Ze hebben te maken met:

• de grootte van het bos (dit kan ook onrechtstreeks zijn dankzij de grotere kansen op

habitat- en struetuurdiversiteit)

• de (struetuur)diversiteit van de boomlaag (ontwikkelingsfasen, beheersvormen,

boomsoorten, ... )

• de habitatdiversiteit (hoogteverschillen, hellingverschillen, microvariaties, ... )

• de historiek van de bossen (het aantal jaren bos)

• de vochtigheid van de bossen

• de aanwezigheid van profielontwikkeling in de bodem (alluviale bossen)

De vraag is hoe in deze uiteenlopende indicatoren enige systematiek kan gebracht worden

(afleiden van indices) (zie hoofdstuk 4).

Door het opdelen van de fragmenten in alluviale en niet-alluviale worden een aantal relaties

duidelijker. Zo is de invloed van de leeftijd van de bossen op de soortenrijkdom merkelijk

hoger binnen alluviale bossen. Voor de alluviale ontginningsbossen is vooral het

graslandbeheer en in mindere mate akkerbeheer significant gecorreleerd met de

soortensamenstelling. De invloed op de soortenrijkdom in alluviale fragmenten is zowel voor

akker- als graslandbeheer negatief Bij de niet-alluviale bossen is bijna geen effect van

graslandbeheer op de soortensamenstelling waarneembaar en is de invloed van akkerbeheer

op de soortenrijkdom veel meer uitgesproken.

De invloed van bodemvariabelen is door de opdeling sterk beperkt. Enkel de eerste as is nog

gecorreleerd met bodemvariabelen.
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4. Indicatoren en indices voor het Brabants 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. Durom 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 ofgemakkelijk te bepalen milieuvariabelen zijn.

Als maat voor de soortendiversiteit / soortenrijkdom wordt het totaal aantal bosplanten in de

bosfragmenten genomen.

4.1. Methode

Het zoeken nur biotische indicatoren voor de diversiteit aan hogere lanten 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 'hiërarchisch geordende soortengroep, werd door Patterson & Atmar (1986)

beschreven als een systeem wurbij elke soort aanwezig is in alle habitatfragmenten 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 (ofzich 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.

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 het Brabants plantendistrict. Verder wordt ook onderscheid gemaakt tussen alluviale

en niet-alluviale bossen. Alluviale en niet-alluviale bosfragmenten kunnen niet in een zelfde

hiërarchisch systeem passen aangezien het fundamenteel om andere soorten gaat (behalve in

sommige fragmenten met een hoge habitatdiversiteit). Oude en jonge bossen daarentegen

kunnen wel in een zelfde hiërarchisch systeem passen, waarbij de oudere bossen een hogere

milieukwaliteit en een grotere soortenrijkdom vertegenwoordigen dan de jongere bossen.

Het bewijs van de aanwezigheid van een hiërarchische soortengroep kan gebeuren via de

Mann-Whitney test. Deze wordt per soort uitgevoerd. De soortenrijkdom van de

bosfragmenten waarin de soort voorkomt wordt 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. Het verschil wordt significant wanneer z > 1.96 (p < O.05~ tweezijdige significantie).
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De veronderstelling dat bepaalde soorten alleen voorkomen in bossen met een hoge

diversiteit aan hogere planten, laat ook veronderstellen dat daar zeer specifieke

habitatkenmerken 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.

Indicator soorten werden geselecteerd door vergelijking van de soortenrijkdom In

bosfragmenten met en zonder de indicator soort in een Mann-Whitney test. Vermits de

meeste omgevingsvariabelen niet normaal verdeeld zijn, werden Spearman rang correlaties

gebruikt om relaties vast te stellen tussen de omgevingsvariabelen onderling en tussen de

omgevingsvariabelen en de soortenrijkdom. Vervolgens werden voor de

omgevingsvariabelen lineaire regressie modellen opgesteld voor de voorspelling van de

soortenrijkdom. Bij al deze lineaire regressie modellen werden de residu's getest op normaal

verdeeld zijn (Kolmogorov-Smirnov test) en de varianties op lineariteit en homogeniteit

(grafisch). De determinatie coëfficiënten van de verschillende modellen werden vergeleken

via niet-parametrische testen voor afhankelijk veranderlijken met de Wilcoxon signed rank

test voor twee afhankelijke veranderlijken en de Friedman test voor de vergelijking van

meerdere (K) afhankelijke veranderlijken.

4.2. Resultaten

4.2.1. Aanvullende verkennende analyse

Tabel 4.1. VerschilJen tussen de fysische groepen (Mann-Whitney testen).

alle alluviale niet-alluviale jonge oude

bossen bossen bossen bossen bossen

Soortenrijkdom n 21.5 22.9 19.6 14.7 *** 26.9

Oppervlakte ha 1.1 1 1.4 0.7 *** 1.5

Bos leeftijd years 92.3 69.6 *** 123.7 25.6 *** 144.6

Grasland exploitatie years 7.8 11.9 *** 2.1 17.7 *** 0

er exploitatie years 3.4 2 * 5.4 7.8 *** 0

Hoogteliggging m 53 50 ** 55 52 54

Hoogte diversiteit m 2.3 1.4 *** 3.5 1.4 *** 3
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Isolatie km 0.2 0.3 0.2 0.1 • 0.2

Stmetuur diversiteit n 2.7 2.5 • 3 2 ••• 3.1

Boomsoorten diversiteit n 7.7 6.8 ••• 9 5.8 ••• 9.1

Habitat diversiteit n 0.4 0.5 0.4 0.2 ••• 0.6

Zuurheid pH 3.6 4 *** 3.3 4.1 *•• 3.5

Organisch materiaal % 10.1 9.9 10.4 9.6 10.2

Totaal stikstof gehalte ppm 3684 4012 ** 3192 3976 3587

Fosfor ppm 17.1 17.3 16.9 18.5 16.7

C/N 14 12.4 *. 16.6 12.3 •• 14.6 ,

* Correlatie is significant op het .05 niveau (2-tailed).

** Correlatie is significant op het .01 niveau (2-tailed).

*** Correlatie is significant op het .001 niveau (2-tailed).

4.2.2. Relatie tussen omgevingsvariabelen en soortenrijkdom

De biotische indicatoren voor bosplantendiversiteit worden getest op hun relatie met alle

mogelijke omgevingsvariabelen (Spearman rang correlatie). Er wordt nagegaan of de

continue omgevingsvariabelen significant verschillend zijn in fragmenten waar de

indicatorsoort voorkomt, in vergelijking met de fragmenten waar de soort niet voorkomt

(Mann-Whitney test). De resultaten van de Spearman rang correlaties tussen soortenrijkdom

en omgevingsvariabelen zijn weergegeven in tabel 4.2.

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<O.OS), terwijl

in oude fragmenten de soortenrijkdom zal stijgen bij dalende C/N ratio (rs=0.404, p<O.Ol) en

stijgende pH waarden (rs=O.399, p<O.OOl). In alluviale fragmenten neemt de soortenrijkdom

toe bij dalende pH waarden ( rs=-O.333, p<O.Ol), terwijl in niet-alluviale bossen de

soortenrijkdom verhoogt bij stijgende pH waarden (rs=O.326, p<O.OS). De correlatie tussen

soortenrijkdom en het fosfor gehalte in de bodem verbetert wanneer jonge fragmenten

afzonderlijk onderzocht worden (rs=-O.372), maar ze blijft niet-significant.
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Tabel 4.2. Spearman rang co"elalies tussen de omgevingsvariabelen en de soortenrijkdom in de verschillende groepen en de volledige dataset.

100patches GIS + field + I8boFlllory dala

all foresls r p alluvlal foresls r p non-4lllluvial forests r p young foresta r p okt forests r p
habItal diversRy 0.603"· habItal diversity 0.715 - area 0.587 ... habItal dlversRy 0.55- habRaI dlverslty 0.601
area 0.533'" Iree dlversRy 0.665 - nlnge In allItudes 0.498 .. field exploItaIIon . 0.47· al88 0.587 -
Iree diversity 0.372 ... foresI age 0.615 ... Iree diversity 0.448 .. forest age 0.44· CJN - 0.404 -
forest age 0.311 .. area 0.575'" habItal diversily 0.429 .. C/N 0.421 • H+concenlFllllon - 0.399 -
paslure exploItalion - 0.307 .. paslure exploItalion - 0.542 ... foresI age 0.279 ns phoaphorus - 0.372 ns Iree diverslty 0.319 -
slruclure dlversRy 0.298 .. struclure diversity 0.507 ... H+concenlFllllon - 0.326· organlc maller 0.338 ns slruclure diversity 0.255 •
field exploItatIon - 0.273 .. H+concenlrelion 0.333 .. field exploItalion - 0.247 ns isolalion - 0.318 ns nItrogen 0.219 nl
nItrogen 0.211 • renge in altiludes 0.298· slruclure diversity 0.245 ns Iree diverslty 0.312 ns renge In alliludes 0.104 nl
FlIng8 In altltudes 0.167 na field exploItalion . 0.279· CJN . 0.235 na alruclure diversRy 0.241 ns foresl age 0.088 nl
CJN · 0.131 na C/N 0.246 na nItrogen 0.22 na area 0.208 na isolation 0.041 nl
organic maller 0.095 ns phosphorus - 0.189 na phosphorua 0.097 ns nItrogen 0.195 ns phosphorus 0.037 nl
H+concentrelion · 0.111 na organic maller 0.183 na organlc maller 0.057 ns paalure exploilalion - 0.166 ns organic maller - 0.013 na
phosphorua · 0.056 na nItrogen 0.092 na lsolallon 0.014 ns H+concenlFlllion 0.03 ns paslure exploItation na na
lsolallon 0.049 na lsolallon 0.01 na pasture exploItalion na na renge In altltudes 0.011 na field exploitalion na na

241 palches GIS + field dala

all foresls r p alluvlal foresls r p non-alluvial foresls r p young foresIs r p old foresta r p

Iree dlverslty 0.619 ... lree diversity 0.687 ... Irea diversRy 0.72 ... Iree diverslty 0.538 - habItal diverslty 0.596 -
habitat diversRy 0.583 ... foresI age 0.686"· area 0.617"· habItal diversRy 0.47'" area 0.557 -
foresI age 0.541 ... habItal diversity 0.631 ... struclure diversity 0.569 ... alruclure diversRy 0.445'" Iree diverslty 0.463 -
slruclure diversRy 0.539"· struclure diversRy 0.571'" foresl age 0.553 ... forest age 0.244· slruclure diverslty 0.348 -
area 0.468 ... paslure exploilalion - 0.567'" range in allitudes 0.513 ... isolalion - 0.19 ns foresI age 0.171 •

paalure exploltalien · 0.401 - area 0.405"· habRaI diversity 0.502 ... field exploRalion - 0.118 ns renge in alliludes 0.142 na

field exploilalion · 0.286 ... field exploitalion - 0.226 .. field exploItalion - 0.348 ... al88 0.111 na lsolallon 0.055 na

range in allitudes 0.248"· FlInge in alliludes 0.216 • paslure exploitaIIon - 0.275 .. paslure exploitalion - 0.108 ns field exploItalion na na

isolalion 0.022 ns isolalion 0.019 ns isolalion - 0.172 ns renge In allItudes - 0.036 ns paslure exploItalion na na
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4.2.3. Overtollige omgevingsvariabelen voor indicator onderzoek

Een Principale Componenten Analyse 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 bosfragmenten bepaalt (Al=0.27)

(Figuur 4.1). Al deze variabelen zijn onderling sterk gecorreleerd (Tabel 4.2). 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<O.OOl). De stikstof concentratie in de

bodem en het organisch materiaal zijn gecorreleerd met de tweede principale component

(A2=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 zijn gerelateerd aan 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.
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Figuur 4.1. Correlaties van de omgevingsvariabelen met de eerste twee assen van een PCA.

habdiv: habitat diversiteit, specdiv: soortenrijkdom, treediv: boomsoortendiversiteit. strucdiv: structuurdiversiteit. highdiv:

hoogtediversiteit, field: akker exploitatie, pasture: grasland exploitatie. isolat: isolatie. om: organisch materiaal. n: totaal

stikstofgehalte. ph: zuurheid, p: fosfor. c_n: koolstoflstikstofverhouding

4.2.4. Soorten als indicatoren voor soortenrijkdom

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 a jen als indicatoren voor

de gemiddelde 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 respektievelijk 71% en 69% van

de 101 bosplantsoorten significant in soortenrijkere bosffagmenten 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. Tori/is japonica).

Tabel 4.3. 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 oorten) 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 acetose/la, Carex remota, Maianthemum bifolium en
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TabeI4.3. Waarde van de soort als indicator voor soortenrijkdom (Mann-Whitney z-scores).

Luzu/a pi/osa. 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-alluviale.

Alle bossen Alluviaal Niet-alluviaal

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

Adom moschatellina 9.428 ... 8.416 •••

Ajuga reptans 5.658 ... 4.745 •••

Alliaria petiolata 3.022 .. 2.465 •
Anemone nemorosa 10.924 ••• 8.669 ••• 6.44 ...

Arum maculatum 7.238 ••• 7.153 •••

Athyrium ftlix-femina 9.48 ... 7.441 ••• 5.949 ...

Blechnum spicant 2.5 • 3.139 ••

Brachypodium sylvatlcum 7.018 ••• 6.066 •••

Calamagrostis epigeios 1.997 •
Calluna vulgaris 2.424 •
Campanula trachelium 2.066 •
Cardamine amara 2.196 • 2.121 •
Cardamine flexuosa 4.72 ••• 3.779 ••• 2.537 •
Cara palleseens 3.84 ••• 3.46 ••

Cara pllulifera 3.055 .. 4.405 •••

Cara remota 7.073 ... 5.744 ••• 4.309 ...

Cara sylvatlea 8.586 ... 7.637 •••

Circaea lutetiana 8.993 ••• 7.802 ...

Cirsium oleraeeum 2.89 .. 2.162 •
Convallaria majalis 4.775 ... 4.039 •••

Cornus sanguinea 8.873 ••• 8.097 •••

Corylus avellana 6.945 ••• 4.583 ... 5.643 •••

Crataegus laeVigata 4.532 ••• 3.577 •••

Crataegus monogyna 5.588 ••• 5.626 •••

Cruciata laevipes 2.491 • 2.12 •
Desehampsia eespitosa 8.899 ••• 6.737 ••• 5.643 •••

Deschampsla flexuosa 2.287 •
Digitalis purpurea 3.267 •• 3.349 ••

Dryopteris carthusiana 8.25 ... 5.643 •••

Dryopteris dilatata 7.755 ••• 5.786 •••

Dryopteris ftlix-mas 5.807 ••• 4.16 ... 3.918 •••

Eplloblum angustlfolium 2.548 • 3.161 ••

Ep'paetls helleborine 4.002 ••• 2.803 ••

Euonymus europaeus 3.655 ... 2.96 ••

Festuea gigantea 3.961 ••• 3.652 ...

Fragaria vesca 2.514 • 2.323 •
Frangula alnus 4.325 ••• 3.785 •••

Geum urbanum 9.167 ... 8.171 •••

Hedera helix 9.4 ••• 8.128 ... 5.049 •••

Hieracium lachenaüi 2.089 •
Hieracium laeVigatumisabaudum 2.65 •• 2.523 •
Hieracium spp. 2.8 ••

Holcus mollis 4.044 ••• 4.842 •••
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Hlurnlbu lIlpubu 6.178 ••• 6.218 ••• anelllochoren
HytMrlcum lrumifillJlm 2.543 • anemochoren
HytMrlcum pulchrllm 2.503 • 2.717·· anemochoren

Jc aq"tfoU"m 1.97 • 3.08··

LAml"m galebdo1on 9.69··· 8.174·" 5.128 ... myrmicochoren
LA/Ua1fll commums 2.238 • 3.864···
Lutera ovota 2.602·· 2.335 • epizoochorcn

Lo"teera pertclymerrum 8.76··· 6.987···

LIIZII/Q m"lttflora 2.81 .. 3.814 ••• myrmecochoren
LIIZII/Q pllosa 6.371 ••• 6.69··· myrmecochoren

Lysimachla "emorllm 2.406 • 2.857·· myrmecochoren

Malallthem"m btfoll"m 4.577 ... 4.768 ... endozoochoren

MeUco ""tflora 2.334 • 2.344 • myrmccochoren

MIU"m -.t/UlJlm 4.473··· 3.315 •• 3.141 .. anemochoren

Moehrt"gla trt"ervla 9.916 ••• 7.917 ••• myrmecochoren

O""lthogalum "mbel/Qtum 3.003 •• 2.756··

OmUs aeetol.llo 4.844 ••• 4.848 ••• autochoren

Parts quadrtfolia 3.64··· 3.044·· endozoochoren

Poa "emoraUs 8.313 ••• 4.739 •••

Polygo"atllm multiflorum 9.636··· 6.267 ... endozoochoren

PotB1lttl/Q stertl" 4.602··· 4.375 ••• ?

Prlmulo elotior 6.631·" 6 ••• anemochoren

Prunus spillosa 5.222 ••• 3.913 ••• 3.058 •• ~ . endozoochorentb,#.;
Ptendlllm aquJl",um 3.625··· 3.847··· B ancmochoren..:;::........:
RD"lUICII/MsQllncomus 2.424 • 2.228 • al epizoochoren

&"u_lIIsjicana 5.496···

Rlbu "Igrllm 2.382 • 2.355 • I endozoochoren

Riburllbrum 7.699 ••• 6.881 ••• P '. endozoochoren

Ribu IlWI-Crtspa 3.188 •• 4.369··· t~Jill endozoochorenmoot
Rosaspp. 3.913 ••• 2.256 • :;~":;~':~ endozoochoren@~~~:

Rublll CtlUIIlI 5.563 ••• 4.967··· ~~~~~::; endozoochoren
m~~~~

Rublllfi'uticalJlS 6.645·" 5.496 ••• 3.98·" l\~*ti endozoochoren

Rubus idaeus 6.684··· 5.628 ••• ;1 endozoochoren

Rumce sang"lneus 6.163 ••• 5.346 •••

Samb"CIls "igra 5.839 ••• 4.775 ••• 3.29 .. I endozoochoren

Scroph"lorta "odosa 9.185 ••• 6.486·" 6.3 ••
Sedum telephlum 2.14 • **~: hydrochoren

p~
Se"eelo ovotlls 5.265 ••• 4.182 ••• 2.871 •• J~~;

Silelle dlolca 5.001 ••• 4.691 ••• ~~*g
ttMt

So/Q""m dulcamara 3.466 •• 2.451 • 1%@
Staclrys sylWltiCa 7.438··· 5.739··· L.~ endozoochoren

Stellona haloSlea 8.14··· 6.595 ••• t~w
TeucrJum scorodoma 3.876··· 5.49 ••• MIl!
Yaect"/"m myrtil"'s 2.601 •• 2.817 •• 2; endozoochoren

" ..:,-:
Yib",."um opu"'s 10.246 ••• 7.789 •••

Vleta HPI"m 2.575 • 2.274 •

Ylnca millor 2.423 • 2.086 •

Yio/Q relche"bachlallalrtv; 7.406 ••• 6.73 ... 3.244 •• myrmecochoren

• Correlatie is significant aan level. 05 (2-tailed};·· Correlatie is significant aan level.Ol (2-tailed)
••• Correlatie is significant aan level. 001 (2-tailed);
sp gemiddeld aantal soorten in de fragmenten waar de indicatorsoort voorkomt
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4.2.5. Voonpellingsmodellen voor soortenriikdom.

Om een optimale voorspelling te bekomen van de soortenrijkdom werden

omgevingsvariabelen samengevoegd 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), (h) 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 lokatie toegevoegd als 'dummy' variabele. De afbankelijk

veranderlijke werd bepaald als het aantal plantensoorten per bosfragment. De niet

gestandaardiseerde en gestandaardiseerde model coëfficiënten (met hun t-ratïo en

significantie), de determinatie coëfficiënt (R2) en de F-ratio (met significantie) van de

modellen zijn samengevat in tabel 4.4. 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 4.2 toont dat deze afwijkingen

aanvaardbaar zijn voor een verdere verwerking. De lineariteit en homoscedasticiteit werden

grafisch geïnterpreteerd (gestandaardiseerde voorspelde waarden versus afbankelijke

veranderlijke en gestandaardiseerde 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-
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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 gebruik van enkel GIS gegevëns 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<O.OS), tenvijl

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-alluviale (p<O.OS).

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 voorspeIlingsmodellen 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 lokatie 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 ogtediversiteit, die wel

goed gecorreleerd zijn met de soortenrijkdom, blijken geen bijkomende informatie te leveren

in de voorspeIlingsmodellen. 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 tesamen met

H+ concentraties en fosfor concentraties geeft steeds een verlaagde soortenrijkdom. In de

modellen die gebaseerd zijn op de GIS variabelen, geven oppervlakte en

g ruiksgeschiedenis het merendeel (of alles) van de voorspelde variantie weer. De

gebruiksgeschiedenis kan echter geen informatie bijdragen voor oude bosfragmenten.
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Figuur 4.2. Afwijkingen van de mode/residu's ten opzichte van de normale distributie.

4.2.6. Vergelijking van de voorspellingskracht

De waargenomen soortenrijkdom werd vergeleken met de voorspelde voor (a) soorten

indicatoren (gebaseerd op 241 fragmenten), (b) GIS, veld- en laboratorium indicatoren

(gebaseerd op 100 fragmenten), (c) GIS en veld indicatoren (gebaseerd op 100 fragmenten),

(d) GIS en veld indicatoren ( gebaseerd op 241 fragmenten) en (e) GIS indicatoren

(gebaseerd op 241 fragmenten).

Figuur 4.3. 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 korrekt. 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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Tabel 4.4. Model co~fficilnten. determinatie coljJicilnten (Rl) en F-ratios van de regressiemode/len.

GJS+field+laboratory det. n - 100

ADb.- R""G.731 AIIuviaJ forals R""G.81 Non-aDuvia1 forats R""G.612 YOWlIl forests R""G.746 Old forats R'-O 726

Model ~ S1Ind Unsland S1Ind UnslInd S1Ind Unsland Stand Unstand Sland
coeII' coeII' _Ir _Ir _Ir _Ir _Ir _Ir coelr coelr

B BeIa 1·va1 IÏI B BeIa I-val IÏI B Beta 1'va1 sig B Beta I-va) SIl! B lleIa I·va) SIl!
CanIWd 12.106 5.514 ••• 17.285 11.2 ••• 53.494 7.S ••• 36155 7.3 •••

AWNA ·5238 -0.23 ·2.464 •

Ara 2.202 0.18 2.366 • 2.825 0.235 3.01 •• 3.608 0.344 2.6 • 4.987 0.47 ~R •••

ClNntiD ·2.222 -0.69 -s ••• -0.879 -0.22 -22 •

Field expI -0.492 -0.478 -3 ot; ••

F_. 0.0907 0.427 5.09 ••• 0.111 0.S03 6.61 •••

H_ -17105 -041 -4018 ••• ·12415 -032 ·3 1 ••

Habitat div 5427 0.367 5.S15 ••• S 783 0399 S.47 .- 8.265 0.53 3.8 •• 4.2 031 37 •••

lIaIItion .7105 -0.21 -3.094 •• -4.081 -0.177 ·2.5 •

OIpnicmat 0798 0.34 2.6 •

P1IoIphorus -0.169 -0.217 -3.41 •• -0308 -046 ·3.8 ••

StnICtdiv ·285 -046 ·24 •

Trecdiv 0.925 0.237 2.797 •• 2.183 0.58 3.2 ••

f'ooJO.25lI••• F-43.446··· F-ll,SS4··· F-II.188··· F-3S,195'"

GIS + field iIata. n = 100

All finsts R""G.689 AIIuviaJ forests R""G.767 NOII-aDuvia1 forats R'-O.472 YOWlg forests R""O.663 Old forests R'9l.499

Model UnslInd Stand lJnItand S1Ind UnslInd Stand Unstand Stand Unsland Sland
coeJr _Ir _Ir _Ir _Ir _Ir _Ir _Ir coelr coelr

B BeIa I~ IÏI B BeIa 1'va1 lil B Beta 1·va1 sig B Beta I-val sig B &era I'va) 5'8
CcnlInt 13.482 7.165 ••• 14.53 10.14 ••• 16.624 10 ••• 20.207 13 ••• 20.009 13 •••

AlllNA ·10.44 -0.46 -6.06 •••

Ara 2.8 0.229 3.035 •• 3.12 0.259 3.038 •• 3.067 O.S06 3.9 ••• 403 038 3 ti ••

Field expI -0.298 -0.34 -2.6 •

FcnIl. 0.0711 0.335 4339 ••• 0.11 0.501 6 •••

Habitatdiv .423 0.367 5.033·" 5.716 0.394 4.927 ••• 3.475 0.314 2.4 • 9.121 0.58 4.5 ••• 6.262 0.46 4.4 •••

HeiaJddiv
lIaIItion ·6.188 -0.18 ·2.575 • ·S.489 -0.238 ·3.171 •• -14.77 -0.4 -3.2 ••

Structdiv 1.597 0.205 2.848 ••

Trecdiv
F-28,094··· F-42,707"·· F-16,565··· F-13.767··· F-27,426···

GIS + field ;!ata, n = 241

All forals R'-0726 AIIuviaJ forests R""G766 Non·oJluvial forests R'-O.704 YOWlgforests R'9l.62 1 Oldforests R'9l.5ó2

Model UnslInd Stand Unstand Stand Unstand Stand Unstand Stand Unstand Stand
_Ir _Ir _Ir _Ir _Ir coelr coelr coefT coefT coelr

B BeIa I-val "'Il B Beta I-val lil B &era I-va) SIl! B &era I·val SIl! B &eta I-val sig

Constant 5.0n 4.S18 ••• 4.993 3.871 ••• 9.653 5 ••• 10.807 4.2 •••

AlllNA •7.757 -0.32 -1.646 •••

Ara 1.175 0.102 2.365 • 2.023 0.185 3 •• 2.249 0.21 3.3 •• 2.185 0.21 23 •

Fieldexpl -0.228 -0.33 -4.4 •••
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De verdeling van de residuelen van de voorspellingsmodellen toont (Figuur 4.2) 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
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Figuur 4.3. Waargenomen en voorspelde soortenrijkdom in de bosfragmenten

(de bosfragmenten zijn hier gerangschikt van soortenarm naar soortenrijk).

niet noodzakelijk foutief, maar wijst eerder op een potentieel voor de soortenrijkdom in het

bewuste fragment.

4.3. Bespreking

Indicator soorten 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. Dit in tegenstelling tot de omgevingsvariabelen die hier

bestudeerd werden.
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Indicatorsoorten voor een grote soortenrijkdom in alluviale bossen zijn: Potentilla sterilis,

Paris quadrifolia, Milium effusum, Carex sylvatica, Carex remota, Silene dioica,.... Hun

verspreidingsmechanismen variëren van myrmecochoor (Carex sylvatica) tot anemochoor

(Milium effusum). Indicatorsoorten voor een hoge soortenrijkdom in niet-alluviale

bosfragmenten zijn: Milium effusum, Carex pallescens, Lysimachia nemorum, lis

acetoselIa, Carex remota, Maianthemum bifoiium,... . De verspreidingsmechanismen die bij

deze soorten voorkomen gaan van barochoor (Oxaiis acetoselIa) tot endozoochoor

(Maianthemum bifolium). Soorten die ook in soortenarme bosfragmenten voorkomen en dus

niet als indicator voor de soortenrijkdom kunnen dienst doen zijn: Rubus jruticosus,

Sambucus nigra, Crataegus monogyna, Lapsana communis, !lex aquifoiium. Corylus

avellana, Ranunculus jicaria,... . De meeste van deze soorten zijn endozoochoren en

sommige zijn anemochoren. Bare- 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 bosfragmenten. Oudere bosfragmenten hebben een betere

omgevingskwaliteit, die toelaat dat meer soorten kunnen koloniseren en overleven. Paris

quadrifolia, Carex sylvatica, 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 0 e 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.

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. Omwille van de div iteit die optreedt in de omgeving, is het belangrijk bij het

voorspellen van de soortenrijkdom om niet op één enkele indicatorsoort te steunen. Soms kan

e bepaalde indicatorsoort immers door deze diversiteit de mogelijkheid krijgen om te

overleven in suboptimale omstandigheden. Ook temporele fluctuaties kunnen de

soortensamenstelling beïnvloeden.
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Ook de habitat diversiteit blijkt enorm belangrijk te zijn voor de soortenrijkdom. Het

voorkomen van beken, bronnen, grachten, vijvers, rabatten en depressies verhoogt de

soortenrijkdom. Ook de oppervlakte is een belangrijke variabel bij het voorspellen van de

soortenrijkdom. Hoe groter de oppervlakte, hoe meer soorten er aangetroffen worden, hoe

groter de diversiteit in hoogte en hoe meer verschillende habitats er kunnen voorkomen in het

bos.

De voorspellingsmodellen 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 leembodems. 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 bosfragmenten. In alluviale en jonge bossen is de pH geen belemmering voor de

groei van bosplantensoorten. Hogere 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.

Organisch materiaal beïnvloedt de soortenrijkdom negatief in jonge bossen. Het gehalte aan

organisch materiaal is verhoogd van 7% in de 11 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.

De isolatie parameter is zeer onafhankelijk van andere variabelen. In alluviale en jonge

bosfragmenten beïnvloedt de nabijheid van oude fragmenten de soortenrijkdom positief. De
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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 bosfragmenten is veel minder uitgesproken. Kolonisatie heeft dus meer kan . d

alluviale condities.

Het voorspellen van de soortenrijkdom is veel eenvoudiger in alluviale en jonge fragmenten

dan in niet-alluviale en oude bosfragmenten. 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 temu/us, Tori/is

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 geb den 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), 48.9% (Zwitserland, Wohlgemuth 1998), 40% (Finland,

Heikkinen 1996), .. van de variabiliteit voorspellen.
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4.4. Besluit

Indicatorsoorten kunnen worden aangewend om de relatieve soortenrijkdom te voorspellen 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, ofzelfs van de biodiversiteit in het algemeen. Bij voorkeur wordt er meer

dan één indicator soort gebruikt. Criteria om indicatorsoorten aan te duiden zijn:

een hoge gemiddelde soortenrijkdom, die wordt aangeduid door de soort,

hoge minimum soortenrijkdom waarin de soort nog kan overleven,

voldoende regionale frequentie van voorkomen van de soort,

de soort komt voor in verschillende bostypes,

de soort kan makkelijk geïdentificeerd worden (vb.: Cyperaceae en Poaceae

worden vermeden als indicator).

Enkele bruikbare indicatorsoorten Zijn: Paris quadrifolia, Si/ene 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.

De soortenrijkdom voorspellingsmodellen met omgevingsvariabelen identificeren de potentie

van bosfragmenten of gebieden. Wanneer de werkelijke soortenrijkdom lager ligt dan de

voorspelde dan kan de soortenrijkdom nog verbeterd worden. De modellen zijn niet geschikt

voor de regelmatige opvolging van de soortenrijkdom omdat ze kleine verschillen in tijd niet

kunnen detecteren. De variabelen die gebruikt werden in de modellen zijn immers eerder

statisch. De voorspellingsmodellen kunnen aangewend worden om:

bossen te selecteren die in aanmerking komen voor herstel en bewaring van de

biodiversiteit,
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nieuwe sites te selecteren voor bos- en biodiversiteits-ontwikkeling.

De modellen geven aan dat sites waar beken doorstromen of grachten of vijvers aanwezig

zijn de soortenrijkdom ten goede komen. Dit houdt in dat door de aanleg van een aantal

vijvers of depressies op gronden die werden aangeduid voor biodiversiteitsontwikkeling, de

potenties merkelijk zullen verhoogd worden. Het behoud van grote en oude bossen is hi 1 bij

zeer belangrijk om kolonisatie van nieuwe sites met typische bosplanten toe te laten. 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 gewoon meer tijd voor de

soorten om de nieuwe sites te koloniseren.

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 het afschrapen van de bovenste horizont alvorens een nieuwe beplanting door te voeren

op vroegere landbouwgronden (peeters, et al. 1999). Hierdoor worden de kolonisatie

mogelijkheden vergroot.

Soortenrijkdom voorspellen via uitsluitend GIS variabelen is minder accuraat, maar zeer

eenvoudig in uitvoering. 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 v or bosuitbreiding en

biodiversiteitontwikkeling kunnen worden aangeduid. Uitgebreide veldstudies moeten steeds

de voorspellingsmodellen toetsen aan de werkelijkheid. In niet-alluviale bossen moet een

voorspelling gestaafd worden met meer observaties en veldgegevens dan in alluviale bossen.

Op nationale schaal zijn meerdere voorspellingsmodellen vereist. Bijvoorbeeld per

fytosociologische district een model. In deze studie is de habitat diversiteit niet rechtstreeks

opgenomen in het voorspellingsmodel gebaseerd op GIS variabelen. In de toekomst kan naar

een GIS afgeleide equivalen van deze variabel gezocht worden. Er zijn geen gegevens

beschikbaar voor een GIS over kleine grachten, beken of vijvers, maar wel over de grotere en

deinformatie kan aan het GIS worden toegevoegd om de voorspelling verder te

optimaliseren.
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5. Effecten van fragmentatie op plantendiversiteit in bossen in het Brabants
plantendistrict

In het kader van dit onderzoek werd in de loop van 1999 door H. Jaquemyn, student

Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen aan de KULeuven, een

eindwerk gemaakt rond de effecten van isolatie en fragmentatie op de soortenrijkdom van

bosplanten en het verspreidingspatroon van individuele soorten in Brabant. Voor een volledig

overzicht van de gebruikte literatuur en statistische analyses wordt verwezen naar het

eindwerk zelf. In dit hoofdstuk volgt een bespreking van de resultaten en belangrijkste

concusles.

Een van de doelstellingen van dit onderzoek was om inzicht te brengen in de effecten van

isolatie en fragmentatie op de soortenrijkdom van bossen. Bij het onderzoeken van deze

effecten komen echter een aantal problemen naar voor.

1. Veel onderzoek rond isolatie is gebaseerd op kolonisatie- en extinctieprocessen. Extinctie

is echter moeilijk vast te stellen en vergt onderzoek over verschillende jaren heen. Dit was

zeker in het kader van dit project niet mogelijk. Gelukkig is de kans dat soorten op korte

termijn uitsterven, eens zij zich gevestigd hebben, voor bosplanten eerder klein, aangezien

bosplanten over het algemeen langlevende soorten zijn, die ook in kleine fragmenten niet snel

uitsterven (Grashof-Bokdam 1997, Honnay et al. 1998)

2. Daarnaast is het zo dat vandaag de dag in het bijzonder in Vlaanderen, landschappen

gekenmerkt worden door een uitgesproken mozaïkstructuur met sterk versnipperde

landschapselementen met elk hun eigen eigenschappen. In de beschrijving van de

studiegebieden is reeds aangetoond hoe het landschap historisch geëvolueerd is. Het

voortdurend wijzigen van grootte en isolatie van de verschillende fragmenten in functie van

de tijd, brengt met zich mee dat het zeer moeilijk is om isolatieparameters te bepalen. Naast

het actueel geografisch verspreidingspatroon van de bossen hebben historische

landschapsconfiguraties immers een niet te verwaarlozen rol hebben in de huidige

soortenrijkdom. Anderzijds is het zo dat voor isolatiematen gebaseerd op historische

landschapssituaties geen vegetatie- of soortspecifieke informatie in rekening kan gebracht

worden.
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3. Een laatste moeilijkheid bij het onderzoek naar effecten van isolatie is het definiëren van

geschikte habitats. Op vegetatietype niveau kan een onderscheid gemaakt worden in grote

fysische eenheden, bijvoorbeeld alluviale versus niet-alluviale bossen. Daarnaast zal binnen

gelijke habitats vermoedelijk ook nog rekening moeten gehouden worden met

habitatkwaliteit. Men kan dan ook niet langer spreken over random kolonisatieproces:i n

vermits deterministische factoren in grote mate kolonisatie bepalen.

5.1. Effecten van isolatie op de soortenrijkdom van zeer recente bossen

Omwille van de hierboven genoemde problemen zijn in eerste instantie de effecten van

isolatie op soortenrijkdom in recente bossen onderzocht. Op basis van de leeftijdsdistributie

van de bosfragmenten en de landgebruiksevolutie werd gekozen om bossen ontstaan na 1956

als recente bossen te definiëren. In totaal waren 84 jonge bosfragmenten in het studiegebied

weerhouden. Deze fragmenten hebben in totaal een oppervlakte van 57 ha (i.e. 20.6 % van

het t ale bosareaal in het bestudeerde gebied).

De gemiddelde grootte van de recente fragmenten bedraagt 0.68 ha, wat zeer klein is. Dit is

mogelijks een verklaring waarom de soortenrijkdom niet gecorreleerd is met de oppervlakte.

Uit de literatuur blijkt dat onder een bepaalde drempelwaarde geen soorts-oppervlakte relatie

vastgesteld wordt. Peterken & Game (1984) vonden dat voor geïsoleerde jonge bossen een

toename van het aantal soorten met toenemde oppervlakte slech belangrijk wordt voor

bossen met een oppervlakte van 5 ha of meer. Dit bevestigd onze waarnemingen in die zin

dat het grootste bestudeerde bosfragment slechts 3.9 ha groot is.

Andere onderzoekers (Dzwonlco & Loster 1988) vestigen de aandacht op het feit dat soorts

oppervlakte relaties te wijten zijn aan habitatdiversiteit. Grotere bossen hebben vaak een

grotere verscheidenheid aan habitats en daarom vaak ook een hogere soortenrijkdom. Deze

conclusie is gebaseerd op het feit dat ze enkel voor heterogene bossen een soorts-oppervlakte

relatie vonden. Aangezien in ons studiegebied de recente bossen meestal ontstonden op

vo alige akkers en weilanden zou op basis van de resultaten van Dzwonko en Loster

(1988) eveneens geen soorts-oppervlakte relatie verwacht worden.
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Zowel concentrische als lineaire isolatiematen werden voor elk recent bosfragment berekend.

Connectiviteit is een maat voor de hoeveelheid diasporen en werd gedefinieerd als de

oppervlakte oud bos binnen een buffer van respectievelijk 100 (AIOO), 500 (A500) en 1000

m (AlOOO) (Grashof-Bokdam 1997). Lineaire isolatiematen zijn afstand tot het

dichtstbijzijnde ouder bosfragment (xl), de gemiddelde afstand tot de 5 dichtst bijzijnde

oudere bossen binnen een straal van 1000 m (x2) en de gemiddelde afstand tot alle oudere

bossen binnen een straal van 1000 m (x3). Voor een overzicht van de gemiddelde waarde,

standard deviatie en frequentiedistributie van de respectievelijke isolatiematen wordt

verwezen naar figuur 5. 1.
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Figuur 5.1. Histogrammen en box-whisker plots voor de isolatiematen van

alluviale en niet-alluviale bosfragmenten.

Tabel 5.1 en 5.2 geven een eerste indicatie van relaties tussen soortenrijkdom van recente

bosfragmenten en de 6 berekende isolatiematen. Vooraf werd een opdeling gemaakt in

alluviale en niet alluviale bosfragmenten op basis van de eerder vermelde TWINSPAN

opsplitsing.

Voor de recente alluviale fragmenten is isolatie duidelijk belangrijk voor de totale

soortenrijkdom. Alle isolatiematen zijn significant gecorreleerd met soortenrijkdom. De 3

concéntrische isolatiematen zijn positief gecorreleerd wat logisch is aangezien een grotere

oppervlakte ouder bos een hoger aantal potentiële koloniserende soorten zal bevatten, wat op

zijn beurt met een hogere soortenrijkdom in verband zal staan. De 3 lineaire isolatiematen

zijn negatief met soortenrijkdom gecorreleerd. Een grotere afstand tussen recente en oudere

bossen zal minder soorten in het recente bossen tot gevolg hebben. Alle isolatiematen zijn

zeer significant wat toch wel wijst op het belang van isolatie voor de kolonisatie van recent

aangelegde bosfragmenten.

Tabel 5.1. Verband tussen isolaliematen en soortenrijkdom voor alluviale bosfragmenten

(Spearman rang correlatie coejJicient) (n=60).

Concentrische isolatiematen Lineaire isolatiematen

AIOO 0.360** xl -0.422**

A500 0.503*** x2 -0.481***

AIOOO O. 28·· x3 -0.309*

ns: niet significant; *: 0.01 < P < 0.05; **: 0.001 < P < 0.01; *** P < 0.001
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Voor de recente niet alluviale bosfragmenten is de invloed van isolatie op soortenrijkd

veel minder duidelijk. Om één of andere reden is dit bostype op het eerste zicht veel minder

of veel meer isolatiegevoelig. Ook zijn het vooral concentrische isolatiematen waarmee

significante correlaties worden gevonden. Een concentrische isolatiemaat is echter niet

eenduidig te interpreteren. Het feit dat het aantal soorten toeneemt als de hoeveelheid

omringend oud 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

jonge bos gekoloniseerd wordt. Wanneer de oppervlakte omringend bos echter toeneemt dan

zal de afstand tussen het recent bosfragment en de omringende oudere fragmenten afnemen.

Hierdoor kan men zich de vraag stellen of de positieve relatie tussen oppervlakte omliggende

bos en soortenrijkdom in het recent bos, te wijten is aan een oppervlakte-effect dan wel aan

een afstandseffect. Voor niet-alluviale bosfragmenten lijkt het dat soortenrijkdom eerder

gerelateerd is met het aantal en de grootte van de potentiële populaties, dan met de afstaad,

aangezien geen significante relaties met de lineaire isolatiematen gevonden worden.

Tabel 5.2. Verband tussen isolatiematen en soortenrijkdom voor niet-alluviale bosfragmenten

(Spearman rang correlatie COi!fficii!nt) (n=23).

Concentrische isolatiematen Lineaire isolatiematen

A100 0.264 ns xl -0.211 ns

A500 0.718 ** x2 -0.392 ns

AIOOO 0.496 * x3 -0.241 ns

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

Binnen de buffers werd vervolgens het aantal gemeenschappelijke soorten berekend tussen

het recent bosfragment en de oudere bosfragmenten binnen de buffer. Tabel 5.3 geeft een

overzicht van het gemiddeld aantal gemeenschapelijke soorten voor alle recente

bosfragmenten en hun respectievelijke buffers van 100, 500 en 1000 m. Het aantal

gemeenschappelijke soorten is uitgedrukt als het percentage gemeenschappelijke soorten ten

opzichte van het aantal soorten in het recent bosfragment.
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Tabel S.3. Gemiddeld aantal gemeenschappelijke soorten tussen recente bosfragmenten en omliggende

bosfragmenten (% van het aantal soorten in hetjonge bosfragment).

oud bos (1)

oud bos (2)

elk bos (1)

elk bos (2)

JOOOm 500m

90,63 72,09

91,72 89,05

97,63 93,59

97,63 93,59

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

lOOm

47,65

80,05

74,56

83,51

I oud bos: oudere bosfragmenten (> 56jaar) in de buffers meegerekend.

elk bos: alle bosfragmenten in de buffèrs meegerekend.

De resultaten in tabel 5.3 tonen zeer duidelijk aan dat er een sterk uitgesproken verband is

tussen de soorten in de recente bosfragmenten en de omringende oudere bossen. Wanneer ale

omliggende bossen in een straal van 500 m in rekening worden gebracht kan zelfs gesteld

worden dat bijna alle soorten uit de omliggende bossen afkomstig kunnen zijn (94 %) en dit

loopt zelfs nog op binnen een straal van 1000 m (97 %). Binnen een beperkte straal van 100

m kan een potentiële kolonisatiebron gevonden worden voor 84 % van de soorten

aangetroffen in de recente bosfragmenten. Rekening houdend met het feit dat de gemiddelde

soortenrijkdom in de recente bosfragmenten slechts 13 soorten bedraagt, komen gemiddeld

minder dan twee soorten per fragment uit bossen verder gelegen dan 100 m.

Om na te gaan of de eerder bekomen resultaten wel degelijk versch llen van de resultaten die

bekomen zouden worden door random buffers aan jonge bossen toe te kennen, werd een

randomizatie test uitgevoerd. Hiervoor werd het gemiddeld aantal gemeenschappelijke

soorten berekend zoals eerder beschreven maar aan elk recent bos werd een willekeurige

buffer van een ander recent bos wordt toegekend. Dit werd 4999 keer herhaald voor de

respectievelijke buffers van 100, 500 en 1000 m. In tabel 5.4 zijn de minimum, maximum,

gemiddelde en standard deviatie weergegeven alsook de geobserveerde waarde. Figuur 5.2

geeft de frequentieverdeling van de berekende waarden weer. De geobserveerde waarde is

duidelijk verschillend van de gerandomiseerde waarde, want het geobserveerde gemiddelde

va de gemeenschappelijke soorten ligt duidelijk boven de 4999 gerandomiseerde waarden.
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Tabel 5.4. Minimum, gemiddelde en maximum van de gerandomiseerde waarden en het verschil tu8sen

gemiddelde gerandomiseerde waarde en geobserveerde waarde (n = 4999 permutaties).

Gerandomiseerde waarden GeobselVeerde waarde Verschil

Min. Gem. Max. St. Oev.

BuflOOO 83.76 86.86 89.90 0.89 90.63 3.77

Buf500 61.02 65.16 68.95 1.14 72.09 6.93

BuflOO 34.01 38.39 42.27 1.18 47.65 9.26

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.

35 37 39 41 43 45 47

Buf100

o
80 62 64 66 68 70 72

BufSOO

GeobseMIerde

_arde

47.85

400

800

800

400

o

o
83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

Buf1000

SOO

1000

Figuur 5.2. Computer gegenereerde verdelingen van gemiddelden van het gemeenschappelijk aantal soorten

tussen jong bos en omringende buffers, gebaseerd op random combinaties van recent bos en buffers,

vergeleken met het geobserveerde gemiddelde (n = 4999 randomizaties).
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Tabel 5.5. Frequentie van de soorten die in jonge bosfragmenten, maar niet in omliggen~

oude bosfragmenten binnen een buffer van 1000 m voorkomen.

Specia Aantal Verbreidingsmechanisme Zaadbanktype

IAJuga reptans 2 Mynnecochoor Langlevend

IAlliaria petiolata 6 Niet gespecifieerd Geen

Bryonia dioica 3 Niet gespecifieerd Niet gespecifieern

Calamagrostis epigeios 3 Niet gespecifi d Geen

Campanula trachelium 1 Anemochoor Langlevend

Cart/amine flexuosa 2 Anemochoor Kortlevend

Chaerophyllum temulum 1 Anemochoor Kortlevend

Cirsium oleraceum 7 Anemochoor Geen

Cruciata laevipes 1 Niet gespecifieerd Geen

Deschampsia cespitosa 1 Anemochoor Geen

Deschampsia flexuosa 1 Epizoöchoor Geen

Dryopterisjilix-mas 2 Anemochoor Kortlevend

Epipactis helleborine 4 Anemochoor ?

Evonymus europaeus 4 Endozoöchoor + ornitochoor Niet gespecifieerd

Frangula alnus 1 Endozoöchoor + ornitochoor Langlevend

Hieracium umbellatum 1 Anemochoor Kortlevend

Humulus lupulus 1 Anemochoor Geen

Hypericum dubium/H maculatum 6 Anemochoor Langlevend

Hypericum quadrangulum 3 Anemochoor Geen

llex aquifolium 1 Endozoöchoor + ornitochoor Geen

Lapsana communis 4 Niet gespecifieerd Langlevend

Listera ovata 1 Epizoöchoor ?

iMoehringia trinervia 1 Mynnecochoor Kortlevend

Potentilla sterilis 1 Niet gespecifieerd Langlevend

Primula elatior 2 Autochoor + barochoor Geen

Prunus spinosa 2 Endozoöchoor + ornitochoor Geen

Pteridium aquilinum 1 Anemochoor Kortlevend

Rubus caesius 2 Endozoöchoor + ornitochoor Langlevend

Cytisus scoparius 3 Niet gespecifieerd Langlevend

Scirpus sylvaticus 8 Hydrochoor Niet gespecifieerd

Sedum telephium 1 Anemochoor Geen

Senecio sylvaticuslS. viscosus 1 Anemochoor Langlevend

Iitachys sylvatica 1 Endozoöchoor + ornitochoor Geen

Torilis japonica 3 Epizoöchoor Niet gespecifieerd

Viola riviniana 1 Autochoor + barochoor Geen
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Uit voorgaande analyse is duidelijk dat de soortensamenstelling in de recente bosfragmenten

geen random sample is uit de in het studiegebied aanwezige soorten. Dit impliceert dat de

landschapsconfiguratie, dit is de ruimtelijke ordening van de verschillende bosfragmenten

over het landschap en hun respectievelijke soortensamenstelling een sterke invloed heeft op

de kolonisatie van recente bosfragmenten en de resulterende soortensamenstelling.

Soorten die voorkomen in recente bosfragmenten, maar niet in de oudere bosfragmenten

binnen een straal van 1000 m rond het respectievelijke recent bosfragment worden

weergegeven in tabel 5.5.

Vaak wordt in literatuur beperkte verbreidingscapaciteiten als de oorzaak voor gelimiteerde

kolonisatie gegeven. Daarom worden in tabel 5.5 de soorten weergegeven die in de recente

bosfragmenten voorkwamen, maar niet in de omliggende oudere bosfragmenten binnen een

straal van 1000 m. 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 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. Hierbij moet wel in acht genomen worden dat deze

verbreidingsmechanismen niet volledig zijn en dat bepaalde soorten door meerdere en soms

occassionele omstandigheden verbreid worden. De meeste soorten beschikken dus over een

verbreidingsmechanisme dat grote afstanden zou kunnen overbruggen.

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 zouden

overleefd hebben.

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
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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 zij het sporadisch toch 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 steeds 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

Een sluitende uitspraak over het al dan niet afkomstig zijn van een bronpopulatie verder dan

1000 m is dus vrijwel onmogelijk. Wel staat vast dat voor de grote meerderheid (97 % van de

soorten) bronpopulaties kunnen aangetroffen worden binnen de 1000 m en zelfs in de meeste

gevallen binnen de 100 m.

Besluit

Oppervlakte heeft geen significante betekenis voor de soortenrijkdom van relatief sterk

verspreid liggende recente bosfragmenten op voormalige landbouwgronden met een lage

habitatdiversiteit en een oppervlakte kleiner dan 3.9 ha.

Soortenrijkdom van recente alluviale bosfragmenten blijkt daarentegen wel sterk beïnvloed te

worden door isolatie. Zowel de oppervlakte oudere bosfragmenten rond de recente

bosfragmenten als de afstand tussen recente en oudere bosfragmenten is significant

gecorreleerd met de soortenrijkdom.

Voor recente niet-alluviale bosfragmenten is het belang van isolatie om de één of andere

reden niet zo overtuigend. Enkel de oppervlakte oudere bosfragmenten heeft een significant

v and. Mogelijks is voor deze soorten niet de afstand, maar wel de hoeveelheid diasporen

de beperkende factor.
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De meeste soorten die in recente bosfragmenten werden aangetroffen zijn potentieel

afkomstig van omliggende oudere bosfragmenten binnen een straal van 1000 m. Het grootste

deel van de soorten is zelfs potentieel afkomstig van bosfragmenten binnen de 100 m rond

het recent bosfragment. Dit wordt bevestigd doordat recente bosfragmenten grenzend aan

oudere bosfragmenten significant soortenrijker zijn.

5.2. Effecten van habitatkwaliteit en isolatie op de kolonisatieprocessen van individuele

bosplantensoorten in zeer recente bossen.

Verschillende auteurs hebben in het verleden de aandacht gevestigd op het belang van

habitat(kwaliteit) en verbreidingscapaciteit bij kolonisatieprocessen van individuele soorten

(Peterken en Game 1981, Grashof-Bokdam 1997, Honnay et al. 1999). Dit impliceert dat bij

de studie van kolonisatieprocessen rekenschap moet gegeven worden aan de specifieke eisen

van de soort.

In deze studie is de geschiktheid van de recente fragmenten voor elke individuele soort

eenduidig gedefinieerd aan de hand van een habitatruimtemodel. Dit habitatruimtemodel is

gebaseerd op de fytosociologische en autoecologische informatie. Voor de fytosociologische

karakterisatie van de bosfragmenten is gebruik gemaakt van de resultaten bekomen in de

clustering van de vegetatiegegevens (TWINSPAN). Per soort werd een x2-test uitgevoerd

tussen de twee belangrijkste bostypes. Aan de hand van de bekomen significanties werden de

soorten opgedeeld in alluviale, niet-alluviale en indifferente soorten. Alluviale soorten komen

per definitie niet voor in niet-alluviale bosfragmenten en omgekeerd. Indifferente soorten zijn

niet fytosociologisch beperkt.

Voor autoecologische informatie werd gebruik gemaakt van Ellenbergwaarden voor licht,

bodemvocht, pH en nutriëntenstatus (Ellenberg et al. 1991). Voor elk bosfragment werd de

range bepaald tussen minimum en maximum van deze vier habitatkarakteristieken op basis

van de voorkomende planten.

Vervolgens wordt voor elke soort het potentieel geschikt zijn van een fragment bepaald door

na te gaan of zijn indicatorwaarden binnen hoger vermeld hypervolume vallen en of het

bostype overeenstemt met het alluviaal of niet-alluviaal karakter van de soort. Een
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bosftagmelit wordt potentieel geschikt genoemd voor een bepaalde soort wanneer het aantal

restricties voor die soort kleiner is dan ofgelijk aan één.

Vervolgens zijn verschillende isolatiematen op soortsniveau berekend tussen potentieel

geschikte recente fragmenten (doelfragmenten) en actueel bezette oudere bosfragmenten

(bronfragmenten). Voor elke soort en voor elk recent bosfragment wordt de kortste af1 nd

tot een omliggend ouder bosfragment waarin de soort voorkomt (xl), het gemiddelde van de

afstanden tot de 5 dichtstbij gelegen oudere bosfragmenten waarin de soorft voorkomt binnen

een straal van 1000 m (x2) en het gemiddelde van de afstanden tot alle omliggende oudere

bosfragmenten waarin de soort voorkomt binnen een straal van duizend meter (x3), berekend.

Tevens wordt de oppervlakte van de omliggende bosfragmenten binnen de verschillende

buffers (respectievelijk AIOO, A500 en A1000) waarin de soort voorkomt voor elke soort en

voor elk recent bosfragment opgeteld en wordt het potentieel voorkomen van de soort in het

recente bosfragment nader bepaald.

Per soort is nagegaan of aan- en afwezigheid in recente bosfragmenten gecorreleerd was met

het meer of minder geïsoleerd zijn van de fragmenten. Deze analyse werd uitgevoerd voor

alle soorten die meer dan 10 keer voorkwamen in de onderzochte bosfragmenten.

Significantie werd bepaald met een Mann-Whitney U test (Siegel en Castellan 1988) (Tabel

5.6).

Het voorkomen van de meeste soorten in recente bosfragmenten s niet afhankelijk van de

oppervlakte. Partiële correlaties met correctie voor oppervlakte is dan ook niet uitgevoerd.

Een mogelijke verklaring is dat de oppervlakte van recente bosfragmenten weinig varieert en

dat ze allen zeer klein zijn.

Isolatie daarentegen is voor heel wat soorten wel significant gerelateerd met individuele verspreidingspatronen.

Opvallend is het grote aantal echte bosplanten (77 %) (sensu Tack et af. 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. In de plantengroep die verbreid worden
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Tabel 5.6. Relaties tussen verspreidingspatronen van individuele soorten en de verschil/ende

isolatieparameters. (significanties volgens Mann-Whitney U test)

Species /solatieparameters
A Al000 A500 Al00 xl x2 x3

nemochoor
(e) Athyriumfllix-femina $ -0.10 -1.70 -2.97 ** -3.01 ** -3.62 ** -2.70 ** -2.82 **
(z) Chaerophy//um 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) Dryopterisfl/ix-mas -2.64 ** -1.32 2.97 ** -1.49 -2.78 ** -3.46 ** -3.96 **
(z) Epipactis he//eborine -2.00 * -1.18 -0.30 -1.49 -0.07 -0.23 -0.51
(I) 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 *

utoehoor +barochoor
(e) Primula elatior $ -0.82 -1.99 * -2.70 ** -3.33 ** -3.43 ** -3.27 ** -2.15 *
EndozoiJehoor + ornitoehoor
(e) Adoxa moschate//ina $ -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 avel/ana $ -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
(I) Hedera helix -0.66 -4.28 ** -4.33 ** -3.80 .. -3.81 ** -3.17 ** -2.27 *
(I) Lonicera peric/ymenum $ -0.62 -2.87 ** -3.24 ** -2.20 ** -2.39 * -2.00 * -0.44
(e) Polygonatum multif/orum $ -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) Rubusfruticosus col/. -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 sy/vatica -0.45 -2.56 * -2.42 * -0.01 -1.47 -2.44 * -2.57 *
(h) Viburnum 0pu/us -0.34 -2.04 * -2.91 ** -3.14 ** -3.19** -2.46 * -2.39 *
EpizoiJehoor
(z) Geum urbanum -0.34 -3.59 .. -4.03 .. -3.32 ** -3.68 ** -3.98 ** -3.05 **
(z) Tori/is japonica -1.31 -1.35 -2.06 * -2.73 ** -2.40 * -1.19 -1.19
Mvrmeeoehoor
(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) Stel/aria holostea -1.10 -2.95 .. -2.65·* -2.53 • -2.06 • -2.23· -1.30
Niet gespeei[reerd
(z) A//iaria 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 jicaria -0.78 -1.49 -0.41 -2.10 * -0.27 -1.05 -0.06

$ Oud-bosplanten naar Hermy 1994 en Honnay et al. (1998).

e: echte bosplant; z: zoom- en kapvlakteplant en h: houtachtige planten en lianen (I'ack et al. 1993)

ns: niet significant; *: 0.01 < P < 0.05; **: 0.001 < P < 0.01; .*. P < 0.001
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door mieren (myrmecochoren) zitten wel opvallend veel door isolatie gelimiteerde soorten,

enkel Ajuga reptans vormt een uitzondering.

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 isolatieeffect boven de 900 m vastgesteld, terwijl soorten als Anemone nemoro. a

waarschijnlijk reeds effecten van isolatie ondervindt voo afstanden in de grootte orde van

lOOm.

Vervolgens is voor elke soort met de respectievelijke isolatiematen een logistische regressie

uitgevoerd. De resultaten hiervan laten toe om de isolatiegevoeligheid verder te kwantificeren

(Tabel 5.7). In figuur 5.3 zijn de resultaten grafisch voorgesteld.

Op basis van de logistische regressies kan voorspeld worden wat de kans is dat een recent

bosfragment gekoloniseerd zal worden door een bepaalde plantensoort in functie van de

respedtievelijke isolatiematen. Hierbij dient evenwel rekening gehouden te worden met de

periode waarover kolonisatie kan plaatsgevonden hebben. In dit onderzoek zijn de recente

bosfragmenten maximaal 42 jaar oud waardoor dit tevens de periode is waarvoor de bekomen

resultaten relevant zijn. Het is logisch dat een langere kolonisatieperiode hogere

kolonisatiekansen zou 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 bosfragment wordt aangetroffen als de afstand tot een bezet ouder

bosfragmenten (xl) toeneemt van 0 naar 1000 m. Van deze soorten zijn er 11 die behoren tot

de ecologische groep van de echte bosplanten (sensu Tack et al. 1993). Dit is 86 % van het

totaal aantal echte bosplanten die hier onderzocht zijn.

De gevoeligheid voor isolatie is het meest uitgesproken voor oud-bosplanten (Hermy 1994 ;

Honnay et al. 1998). Zo is de kans dat soorten zoals Adoxa moschatellina, Anemone

ne11llJrosa, Athyrium filix-femina, Polygonatum multiflorum en Lamium galeobdolon in een

jong bosfragment worden aangetroffen, bijna onbestaand (0) als de afstand tot het dichtstbij

gelegen bezet ouder bos (x1) van de grootte orde van 100 mis.
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Tabe/ 5.7. Maximum /il«!lihood estimator (bIJen significantie afgeleid met logistische regressies (Hoamsr l!If

Lemeshow 1989) tussen de verschillende isolatieparameters en de soorten die meer dan tien l«!er voorkomen in

de recente bosfragmenten.

;
Species Isolatieparameter

xl x2 AI00 ASOO AI000 j

IAnemochoor

~iAthyriumfllix-femina $ -0,0140 *** -0,0042 *** 1,1043 *** 0,0979 * - OS

Chaerophyl/um temu/um - os - os - os - os - OS i
Cirsium o/eraceum -0.0032 ** -0.0041 ** - OS - OS 0.0667 *
Deschampsia cespitosa $ - ns - ns - os - os - OS

;,
Dryopteris fllix-mas -0,0026 ** -0,0037 *** - OS 0,1548 * - OS

Epipactis hel/eborine - os - OS - OS - OS - OS

iHumu/us /upu/us - os - os 1,5325 *** 0,2122 *** 0,1013 ***
Hypericum dubium - os - OS - os - os - OS

'~Poa nemoralis $ -0.0088 *** -0.0079 *** 1.5282 *** 0.1876 *** 0.0979 *.*
Scrophu/aria nodosa -0,0029 ** -0,0021 *

;-
os - os - OS

lAutochoor + barochoor
Primula e/atior $ -0,0055 *** -0,0051 *** 1,0030 ** 0,0897 * 0,0504 * ,?Endozoochoor + ornitochoor
iAdoxa moschatellina $ -0,0162 *** -0,0046 *** 1,1705 ** 0,1164 ** 0,0668 **
iArum macu/atum $ -0,0039 * -0,0051 ** 0,7685 *** 0,1416 *** 0,0700 ***
Cornus sanguinea $ - os - os 0,9347 * 0,0873 os 0,0541 *
Cory/us ave//ana $ - os - os 0,6387 * 0,0969 * 0,0576 *.
Crataegus monogyna - ns - ns - ns - os - OS

Frangu/a a/nus - ns - os - os - os - OS

Hedera helix -0,0034 *** -0,0033 *** 1,3247 *** 0,1549 *** 0,0819 ••*
Lonicera periclymenum $ -0,0070 ** -0,0047 ** 0,8617 * 0,1454 ** 0,0578 *
Po/ygonatum multifJorum $ -0,0074 ** -0,0051 ** 1,0161 ** 0,0743 ** 0,1374 **
Prunus spinosa - ns - ns - OS - OS - OS

Ribes rubrum - ns - ns - os - ns - OS
,.

Rubusfruticosus col/. -0,0025 ** -0,0038 *** 1,1779 * 0,2736 *** 0,0957 **
Rubus idaeus -0,0171 *** -0,0057 *** 1,2048 ** 0,2024 ** 0,0845 **
Sambucus nigra - ns - ns - os - OS - os
Stachys sylvatica -0,0016 * -0,0024 ** - ns - OS - os
Viburnum opu/us -0,0036 *** -0,0029 ** - ns - ns - OS
Epizoochoor
Geum urbanum -0,0049 *** -0,0047 *** 0,8515 * 0,0667 .* 0,1229 **
Torilis japonica -0,0024 * - ns - OS - OS - os
Myrmecochoor
iAjuga reptans - ns - ns - ns 0,1102 * - OS

iAnemone nemorosa $ -0,0164 *** -0,0135 *** 1,7422 **. 0,2264 *** 0,1487 ***
Lamium ga/eobd%n $ -0,0075 *** -0,0077 *** 1,1698 ** 0,1951 *** 0,1220 ***
Moehringia frinervia - ns -0.0038 * 1.1148 ** 0.1135 * 0.0770 **
Stel/aria h%stea -0,0017 * -0,0020 * 0,8439 * 0,0862 * 0,0588 *
]vietgespecifieerd
Alliaria petio/ata ? ? ? ? ? ?
Lapsana communis - ns - OS - OS - OS - OS

Vegetatief
Ranuncu/usjicaria - os - OS - ns - OS - OS

$ Oud-bosp/anten naar Honnay et al. (1998) en Hermy (1994).

ns niet significant: *0.05 ~P > 0.01. ** 0.01 ~P > 0.001. *** P 50.001.
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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 (AIDO) voorkomt, is de kans dat Adoxa

mosschate//ina, Anemone nemorosa, Polygonatum multiflorum en Lamium galeobdolon

worden aangetroffen eveneens quasi onbestaand, wat bevestigd dat voor deze soorten

afstanden van 100 m doorheen agrarisch gebied en binnen een tijdspanne van 42 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

afstandsgelimiteerd. Dit werd in het verleden reeds vaak aangetoond en kan hier bevestigd

worden. Voor de groep van de endozoächoren en omitochoren 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 enkel houtachtige soorten waarvan de

zaden in bessen zitten. Het gaat hier om soorten als 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 2.4).

Daarnaast verschillen ze van bessendragende kruidachtige soorten, die alle wel zeer

isolatiegevoelig zijn, door de grote hoeveelheid zaden en de ge é".kkelijkere trefkans voor

verbreiders. Twee andere houtachtige soorten, Corylus avellana en Comus 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 bezet ouder bos of de grootte van de diasporenbron. Op basis van de lijst oud

bosplanten (Hermy 1994, Honnay et al. 1998) zou vermoed worden dat deze soorten sterk

gerelateerd zijn aan oude bossen en daarom ook gevoelig zijn aan de hoeveelheid ouder bos

in de respectievelijke butlers. Bij nader toezien werd Coryllus avellana echter in 17 van de

22 gekarteerde lineaire elementen aangetroffen, zodat deze hypothese ook niet bevredigend

i$ Tenslotte is binnen de groep van windverbreiders de meeste variatie aanwezig, maar is de

verklaring het verst te zoeken. Meer informatie over soortspecifieke verbreiding en het
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respectievelijke gedrag van de vectoren is absoluut noodzakelijk om de relaties causaal te

verklaren.

Figuur 5.3. Kolonisatie1a:Insen voor de respectievelijke soorten in functie van de afstand tot het dichtst bijzijnde
bezet ouder bosfragment (xl) en de oppervlakte bezette oudere bosfragmenten binnen een straal van 500 m

(A 500)
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TabeI5.8. Verschil/en in kans dat de soort voorkomt in recente bosjragmenten aangrenzend aan en gel'soleerd

van ouder bos. Parameters afgeleid uil logistische regressie op basis van 2 x 2 kruistabel/en (Hosmer en

Lemeshow 1989).

3,36

5,44

5,19

2,98

4,50

8,53

8,07

6,75

4,37
15,20
6,80
6,30

8,65

5,88
19,95

15,18

1,69 **
os

2,72 .*.
os
os

1,09 •
os
os

l,S ••
OS

1,65 *
ns
ns

1,77 *.
2,99 ***

ns
ns

1,21 •

1,48 •
2,72 *••
1,92··
1,84··

os

2,11 .*

ns

os

bI

2,09··
ns

2,16···
OS

ns
ns
ns
os

1,91··
OS

"ellUJChoor
thyrium filix-femina $

Chaerophyllum temulum
Cirsium oleraceum
Deschampsia cespitosa $

ryopteris jilix-mos
Epipactis hel/eborine
Humulus lupulus
Hypericum dubium
Lapsana communis
Poa nemoralis $
Scrophularia nodosa

"toehoor +barochoor
Primula elatior $

E"dozelJehoor +ornitochoor
dom moschate/lina $
rum maculatum $

Cornus sanguinea $
orylus avel/ona $

Crataegus monogyna
Frongula alnus

ederahelix
Lonicera pericJymenum $
Polygonatum multiflorum $
Prunus spinosa

ibesrubrum
ubusfruticosus coll.
ubusidaeus

Sambucus nigra
Stachys sy/vatica
Viburnum opulus
Epir.olJchoor
Geum urbonum
Torilisjaponica

vrmecochoor
Ijuga reptons
nemone nemorosa $

Lamium galeobolon $
oehringia trinervia

Stel/aria holostea
N'U!t gespecifU!e1'd

/liaria petiolaJa
Vegetatief

anunculusjicaria

$ Oud-bosplanten naar Hermy (1994) en Honnay et al. (1998).

ns niet significant; • 0.05:?P > 0.01. ··0.01 :?P > 0.001, **. P 50.001.
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Tenslotte is in een laatste analyse nagegaan of er een verschil kon vastgesteld worden tu

geïsoleerd liggende recente bosfragmenten en recente bosfragmenten grenzend aan ouder

bos. Voor 16 soorten werd een significant verschil vastgesteld. 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 bosfragment grenst aan een ouder bos. Dit lijkt 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 uitzonderlijk migratie plaatsvindt doorheen of over

habitats andere dan boshabitat.

Voor soorten die er niet in geslaagd zijn 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

pi/ulifera, Maianthemum bifolium, Blechnum spicant, Digitalis purpurea, Luzula pi/osa en

Luzula multiflora. Voor deze soorten werd de geschiktheid van het recent bosfragment

nagegaan op basis van het habitatruimtemodel (Tabel 5.9).

Op basis van het habitatruimtemodel 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 maja/is, Maianthemum

bifolium, Vaccinium myrtillus en Pteridium aqui/inum er niet in slaagden om jonge

bosfragmenten op voormalig cultuurland te koloniseren. Blijkbaar hebben soorten van

drogere, voedselarmere standplaatsen meer moeilijkheden om recente bosfTagmenten te

koloniseren dan soorten van vochtige, voedselrijkere standplaatsen.
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Tabe/5.9. Geschiktheid van groeip/aatsen en k%nisaliecapacileil (Grashof-Bokdam 1997)

voor soorten met/aag k%niserend vermogen.

Species Geschiktheid Kolonisatiecapaciteit
R=O R=1

Blechnum spicant 6 4 0
Cal/una vu/garis 0 0 0
Care" pal/escens 9 26 0
Care" piiu/iféra 9 21 0
Digitalis purpurea 12 28 0
Hieracium lachena/ii 2 22 0
Hieracium /aevigalumiH. sabaudum 1 8 0
Hypericum humifusum 9 25 0
Hypericum pulchrum 2 24 0
Luzula multiflora 9 31 0
Luzula pilosa 5 17 0
lMaianthemum bifolium 7 21 0
Narcissus pseudonarcissus 10 27 0
Scirpus setaceus 0 9 0
Vaccinium myrlil/us 7 4 0
Oxalis acetosel/a 1 13 3,86
Teucrium scorodonia 6 5 9,08
Holcus mollis 7 4 9,71
Pteridium aqui/inum 9 21 16,69
Cytisus scoparius 6 13 23,05

R : aantal beperkingen op basis van het habitalruimtemodel voor wat betreft geschiktheid

op basis van Ellenbergwaarden.

Kolonisatiecapacileil = oppervlakte recent bos bezet door een soort t.o. v. totale oppervlakte recent bos (%)

totale oppervlakte oudere bosfragmenten

Besluit

Echte bosplanten (sensu Tack et al. 1993) en in het bijzonder oud-bosplanten (sensu Hermy

1994, Honnay et al. 1998) verbreiden zich minder efficiënt in een gefragmenteerd landschap

dan zoom- en kapvlakte planten en houtachtige soorten en lianen (sensu Tack et al. 1993).

Een eenduidige relatie tussen kolonisatiekansen en verbreidingsmechanismen kan niet

rden aangetoond. Waarschijnlijk is tussen de soorten behorende tot een bepaald

verbreidingstype een te grote variatie in andere kolonisatie determinerende factoren zoals
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hoeveelheid diasporen, verbreidende vectoren en standplaatsvereisten van de respectieve .

soort

In grote lijnen kan gesteld worden dat recente bosfragmenten bijna niet gekoloniseerd wO'rden

door niet-alluviale soorten groeiend op droge, zure en voedselarme standplaatsen. Een andere

slecht koloniserende groep zijn de oud-bosplanten en iets ruimer gezien de echte bosplanten.

Deze zijn sterk afstand gelimiteerd. Dit blijkt uit het grote verschil in kolonisatiekans voor

soorten in aan oud bos grenzende fragmenten en geïsoleerde recente fragmenten.

Voor oud-bosplanten en echte bosplanten lijken afstanden in de grootte orde van 100 m

doorheen een agrarisch landschap reeds sterk limiterend te zijn voor een efficiënte

verbreiding. De kans dat een recent bos gekoloniseerd wordt dat verder dan 1000 m van de

dichtst bij zijnde populatie ligt is voor bijna alle soorten zeer laag.
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Bijlage 1. Lijst van de gel"nventariseerde plantensoorten

Wetenschappelijke naam
(Lambinon et al. 1998)
Adoxa moschatellina
Agrimonia eupatoria
Agrimonia repens
Ajuga reptans
Alliaria petiolata
Alltum ursmum
Anemone nemorosa
Arum maculatum
Athyrium fllix-femina
Blechnum spicant
Brachypodium sylvaticum
Bryonia dioica
Calamagrostis canescens
Calamagrostis epigeios
Callltriche spp.
Calluna vulgaris
Caltha palustris
Campanula tracheltum
Cardamine amara
Cardamme flexuosa
Carex acuta
Carex acutiform/s
Carex demissa
Carex d/vulsa
Carex elongata
Carex pallescens
Carex pendula
Carex pilulifera
Carex remota
Carex spicata
Carex strigosa
Carex sylvatica
Centaurium erythraea
Ceratocapnos claviculata
Chaerophyllum temulum
Chrysosplenium alternifolium
Chrysosplenium oppositifolium
Clrcaea lutetiana
Cirsium oleraceum
Clematis vitalba
Colch/cum autumnale
Convallana majalis
Cornus sanguinea
Corydalts solida
Corylus avellana
Cra/aegus laevigata
Crataegus monogyna
Crep/s paludosa
Cruc/aca laevipes
Cytisus scoparius
Dacrylorhiza fûchsii
Deschampsia cespitosa
Deschampsia flexuosa
Digitalis purpurea
Dipsacus pilosus
Dryopteris afJinis
Dryopteris carthusiana
Dryopteris dilatata
Dryopteris fllix-mas
Elymus caninus
Epilobium angustifolium
Epilobium montanum
Epipactis helleborine
Equlsetum fluviatile
Equisetum sylvaticum
Equisetum telmateia
Euonymus europaeus
Eupatorium cannabinum
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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
me bermzegge
Elzenzegge
Bleke zegge
Hangende zegge
Pilzegge
me zegge
Gewone bermzegge
Slanke zegge
Boszegge
Echt duizendguldenkruid
Rankende helmbloem
Dollekervel
Verspreidbladig goudveil
Paarbladig goudveil
Groot heksenkruid
Moesdistel
Bosrank
Herfsttijloos
Lelietje-van-dalen
Rode kornoelje
Vingerhelmbloem
Hazelaar
Tweestijlige meidoorn
Eenstijlige meidoorn
Moerasstreepzaad
Kruisbladwalstro
Gewone brem
Bosorchis
Ruwesmele
Bochtige smele
Gewoon vingerhoedskruid
Kleine kaardebol
Geschubde mannetjesvaren
Smalle stekelvaren
Brede stekelvaren
Mannetjesvaren
Hondstarwegras
Wilgenroosje
Bergbasterdwederik
Brede wespenorchis
Holpijp
Bospaardestaart
Reuzenpaardestaart
Wilde kardinaalsmuts
Koninginnenkruid

Oude wetensch. naam
(De Langhe et al. 1995)

Corydalis clavicuIata

Galium cruciata
Sarothamnus scoparius

Tack el al. 1993
Tack el aL 1993
Tack el aL 1993
Tack el al. 1993
Tack el al. 1993
TackelaL 1993
Tack el al. 1993
Tack el al. 1993
Tac:kelaL 1993
TackelaL 1993
Tack et aL 1993
Tac:k el al. 1993
TacketaL 1993
Tack et al. 1993
Tacketal.I993
TacketaL 1993

Niet-bossoort
Tack et al. 1993
Tack et al. 1993
Tacketal.1993

Niet-bossoort
Niet-bossoort
Niet-bossoort

Tac:k el al. 1993
Tac:k et al. 1993
TacketaL 1993
Tack et aL 1993
TacketaL 1993
Tack et al. 1993
Tack el aL 1993
Tack el al. 1993
Tack et aL 1993
Tac:k et al. 1993
Tack et al. 1993
Tac:k el al. 1993
Tac:k el al. 1993
Tack el al. 1993
Tacketal.1993
Tacketal.1993
Tack el al. 1993
TackelaL 1993
Tac:k et al. 1993
Tacketal.1993
Tac:k et al. 1993
Tack el al. 1993
Tac:k el al. 1993
Tac:k et al. 1993
Tac:k et al. 1993
Tack et al. 1993
Tack et al. 1993
TackelaL 1993
TackelaL 1993
Tacketal.1993
Tacketal.I993
Tack el al. 1993
Tack et al. 1993
Tack et aL 1993
Tack et 01.1993
Tac:k et al. 1993
Tac:k 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

Niet·bossoort



EllpItorbta amygdololdes
FalUctI g'gMlla
FtIi,.ruJIIÜllllmar/a
F'ragarta lIfIsca
Frangulo alnus
Gagea""ea
Gageo spallractIfJ
GaÜlnllr". ntWllis
GahJops,slfir"alrll
GaUum odorola
GaU..m SfIXQltle
Geranlllm plroeum
GeIIm urbanum
Gnaplrolium sylvalicum
Hedera Irelb&
HeU.borus vtrldis
Ht~Clum IocIrenolti
H,uaclum Ü1evtgalUm
H'~ctum murorum
Htuactum sabtlJl.dum
Hierac,um spp.
H/erac,um umbeliorum
H,ppoplroe rlramnoides
Holeus mollis
Humu"'s "'pulus
Hyaclnllro,des non-scr/pla
Hyper/cum dublum
Hypertcum Irlrsurum
Hypertcum humifUsum
Hypencum maculorum
Hypencum perfororum
Hypertcum pulelrrum
Hyperltjllm letraplerum
Jlu aqJIifolium
Jmpaliens noU-langere
Jmptlltens porvtflora
KntlJl.lta arllflnsis
um,..m galeobdolon
Uplana communis
ullrrafIQ ciondeslina
Ullryrul sylvestris
Llgustrum vulgare
Ltstera OVQla
unicera periclymenum
Lomcera xylolleum
LlIZIlla campesIris
LlIZIlio mulliflora
LlIZIlio pllosa
LlIZIlio sylvalica
Lyslmaclria nemorum
Lyslmaclr/a nummular/a
Lys/maclrla vulgar/s
Lytlrrum porruia
Ma/ant#remum bifolium
Melompyrum pratense
Melica uniflora
Mercurialis perennis
Mil/um efJûsum
Moelrrlng/a trine11lia
Mol/nta caerulea
Mycelis muralis
Myncagale
Narcissus pseudonarcissus
Neottia nidus-avis
Oplr/oglossum \IIllgarum
Orclris mascula
Orclris purpuTea
Origanum vulgare
o ilhoga"'m umbellarum
Osmunda regalis
Oxalu acetoSlUa
ParlS quadrifoliO
Plryteuma nigrum
Plryltnlma sp/carurn

Amandelwolfsmelk
Reuzenzwenkgras
Moerasspirea
Bosaardbei
Sporkehout
Bosgeelster
Schedegeelster
Gewoon sneeuwklokje
Hennepnetel
Ljevevrouwebedstro
Ljggend walstro
Donkere ooievaarsbek
Geel nagelkruid
Bosdroogbloem
Klimop
Wrangwortel
Dicht havikskruid
Stijf havikskruid
Muurhavikskruid
Bosbavikskruid
Havikskruid
Schermhavikskruid
Duindoorn
Gladde witbol
Hop
Wilde hyacinth
Kantig hertshooi
Ruig hertshooi
Ljggend 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

erlong
Mannetjesorchis
Bruine orchis
Wilde marjolein
Gewone vogelmelk
Koningsvaren
Witte klaverzuring
Eenbes
Zwartblauwe rapunzel
Witte rapunzel

Asperula odorata

Hypericum quadrangulum

Peplis porlula

Taclt et al. 1993
Tack et al. 1993

iet-bossoort
Tack et al. 1993
Tack et al. 1993
Tack el 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 el al. 1393
Tack et al. 1993
Tack et al. 1993
Tack el al. 1993
Tacketal1993
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 el al. 1993
Tacketal.1993
Tack el al. 1993
Extra bossoort

Tack el al. 1993
Niet-bossoort

Tack et al. 1993
Tack el 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 el al. 1993

Niet-bossoort
Niet-bossoort
Extra bossoort

Tack el al. 1993
Tack el al. 1993
Tack el al. 1993

Niet-bossoort
Niet-bossoort

Tack el al. 1993
Tack et al. 1993
Tack et al. 1993
Tack el al. 1993
Tack et al. 1993
Tack el al. 1993
Tack et al. 1993

Niet-bossoort
Tack et al. 1993
Tacketal.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 el al. 1993
Tack et al. 1993
Tack et al. 1993
Tack et al. 1993
Tack et al. 1993
Tack el al. 1993
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Picris echioides
Picris hieracioides
Platanthera chlorantha
Poa nemoralis
Polygonatum multiflorum
Polygonum bis/orta
Polypodium vulgare
Polys/ichum aculea/um
Po/en/illo erec/a
Potentll/a sterilis
Primula ela/ior
Primula vulgaris
Prunus spinasa
Pterldium aquilinum
Pulmonaria montana
Pulmonaria ojJicinalis
Ranunculus auricomus
Ranunculus ficaria
Rhamnus cathartica
Ribes nigrum
Ribes rubrum
Ribes uva-crispa
Rosa arvensis
Rosacanina
Rosa pimpinel/ifolia
Rosa rubiginosa
Rosaspp.
Rosa lomentosa
Rubus caesius
Rubus fruticosus
Rubusidaeus
Rumex ace/osel/a
Rumex sanguineus
Sambucus mgra
Sambucus racemosa
Sanicula europaea
Saxifraga granu/ala
Scirpus setaceus
Scirpus sylvaticus
Scrophularia auricula/a
Scrophu/aria nodosa
Scu/ellaria minor
Sedum telephium
Senecio ovatus
Senecio spp.
Senecio sylvaticus
Senecio Viscosus
Serratula tinc/oria
Silene dioica
Solanum duk:amara
Solidago virgaurea
Sphagnum spp.
S/achys ojJiclnalis
S/achys sylvanca
S/el/arla a/slne
S/el/ana holos/ea
Stel/aria media
Stel/ana nemorum
SuccIsa pratensis
Tamus cammunis.
Teucrium scorodoma
Thelypteris palustrls
Torilis japonica
Ulex europaeus
Vaccimum myrtillus
Valeriana repens
Veronica montana
Viburnum lantana
Viburnum opulus
Vicia sepium
Vinca minor.
Viola odorata
Viola palustris
ViOla reichenbachiana
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Dubbelkelk
Echt bitterkNid
Bergnachtorchis
Schaduwgras
Gewone salomonszegel
Adderwortel
Eikvaren
Stijve naaldvaren
Tonnentil
Aardbeiganzerik
Slanke sleutelbloem
Stengelloze sleutelbloem
Sleedoorn
Adelaarsvaren
SmallongknJid
Gevlekt longkJUid
Gulden boterbloem
Speenkruid
Wegedoorn
Zwarte bes
Aalbes
Kruisbes
Bosroos
Hondsroos
Duinroosje
Egelantier
Roos
Viltroos
Dauwbraam
Gewone braam
Framboos
Schapezuring
Bloedzuring
Gewone vlier
Trosvlier
Heelkruid
Knolsteenbreek
Borstelbies
Bosbies
Geoord helmkruid
Knopig helmkruid
Klein glidkruid
Hemelsleutel
Schaduwkroiskruid
Kruiskruid
Boskruiskruid
Kleverig kruiskruid
Zaagblad
Dagkoekoeksbloem
Bitterzoet
Echte guldenroede
Veenmos
Betonie
Bosandoorn
Moerasmuur
Grote muur
Vogelmuur (subspp. neglecta)
Bosmuur
Blauwe knoop
Spekwortel
Valse salie
Moerasvaren
Heggendoomzaad
Gaspeldoorn
Blauwe bosbes
Echte valeriaan
Bosereprijs
Wollige sneeuwbal
Gelderse roos
Heggewikke
Kleine maagdenpalm
Maarts viooltje
Moerasviooltje
Donkersporig bosviooltje

Melandrium dioicum

Stellaria uliginosa

Stel/aria neglecta

Tuk et al. 1993
Tuk al aL 1993
Tuk et al. 1993
Tuk al aL 1993
Taclt et al. 1993
Taclt et al. 1993
Taclt et al. 1993
Tack et al. 1993

Niet-boasoort
Tacketal.1993
Tacltelal.1993
Tack el al. 1993
Tack et al. 1993
Tacltelal.1993
Tack el al. 1993
Taclt el al. 1993
Tuk el al. 1993
Tack et al. 1993
Tuk el aL 1993
Tuk al al. 1993
Tuk el al. 1993
Taclt et al. 1993
Tacltelal.1993
Tack et al. 1993
Taclt ,t al. 1993
Taclt et aL 1993

Soortengroep
Tuk et aL 1993
Tuk 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

Niet-bossoort
EXIra bossoort

Tack et al. 1993
Niet-bossoort

Tack et al. 1993
Tack et al. 1993
Tack et al. 1993
Tacketal.1993

Soortengroep
Tack et aL 1993
Tackelal.1993
Tuk et al. 1993
Tack et al. 1993
Tuk et al. 1993
Taclt et al. 1993

Niet-bossoort
Tuk et aL 1993
Tack et al. 1993
TacltetaL 1993
Tuk el al. 1993
Tuk et al. 1993
Tack et al. 1993
Tack el al. 1993
Tack et al. 1993
Tackelal 1993
Tuk el aL 1993
Tuk et al. 1993
TacltelaL 1993
Tuk et aL 1993

Niet-boasoort
Tuk el aL 1993
Taclt et aL 1993
Tack et al. 1993
Tackalal.I993
Tack el al. 1993
Tuk et al. 1993
TacltelaL 1993
Tuk el aL 1993



YiolD riV/niana
YiolDlpp.
YiICllm album
Ac.r ca"'IM'tre
Ac:upIDlanoldel.
Ac.rp_dopIDlanllS.
AUCIIlul hlppocallanum
Alnu, g"'lino,a
Alnu'lncana
AmeIDnchler IDmarclCII
BelNID penduID
BCINIDalba
Carplnul belN""
Ca,'anea ,aliva
Fag'" sylWllica
FrO%Jnul a:ceülor
Lari% decidua
Ua""lJIlwulris
Uelpl"" german;ca
Picwoabic,
Pinu,nigra
PinullJI'wulri,
Populu, canescen,
Populu, % canadens;s
Populu, tremuID
Prunus ov;um
Prunus padus
Prunul,erolina
Pyru, pyraller
QuCrCII' petraea
QuCrCIIl robur
QuerCII' rubra
Roblnlo p,eu.dDcacia
Sabx rila
Sal/% capT'UI
Salix cinerea
Salix "'pen'
Salix,pp.
Sorbu, au.cu.paria
SorbllllOrmlrlali,
nlialpp.
Ulmu"pp.

Bleebporig bosvioohje
Viooltje
Maretak
Spaanse aak
Noorse esdoorn
Gewone esdoorn
Witte paardekastanje
Zwarte els
Witte els
Amerikaans krentenboompje
Ruwe berk
Zachte berk
Haagbeuk
Tunme kastanje
Beult
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

BelulD pubescens

Tack el al. 1993
Soorte~oep

Tack el al. 1993
Tack et al. 1993

Boomsoort
Boomsoort
Boomsoort
Boomsoort
Boomsoort
Boomsoort

Tack et al. 1993
Tack et al. 1993

Boormuurt
Boomsoort
Boomsoort
Boomsoort
Boomsoort

Tack et al. 1993
Tack et al. 1993

Boomsoort
Boomsoort
Boomsoort
Boomsoort
Boomsoort

Tack el al. 1993
Tack et al. 1993
Tack el al. 1993

Boomsoort
Tack et al. 1993

Boomsoort
Boomsoort
Boomsoort
Boomsoort

Tack et al. 1993
Tack et al. 1993
Tack el al. 1993
Tack el al. 1993

Boomsoortengroep
Tack et al. 1993
Tack el al. 1993

Boomsoortengroep
Boomsoortengroep
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Bijlage 2. Lijst van de gernventariseerde omgevingsvariabelen.

Omgevingsvariabelen

oppervlakte

omtrek

STRUCTUURKENMERKEN

kroonsluiting > 2/3

kroonsluiting 1/3 - 2/3

kroonsluiting < 1/3

horizontaal homogeen

horizontale groepen

horizontaal zeer variabel

domin. spp. > 80 %

alleen bovenetage

boven- en nevenetage

continue verticale verdeling

kiemplanten

jongwas

dichtwas

staakhout

boomhout

oude bomen

hooghout

middelhout

hakhout

begraasd

kapvlakte

# kroonsluitingen

# etageklassen

# ontwikkelingsfasen

# beheersklassen

Omschrijvinll

Oppervlakte van het bosfragment in ha

Omtrek van het bosfragment in m

Kroonsluiting van meer dan 213

Kroonsluiting tussen 1/3 en 2/3

Kroonsluiting minder dan 113

Horizontaal homogeen (1) of niet (0)

Horizontaal in groepen (I) of niet (0)

Horizontaal zeer variabel (I) ofniet (0)

Dominante boomsoort (>80%) (1) of niet (0)

Aanwezigheid van enkel bovenetage (I) of niet (0)

Aanwezigheid van boven- en nevenetage (1) of niet (0)

Continue verticale verdeling (I) ofniet (0)

Aan- (I) ofafwezigheid van kiemplanten

Aan- (I) ofafwezigheid vanjongwas (maximum hoogte < 2m)

Aan- (I) ofafwezigheid van dichtwas (hoogte> 210, diam<7cm)

Aan- (1) ofafwezigheid van staakhout (diameter tussen 7 en 14cm)

Aan- (I) ofafwezigheid van boomhout (diameter> 14cm)

Aan- (I) ofafwezigheid van oude bomen (diameter >80cm)

Beheerd als hooghout (I) of niet (0)

Beheerd als middelhout (I) of niet (0)

Beheerd als hakhout (I) of niet (0)

Beheerd als grasland (I) of niet (0)

Kapvlakte

Aantal kroonsluitingen

Aantal etageklassen

Aantal ontwikkelingsfasen

Aantal beheersklassen

Bron

Berekend in GIS

Berekend in GIS

Veldwerk

Veldwerk

Veldwerk

Veldwerk

Veldwerk

Veldwerk

Veldwerk

Veldwerk

Veldwerk

Veldwerk

Veldwerk

Veldwerk

Veldwerk

Veldwerk

Veldwerk

Veldwerk

Veldwerk

Veldwerk

Veldwerk

Veldwerk

Veldwerk

Berekend

Berekend

Berekend

Berekend

1/0

1/0

1/0

1/0

1/0

1/0

1/0

1/0

1/0

1/0

1/0

1/0

1/0

1/0

1/0

Mt

1/0

1/0

1/0

1/0

1/0

1·3

1·3

1-5

1-3

HISTORISCH BODEMGEBRUlK

FER

VDM
Z868

Z896

Z937

Z956

Z970

Z982

Z991

bossinds

grasl!

akker!

grasl2

akker2

BODEM

U-LoS

U-text

A-text

IAext

P-text

S-text

Z-text

V·text

#text
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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 (I), grasland (2), akker (3), boomgaard (4), heide (5) in 1970

Bos (1), grasland (2), akker (3), boomgaard (4), heide (5) in 1982

Bos (I) of geen bos (0) in 1991 (boskartering)

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

De periode dat het fragment na 1947 als akker beheerd werd

Oppervlaktepercentage met zware klei-zandleem-lemig zandbodem (U-L-S)

Oppervlaktepercentage met zware klei bodem (U)

Oppervlaktepercentage met leembodem (A)

Oppervlaktepercentage met zandleembodem (L)

Oppervlaktepercentage met lichte zandleembodem (P)

Oppervlaktepercentage met lemig zandbodem (S)

Oppervlaktepercentage met zandbodem (Z)

Oppervlaktepercentage veenbodem (V)

Aantal bodemtextuurklassen

Historische kaart

Historische kaart
Historische kaart
Historische kaart

Historische kaart

Historische kaart
Historische kaart
Historische kaart

Historische kaart

Berekend

Berekend

Berekend

Berekend

Berekend

Berekend in GIS

Berekend in GIS

Berekend in GIS

Berekend in GIS

Berekend in GIS

Berekend in GIS

Berekend in GIS

Berekend in GIS

Berekend

1-4

1-4

1-4

1-4

1-4
1-4
1-4

1-4

1/0

Categ.

Categ.

Categ.

Categ.

Categ.

Continu .'
Contimr
Continu
Continu ~ I

ConIimI

Continu
Continu
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a-wcht Oppenrlaktepercentage met vochttrap a Berekend, in GIS Continu

b-vocht Oppenr1aktepercentage met vochttrap b Berekend in GIS Continu

c-vocht Oppenrlaktepercentage met vochttrap c Berekend in GIS Continu

d·vochl Oppenrlaktepercentage met vochttrap d Berekend in GIS Continu

e-wchl Oppenrlaktepercentage met vochttrap e Berekend in GIS Continu

f·vocht Oppenrlaktepercentage met vochttrap f Berekend in GIS Continu

g.vocht Oppenrlaktepercentage met vochttrap g Berekend in GIS Continu

h·vocht Oppenrlaktepercentage met vochttrap h Berekend in GIS Continu

I·vocht Oppenrlaktepercentage met vochttrap I Berekend in GIS Continu

#VOcht Aantal bodemvochttrappen Berekend ::bs-J"-

a-prof Oppervlaktepercentage met textuur B horizont (a) Berekend in GIS Continu

b-prof Oppervlaktepercentage met structuur B horizont (b) Berekend in GIS Continu

c-prof Oppervlaktepercentage met sterk gevlekte te~1Uur B horizont (c ) Berekend in GIS Continu

f-prof Oppervlaktepercentage met weinig duidelijke humus enlof ijzer B horizont (f) Berekend in GIS Continu

g-prof Oppervlaktepercentage met duidelijke humus enlor ijzer B horizont (g) Berekend in GIS Continu

p-prof Oppervlaktepercentage zonder profielontwikkeling (P) Berekend in GIS Continu

m-prof Oppervlaktepercentage met diepe antropogene humus A horizont (m) Berekend in GIS Continu

xoprof Oppenrlaktepercentage met niet bepaalde profielontwikkeling (x) Berekend in GIS Continu

I#prof Aanta1 bodemprofielontwikkelingsklassen Berekend Klasse

INTERNE VARIATIE

Open plek> 10 m Aan- (I) ofafwezigheid (0) van open plek Veldwerk 1/0

Veel dode stammen Aan· (1) ofafwezigheid (0) van veel dode stanunen Veldwerk 1/0

Veel klein dood hout Aan- (1) ofafwezigheid (0) van veel dood hout Veldwerk 1/0

Veel wortelkuilen en kluiten Aan- (I) ofafwezigheid (0) van veel wortelkuilen en kluiten Veldwerk 1/0

Rabatten Aan- (I) ofafwezigheid (0) van rabatten Veldwerk 1/0

Grachten Aan- (I) of afwezigheid (0) van een gracht(en) Veldwerk 1/0

Vijver Aan· (I) ofafwezigheid (0) van een vijver Veldwerk 1/0

Poelen Aan- (1) ofafwezigheid (0) van poelen Veldwerk 1/0

Beek Aan- (1) ofafwezigheid (0) van een beek Veldwerk 1/0

Bron Aan- (I) ofafwezigheid (0) van een bron Veldwerk 1/0

Depressie Aan- (1) ofafwezigheid (0) van een depressie Veldwerk 1/0

1# microhabitats Aanta1 kleine habitatvarianten in een bos Berekend Categ.

TOPOGRAFIE
Minimale helling Minimum helling binnen het fragment Berekend in GIS Continu

Maximale helling Maximum helling binnen het fragment Berekend in GIS Continu

Hel1ing - range Range in helling binnen het fragment Berekend in GIS Continu

Gemiddelde helling Gemiddelde helling biMen het fragment Berekend in GIS Continu

Minimale hoogte Minimum hoogte binnen het fragment Berekend in GIS Continu

Maximale hoogte Maximum hoogte binnen het fragment Berekend in <.HS Continu

Hoogte - range Range in hoogte binnen het fragment Berekend in GIS Continu

Gemiddelde hoogte Gemiddelde hoogte binnen het fragment Berekend in GIS Continu

VEGETATIE

Aanta1 boomsoorten Aantal boomsoorten Berekend Continu

Aantal soorten Aantal kruidachtigen Berekend Continu

Aanta1 bossooirten Aantal soorten van de lijst van Tack et al. (1993) Berekend Continu

Vegetatietype Vegetatietype volgens TWINSPAN-analyse (per studiegebied) Berekend 1·'

Alluviaal Alluviaal (I) ofniet alluviaal (0) Berekend 1/0
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Bijlage 3a. Beschrijvende statistiek van de gelnventariseerde omgevingsvariabelen
( Brabants plantendistrict)

elluviaal bol niet-alluviaal bol IJle bouen
totaal gem mIX min sldev totaal gem MIX min stdcv lOlIII gem mIX min stdcv

Aanla1 bosfragmenten 138 103 241
Oppervlakte (ha) 1.0 7.5 0.1 1.2 1.3 11.4 0.1 1.7 1.1 11.4 0.1 15
Omlrek(m) 433 2440 143 289 493 2301 144 363 459 2440 143 323
Bos sinds (aanla1 Jaren) 70 123 92
Jaren grasland voor 1947 89 10 55
Jaren akker voor 1947 33 51 41
Jaren grasland na 1947 12 2 8
Jaren akker na 1947 2 5 3
Totaal aantal jaren bos 87 154 116
Totaal aanla1jaren grasland 100 12 63
Totaal aanla1jaren akker 35 57 4S
U·L·5-leXlUur(aantaI fragmenIen) 0 3 3
U·lextuur (aanla1 fragmenIen) 3 28 31
A·leXlUur (aanla1 fragmenten) 108 16 124
L·leXlUur (aantal fragmenlen) 71 91 162
P·1eXlUur (aanla1 fragmenIen) 9 0 9
5-textuur (aantal fiagmenlen) 7 20 27

a-voehllnop (aantal fragmenIen) 14 19 33
b-vocharap (aanla1 fragmenlen) 5 5 10
c·vocharap (aantal fiagmenten) 5 9 14
d.vochltrap (aantal fragmenten) 49 70 119
e·vocharap (aanla1 fragmenten) 2 0 2
f·vochllrlp (aantal fragmenlen) 104 17 121
h·vochllrlp (aanla1 fragmenten) 34 S6 90
I-vocharap (aanla1 fragmenten) 2 3 5
a·pro6e1onlW (aantal fragm) 94 55 149
b·pro6elonlW (aantal fragm) 2 0 2
c-pro6elonlW (aanlaI fragm) 40 S6 96
f·pro6elonlW (aanlaI fragm) 6 19 25
p-pro6elonlW (aantal fragmJ 74 30 104
x-pro6elonlW (aantal fraam) 3 28 31
Gemiddelde hoogte (m) 45 83 33 10 64 82 34 12 53 83 33 15
Minimale hoogte (m) 44 81 33 10 63 80 34 11 52 81 33 14
Maxunale hoogte (m) 46 85 33 10 66 84 34 12 54 SS 33 15
Hoogte·r2I1ge (m) I 7 0 I 3 13 0 3 2 13 0 3
Hoogte·stdev (m) 0 2 0 0 I 4 0 1 I 4 0 I
Gemiddelde helling (".) I 4 0 I 2 6 0 I I 6 0 I
Minimale helling (%) 1 3 0 1 I 5 0 I I 5 0 I
Maximale helling (%) 1 16 0 2 3 8 0 2 2 16 0 2
Helling-range (010) I 15 0 I 2 7 0 1 I 15 0 I
Helling·stdev (%) 0 5 0 0 0 3 0 0 0 5 0 0
Kroonsluiting > 213 93 79 172
Kroonsluiting 113 ·213 28 12 40
Kroonsluiling < 113 23 8 31
Open plek > 10 m 14 12 26
Alleen bovenetage 68 40 lOB
Boven· en nevenelage 35 21 S6
Conbnue vemcale verdelutg 36 46 82
KJernplanlen van bomen 24 45 69
Jongwas (h<2m) 41 44 85
DichlWlS 1h>2m,diam<7cm) 94 SB 152
StaakhoUl (7cm<diam< l4cm) 89 63 1S2
Boomhout (dwn> I4cm) 96 83 179
Oude bomen (diam>8Ocm) 4 14 18
Hooghout 87 83 170
Middelhoul 25 7 32
Hakhout 19 17 36
Begraasd 4 11 15
Kapvlakle 8 5 13
Veel dode sWRmen 5 8 13
V...I klein dood hout 12 3 15
Veel wortelkuilen en kluiten I 2 3
Rabanen 17 7 24
Grachlen 14 2 16
Vijver I 0 I
Poelen I I 2
Beek 12 12 24

Bron 1 2 3
Depressie 1 3 4

Aantal kroonsluitingen 3 0 0 0 0 3 0 0

Horizontaal homogeen 122 79 197
Horizontale groepen 8 8 22

Horizontaal zeer variabel 9 5 14

Dominante bocmsoort > 80% 77 31 lOB
AanlaI elageklassen I 3 0 0 I 3 0 0 I 3 0 0

AanlaI ontwikke1ingsfasen 3 5 0 I 3 6 0 2 3 6 0 2
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~

r- bIIwwIdwwa I 2 0 0 I 3 0 I I 3 0 0

!-Imil:IaIlIbiIIII 0 2 0 I 0 3 0 I 0 3 0 I

~~ 7 16 0 3 9 17 I 4 8 17 0 4
_ pro&e\anlwillktlilen I 3 0 I 2 4 0 I I 4 0 I...~ I 3 0 I I 3 0 I I 3 0 I

.... voc:hlllappen I 3 0 I 2 4 0 I I 4 0 I

!JIIIII- 26 62 1 13 20 55 0 12 24 61 0 13
i.m.I bauaao1aI 23 56 I 13 20 50 0 11 22 56 0 12
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Bijlage 3b. Beschrijvende statistiek van de gelnventariseerde omgevingsvariabelen
(Kempisch plantendistrict).

alluviaal bos niet·alluviaal bos alle bossen
totaal gem ltIllX mut stc!ev lotaal gem MIX mut sldev totaal ..... ltIllX llIIII Ildev

Aanlal bosfragm.nl.n 124 127 251
Oppervlalct. (ha) 0.86 23.6 0.04 2.2 0.87 11.2 0.07 1.2 0.87 23.58 0.047 0.18
Omlrek(m) 38.S 2955 104 299 413 2255 116 306 400 2956 104 302
Bos sinds (aantalj.....) SC 52 53
1..... llJ8Sland voor 1947 111 33 72
Jar.... akker voor 1947 22 65 44
lar.... gnsland na 1947 12 8 10
J..... akker na 1947 I 7 4
Totaal unIal j..... bos
Totaal unIalj..... llJ8Sland 123 42 82
Totaal aanlaIj..... akker 24 S9 48
V·textuur (unlal hgm....ten) 47 2 49
E·textuur (aantal liBgm....I...) 6 2 8
p·textuur (aantal hgm....ten) 64 16 80
S-textuur (aantal liBgm....ten) 52 38 90
Z·textuur (aantal liBgm....ten) 69 110 179
X·textuur (aantal hgm....ten) 0 3 3
b.vochllrap (aantal hgm....t....) 1 IJl 1I2
c.vochllrap (aantal hgm....ten) 6 64 70
d·vochllrap (aantal hgment....) 28 62 90
••vochllrap (aantal hgmenten) 91 74 16S
(.vochllrap (aantal hgm....len) 59 1I2 181
c·pro6e1onlW (aantal hgment.n) 25 40 65
(·pro6.lonlW (aanlalliogm...t.n) 0 2 2
p-pro6.lonlW (aanlalhgm.nlen) 92 44 136
g·pro6.lonlW (aantal hgment.n) 31 63 94
m·pro6eJonlW (aarttal (ngmenten) 12 62 74
KIoonslwting , 113 73 95 168
Kroonsluillng 113 • 113 24 18 42
Kroonslwting < 113 15 5 20
Open pl.k' 10 m 9 2 11
All..... boven.lage S6 73 129
Boven· en nev.....laB. 24 30 SC
Continue venical. verdeling 29 20 49
KIemplanten van bomen 16 4 20
Jongwas (h<2m) 31 20 5
Dichtwas (h>2m.diam<7cm) 52 47 99
Staakhoul (7cm<diam<14cm) 75 45 120
Boomhout (diam>14cm) 89 109 198
Oude bomen (diam>8Ocm) 3 0 3
Hooshoul 98 114 212
Middelhout 4 2 6
Hakhout 8 3 11
Begraasd I 0 I
Kapvlakt. 5 2 7
V••Idode slammen I 0 I
Veel kI.in dood hout 0 0 0
Veel wort.lkuilm en klun.n 0 0 0
Rabatten 26 13 39
Grachten 26 6 32
Vijver 0 0 4
Poel.n 4 5 9
B••k 22 1 23
Bron I 0 1
Depr.ss,. 0 2 2
Aantal kroonsluiting... 0.9 3 0
Horizontaal homog..... 92 105 197
Horizontale groepen 0 0 0
Honzontaa1 zeer variabel 4 0 4
Dominante boonooort > 80 % 46 64 110
Aantal elagekJassen 0.9 3 0
Aantal ontwikkelinssfasen 1.9 6 0
Aantal beheerskIassen 0.9 2 0
Aantal microhabilats 0.5 4 0
Aantal boomsoorten 6.3 12 0 2.6 6.5 12 2.0 6.4 12 0 2.3
Aantal pro6elontwikkeJing.... 1.6 4 0
Aantal textuurkJassen 1.6 5 0
Aantal vochttrappen 1.9 4 0

Aantal soorten 26 65 2 12 21 49 3 7 23 6S 2 10
AanIa1 bossoorten 17 47 1 9 13 39 I 5 15 47 1 8
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Bijlage 4. Frequenties van de aangetroflèn plantensoorten in alluviale. niet-alluviale en alle bossen
in het Brabants en Kempisch plantendistrid

x'-test voor verschillen tussen districten

:1= I freq brabant -freq turnhoutl *100
Totaal

Brabant Sign. Turnhout Sign. Totaal Verschil

Aantal ftagmeuten 138 103 241 'f 127 124 251 'f 492 :#

Adom mosclrateUina 71 9 80 94 1 95 175 9

~ilga reptans 39 8 47 31 6 37 84 12

AUiariapctiolata 39 2 41 ... 0 1 1 42 95

All/llm IIrllnllm 2 0 2 0 0 0 2 100

Anemone nemorosa 71 44 115 ... 52 4 56 171 35

Arllm maClllatJIm 57 4 61 ••• 0 0 0 61 100

Atlryriumfllbc-femina 57 42 99 ... 36 20 56 155 28

Bkchnum sp/cant 0 8 8 2 5 7 15 7

Brachypod/llm sylvat/cum 30 3 33 • 17 1 18 51 29

Bryon/a dio/ca 11 10 21 ... 0 0 0 21 100

Calamagrostis canescens ? ? ? 2 8 10 ? 100

Calamagros"s ep/geios 6 5 11 .. 0 0 0 11 100

Calbura vu"aris 0 6 6 1 5 6 12 0

Callha pabums 25 2 27 44 0 44 • 71 24

Campalfllla trachelium 3 2 5 • 0 0 0 5 100

Cardamine amaro 2 0 2 0 0 0 2 100

Can/amine jl6DoSQ 16 4 20 53 2 55 ••• 75 47

Carcc aCllta 7 0 7 3 0 3 10 40

Carcc aClltiformis 28 0 28 43 8 51 • 79 29

CQI'CC canucens 0 0 0 3 0 3 3 100

Carcc demissa 0 1 1 0 0 0 I 100

Carcc elata 0 0 0 16 3 19 ... 19 100

Carex elongata 0 0 0 25 4 29 ... 29 100

Carexnigra 0 0 0 1 2 2 100

Carex palkscens 2 8 10 .. 0 0 0 10 100

Carcc panlClllata 0 0 0 6 1 7 • 7 100

Carex pilulifera 1 32 33 ••• 6 I 7 40 65

Carex pseudocyperlls 0 0 0 17 1 18 ••• 18 100

Carcc remota 21 13 34 56 7 63 .. 97 30

Carcc sylvatica 32 6 38 ... 0 0 0 38 100

Centaurium erythraea 3 0 3 0 0 0 3 100

CfII'atoeapnos claviClllata 0 0 0 1 35 36 ... 36 100

ChaeroplryUum temulum 45 11 56 ••• 2 0 2 58 93

Chrysosp/snium allerni[olium 0 0 0 2 0 2 2 100

Circaea lutetiana 53 11 64 ••• 20 I 21 85 51

Cirnum oleraceum 48 0 48 ••• 8 0 8 56 71

CQlflarllm palustre 0 0 0 0 1 I I 100

COlfWlllaria majalis 9 23 32 8 17 25 57 12

COI7IIIIlGnguinea 64 12 76 ••• 4 0 4 80 90

Coryllu avellana 96 77 173 ••• 66 44 110 283 22

Crotaegus laevigata 18 5 23 ••• 0 0 0 23 100

Crataegus monogyrra 114 63 177 ••• 7 2 9 186 90

Crepis paludosa 2 0 2 3 0 3 5 20
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Cruclala laevipes 10 1 11 ••• 0 0 0 11 00
Cyllsus scoparius 2 12 14 2 42 44 ••• 58 S2
Deschampsla cespilosa 52 32 84 ... 35 3 38 122 38
Deschampsia flexuosa 1 20 21 9 68 77 ••• 98 S7
DIgilalis purpurea 5 23 28 5 28 33 61 •
Dryopleris carlhusiana 43 44 87 40 59 99 186 6
Dryopleris dilarara 43 50 93 44 91 13S •• 228 18
Dryopreris fllix-mas 67 41 108 ••• IS 17 32 140 S4
Epilobium angusrifolium 9 2S 34 17 S7 74 ••• 108 37
Epipactis helleborine S8 21 79 ••• 0 10 10 89 78
Equisetum fluviatile 3 0 3 1 0 1 4 SO
Equisetum sylvancum 0 1 1 0 0 0 1 100
Equisetum relmareia 1 0 1 0 0 0 1 100
Euonymus europaeus 15 1 16 ••• 1 0 1 17 88
Eupalorium cannabinum 23 1 24 30 2 32 56 14
Festuca giganlea 10 0 10 16 0 16 26 23
Filipendula ulmaria 76 6 82 88 2 90 172 5
Fragaria vesca 3 0 3 0 0 0 3 100
Frangula alnus 22 42 64 3S 86 121 ••• 18S 31
Galeopsis lelrahil 106 53 159 102 100 202 •• 361 12
Galrum odorara 0 0 0 1 0 1 1 100
Geum urbanum 83 28 111 ••• 37 5 42 1S3 45
Hedera helix 89 72 161 ••• 64 37 101 262 23
H,erac,um spp. 2 23 2S 0 18 18 43 16
Hieracium lachenalii 1 6 7 ? ? ? ? ?
Hieracium murorum 1 11 12 ? ? ? ? ?
Hieracium umbellarum 0 1 1 ? ? ? ? ?
Holcus mollis 9 47 56 3 62 6S 121 7
Humulus lupulus 38 10 48 93 53 146 ••• 194 51
Hyacmrhoides non-scripra 2 1 3 0 0 0 3 100
Hyper/cum dub/um 17 2 19 14 0 14 33 15
Hypericum humifusum 0 9 9 •• 0 0 0 9 100
Hyper/cum perforatum 21 24 45 •• 2 19 21 66 36
Hyper/cum pulchrum 0 4 4 (.) 0 0 0 4 100
Hypericum rerraplerum 5 2 7 •• 0 0 0 7 100
/lex aqlllfollJjm 7 25 32 10 41 SI • 83 23
Lam/um galeobdolon 50 25 75 ••• 8 2 10 85 76
Lapsana communis 52 50 102 ••• 11 11 22 124 6S
Lislera ovala 6 0 6 • 0 0 0 6 100
Lonicera periclymenum 52 71 123 68 78 146 269 9
Luzula mulrif/ora 6 31 37 ••• 2 2 4 41 80
Luzula pilosa 1 20 21 • 4 7 11 32 31
Lyslmach/a nemorum 0 S 5 • 0 0 0 5 100
Lysimachia nummularia 10 0 10 32 2 34 ••• 44 55
Lysimachia vulgaris 8 13 21 44 53 97 ••• 118 64
Maianrhemum bifolium 3 18 21 20 18 38 • 59 29
Melampyrum prarense 0 1 1 0 0 0 1 100
Melrca uniflora 3 1 4 (.) 0 0 0 4 100
Mercurialis perennis 3 0 3 (.) 0 0 0 3 100
Milium effusum 7 S 12 •• 1 1 2 14 71
Moehringia rrinervia 60 25 85 75 12 87 172 1
Molima caerulea 0 4 4 11 S4 6S ••• 69 88
Myricagale 0 0 0 0 1 1 1 100
Narcissus pseudonarcissus 4 1 5 • 0 0 0 5 100
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Omftltoga""" umbcllatllm 13 1 14 (.) 7 0 7 21 33
O,mullda rwgaU, 0 0 0 1 5 6 6 100
Omu, acetOHlIa 5 15 20 ••• 2 1 3 23 74
Pari, qMadrifoUa 5 1 6 • 0- 0 0 6 100
PftcedallMm po,,"tre 0 0 0 2 1 3 3 100
POIIIIPIOI'tIU, 48 50 98 ... 9 9 18 116 69
Polygollatllm multijloTllm 65 73 138 ... 52 44 96 234 18
Polygollum biltorta 0 2 2 3 0 3 5 20
Polypod.um VIIIgare 0 0 0 0 3 3 3 100
POlentiIla erecIa 0 3 3 1 4 5 8 25
Polennlla slen/.s 8 1 9 .. 0 0 0 9 100
Pr.mu/a elaoor 65 4 69 ... 26 0 26 95 45
PTllnus splno,a 48 14 62 ... 8 0 8 70 77

Pr."dium aqu./lnum 7 27 34 23 40 63 .. 97 30
Ranuneulus auricomus 4 0 4 19 0 19 .. 23 65

Ranuneulus/icoria 118 19 137 ••• 98 1 99 236 16
Rib., lIigTllm 4 2 6 24 4 28 ... 34 65
Rib.s TllbTllm 95 51 146 ... 46 23 69 215 36
Ribes uva-erispa 25 11 36 ••• 7 5 12 48 50
Rosa,pp. 48 13 61 ••• 0 0 0 61 100

Rubus cauius 47 2 49 ... 0 0 0 49 100
Rubu,frutiCOSllS colL 122 93 215 110 118 228 443 3

Rubusidaft' 45 20 65 ... 15 6 21 86 51
Rum.x aCfllOlfllla 0 11 11 4 45 49 ••• 60 63

Rumce sa"$"l,...s 29 4 33 ... 0 0 0 33 100

Sambucus n.gra 120 82 202 • 95 95 190 392 3

Sc.rpus selaceus 2 2 4 (') 0 0 0 4 100

Sc.rpus syiwlticus 19 1 20 16 2 18 38 5

Scrophu1J:lna aunculola 22 0 22 ••• 0 0 0 22 100

Scrophulona nodosa 74 50 124 ••• 50 7 57 181 37

Sedum leleph.um 2 3 5 • 0 0 0 5 100

Senec.o O\1QtIls 19 10 29 ... 0 0 0 29 100

Senecio sylvalicuslYiscosus 1 8 9 0 26 26 ••• 35 49

Seneclo YiSCOSll.S 0 0 0 1 16 17 ••• 17 100

Silen. diolca 16 0 16 12 2 14 30 7

Solonum dulcamara 46 18 64 43 41, 83 147 13

Solidago YirgaurtlO 0 1 1 0 0 0 I 100

Stachys sylvalica 112 26 138 ••• 18 0 18 156 77

Steiloria holosttlO 77 42 119 ••• 2 1 3 122 95

Teucrium ,corodonla 13 63 76 ••• S 36 44 120 27

Thelypteri. powslris 0 0 0 1 0 I I 100

Torilis japonica 30 5 35 ••• 0 0 0 35 100

Vaccln.um myrnllus 0 3 3 1 8 9 17 50

Valenana repens 38 13 51 52 2 54 105 3

Viburllum opuws 85 42 127 ... 78 14 92 219 16

V.c.a .tJP.um 8 0 8 •• 0 0 0 8 100

VInCO minor 2 6 8 1 0 I 9 78

V.olo re.chenbach.ana!"wlllana 31 16 47 .. 21 2 23 70 34

***: p<O.OOI; **:0.001$<0.01; *:0.01$<0.05; (*): 0.05Sp<0.1.
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Bijlage 5a. Overzicht van de aanwezigheid en de dominante aanwezigheid van boomsoorten in alluviale bMtten.
niet-alluviale bossen en alle bossen (Brabants plantendistrict)

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 pendulal 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 tremula/canescens 28 0 52 0 80 0
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
Salixspp. 80 3 25 1 105 4
Sorbus aucuparia 68 0 79 2 147 2
Tilia spp. 12 0 3 0 15 0

lI!lI Acer pseudoplatanus

• Alnus glutinosa

CAlnus incana

CBetula pendu la/ alba

• Carpinus betulus.

rIlIFagus sylvatica

• Fraxinus excelsior

mPicea abies

.Populus sp.

• Quercus robur

mSalix sp.
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11 Betula pendula/ alba
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o Fagus sylvatica
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.Pnmus serotina

EI Quercus ro bur

• Quercus rubra

• Sorbus aucuparia

Aandeel van de diverse boomsoorten in de dominanties voor de
alluviale vegetatiegroepen.

Bijlage 5b. Overzicht van de aanwezigheid en de dominante aanwezigheid van boomsoorten in alluviale bossen.
niet-alluviale bossen en alle bossen (Kempisch plantendistrict)

Alluviale Niet-alluviale alle bossen
(127) (124) (251)

freq. dom. freq. dom. freq. dom.
Aeer platanoides 0 0 2 0 2 0
Acerpseudoplatanus 26 0 16 0 42 0
Aesculus hippocastanum 0 0 1 0 1 0
Alnus glutinosa 111 14 46 2 157 16
Alnusincana 6 0 1 0 7 0
Amelanchier lamarckii 1 0 3 0 4 0
Betulaspp. 81 6 106 2 187 8
Carpinus betulus 9 1 2 0 11 1
Caslanea sativa 2 0 3 0 5 2
Fagus sylvatica 9 0 15 0 24 0
Fraxinus excelsior 81 1 18 1 99 0
lArix decidua 8 2 16 4 24 6
Piceaabies 10 5 60 26 70 31
Pinusnigra 1 0 37 27 38 27
Pinus sylvestris 8 1 43 24 51 25
Populus eaneseens 24 5 3 0 27 5
Populus x canadensis 55 31 10 2 65 33
Populus tremuia 11 0 24 0 35 0
Prunus avium 17 0 4 0 21 0
Prunus padus 10 0 0 0 10 0
Prunus sero . 58 0 109 6 167 6
Quercus robur 74 1 119 4 193 5
Quercus rubra 13 0 32 2 45 2
Rohinia pseudacaeia 2 0 9 0 11 0
Salixspp. 89 0 27 0 116 0
Sorbus aucuparia 77 0 116 0 193 0
Tiliaspp. 1 0 2 0 3 0
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