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Ger,olgen voor natuur IV.2

1 | Probleemstelling

l.I I Algemeen

In dit rapport u'illen \\'e een overzicht geven van de gevolgen die het recente gebruik
van milieu en ruimte in Vlaanderen liebben voor de natuur. Natuur is in het kader van
het MlRA-project een \ran de receptoren -naast mens en economie- van de eevolgen
van dat milieu- en ruinrle-sebruik; r,an ven,uiling, uitputtin-q. verstoring, ruimtebesla-e.

Om het doel t,an dit rapport enigzins te kunnen ruaarmaken. zal enerzijds 'natuur'
beschreven moeten u'orden en zal anderzijds een verband gele-ed moeten rvorden

tussen gekende gevoleen r,an milieu- en ruimtegebruik en de toestand van de natuur.

Zou,el natuur als de -eevolgen 
van milieu- en ruimtegebruik zijn uitermate complex en

verscheiden. Geen van beide laat zich in zijn totaliteit beschrijven. Daarom moet
getracht worden om tot een zinvolle reductie van het aantal termen te komen. Bij
toename van de kennis in de toekomst, zal blijken dat die reductie steeds opnieurv
sterk te verbeteren is. Daarnaast is het en zeeÍ moeilijk én meestal ook onjuist om
eenduidige relaties te leggen tussen een toestand van de natuur en één bepaalde

krvaliteit van milieu of ruimte. Er zal dan ook zelden een eenduidig verband
aangetoond kunnen u,orden. Dit kan er mee toe leiden dat uitspraken e4 besluiten
soms algemeen of vaag blijven.

I.2 | Natuur

'Natu-uro is een algemeen begrip en rvordt dikw'ijls gebruikt in verhouding tot dat
andere algemene begrip 'cultuur'. Een omschrijving is de volgende:

"Tot natuur rekenen u,e alle ontwikkelingstendensen, structuren, processen en

betrekkingen die zonder toedoen van de mens ontstaan zijn, maar wel door de mens
(kunnen) u'orden beïnvloed. Op het'abiotische vlak betreft het verschijnselen zoals
zonnestraling. getijden, klimaat, neerslag, grondu,aterstromingen, e.a. Op biotisch vlak
betreft het organisn'ren en levensgemeenschappen die in de loop van de evoluiie o.a.
via de rverking van natLlurlijke selectie en mutaties ontstaan zijn en die zich spontaan
vestigen en ontu,ikkelen, ook in milieus die meer of minder door de mens beinvloed
zijn" (De Blust et al., 1989).

In deze definitie wordt natuur dus veel ruimer opgevat dan enkel de sooíen en de
levensgemeenschappen \\'aanan ze deel uitmaken. Warureer het daaroveÍ gaat, wordt

4u, na de IIN Conferentie over Milieu en Onwikkeling van Rio de Janeiro (uni 1992),
meestal gesproken van bio- of biologische diversiteit. Dit is de "variatie aan levende
organismen van alle gebieden, rvaaronder terrestrische, mariene en andere aquatische
ecosystemen en de ecologische con:plexen waarvan ze deel uitmaken. Dit omvat zowel
de diversiteit binnen soorten en tussen soorten als de diversiteit aan ecosystemen"
(LINEP. 1993). Biologische diversiteit heeft dus betrekking op alle niveaus van
biologische organisatie, \:an ecosystemen Íot genen. Het onderzoek beperkt zich echter
meestal tot ecosysteemdiversiteit. soortendiversiteit en genonrisclre diversiteit
(Verheyen et al., 1994).
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V.2 Gevol aen voor natuur

In dit rapport zullen \ue \:ooral aandacht besteden aan soorten en
levenssemeenschappen. EcosysÍen:en en dus de structurele en abiotische
componenten van natuur, zullen nrinder aan bod komen. Op uitzonderingen na.
bestaan hieroler inrmers ntinder gesltstematiseerde en gedetailleerde gegevens.

Onr bruikbaaÍ Íe zijn voor het natuur- en rnilieubeleid, Iijkt het noodzakelijk dat de
complexe natuur gereduceerd wordt tot een aantal u'eloveru,ogen u'erkbare
grootheden. Deze grootheden zijn aanknopingspunt onr de toestandsbeschrijving te
ge\ren: om eevolgen van menselijk handelen in beeld te brengen; om
ku,aliteitsdoelstellingen aan te koppelen: om het beleid inzake natuur te evalueren.

1.3 | De toestand van de natuur

Orn de toesÍand van de naÍuur in een bepaald gebied te kunnen verklaren, moet
rekening gehouden u,orden met een groot aantal aspecten. Ze kunnen onder de
volgende hoofdingen samense\tat u,orden:

. biogeografiscl:epositie;

. gebiedsgeschiedenis;

. interacties tussen sooíen;

. r'ariatie enhtaliteit van de habitatfactoren.

Menselijk handelen u'erkt direct of indirect op al deze aspecten in en zal ze meer of
minder uijzigen.

B i ogeografi s c h e posítie

Voor de juiste beoordeling van de toestand van de natuur, is enige kennis van het
verspreidin-ss-eebied van b.v. de soort noodzakelijk. Het maakt immers veel uit of een
sooÍ aan de rand of in het centrum van zijn areaal zit. Aan de rand reageert de soort
dikwijls vlugger op milieuveranderin-qen, is ze eevoeliger, is ze enkel aanwezig in heel
specifieke biotopen. Ze is er ook zeldzamer dan in de kern van het
verspreidin-es-eebied. Lokaal bekeken zal ze daarom dikrvijls als erg belangrijk voor het
natuurbehoud beschouu,d rvorden maar in het perspectief van het gehele areaal is het
belang van die perifere plaats eerder gering. N4et andere rvoorden, de natuunvaarde die
aan een soort toegekend u,ordt, wordt mee bepaald door het referentiegebied
u,aarbinnen de sooÍ beschourvd wordt. Andgrzijds hebben de soorten in de randzone
van hun verspreidingsgebied een bijzondere informatiewaarde. Doordat ze diku'ijls
gevoeliger zijn voor milieuveranderingen. kunnen het goede indicatoren zijn voor die
veranderinreen. Er moet in het habitat niet veel gebeuren of ze gaan zeer snel in aantal
achteruit en komen daardoor niet meer voor in het gehele gebied. Verandert er in het
centrumgebied van het areaal iets met een habitat, dan kan de soort diku'ijls nog
overleven in andere habitats.

De invloed van milieu- en ruimtegebruik op de biogeografie van soorlen verloopt traag
en is zeer moeilijk aan te tonen. Algerneen ryordt aangenomen dat klimaatsverandering
tot \\'ijzigingen in de verspreiding van sooíen kan leiden.
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Gebiedsgesch iedenis

Van bepaalde soorten is bekend dat hun aanu'ezigheid sterk aíhanhelijk is van de
geschiedenis van de plek; \,an menselijke activiteiten in het verleden of van een
ononderbroken grondgebruik (Hernrl' et al., 1993). Oud-bossoorten in Vlaanderen. zrjn
planten die voornamelijk in bos van minstens 200 jaar oud voorkomen. In jongere
bossen u,orden ze niet gevonden; het milieu is er nog niet geschikt ("gerijpt") of ze

zijn er nog niet geraakt (Hermy, 1985). De verbreidingscapaciteit van deze soorten
blijkt immers erg beperkt te zijn. Hun aanrvezigheid duidt dus eerder op een
historische continurleit dan op een huidige milieutoestand.

De vegetatie kan ook Inaijlen'. De'soofiensanrenstelling -vooral dan van de dominante
soonen- u,eerspiegelt een vroegere milieutoestand. Pas u'anneer de begroeiing helemaal
vernietigd u,ordt, bv. door brand of massale vraat, zal een nieuu,e vegetatie
onnvikkelen die u,el in overeenstemminq is met het actuele milieu.

Het gebonden zijn aan ouderdom en ontrvikkeling van de standplaaÍs zal dooru'e-qen

bij de u,aardering van de soorten en levensgemeenschappen in functie van het
natuurbehoud. Het gaat immers on1 nioeilijk vervangbare s)'stemen, De grootste
impact van menselijke activiteiten is uiteraard het u'ijzigen of niet meer verder zetten
van een bepaald grondgebruik (als het cultuurgebonden habitats betreft) of het
vernietigen van het biotoop.

hÍeracties tussen soorÍen

De toestand van de natuur, de soortensamenstelling kan u'ijzigen, doordat de
interacties tussen sooíen veranderèn. Dit is een van de meest voorkomende gevolgen
van de impact van milieu- en ruimÍegebruik op levensgemeenschappen. Het milieu
voldoet niet meer aan de eisen van een bepaalde sooÍ, of de sooÍ u,ordt selecief
\l'eggevangen; ze verdu'ijnt u,aardoor er verschuivingen o.ptreden in de totale.
soortensamenstellin-e van de levensgemeenschap. Door milieuveranderingen kunnen
bepaalde soorten bevoordeeld u,orden (bijvoorbeeld sooÍen van voedselrijke milieus)
die gaan domineren en andere sooíen wegconcurreren.

(Her)introductie is het tegendeel van het lelectief wegnemen van sooÍen. Gaat het om
sooÍen die nog in het recente verleden in het gebied spontaan aanu,ezig u'atren, dan
zijn de gevolgen meestal klein en zelfs gewenst. Gaat het om soorten die niet irdreems
\riaren, dan kunnen er rvel belangrijke verschuivingen in de levensgemeenschappen
optreden. De nieuu,e soorten kunnen zo sterk gaan domineren, dat oorspronkelijke
sooÍen verdw'ijnen (Ulenaers. I 995b).

De uitbreiding van het areaal komt ook op spontane u'ijze voor. Er zijn verschillende
voorbeelden bekend van planten en dieren die tijdens de laatste decerutia in Europa
hun areaal vergroot hebben. Dit kan ook effecten hebben op de lokale fauna en flora.

Variotie en kwaliteií von de habiÍatfactoren

\Velke soorten en levens-eenreenschappen op een bepaalde plek voorkomen is behalve
van de bovenstaande aspecten direct aÍhanlielijk van de niilieuomstandigheden die er
aanu,ezig zijn. \4eso- en niicro-klimaat. substraat, bodenr, waÍer. bepalen samen met
het grondgebruik en het beheer de karakteristieken van het habitat. Hoe gevarieerder

J
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IV.2 Gevol oen voor natuur

een gebied, hoe meer sooíen er kururen voorkomen. De toestand van de natuur zal dus
sterk aflrangen \/an de male rvaarin dè oorspronkelijke milieudifferentiatie nog tot
uiting komt. Het is duidelijk dat rnilieu- en ruimtegebruik hierop de meeste invloed
hebben. Anderzijds kan dat gebruik ook variatie toevoegen. Dit is een bekend
fenomeen in de stedelijke randzone die daardoor gekenmerkt wordt door een hoge
soortenrijkdom.

De toestand van de milieucompartimenten u'ordt uitvoeri.g beschreven in lr4IRA-l
(Verbruggen, 1994) en MIRA-2 (Verbruggen. 1996). We verwijzen naar deze bronnen
voor de stand van zaken. Het is echter zinvol om op niveau van het ge\\,est de factoren
aan te duiden die als masterfactors de aanu,ezigheid van specifieke natuurelementen in
een gèbied kunnen verklaren en die tot de oorspronkelijke rnilieudifferentiatie
aanleiding gaven. De gevolgen van milieu- en ruimtegebruik voor de natuur hangen
sterk af van de mate waarin deze factoren nog in hun oorsprontrelijke staat gebleven
zijn of verder kunnen blijven functioneren. AIs er met deze elementen en processen
u'at gebeurt, dan heeft dat een grote invloed op de biologische diversiteit \/an een ruime
streek. \\ze zullen daarom in hoofdstuk 2 "Gebieden en groepen" dieper ingaan op
deze elementen en processen.

I.4 | Naar een 'databank natuur'

Om zo volledig mogelijk de gevolgen van milieu- en ruimtegebruik voor natuur te
kunnen beschrijven, is het belangrijk om na te gaan u,elke gege\rens over die natuur nu
ter beschikking zijn. In dit hoofdstuk geven u'e daarom eerst een zo volledig mogelijk
overzicht van de data die in Vlaanderen aan\\,ezig zijn en die mogelijk bruikbaar zijn
om een systematische beschrijving te geven van de toestand t,an de natuur (tabel 1.l).
De biotische gegevens zijn allemaal opgenomen. Van de abiotische gegevens u,erden
enkel die gegevens geselecteerd die rechtstreeks iets over de toestand zeggen. In de
Milieudatabank die door de milieu-administraties en -instellingen van de Vlaamse
Gemeenschap uitgebouu,d u,ordt, kan verdere relevante basisinformatie voor de
toestandsbeschrijving gevonden u,orden.

De gegevens die behandeld u,orden, betreffen zou,el sooÍengroepen als ruimtelijke
eenlreden. Behalve de informatie die door het Instiruut voor Natuurbehoud verzameld
of veru,erkt wordt (r,erspreidingsgegevens, Rode lijsten, Biologische
Waarderingskaart), is ook informatie die elders aanu'ezig is, in de opsomming
opgenomen.

In bijlage I u'ordt een uitgebreide bespreking van de 'databank natuur' gegeven.
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Gevole.en voor natuur IV.2

2 | Gebieden en groepen

In dit deel zullen rve trachÍen een overzicht te geven van die elenrenten van natuur. de

'u'erkbare grootheden', die gebruikt kunnen rvorden om de toestand van de natuur in
Vlaanderen in beeld te brengen. Tevens zijn het de e]ementen waaraan een analyse van

de effgcten op natuur van milieu- en ruimtegebruik gekoppeld kan u,orden. De selectie
gebeurde enerzijds op basis van informatie die aanrvezig is in de bronnen die u'e in
deel t opsor4den en anderzijds op basis van litèratuur en'kennis van mederverkers van
het Instituut voor Natuurbehoud.

Behalve sooíen en ruimtelijke eenheden (bijvoorbeeld karteringseenheden) moeten ook
abiotische, §sische processen in de anall,se betrokken w'orden. Deze scheppen

immers in veel gevallen de vooru,aarden voor de onnvikkeling en de handhavin§ r,an de

natuur. Daarnaast worden ze nu ook in het natuurbeleid in toenemende mate als

natuur\\,aarde op zich erkend. Het belang dat men aan autonome, zelfregulerende
processen hecht. is hiervoor illustratief. We zullen hierna deze conditionerende
elementen en processen op het niveau Vlaanderen \\,eergeven. Ook de latere bespreking
van de soortengroepen en de leverrsgenreenschappenzal zich voor het grootste deel op
dit integratieniveau situeren.

In rvat volgt u,ordt verantwoord \\,aarom de geselecteerde soorten,
levensgemeenschappen, elementen en processen u,eerhouden werden. Het feit dat.u,e
nu redelijk gedetailleerde en min of meer gebiedsdekkende informatie over deze
"gebieden en groepen" hebben, is van doorsla*egevende aard geweest. De informatíeve
u,aarde en'an heeft in de eerste plaats betrekking op de grootheden zelf; hoe is hun
toestand en \\'aarvan is dat het gevolg. Daarnaast zijn ze alle in meerdere of mindere
mate indicatief voor een proces of representatief voor een onderdeel van de natuur.

Voor MIRA-2 hebben u,e aan de al gekende indicatoren voor de biodiversiteit en voor
de effecten van milieu- en ruimtegebruik op natuur nog geen nieuwe toegevoegd. Er
zijn daan,oor nog te weinig resultaten van gericht onderzoek beschikbaar. We kunnen
wel de §,pen indicatoren aangeven in relatie tot natuurbeschrijving en beleid. V/e gaan

hier in een later paragraaf op in.

V/e hebben niet getracht om een opsomming te geven van de soorten,
levensgen:eenschappen enz. die het meest geschikt zouden zijn om de
toestandsbeschrijving eh -r,erklaring uit Íe voeren. We zijn er ons dan ook van bewust
dat bepaalde onderdelen van natuur u,einig of niet aan bod komen en het beeld van de
toestand dus zeker niet volledig is. Daarnaast zullen door de oven eíegenu,oordiging
aan gegevens van bepaalde groepen (b.v. hogere planten, vogels) bepaalde onderdelen
mogelijk te sterk in beeld gebracht worden. Het gevolg van dit alles is dat het fesultaat
.,an toéstandsbeschrijving en -r,erklarin! zowel ónvoliedig als enigzins ven,ormd kan
zijn.

In dit hoofdstuk hebben n,e de componenten om natuur te beschrijven gegróepeerd in
drie delen:

structuurbepalende elenrenten en processen
sooÍen
levens-qemeenschappen en ecos),stemen

a

a

a
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I\r.2 Ger,ol!.en voor natuur

2.1 | Biotische en f1'sische structuurbepalende elementen en processen op
niveau \;laanderen

Op het niveau van het -qe\\,est zijn een aantal biotische en fi,sische elèmenten en
processen te onderscl:eiden die zeer sÍerk bepalend zijn voor het type natuur dat op
een bepaalde plaats kan voorkomen (De Blust. 1993). Het zijn als het u'are de
basisvooru'aarden voor de or:tu'ikkeling en de instandhouding van de biodiversiteit in
Vlaanderen. Het aanduiden en in kaart brengen van deze biotische en f;,sische
structuurbepalende elerrenlen en processen op nir,eau Vlaanderen. lreeft als doel om
op een eenvoudige u'ijze een overzicht te geven van de elementen en processen die
primair het voorkomen en het functioneren van de natuur in het geu'est bepalen.
Daarbij -qaan 

\\'e bijna steeds uitdrukkelijk voorbij aan de dominante invloed die de
mens nu op deze factoren heeft. Dit is niet het seval voo.r die situaties u,aarin nieuu,e
milieus geschapen u,erden die nadien een lansdurige auiononre ecologische evolutie
kenden, of voor de nieuu,e milieus die integraal deel zijn gaan uitmaken van complexe
leefgebieden. Belangrijke beheersaspecÍen zijn soms teru,9 te vinden als u,ezenlijk
onderdeel van het strucÍuurbepalend elenrent ofproces zelf.

In het kader van de doelstelling \/an dit rapport. de gevolgen van milieu- en
ruimtegebruik voor de natuur beschrijven. kunnen n'e de structuurbepalende elementen
en processen beschouu'en als referentie. In hoeverre zijn ze nog intact en laten ze een
ongestoorde on\À'ikkeling van natuur toe.

De factoren zijn determinerend voor de san:enstelling en de opbouw van de
ecos),stemen / levensgemeenschappen. In die zin stellen u,e dat ze structuurbepalend
zijn. Het kan zou'el gaan om discrete objecten, structuurbepalende elementen. als om
(uit)u,erkingen, structuurbepalende processen. Om het aantal 'masterfactors' beperkt
en daarmee overzichtelijk te houden, zijn in sommige gevallen integrerende, globale
begrippen gebruikt. Het gaat dan in feite om verzamelingén van elementen en
processen. De aanduiding 'gradiënt' r,alt hieronder. In veel get,allen is u'at als
structuurbepalende factor aangeduid is, niet uitsluitend en rechtstreeks determinerend
voor samenstelling en opbourv van de levensgemeenschappen. Het gaat dan om een
factor die sturend, conditionerend is voor een complexe reeks van elementen:en
processen die elk op zich een direct effect op de ecosystemen hebben. 'Reliëf is er
een'r,oorbeeld van.

Van verschíllende elementen en processen is de u,erking momenteel versluierd of
verhinderd door de dominante invloed van het grondgebruik en de daarmee
geassocieerde milieuku'aliteit. Voor natuurontwikkeling en de ecosystemen die er bij
verminderde antropogene invloed kunnen evolueren, zïjn het echter de
structuurbepal end e factoren.

Op Íi-euur 2.1 is een deel van de biotische en fl'sische structuurbepalende elementen en
processen \\'eergegeven. De gebruikte kaartschaal. het geintegreerde karakter r,4n heel
wat facÍoren en de keuze voór een overzichtelijk kaartbeeld, Ieiden ertoe dat de
localisatie van veel factoren relatief is en dat regelmatig gekozen is voor een
s1'mbolische aanduiding. De elementen en processen zijn ook niet allemaal voorgesteld
op de bijgaande kaan. Voor enkele gekende en gebiedsdeklende factoren ventijzen u'e
voor de kartografie naar aparte, reeds bestaande documenten. We behandelen ze u'el
kon in de voleende bespreking.
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Gevolgen voor naÍuur lV.2

Lithologie e,, texÍuur ,

De Iitholo-eie en de boden:textuur zijn in Vlaanderen donrinante structuurbepalende
factoren. De gekende 'naÍuurlijke streken' zijn ervan afgeleid. Landgebruik.
landschapsopbouu,. specifieke fauna en flora staan ermee in verband. De grote
differentiatie 'r'an de flora bestaat nog u'el. nraar u,ordt genivelleerd door dominante
inr,loeden als bemesting en draina-ee. Daardoor verdrvijnen over grole oppen,lakten de
verschillerr in voedselrijkdom en vochttoestand die hret de textuur en Iithologie
samenhangen. Door verschillen in buffercapaciteit zijn de streken niet allenraal even
gevoelig voor verzuring.

Overgang zee - sírand - voorduitt - duin'- polder

Van zeer groot belang voor de variatie van het kustmilieu en de er aanwezige
Ievensgemeenschappen, is de overgang van zee naaÍ strand, r'oorduin, duin en

uiteindelijk polder. Enerzijds gaat het om de specifieke overgan,qszones zelf met eigen
milieukenmerken: de gradiënt van zout naaÍ zoet, van zand naar klei, \,an nat naar
droog. Elke plek in de overgangszone kent een eigen'r,erhouding van die componenten.
Anderzijds gaat het onr de ongestoorde invloed van de ene zone op de andere. Vooral
processen van erosie en sedimentatie en van inundatie zijn hier aan de orde. Het
ku.stmilieu is daardoor een bij uitstek dynamisch milieu rvaardoor
Ievensomstandigheden snel in de tijd kunnen rvisselen; ecosystem.en voortdurend in
successie zijn: ecosl,stemen afgebroken of verplaatst worden. Kustaanutas en
kustafslag, duinvorming en duinafbraak, zrvinvorming en verzandin-e, zijn er
voorbeelden van.

Een intakte overgang tussen zee, strand, r,oorduin, duin en polder, r,erzekert de
ontu,ikkelingskansen van de specifieke kustlevensgemeenschappen. Op een zeer
beperkt aantal plaatsen is die overgang nog in zijn totaliÍeit aanwezig. Het komt iets
meer voor dat de overgang gedeeltelijk aanu'ezig is: r,an zee naaÍ duin of van duin naar
polder.

Permanente zoetwalerlens in de duitrètt

De aanu,ezigheid \ran een zoet\À,aterlens is een u,ezenlijk kenmerk van de hydrologie
van de duinen. Waar het zoete water ondiep zit, beïnvloedt het rechtstreeks de
duinvorming en duinafbraak en de levensgemeenschappen. Op de achterliggende duin -
polder overgang heeft het inrverking via zoete ku,el. De permanenÍe aanwezigheid van
zoet -erondwater is een strikte randvoorwaarde voor het duurzaam behoud van aan
natte milieus gebonden duinlevensgemeenschappen. Door het specifieke duinreliël
gekoppeld aan het d1'namische karakter van de"duinvorming, bestaat rond de laa_esÍe en
natste terreindelen een complexe milieugradiënt. Deze draagt in zeer hoge mate bij tot
de soortenrijkdom van het kustduinenlandschap.

Op zeer veel plaatsen is deze hl,drologie zeer sterk verstoord zodanig zelfs dat nog
nauu'elijks \/an een zoenvalerler:s sprake is.

Vorming vott Zouh+,aler slikhen en schorren

Op enkele plaatsen langs de kust zijn en u,orden slibplalen afgezet die met de
freku'entie van het getij nlet zeeu,ater overspoeld u'orden. De specifieke
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IV.2 Gevo lsen voor naluur

bodemsamenstelling en de dl,namiek van het getij nraken dat het om unieke
lér'ensonrstandigheden gaat. Door variatie in hoogteliggin-e. gepaard gaande met
freku'entieverschillen in overspoeling en verschillen in bodemtextuur, kunnen er
gevarieerde ecosystemen ontstaan. Deze ecos)'slemen zijn over het algemeen erg
productief, u'aardoor ze een bijzonder belang krijgen voor tal van migrerende
organismen.

Veranderingen in zeestroming, al dan niet het gevolg van baggeren en
kustverdedigingsu,erken lrebben sterke invloed op deze processen (i,erzanding, erosie).

Vorning van brakwaíer en zoefiryaíer slikken en schorren

Op enliele plaatsen Iangs de getijde-Schelde staan buitendijkse oevergebieden onder
inr,loed van het getij. Dit levert uitzonderlijk dynamische milieus op met specifieke
soorten en levensgemeenschappen. Door de brak - zoet gradiënt rvordt de
verscheidenheid aan habitats langs de getijderivier nog vergroot.

De vorming van de slikken en schorren door de getiju'erking u'ordt in hoge mate
beïnvloed door de baggern'erken in de rivier en de aanu'ezigheid van dijken en
gecontroleerde overstromingszones.

Kreken en de verzoeting enan

AIs restanten van oude zeedoorbraken of oude lopen van getijderivieren, zijn kreken
bijzondere u'atèrs in het poldergebied. Ze hebben een eigen structuur en
waÍerkrvaliteit. Het zijn, samen met de vaarten en ruaÍeringen, de overblijvende open
waters van het voormalige u'atenijke kustgebied. Als dusdanig zijn ze zeer belangrijke
milieus voor karakteristieke levensgemeenschappen

In deze elementen speelt het proces van verzoeting een cruciàle rol. Waar ze
oorspronkelijk zout \À'aren, \'erzoeten kreken na verloop van trjd. Dit is voornamelijk
lret geval in de kreken van de Scheldepolders. In de kustpolders is de inr,loed van zilt
grondu'ater overheersend. Door de verzoeting kunnen de milieuomstandigheden van
kreek tot kreek verschillen. Op plaatsen \À'aar de verzoeting algemeen doorgezet is, zijn
juist de brakke kreken van bijzonder belang.

'Waterverontreiniging en niet gepast u,aterpeilbeheer hebben op veel plaatsen een
negatieve invloed op deze elementen.

Moeren

Deze laag gelegen gebieden -oude uitveningen of oorspronkelijke depressies-
vertegenwoordigen een apaí milieu in de polders. Permanent hoge grondwaterstanden
en eventueel venige bodems zijn de kenmerken. Intensieve benraling maakt moderne
landbouw mogelijk. Wordt de kunstmatige drainage gesÍopt, dan herstelt het zeer nat
milieu zich snel.

Verzilting van polders

Over grote oppen,lakten is het proces van rlerzilting \ran de polders aan gang. Door het
verminderen \/an de druk van het bovenliggende zoete grondu,ater (o.i.v. ontrvatering in
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de polders en drinku'ateru'inning in de duinen). kan het diepere brakke grondu'ater
r,erder landinu'aarts en verder naar de oppervlakte doordringen. Lage depressies,

kreken. \'aarten en sloten u'orden nu beïnvloed door brak (grond)u,ater. $,at tot uiting
komt in de soorlensamenslelling en de productiviteit.

ll/oterlopett ntel hutt allutía

Op niveau Vlaanderen zijn u'aterlopen met de bijhorende alluvia zeer dominante

structuurbepalende elementen. Het zijn enerzijds aparte milieus met eigen
levensgemeenschappen en anderzijds richten ze op het niveau van het totale landschap

een grote reeks landschapsecologische processen. Voor planten en dieren zijn het
te-eel ij kenij d corridors en barrières.

\\/aterlopen u,orden tezamen met de ailuvia als structuurbepalende elementen

begrepen. Het alluvium vornt Iandschapsecologisch gezien inrmers één geheel met de

\\'aterloop. Dit is zeker het geval voor de delen van het alluvium die regelmatig kunnen

overstromen. Processen die zich op streekniveau afspelen u,orden door de u'aterloop
gestuurd, Grondu'aÍerstromingen zijn er het meest wezenlijke voorbeeld van. De

dispersie en verspreidin-e van dieren u'ordt erdoor bepaald. Gebieden kunnen erdoor

scherp en sluitend begrensd u,orden.

De d;,'namiek van de u,alerlopen gaf en geeft onstaan aan eigen milieus in de rvaterloop

zelf en in het alluvium. De u,aterloop is daardoor een zeer gevarieerd ecosysteem,
ÍenminsÍe als ze haar natuurlijke structuur en waterku,aliteit behouden heeft. In het
beekdal of de riviervallei zijn diverse ecotopen te onderscheiden: kommen,
oeverwallen, donken, rivierduintjes, Iaagvenen e.d., elk met eigen bodem- en

h1'drologiekenn:erken. Eenzelfde \À,aterloop kan achtereenvolgens door zeer
verschiliende landschappen en natuurlijke streken lopen. Hierdoor komt in een
u,aterloopstelsel een rijke verscheidenleid aan contacten en overgangen tussen
u,aterloop, alluvium en'hogere gronden voor. Vooral daar \À,aar erg verschillende
bodemtypen of substraten zo met elkaar in contact komen, geeft dit aanleiding aan

potentieel erg soortenrijke gradiënten.

De u,aterhuishouding is cruciaal in dit element en bij de processen die er zich in
afspelen. Door gebruik, inrichting en beheer van de uaterloop en van het gronduater,
is deze.nog maar in uitzonderlijke gevallen "intact".

Otergang íussen pleistoceen gronden en de polders

Bijzondere situaties doen zich voor op de overgang tussen de hogere, voedselarme en
zure pleistocene gronden en de lage, r,oedselrijke en kalkrijke, baslsché poldergronden.
Potentieel is hier een rijke ecologische -sradiënt aanu,ezig. Vooral de natte milieus in de

naastliggende polders kunnen door voedselarm kwelu,ater sterk gedifferentieerd
u,orden. Daar u,aar de overgang pleistoceen - polder gedwarst u,ordt door u'aterlopen,
ontstaan bijzondere situaties. Wanneer de u,aterku,aliteit niet te negatief beïnvloed
u'erd, r,inden we een \\'aterloop die o'r,er korte afstand overgaat van voedselarm en
zirur naar iets voedselrijker, maar \/ooral kalkrijk en basisch. Deze gradiënt in de

lengterichting levert milieus voor apaíe soorÍen en Ievensgemeenschappen. Zu'are
bemesting en drainage nivelleren diku,ijls deze overgangen.
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GroÍe nrcren en plassen

Grote, open \\'aters zijn het permanenle habitat voor tal \ran organismen en
levensgemeenschappen of vormen er een zeer belangrijk onderdeel van. De
aanu'ezi-eheid van open \\'aters, \,ooral \\'anneer ze gegroepeerd 'r,oorkomen, bepaalt
zeer sterk de lokale flora en fauna. Naar het functioneren van andere landschapsdelen
zijnze van belang door hun invloed op de hydrologie. De huidige en de potentiële
soortensamenstelling wordt bepaald door vormaspecten van de u,aterplas, door de
ku,aliteit en de dynamiek van het u,ater en door het gebruik dat van de plas gemaakt
rvordt, Aangezien hier nogal u,at variatie in optreedt, zijn grote meren en plassen erg
verscheiden.

Vennen

Een apart §,pe open u,ater is het ven. Zoals andere open u,aters hebben ze een eigen
fauna en flora die in dit geval sterk bepaald u'ordt door de waterku'aliteit. Die
u,aterkwaliteit, Iicht gebufferd en voedselarm, maalÍ dat vemen eerder hydrologisch
geïsoleerd in het landschap liggen. Tenminste, onder die omstandigheden kunnen ze nq
bij 'i'ergrote kans op eutrofiëring, stand houden. Behalve eutrofrëring is de impact van
verzuring erg groot op verulen. Om beheersredenen kunnen daarom vennen u,el in de

Iokale hl,drologische stelsels opgenomen u'orden als het venu,ater hierdoor beter
gebufferd kan u,orden. Wanneer vennen op een natuurlijke manier ontstaan zijn, Iiggen
ze meestal buiten de gebieden \ryaar de andere grote, open waters voorkomen.

Bronnen

Bronnen zijn zeer aparte structuurbepalende elementen die een dominante invloed
uitoefenen op hun direcle omgeving. Het beïnvloedingsgebied voor een individuele
bron is redelijk klein, maar doordat bronnen meestal gegroepeerd voorkomen in een
streek -diku'ijls is het trouu,ens moeilijk over een duidelijk te localiseren bron te
spreken- is hun gezamelijke impact bepalend voor grote gebieden. Eigen
levensgemeenschappen zijn aanwezig; de hl,drologie is uiteraard erg kara|teristiek.

Kwel

De agnu,ezigheid van kwel veroorzaakt bijzondere standplaatsfactoren \^,aaraan
verschillende organismen gebonden zijn. Kwelgebieden hebben een typische
grondu,aterdl,namiek en een eigen samenstelling en temperatuur van het grondrvater.
Ze àjn meestal in alluvia van u,aterlopen gelegen

Aan kwelgebieden zijn steeds grondwaterstromingen en infiltratiegebieden gekoppeld.
Het hoger gelegen infiltratiegebied levert \À'ater van een bepaalde kwaliteit. Via
stroombanen door opeenvolgende sedimenten en gesteenÍen, waarbij het water van
samenstelling verandeÍ, r,erplaatst het zich naar de lager gelegen kweJgebieden. Daar
beïnvloedt het het lokale oppervlakte- en grondwater. AÍhankelijk van de afstand
tussen infiltratie- en ku'elgebied en van de afgelegde u,eg, is er sprake van lokale of
regionale ku'el. De samenstelling van het ku,elu,ater zal respectievelijk meer of minder
op het oorspronkelijke infi ltratie\À,ater lijken.

In ku'elgebieden zijn de ku,aliteit en de ku'antiteit van het grondrvater diku'ijls beter,
of meer oorspronkelijk, dan in de overige gebieden. Daardoor bevatten ze nog
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ecos)'stemen en levensgemeenschappen die elders verdu,enen zijh. Door de specifieke
samenstelling van het ku'ehvater zijn ku,elaÍhankelijke ecos)'stenlen zeer moeilijk te

herstellen of te creëren. lr4anipuleren van de waterku'antiteit alleen volstaat niet.

Het vaststellen van ku,el is redelijk gernaklielijk en kan zou'el op een directe u,ijze
door metirtgen als op een indirecte manier via indicatorsoorten gebeuren. Het
Iocaliseren van de bijhorende infiltratiegebieden is veel moeilijker, Daan,oor zijn een

uitgebreid grondu'atermeetnet en bruikbare hydrologische modellen noodzakelijk.
Verminderde watertoestroming en afi,angen van de kwel door lokale drainage kunnen
plaatselijk de ku,elprocessen sterk beinvoeden. \\regens d9 onvolledigheid van de
gegevens, zijn de ku,elgebieden niet systematisch op figuur 2.1 rveergegeven.

Winterinurtdaties

Door hoge grondu,aterstanden in alluvia of op plaatsen met stuw\À'ater en door
overstromingen met oppervlakteu'ater, komen gebieden voor waar voorspelbaar
winterinundaties optreden. Dit geeft zeer bijzondere milieuomstandigheden. Vooral
flora en bodemfauna zijn eraan gebonden. Ook bodem- en landschapsvorming worden
erdoor bepaald. In onze gebieden met een veralgemeende u,aterbeheersing, zijn
winterinundaties nog vrij oorspronkelijke Iandschapsecologische processen.
V/aterbeheersingsu,erken bepalen sterk u,aar deze processen nog Íot uiting kunnen
komen.

Wisselende waÍersíanden van de Maas

De Maas onderscheidt zich van andere belangrijke \À'aterlopen in Vlaanderen door de

sterk wisselende uaÍerstanden die kunnen optreden. Deze u,orden in de eerste plaats
door de neerslag bepaald. V/aar wisselende waterstanden en debieten in andere
u'aterlopen ook voorkomen, gaan ze in de Maas gepaard met belangrijke
materiaaltransporten. Hierdoor is de Maas een erg dynamische rivigr waar transpoí en
sedimentatie van grind tot klei eigen ecologische kenmerken aan de rivier geven. Hoge
waterstanden veroorzakèn verder inundaties van de uiteru'aarden en beihvloeden er de
gropdu,aterdynamiek. Aan al deze situaties zijn typische soorten en landschappen
gebonden.

Kanalen

De aanrvezigheid van kanalen u,erkt structurerend op gebieden. Het zijn enerzijds
apaÍe biotopen die het aandeel open $?ter in een streek sterk kunnen doen toenemen.
Voor tal van organismen is dit van belang. Andeizijds u,erken ze verbindend, maar
tegelijkertijd ook scheidend. 'Watergebonden organismen kunnen zich erdoor en erlangs
verspreiden, Iandorganismen kunnen er in hun verplaatsingen door gehinderd worden.

Behalve als structurerende banière of verbinding, kunnen kanalen een belangrijke rol in
het landschap spelen door de lokale hl,drologie te beïnvloeden. Ze kunnen 2ou,el
drainerend àls irrigerend u,erken, n'laar ook de u,aterkrvaliteit in het doorstroomde
landschap u,ijzigen.'Deze u,erkingen kunnen beuust gervild of ongeu,ild ziln. Wanneer
de samenstelling van het kanaalrvater erg verschilt van deze van het lokale rvater kan
sprakezijn van beïnvloeding \ran een gebied door gebiedsvreemd \\'ater. Mineralen- en
kalkrijk kanaalu'ater in een ueinig gebufferde en mineraalarme streek zoals de Kempen,
geeft aanleiding aan bijzondere ecologische condities.
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IV.2 Gevoleen voor natuur

Diep ingesneden beekdal

Op verschillende plaatsen zi-jn vrij snralle beekdalen diep in het Iandsclrap ingesneden.
Hierdoor hebben ze een duidelijk valleikarakler. Ze zijn erg verschillend in vergelijking
met hun u'ijdere onrgeving. De verschillende milieus die elkaar zo op korte afstand in
de du'arsrichting van de vallei opvoleen. nraken dat u,e met specifieke alluvia te doen
hebben. Uitgesproken gradiënten komen voor: duidelijke kwel en bronnen in de
valleiu'and kuru:en aanu,ezig zijn, aflranlieli.jk van de intensiteit van het grondgebruik
en de invloed en,an voornanrelijk op de hl,drologie.

Jong of aktief inlands stuifduirt

Recente inlandse duinen vormen aparte milieus en beïnvloeden op verschillende
manieren hun directe omgeving. Daardoor zijn het belangrijke structuurbepalende
elemenlen \;oor ecosystemen en levensgemeenschappen. Recente inlandse duinen
onderscheiden zich van de oudere duinen door het ontbreken van goed ontu-ikkelde
bodems. Daarnaast kunnen ze nóg geheel of gedeeltelijk actief zijn. Erosie en

sedimentatie gaan dan volop door. Doordat in de genese van het duin perioden van
fixatie en bodemontwikkeling kum:en afwisselen met perioden tan erosie en

sedimentatie, ontstaat een complex milieu met voornamelijk een zeer gevarieerde
hydrologie. Het ontbreken van onnvikkelde bodems en de permanente
geomorfologische activiteit kunnen elkaar versterkèn. Een dynamisch pioniersmilieu is
hpt resultaat. Aan dit milieu zijn eigen soorten en levensgemeenschappen 

-eebonden.
De invloed op de directe omgeving gaat uit van lokale grondwaterstromingen vanuit het
stuifduin en \/an overstuivingen met zand. Het'gebruik dat van het duin gemaakt
wordt, bepaalt sterk in rvelke mate de d1r:amische processen kunnen doorgaan. Op
figuur 2.1 zijn alleen de grotere jonge stuifduinen schematisch aangeduid.

Zeer voeds el a rm terrestris c h nil ie u

De voedselrijkdom van u,ater en bodem is een dominante factor voor u'at de
Jevensgemeenschappen betreft. In een gebied u'aar de voedselrijkdom stelselmatig
-geu'ild of ongeu,ild- opgedreven u'ordt, is voedselarmoede sterk differentiërend. \\/e
hebben ze daarom bij de structuurbepalende elementen opgenomen.

In het gewest zijn de zandgronden '\,an nature' r,oedselarm. Door bemesting en
eutrofiërende invloeden is de voedselrijkdom en,an echter op zeer veel plaatsen
gesÍegen. Onder bepaalde bos- en graslandq,pen en onder heiden is de voedselarmoede
blijven bestaan. Daar zal voedselarmoede nog bepalend zijn voor ecosystemen en
levensgemeenschappen. Op figuur 2.1 Zijn op schematische manier de gebieden
aangeduid waar nog een zeer voedselarm milieu voorkomt. Over de exacÍe localisatie en

de omvang en an is daarmee niets gezegd.

Veenbodent

Veen is een heel apaí bodern§'pe met eigen vegetaties. Naar de onrgeving toe speelt
het vooral een rol door de inrpact op de h1'drologie. Veenvorming gaat op bepaalde
plaatsen nog actief door. Een intakte u'aterhuishoudin-e is daan,oor een vereiste. In veel
gevallen is de veenvormende vesetatie echter vervangen. Het veen zelf u,erd daan'oor
diku'ijls gedraineerd. Waruteer de beïnvloeding niet te drastisch gebeurde, is herstel nog
mogelijk.
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)l[esotroof laagveen

Een voor levensgen:eenschappen erg bepalende factor is de aanu'ezigheid van

mesotroof laagveen. Het gaat om een heel eigen milieutl,pe met kenmerkende
organismen en processen. De inr,loed op de omgeving gebeurt voornamelijk via de

hl,drologie: het gaat diku'ijls om plaatsen met aktieve krvel; het gaat om plaatsen \\'aar

een verlandingsproces doorgaat. Het laagveen zelf is een divers milieu. Afhankelijk van

de topologische ligging, \'an de lokale hl,drologie, van de »'aterku'aliteit. r'arr het
successiestadium van de \regetatie. kunnen andere §'pen onderscheiden rvorden.

Veen nrcí moeraskalk

Onder zeer bijzondere omstandigheden kan in alluvia en in veen moeraskalk
voorkomen. Kalk uit kalkrijk, opkrvellend grondu,ater is er vroeger uit oplossing
gegaan. Ook nu nog kan dit proces door-eaan, inzoverre er geen te sterke doorstroming
gebeuÍ en de kalk verspreid u'ordt. \\r4ar deze moeraskalk -tuf- r,oorkomt, kunnen

zeer zeldzame laagveenorganismen -qevonden u,orden. Btj t'erandering van het
grondgebruik, kunnen de 'oorspronlielijke' \,egetaties u'aarschijnlijk hersteld worden.

Mergel

In een beperkt deel van het geu,est dagzoomt mergel. Dit gaat gepaard met eigen

bodems, eigen hl,drologie en eigen organismen. De eigenschappen van de mergel maken

dat daarnaast ook aparte reliëfvornren ontstaan zijn. Voor flora en fauna zijn ze van
belang. Tenslone is er de mergelu'inning met de grotten en groeven als gevolg. Ook
d eze herbergen enliele k enmerken de or-eani sm en.

Micro reliëf in g ras I a n d en

In de graslanden van polders en -qrote ailuvia, draa-et microreliëf wezenlijk bij tot de

soortensamenstellin-e van de levensgemeenschappen. Soortenrijke vegetaties en zeer

specifieke en nu zeldzame soorten komen in die gebieden nog piaar haast uitsluitend
voor op plaatsen met uitgesproken microreliëf. Daar zijn natte omstandigheden en

talrijke microgradiënten aanu,ezig. Voor rveidevogels en voor trek- en overu'inÍerende
vogels zijn ze u'aarschrjnlijk van nog groter belang. De aanrvezigheid van deze dieren
hangt in zeer grote mate samen met de reliëfrijke graslanden. Voor de totale
soorlensamenstelling van polders en grote alluvia met grasland, is microreliëf in
grasland een erg belangrijk structuurbepalend element.

Gradiërttzone

Geleidelijke overgangen tussen verschillende milieutypen bieden op zich
levensomstandigheden voor een -qrote verscheidenheid aan soorten. In het

,sradiëntmilieu van zoetnaar zout, r'an droog naar nat, van hoog naarlaag, \'an \\:arïn
naar koud, r,an voedselarm naar voedselrijk, van zuur naar basisch, is theoretisch geen

enliele plek _eelijk aan een andere. In sommige omstandigheden kan de toestand voor
een milieufaclor op eén plaats dan nog verschillen in de tijd. Dit alles draagt bij tot de
potentieel groÍe soortenrijkdom.

In het landschap kunnen rve gradiënten ver$,achten op plaatsen waar -diku'ijls
gecombineerd n:et een hoogteverschil- milieus van verschillende aard met elkaar in
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kontact komen. Of de gradiënt effectief tot uiting kornt. zal ondermeer afhangen \iar1

het grondgebruik en de relatieve positie van de verschillende nrilieus ten opzichte van
elkaar.

Sommige van de andere aangeduide structuurbepalende elementen en -processen
houden op zich ook de aanu,ezigheid van gradiënÍen in. Het gaat dan meestal rvel om
heel specifieke -eradiënten. plaats of sl,steem gebonden. Op figuur 2.1 zijn de zones
aangeduid u'aar zich -eradiëntsitualies kunnen voordoen. De juiste localisatie van een
gradiënt, de richtin-e en de aard ervan zijn niet weergegeven. Gradiëntsyn:bolen dwars
over elkaar heen duiden op een gebied met gradiënten in alle richtingen.

ZouÍ - zoet gradiërtt Schelde

Een gradiënt die u'e apan vernoemen is de zout - zoeÍ gradiënt in de Schelde. Het is
duidelijk dat deze gradiënt structuurbepalend is voor de levensgemeenschappen in
deze u,aterloop. Zijn ze nu door de vervuiling niet aanu,ezig, dan zal na zuivering en

herstel de zout - zoet gradiënt bepalend zijn voor de verdeling \/an de organismen o\rer

de stroom.

2.2 | Soorten

Hien:a duiden u'e enkele soortengroepen aan \\,aarover voldoende gegevens bestaan om
een-beeld van de toestand enan in Vlaanderen te geven en die tevens geschikt zijn voor
de totaalanall'se van de toestand van de natuur in Vlaanderen in relatie tot milieu- en

ruimtegebruik. We bespreken eveneens kofi waarvoor ze indiceren.

2.2.1 | Hogere planten

De verspreiding en de status van hogere planten is in Vlaanderen goed gekend en wordt
systemaÍisch bijgehouden. Hogere planten komen in alle milieus voor. Voor zeer veel
dieren u,erken ze rechtstreeks conditionerend voor hun \,oorkomen. Gezien hun
cruciale functie als primaire producenten, is de toestand van de hogere planten direct
bepalend voor de rest van de soortensamenstelling in een gebied.

De standplaatsvereisten van veel soorten zijn in detail gekend. Hieruit zijn
indicatieu,aarden afgeleid (Elleaberg, 1979) die gebruikt kunnen worden om de
milieukarakteristieken van een standplaats te typeren. Door de soms nauwe
ecologische amplitude reageren sommige plantensoorten reeds op geringe
veranderingen in hun milieu.

Plantensoorten in een vegetatie reageren anders op een u'ijzigend n:ilieu dan wanneer
ze in monocultuur groeien. Daarvoor is de interactie tussen sooíen verantwoordelijk.
Sommige soorten veíonen ook een 'naijlingseffect'. Hoeu,el de standplaats niet meer
ten volle optimaal is, blijven ze nog een tijd aanrvezig. Ze verdu'ijnen pas -en
verschijnen niet meer opnieuu'- nadat door een of andere katastrofe, de
oorspronkelijke vegetatie verdu'Int en een nieuu,e begroeiing zich, in evenrvicht met
het nieuu,e milieu. zal vesti-een.

Doordat nogal u'at soorten een zaadbank opbouwen, kan -rvanneer deze zaadbank
experimenteel tot kiemen gebracht rvordt- een beeld verkregen 'ivorden van de
milieuomstandigheden die in het verleden op een plek aanu,ezig u'aren. Vergelijking
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met de onrstandigheden die de huidi-qe veeelatiesan'renslelling indiceen. kan ir:fomratie
opleveren over de evolulie in milieukri'aliteiten.

Een vegetatietl'pe geeft een meer geïntegreerd beeld van de kenmerken van de
standplaats dan de individuele sooíen. Doordat vegetaties in een classificatie geordend
zijn, kan een standplaats beoordeeld worden naar het ruimere gebied u'aarin ze

voorkon:t. Vergelijking met g,pegebieden en -standplaatsen is mogelijk.

In het natuurbehoud krijgen hogere planten en hun vegetaties grote aandacht. De
rvaardering van -sebieden is in veel gevallen mee en zelfs uitsluitend gebaseerd op
hogere planten. Dit rnaakt ze voor de beoordeling van n:ilieu- en ruimtegebruik
onmisbaar.

2.2.2 | Korctnnssen

Korstmossen worden klassiek genoemd als natuurlijke indicatoren voor
luchn'erontreiniging. Het zijn trou\\/ens mee van de oudst gebruikte bio-indicatoren

Q.J1'lander, 1866). Het is een erg soortenrijke groep die in alle rnilieus 't'oorkomt.
Behalve op de ku,aliteit van de Iucht reageren veel soorten ook op de gemiddelde
luchtvochtigheid. Er zijn dus gebieden die van nature rijker kunnen zijn aan
korstmossen dan andere.

Een groot deel van de korstmossen groeit epiS'tisch op andere planten (r'oornamelijk
bomen en struiken). Het mee gebruiken van korstmossen voor de beschrijving'r,an de
toestand van de naluur. maakt dat zo ook deze microhabitats in het totaalbeeld dat
men tracht te -q,even, opgenomen kunnen worden. Hetzelfde geldt voor de
microhabitats van kleine, open plekken in pioniersvègetaties waar de soorten zich
thuis voelen.

Door hun zeldzaan'theid hebben heel u,at korstmossen zelf ten slotte een grote waarde
voor het natuurbehoud, een laatse reden om ze in beschouwing te nelnen.

2.2.3 | Zoogdieren

Voor de toestandsbeschrijving van de natuur komen zoogdieren zeker in aanmerking.
Ze zija verspreid over alle milieus in het geu,est. Verschillende soorten hebben een
grote actieradius en hebben een mozaiek van biotopen nodig. Dit laatste maakt dat ze
indicatief kunnen zijn voor de opbourv van een totaal landschap en de ku,aliteit van de
samenstellende delen ervan. In deze zin kunnen ze gebruikt worden om uitspraken te
doen op een hoger integratieniveau. Carnivore zoogdieren staan dikwijls aan het eind
van uitgebreide voedsehvebben. Dit maakt ze gevoelig voor accumulerende, giftige
stoffen. Tenslotte staan \roor heel u'at mensen zoogdieren model voor natuur: De
toestand van de zoogdieren is voor hen een signaal van de toestand van de gehele
natuur.

2.2.4 | Broedvogels

Vogels zijn relatief eenvoudig le inventariseren. Hun habitateisen en hun ecologischL
niche zijn redelijk goed gekend. Ze genieten een grote belan-estelling bij het publiek en
t,ertegenrvoordigen zo belangrijke u'aarden voor het natuurbehoud.
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Broedvogels kon:en in alle landschapst)'pen voor. Ze zijn er kenmerkend voor
specifieke habitats. Door de verschillende eisen die ze stellen, zijn ze zou'el indicatief
voor de veqetatiesamenslelling en -structuur van het habitat, als voor de grootte van
het habitat. Op een grotere schaal zijn veel vogelsoonen gevoelig voor de stmctuur van
het landschap: het grond-eebruik en de q'pe landschapselementen, het aantal en de

onderlinge ligging en/an, de afstand tussen gelijkaardige optimale habitats en russen de
verschillende landschapsdelen. Door seizoenstrek zijn verschillende soorÍen ook
onderhevig aan milieuveranderin-qen elders. Dit maakt dal ze enerziids een geïntegreerd
beeld eeverl van de toestand van ruimte en milieu over een zeer groot gebied, maar dat
het anderzijds erg moeilijk is nauu,keurige causale verbanden te le-egen tussen hun
voorkomen en lokale onistandisheden.

2.2.5 | Anrfibieën en repÍiele,t

Amfibieën en reptielen u,orden diku'ijls tezamen ,eenoemd. Naar hun biotoopgebruik,
hun eisen ten aanzien van milieuku'aliteiten en landschapsstructuren en hun
representatiet,e u'aarde \/oor complexe levensgemeenschappen, r,erschillen ze grondig.

Omdat ze in gezamelijke informatiebronnen behandeld u,orden, zullen \ /e ze ook hier
samen bespreken.

Reptielen hebben een uit-eesproken habitatvoorkeur, met daarin zeer specifieke eisen

ten aanzien van de microstructuur van vooral de vegetatie. Dit heeft te maken met de

noodzaak van zonnen, schuilen e.d. Ze kunnen dus gebruikt worden als speciÍieke
indicatoren voor deze kenmerken van hun habitats.

Amfibieën zijn kenmerkend voor een land- en een \\,aterhabitat en u,orden beïnvloed
door de structuur van het tussenliggende landschap. Hun aanwezigheid duidt hierdoor
op het integrale complex van enerzijds een geschikte waterku,aliteit en geschikte
structuur van het voortplantingsbiotoop en anderzijds een bereikbaar landbiotoop.
Binnen het voortplantingsbiotoop stellen de verschillende sooíen dan nog eigen eisen
aan u'aterku,aliteit en'de structurele kenmerken van het biotoop.

2.2.6 | Víssen

Vissen zijn een onmisbarè diergroep voor de beschrijving van de toestand van de
natuur. Ze vormen een belangrijk functioneel onderdeel van het aquatisch ecosysteem:
vissen zijn, aftrankelijk van de sooÍ, topcarnivoor, carnivoor, detrivoor of herbivoor.
Bovendien zijn ze geschikt als biolo-sische indicatoren van de uaterku,aliteit en meer
algemeen van de kwaliteit van het aquatisch milieu waarbij veel aandacht gaat naar de
structuurkenmerken t,an het u,aterhabitat. Het feit dat het langlevende organismen zijn,
maakt .dat ze een in de tijd geïntegreerde indicatie van de waterkrvaliteit gel,en. Door
hun verscheiden tg1,sn5u{jze rvaarbij standvissoorten en trekkende vissoorten
onderscheiden kunnen u,orden, geven ze op verschillende ruimtelijke schalen
informatie over het u,aterhabitat. De mogelijke fragmentatie van een bekken door
waten,eryuiling of u,aterbeheerinfrastructuur wordt er duidelijk door.

Een probleem bij het gebruik van vissen voor de beoordeling van ruimte- en
milieugebruik is dat niet steeds duidelijk is hoe de natuurlijke visfauna en
populatiesamenstelling op een plek is. Er u'ordt immers erg veel vis uitgezet ten
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behoeve van de vissenj. Onr dit probleem op te lossen zal informatie over deze

u iuetti n gen steeds geraadpl ee-sd moeten u,orden.

2.2.7 | Ongev,ervelden

Op Vlaams niveau zijn vooral insektengroepen goed onderzocht. Insekten zijn alom
vertegenwoordigd, hebben een korte -qeneratiec),clus en reageren snel op u'isselende
rnilieuomstandi,eheden. Ze zijn daarom uiternrate geschikt voor het beschrijven van
milieuomstandigheden. A.h.r,. de 

-eegevens 
van de databank van de Landbouufaculteit

van Gembloux ruerd in 1980 door Leclercq et al. een Rode lijst van de bedreigde
insekten van België opgesteld. Na 1980 is zo'n globaal beschrijvend u,erk over insekten
niet meer verschenen, maar gaf men de voorkeur aan een behandeling van de groepen
afzonderlijk. Zo n,erden en u'orden de verspreidingsgegevens nu s1'stematisch
verzameld \roor: Loopkevers, Zandloopkevers, Dagvlinders, Wateru,antsen,
Oppen lal.teu'antsen, Waterkevers, Libellen, Zrveefvliegen, Sprinkhanen. Verder komt
gestructureerde informatie over spinnen snel ter beschikking.

Z3ndloop- en loopkevers. Zandloop- en loopkevers behoren tot de meest populaire,
soortenrijkste en best bestudeerde ongewervelde dieren van Vlaanderen. Daardoor is er
heel u,at materiaa! aanrvezig om een duidelijk beeld van de huidige en vroegere toestand
van de groep te geven. Zandloop- en loopkevers komen in zeer uiteenlopende milieus
vobr, u'aardoor ze in hun totaliteit een goede indicatie kunnen geven van de huidige
krvaliteiten van deze milieus. Tenslotte is het belangrijk dat bij deze kevers zouel goed
als minder goed verbreidende soorten voorkomen. Hierdoor àjn ze ook geschikt om de
gevolgeí van de veranderingen van de landsihapsstructuur op rneso- en microschaal te
beoordelen

Dagvlinders. Dagvlinders zijn de best bestudeerde groep van onge\ryen elde dieren in
Vlaanderen. Ze komen in alle Jandschapstypen voor. Door hun levenswijze zijn ze

redelijk eenvoudig te inventariseren, zodat een zeer groot aantal betrou'*'bare gegevens
te verzamelen is. Dit is al een reden waarom ze geschikt zijn voor de monitoring iir
functie van de beschrijving van de toestand van de natuur. Van de meeste soorten zijn
de habitatseisen in detail bekend. Hun (soms exclusieve) aflrankelijkheid als rups van
een bepaalde waardplant en van honingplanten en als adult individu van
biotoopstructuur, maken dat ze. als integrerende, maar ook als erg specifieke indicator
kunnen fungeren.

Dagt,1in6.ts zijn goède indicatoren voor landschappelijke elementen en voor variatie in
de vegetatie. Ze stellert hoge eisen aan hun omgeving (geschikte temperatuur en
luchfl,ochtigheid, waardplanten, nectarplanten, oriëntatiemogelijkheden bij het zoeken
naar \À,aardplanten en in paringstijd naar paÍners) en reageren door hun korÍe
Ievenscl'clus snel op veranderingen in hun directe omgeving. Veranderingen in
dagvlinderpopulaties hebben vooral een alarmerende functie. De oorzaken zijn meestal
niet direct zichtbaar (Roos & Vintges, l99l). V/e! is de omvang van de achteruitgang
glashelder.

Volgens Van Dijck (1994) kan men t\À,ee §,pen van indicatorsoorten onderscheiden: de
kenmerkende soorten en de storingsindicatoren. Een voorbeeld van de laatste categorie
is in bepaalde situaties het in grote'aantallen voorkomen van het Klein koohvitje (Bink,
1992), r'ooral in combinatie met de afu,ezigheid van heel u'at andere, eventueel

27



IV.2 Gevolsen voor natuur

kenmerkende soorÍen. Kenmerkende of karakteristieke soorten kunnen opgedeeld
u'orden in:

. kenmerkende soorlen voor een landschapstl'pe (landschapsku'aliteitindicator),
bijvoorbeeld het Bruin zandoogje (mozaïek \ran zoomvegetaties en ruige
begroeiingen);

. kenmerkende soorten voor een biotooptl,pe (biotoopku,aliteitsindicator),
bijvoorbeeld de Grote u,eerschijnr,linder (r,ochtige looÍbossen) en de Heir,linder
(droge duinen en heide met open pleklen).

Libellen. De verspreiding en de status van de libellen is in Vlaanderen goed
gedocumenreerd. Libellen komen in de meeste \\ratertypen voor. Ze stellen hoge eisen

aan de rvaterku,aliteit.'Hun aanwezigheid kan dan ook betekenen dat een hele reeks
andere organismen potentieel in het u'aterbiotoop kunnen voorkomen. Doordat ze
bovendien vrij eenvoudig gemonitord kunnen rvorden, zijn libellen zeker bruikbaar
voor de toestandsbeschrijving van de natuur.

ll/aÍer- en oppervlaktev'antsen & waÍerkevers. Water- en oppervlakteu'antsen &
waterkevers zijn -eoede 

indicatoren van de u,alerkrvaliteit en de volledigheid van het
voedselu'eb in de u,aterlevensgemeenschap. Ze komen in zorvat alle rvater§,pen in het

-qewest 
Yoor.

Zweefvliegen. Ztteefvlie-een zijn erg geschikt voor een ecologische evaluatie van
biotopen en habitats. Hun versreiding, ecologie en taxonomie zijn goed besrudeerd en

goede determinatiesleutels zijn beschikbaar. Er zijn veel soorten (in België alleen al

317) en veel en,an zijn min of meer stenotoop.

Spriukhonen. Sprinkhanen zijn behalve als soortengroep zelf, r,an belang als
indicatoren voor de structuur van vegetaties en landschappen. Zowel de t,ertikale
opbouw van de begroeiing, als de verdeling van meer open en meer gesloten plekken in
een veqetatie u,orden er door aangegeven. De sooÍen zijn voornamelijk beperkt tot
gras- en pioniersvegetaties. Daar kunnen ze echter in grote aantallen aanwezig zijn in
g'pischè samenstelling, afhankelijk van het habitat.

Spinnen. Spinnen komen in een .zeer groot aantal habitats voor waar ze goede
indicatoren blijken te zijn voor zowel micro-structuur als een milieuvariabele als de
vochtigheid (Maelfait & Baeí, 1987; Maelfait et al., 1995). Mogelijk kunnen ze ook
als veÍesenu,oordigers van de bodemfauna model.staan voor d9 ontu'ikkeling van deze
groep van dieren.

2.3 | Levensgemeenschappen en ecosl'stemen

In dit hoofdstuk zullen \\,e voorbeelden van enkele karakteristieke
le'r,ensgemeenschappen en ecosystemen van het gewest bespreken, \r'aarover
gebundelde informatie bestaat. Omdat de beschikbare informatie van uiteenlopende
aard is. zullen niet steeds dezelfde aspecten bij de besproken ecosystemen aan bod
komen. Van de kust en de kustduinen, de getijdezones, de rivieruitenvaarden, de
graslanden, de lreiden, de bossen en de u'aterlofen zijn voldoende gegevens aanwezig
om een meer omvattende bespreking in ruim geografisch verband te geven. De eersle
drie zijn voorbeelden van complexe landschappen met een belangrijk aandeel
natuurlijke processen en elementen. Niet alleen op Vlaams niveau, maar ook
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internationaal, hebben ze \toor het natuurbehoud een grote betekenis. Voor de
graslanden en de heiden kumen we een meer gedeuilleerde en originele anall,se maken
van de huidi-ee oppervlakten op basis van de Biologische Waarderingskaart. \/oor de

heide is daarenboven een \/ergelijking van de liuidi-qe met de \roegere flora n:ogelijk.

We zullen verder nog koí ingaan op kreken en poelen, twee biotopen die in het
landelijk gebied zeer goede graadmeters zijn voor een beoordeling van de algemene
toestand van natuur en milieu in de open ruimte. Behalve deze twee biotopen kunnen
er nog:anderè aangeduid worden die eenzelfde betekenis hebben. V/e denken dan
voornamelijk aan verschillende typen kleine landschapselementen (holle \\,egen,
houtkanten, u'egbermen e.d.).

Tenslotte behandelen we nog natuur in de stedelijke omgeving. De bedoeling is om kort
de karakteristieken er\/an aan te ge\/en en het belang voor de toestandsbeschrijving te
illustrEren. Omdat er haast geen systematische gegevens voorhanden zijn over de

huidige toe'stand. de veranderingen in biodiversiteit en de oorzaken van deze
veranderingen, moeten u,e algemeen blijven. Voor toekomstige toestandsbeschrijvingen
zal aan deze gebieden meer aandacht besteed moeten worden.

2,3,1 | De kusí en de kustduínen

Het is duidelijk dat de kust en de kustduinen een zeeÍ apartmilieu veÍegenwoordigen.
De zee, het eigen klimaat, de eolische activiteit, het duinreliël de jonge boden:s, het
brakke en gelokaliseerde zoete grondwater, Ieveren samen een combinatie van
milieukenmerken die elders niet aangetroffen wordt. Het is dan ook te veru,achten dat
heel wat gebiedsspecifieke soorten en Ievensgenreenschappen aanwezig zullen zijn. De
meest recente studie die een omvattende beschrijving van de ecosystemen van de kust
en de kustduinen geeft, is de 'Ecosysteemvisie kust' (Provoost & Leten, 1996).

Voor het natuurbehoud hebben de kust en de kustduinen een bijzondere betekenis. Het
is inderdaad het milieu van heel wat zeldzame soorten en levensgemeenschappen.
Daarnaast staat dit complexe landschap vooÍdurend onder bijzonder z\À/are druk van
de ontu,ikkelingen in toerisme en recreatie. Als gevolg daan,an gaan nog steeds
n'oodzakelijke milieukenmerken zoals hoge grondu,aterstand in duinpannen en
duinvorming achteruit; zijn ongestoorde, rustige gebieden voor fauna zeer zeldzaam en

zijn de overgebleven zoDes voor natuur klein en versnipperd.

De ontu,ikJ<elingen in de ecosl,stemen van de kust zijn om deze redenen erg goede en
belangrijke graadmeters voor de rvijze waarop met natuur, milieu en ruimte in het
algemeen omgegaan wordt. V/anneer hier rverkelijk een verandering t.o.v. het verleden
blijvend zichtbaar u,ordt, betekent dit u,ellicht'dat een meer fundamentele u,ijziging in
gebruik van en omgang met natuur, milieu en ruimte heeft plaatsgevonden.

2.3.2 | Getijdezones: slikken en schoruen longs de Schelde

Het gedeelle van de Schelde dat onder invloed van het getij sÍaat, is een bijzonder
dy'namisch ecos)'steem. De getiju'erking met de maÍeriaàltransporten en met de
verandering in u'atergpe die emree gepaard 

-qaan en de ku,aliteit van \\,ater en slib,
bepalen tezamen de mogelijkheden om een hoge en specifieke biodit ersiteit in stand te
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houden. Ze zijn conditionerend voor de prinlaire produktie. \'oor de verdeling en de

bestendigheid van de substraafi),pen, r'oor de ve-qetatiestructuur.

Zoals dat ook l:et geval is \roor de kust en de kustduinen. sÍaan de
levensgemeenschappen van de slikken en schorren van de Schelde onder zeer z\\taÍe
druk van het gebruik dat van de stroom gemaakt u,ordt. De nrogelijke u'ijzigingen in
het rivier- en u'aterbeheer, n,aarbij een integrale aanpak en natuurontu,ikkeling mee
uitgangspunten zijn, kunnen nieuwe mogelijkheden voor de Ievensgemeenschappen
van de slikken en schorren langs de Schelde geven. Het volgen van deze ontu'ikkelingen
zal een duidelijk beeld opleveren van de mate waarin een nieuu,e en voor de

biodiversiteit meer duurzame omgang met natuur bereilt u,ordt.

2.3. 3 | Rivi er uiterwaarden

.Rivieruiterrvaarden langs overstromende rivieren die niet onder invloed van het getij
staan, komen in Vlaanderen niet veel voor. De meest uitgestrekte zijn deze lan-es de

Grensmaas. \\/e nemen ze hier dan ook als voorbeeld. De uiteru,aarden langs de Maas
worden ge§'peerd door natuurlijke fenorrenen als de periodieke overstromingen (bij
zeer hoge rraterstanden van de rivier). de aanu,ezigheid van een uitgesproken
microreliëf (oude geulen, doorbraakkolken e.d.) als gevolg van die overstomingen en de

erosie- en sedimentatieprocessen. Het u,aterbeheer dat hoofdzakelijk gericht is op de

snelle afi'oer van het lr,Íaasu'ater en het voorkomen van overstromingen, gnjpt op deze

processen in door oet,en,ersteviging en de aanleg van zomer- en \\'interdijken.

De zeer specifieke kenmerken van de lr4aas, r,an het milieu van de uiter*,aarden en de
geografische ligging, maken dat een aparle fauna en flora aanwezig is. Dit verklaart
verder het bijzondere belang van dit complexe landschap voor de biodiversiteit van
Vlaanderen

2.3.4 | Graslanden

De categorie graslanden vertegenu,oordigen een grote variatie van nauw met elkaar
venÀ,ante levens-gemeenschappen. De soortensamenstelling en,an u,ordt in de eerste
plaats bepaald door de textuur, de voedselrijkdom van de bodem en de
waterhuishouding. Het beheer u,erkt hier verder op in en is vooral verantwoordelijk
voor de horizontale en vertikale structuur van de vegetatie. Deze is op zijn beurt erg
bepalend voor de fauna.

Het grote belang van grasland voor vogels blijkt duidelijk uit het aandeel dat ze

innemen in de EU-Vogelrichtlijngebieden. Van de totale oppervlakte van de
23 gebieden in het gervest (101 810 ha), u,ordt 50 % ingenomen door agrarisch
grondgebruik. Het overgrote deel hiervan is grasland. De overige 50 % zijn
hoofdzakelij k bossen en moerassen.

In graslanden zijn de tegenstellingen russen landbouw en natuurbehoud dikwijls het
meest uitgesproken. Een hoge grasproduktie voor de landbouw impliceert immers
totaal aangepaste milieufactoren (u'aterhuishouding, nutriëntengehalten) die op zich
ongeschikt zijn voor een hoge biodiversiteit. Door de toestand van de graslanden te
volgen (oppen'lakten van de rierschillende q'pen en soofiensamenstelling) kan men
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daardoor een goed beeld krijgen van de algernene inipact die de sector landbouw heeft
op naÍuur.

2.3.5 | Heiden

Heiden zijn halfnatuurlijke ecos),stemen, ontstaan en instand gehouden door vormen
van traditionele landbouu,. Die activiteiten resulteerden alle in tu,ee fundamentele
processen: de constante afvoer van mineralen uit de heide en het tegengaan van
successie naar bos. Als resultaat hiervan rverd het heide-ecosysteem steeds
voedselarmer; er was zeer rveinig opslag van mineralen in vegetatie, strooisel of bodem.

De tvpen laaglandheiden die in het geu,est onderscheiden kunnen u,orden, zijn bepaald
door de voedselrijkdom en buffercapaciteit van de bodem en de grondwaterstanden. De
aanwezigheid,van enkele belangrijke, mee structuurbepalen§e soorten, is afhankelijk
van de fytogeografische positie, het klimaat. Dit geldt voor Rode dophei en
Bosbessoorten. Zijn de genoemde factoren sturend voor de sooíensamenstelling van

de ho-sere planten, dan is het vegetatiepatroon erg bepalend voor de cryptogamen
(mossen, Ievermossen, korstmossen). Heiden kunnen erg rijk zijn aan sooÍen van deze
groep, afhankelijk van opeifieid en oudgrdom van de dominante Struikhei en Dophei.
De samenstelling en soortenrijkdom \,an de insektenfauna, wordt behalve door de

aanu,ezigheid van enkele q'pische plantensoonen, voornamelijk bepaald door de
structuur van de vegetatie.

De'grootste reservaten in het gewest zijn heidegebieden. Heiden vertegen\À,oordigen
daardoor een zeer belangrijk aandeel van de beschermde natuur in Vlaanderen. Het is
dan ook van groot belang de siruatie van die heiden te beschrijven en veranderingen
daarin op te volgen. .

2.3.6 | Bossen

Bossen zijn complexe levensgemeenschappen. De produktiedoelstellingen en het
beheer zijn erg bepalend voor de structuur van het bos en de samenstelling van de
boomlaag. Hoervel de doelstellingen de laatsÍe jaren steeds meer evolueren naar
multifunctionaliteit en het beheer daaraan aangepast wordto zijn de meeste bossen nog
gekenmerkt door een monospecifieke boomlaag en een eènvoudige en uniformè
structuur.

Zonder menselijke tussenkomst kent het bosecosysteem -zoals elk ecosysteem- een
eigen dlnamiek. De verstoringen die daarbij optreden, zoals het ontstaan van open
plaatsen door u,indu,orpen, kunnen een verrijking vormen in die zin dat ze de
milieudifferentiatie (tijdelijk) doen toenemen, wat zich uit in een toename van het
aantal sooíen. Verstoringen zijn dus niet per definitie negatief voor de natuurwaarde
van bossen. Te veel of te u'einig d1'namiek kan, vergeleken met een natuurlijk
bosecosl,steem, echter leiden tot een verlies van biodiversiteit.

De verstoringen die negatieve gevolgen kunnen hebben voor de biodiversiteit van
bossen zijn heel verscheiden. Naar oorsprong wordt een onderscheid gemaakt tussen
verstorin-sen met inÍerne en externe oorzaken (tabel 2.1). De verstoiingen van het
eerste t1'pe vinden hun oorsprong in het bosecosysteem zelf, vaak kunnen ze door een
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aan-sepasl bosbeheer voorkomen \\'orden. Externe verstoringen daarentegen bedreigen
het bosecosysteem van buiten uit.

Tabel 2.1: Schentatísclt overícltt tan de interne (I) en externe (E) verstoringen van het
bosecosy'steent en de indicatorgt'oepen die ín de btjdrage aan bod komen.

Thenia Oorzaken Oorsprong Indicatorgroepen
Vera:ring

Vennesting

Verd.ro-eing

Bodemverdichting

Stn:ctuun,erandering

Exoten

Versnippering

NH3-, NOy- en SO2-emissies

Boomsoor-tenkeuze
Stikstofaaru,jking
Fosforaanrijking
Grondu,at eronttrekkin g
Drainage
Recreatie
Exploitatie
Achteruitgang bosrar:den

Omvorming hak- en middelhout
Aanplanting
Vem'ildering
Ontbossing
Isolatie van bossen

E
I
E

EJT

E
Ftt
I
I

Etl
I
I

EJI

I
E

BB.V,B.F

BB,V,B

BB,V

v,B

V,F

V,F

B

BB: Bosbodem
V: Vegetatie
B: Bomen
F: Fauna

In tabel 2.1 rvorden vier groepen \ran indicatoren onderscheiden, namelijk bodem,
vegetatie, bomen en fauna. De chemische en ffsische eigenschappen van de bodem
liggen aan de ba§is van het bosecos),steem. Een aantal kenmerken van de bosbodem,
zoals strooiseltvpe en zuurtegraad, zijn bovendien relatief eenvoudig te bepalen en
bijgevolg zeer geschikt als indicatoren. De indicatieu,aarde van de vegetatie is algemeen
bekend. Bomen worden als indicatorgroep afzonderlijk van de vegetatie behandeld
omdat ze immers vaak aangeplant worden. Hun gezondheidstoestand (vitaliteit) kan
door verstoringen van menselijke oorsprong worden aangetast, hoewel ook
klim aatsfactoren een uiterst bel an grij ke invl oed uitoefenen.

De verstoringen manifesteren zich niet overal in dezelfde mate en vaak zijn de effecten
en de indicatoren niet gelijk voor verschillende bostypen. Daarom wordt op basis van
bodemkundige verschillen een rurve indeling gemaakt die de meerderheid van de bossen
in Vlaanderen omvat.

Bossen op zandige gronden

Vele van deze bossen bevinden zich in zandig Vlaanderen en de Kempen. Ze
onstonden door de beplanting van heidegronden en zijn hooguit t$,ee eeuu,en oud. De
bossen op deze chemisch arme zandbodems worden doorgaans sterker belast met
verzurende en eutrofiërende deposities dan de bossen op de rijkere bodems. Dit is in
de eerste plaats het gevolg van de regionale spreiding van de intensieve veeteelt. Die is
vooral in de noorderkempen en in zandig Vlaanderen geconcentreerd. Daarbij komt nog
dat in een groot deel \/an deze bossen naaldbomen domineren, die meer
verontreinigingen vangen dan loofbomen.
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Bossen op lentige g'onden

De Ieemgronden in het zuiden van Vlaanderen zijn cheniisch rijker dan de zar:dbodems
in het noorden. u'aardoor een groter aantal boomsoonen op deze boder:rs kan groeien.
In \/laanderen u'orden bonren n:eestal aangeplant en de rijkere leemboder:rs bieden
hiertoe dus een ruimere keuze dan de armere zandgronden. De keuze die de

bosbeheerder maakt. heeft echter belangrijke gevolgen. Een langdurige bebossing met
bomen die een slecht aftreekbaar strooisel vormen, kan immers een sterke bodem-
degradatie veroorzaken, rvaardoor veeleisende boomsoorten er uiteindelijk niet meer
kunnen groeien. Dergelijke verzuurde leem*uronden zijn trourvens bijzonder gevoelig
voor bodemverdichting.

Bossen op allutiale bodents

Bossen in beekvalleien bevinden zich meestal op bodems die chemisch rijker zijn dan

de hogergelegen gronden. Niet alleen de aan'rvezigheid van alluviale klei of leem speelt

hierbij een rol, maar ook de bufferende u,erking van grondrvater, dat zor-et voor een

aanvoer van basische kationen. In alluviale bossen is van een netto-uitspoeling van

deze elementen geen sprake. Ze zijn daardoor beter gebufferd tegen verzuring. Ook de

stikstoÍïmmissies hebben hier minder gevolgen, aangezien stikstof er van nature meer
voorhanden is. Natte valleigronden zijn echter gevoelig voor bodemverdichting door
een niet-aangepast bosbeheer. Deze is echter niet onomkeerbaar: in alluviale bossen is

door,eaans een akti e'r,e bodemfauna aanrvezi g.

Verzurende en eutrofiërende deposities hebben een grotere invloed op de overgang van

de beekvallei naar de hogere gronden, onrdat de invloed van het grondwater daar minder
sterk is. Bovendien rvorden de alluviale bossen gevoeliger voor dergelijke verstoringen
bij verdroging, aangezien hierdoor een proces van bodemdegradatie op gang komt.
Verdroging moet daarom als ee$ zeet belangrijke bedreiging voor alluviale bossen
beschouud worden.

Is de oppen'lakte en de structuur van het bos (aantal vegetatielagen; densiteit van het
bomenbestand) en het aandeel van loof- en naaldhout rechtstreeks bepalend voor de
avifauna, dan zullen vooral de abiotische omstandigheden en de dominante boomsoort
bepalend zijn voor de in'r,ertebratenfauna. In het Walenbos bijvoorbeeld, zijn het
voornamelijk grondu'aterstand en kwel die selecterend zijn voor spinnen en loopkevers
(Maelfait et al., 1995). De samenstelling van de l«uidlaag tenslotte wordt in hoge mate
beïnvloed door de abiotische milieuomstandigheden, de geografische ligging en de
ontwikkelingsgeschiedenis van het bos en door de dominante boornsoort. Voor de
analyse van de effecten van versnippering. van bossen, is het aangewezen een
onderscheid te maken tussen zoom- en kapvlaktesoorten, houtige planten en lianen,
echte bosplantensoorten en oud-bosplantensoorten. Echte bosplantensoorten zijn
voor hun overleving aÍhankelijk van het voortbestaan van het bos; oud-
bosplantensoorten zijn de soorten met een duidelijke binding aan oude (+ 200 jaar),
ongestoorde bossen. Ook bij dieren zijn indicatoren beschreven voor oude bossen en
boskernen ('echte bossoorten'). T.a.v. milieukenmerken bestaan talrijke biotische
indicatoren

Zoals al gesteld, is de structuur van het bos erg determinerend voor de fauna en flora
die aanrvezig kan zijn. Effecten van het beheer op deze structuur en op de complexiteit

(
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van het bos zijn bijgevolg zeeÍ belangrijk en nloeten dus ook voor de
toestandsbeschriiving opgenomen u'orden. Hiervoor zal gebieds- en svsteemgericht
geu'erkl moeten u'orden, Een sl,stematisclie methode die toelaat via monitoring een
beeld te qeven van de evolutie van de bosstructuur en de botanische
soonensamenstellin_e u,erd toegepast in drie staatsnatuurresen'aten: het Walenbos, het
Rodebosen het Hannecarrbos (Koop et al., 1992a. b, c). Belan_erijke elementen voor
het beschrijven zr.in de -eelaagdheid (r,erticale opbouu,). de dichtheid. de heterogeniteit
(horizontale verscheidenheid), de hoeveelheid dood of afstervend hout. de boomdikte
en de soortenrijdom aan houtige se\\,assen.

2.3.7 | Beken en rivieren

Beken en rivieren zijn zeer belangrijke ecosystemen die geheel eigen
levensgemeenschappen bezitten. Voor de beoordeling'r,an de toestand van de natuur is
het dan ook noodzakelijk dat deze systemen onderzocht rvorden.

Voor het bescluijven van de impact van milieu- en ruimtegebruik op de ecosystemen
van u,aterlopen. is het belangrijk dat zou'el de u,aterku'aliteit en de waterkwantiteit als
de structuur van de waterloop behandeld u,orden. Een waÍerloop met een goede
waterku,aliteit kan toch nog erg onvolledige levensgemeenschappen bezitten als
bijvoorbeeld de structuurrijkdom van het beeklichaam erg laag is als gevolg van
herinrichting en beheer, of als u,aterstanden en debieten onder invloed van beheer sterk
u,isselen en de \\'aterloop regelmatig droog staat. Eenduidige bio-indicatoren voor
waterku,aliteit zijn daardoor niet automatisch geschikt als indicatoren voor de
beoordeling van de totale (te veru,achten) biodiversiteit in de rvaterloop.

Een u-aterloop is een bij uitstek open ecosysteem waardoor het uitermate geschikt is
om het ruimte- en milieu-eebruik in een groter gebied (het stroomgebied) te beoordelen.
De u,aterkwaliteit en de schommelingen hierin, de debieten en de schommelingen
enan, de slibvracht, de (letterlijke) ruimte die er is t,oor vrije rivierdynamiek en
processen als erosie, sedimentatie en inundatie, geven aan in hoeverre en hoe milieu- en
landschapscomponenten in het stroombekken beihvloed zijn.

Een §pologie van beken en rivieren in functie van de ku'aliteitsbeschrijving en het
formuleren van doelstellingen, rverd opgesteld door Schneiders en Wils (1995). Om
gevolgen t,an milieu- en ruimtegebruik te beoordelen is het aangervezen dit
referenti ekader te gebruiken.

2.3.8 | Kreken

Kreken kunnen aan de hand van meerdere kenmerken ingedeeld worden. De
voornaamste zijn (CUWVO, 1988): het zoutgehalte (de meeste kreken zijn mesohalien
of oligohalien,.zeer weinig zijn zoet); de diepte (er kan een onderscheid gemaakt
u,orden tussen recent ontstane, diepe kreken en oudere, meestal ondiepe kreken) en de
plaats van de kreek in het afu'ateringsstelsel (er kan een onderscheid gemaakt rvorden
tussen kreken met een geïsoleerde of perifere.ligging en kreken die een u,ezenlijk
onderdeel vorïnen van het afuateringsstelsel). De ligging heeft een belangrijk effect óp
de verblijftijd van het u'ater en de chemische samenstelling enan. Door de lage ligging
't,an kreken (r,aak 2elfs onder zeespiegelniveau) staan zij meestal onder invloed van
zoute ku'el. De ku'elintensiteit hangt af van de afstand tot de zee, de doorlaatbaarheid
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van de bodern en van het u'aterpeil in de kreek en zijn omgevin-q. Het zoute krt,elwater
ireedt aan de oppen'lakte via vaak zeer voedselrijke veen- en kleilagen. Het bevat dan

ook in vele gevallen zeer hoge P- en N-concentraties, zodat de nutriëntenbelasting zeer
hoog is. De limitatie van bepaalde nutriënten in het water is bepalend voor het t1,pe

kreek. Stikstoflimitatie is t1'pisch voor brakke, fosforlimitatie is tl,pisch voor zoete
kreken (Decleer, mond. med.). Kreken die een Pleistoceen gebied doorsnijden vorïnen
een gradiënt van zoet over brak naar zout.

Door het we-evallen van de getijdewerking n6emt de depositie \/an organisch materiaal.
toe. u'aardo'or de diepte van de kreek in de loop van de tijd afneemt. Ook erosie van
de oevers kan een vermindering van de diepte in de hand u,erken. Het waterpeil
bepaalt dus rechtstreeks de structuur van de oever en de vegetatie die er voorkomt.

2.3.9 | Poelen

Evenals u,aierlopen en kreken, zijn poelen erg open ecos)'stemen. Daarenboven
hebben ze een kleine oppen'lakte in vereelijkir:g met hun omgeving. Daardoor zijn het
systemen die snel reageren op veranderingen in die omgeving. Daarnaast geven ze een
geïntegreerd beeld van die teranderineen. De soortensamenstelling in de poel u'ordt
bepaald door de totaliteit van invloeden. inclusief de nabije landschappelijke structuur.
Dit laatste heeft irnmers een directe inr'loed op amfibieën, een diergroep die een deel

van hetjaar op het land doorbrengt en daar erg aÍhankelijk is van het grondgebruik en

de aanu,ezigheid van opgaande begroeiing.

In her kader van de toestandsbeschrijving van de natuur, zullen poelen een belangrijke
plaats innemen. Ze hebben een directe signaalfunctie ten aanzien van milieu- en
ruimtegebruik in de 11,ijdere onrgeving. Daan'oor moet de levensgemeenschap wel zo
volledig mogelijk geanall'seerd worden en moeten zowel organismen van het
\À'ateroppen lak (bijvoorbeeld schaatsenrijders, vijverlopers en poppen van muggen),
als van de plantenzone (met o.a. herbivore slakken en kokerjuffers en carnivore
libellenlan,en) en de u,aterbodem (zoals slingerwormen en larven van dansmuggen),
onderzocht u,orden. Gesl'stematiseerde kennis.hierover is op dit ogenblik nog níet
beschikbaar

2.3.10 | Natuur in stedelijke en versíedetijkte gebieden

Steeds meer wordt duidelijk dat stedelijke en verstedelijkte gebieden ook belangrijk zijn
voor de biodiversiteil 'r,an een gebied. In de inventarissen en beoordelingen zijn ze
echter §ikrvijls afuezig (zie bijvoorbeeld'de Biologische 'WaarderingskaaÍ van België).
Voor N4IRA-2 kunnen rve dan ook geen toestandsbeschrijving geven. Het is echter aan
te bevelen dat voor de toekomst meer inspanninlen naar deze gebieden gericht uorden.
V/e geven hierna enJ<ele belangrijke kerunerken van het stedeliik milieu in functie van
spontaan t,oorkomende organismen en \:an de voorkomende natuurelementen. Hiermee
wordt duidelijk dat door opname van natuur in het stedelijk milieu, totaal nieuwe
aspecten aan de toestandsbeschrijving toe te voegen zijn en dat aparte gevolgen van
milieu- en ruimtegebruik aan het licht kunnen konren.

:

Het stedelijk milieu en de activireiten die er zich afspelen zijn van een heel andere aard
dan deze die in het landelijk gebied'aangetroffen u,orden. Uit de toestand van de
"stedelijke natuur" kunnen dan ook andere besluiten getrokken worden. Door de grote
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concentratie van bebouu'ing en artificiële construclies en door de menselijke
acti\.ileiren. ontstaat een specifiek stedelijk meso-klimaat (Von Strilpnagel et al.,
1990). Zo is de temperatuur er relatief hoeer dan in het omgevende landelijk gebied;
maar de zonnestraling minder. De relatieve luchn'ochtigheid is lager dan buiten de stad.

Het aantal condensatiekemen en daarmee de luchtverontreiniging, is dan u'eer hoger.

De bodems zijn sterk verstoord, hebben een gebrekkige gasuitu'isseling -regelmatig met
ophoping van schadelijke concentraties- en zijn o\/envegend droog. De voedselrijkdom
is erg u'isselend, maar meestal hoog. De voor organismen geschikte habitats zijn
redelijk onbestendig

Vergelijkingen tussen steden en het omliggende landelijk gebied tonen aan dat sÍeden
diku'ijls soortenrijker zijn rvat betreft hogere planten dan landelijke gebieden met een

gelijke oppen,lakte (Hauepler,1974). De grootste soortendichtheid rvordt gevonden in
de stadsrand u,aar voldoende open Íerreinen aanwezig zijn. De mozarek aan biotopen
op een korte afstand van elkaar speelt hierbij een belangrijke rol.

De hogere planten zijn overigens niet de enige groep van organismen \\'aar een grotere

soorrenrijkdom kon vastgesteld u,orden. Ook t,oor onge\ÀIervelden dieren zijn sonrs
verrassende hóge aar:tallen gevonden. Ir{aar hier lijkt er meer variatie aÍhankelijk van de

taxa die bekeken rvorden (Davis, 1982). Algemeen is de diversiteit aan insekten in de

stadskern klein en stijgt deze naar de stadsrand. De oorzaken die hien oor aangegeven
rvorden zijn toenemende verstoring en milieuvenuiling, beperking van de oppervlakte
aan leeÍbare biotopen en een beperking in de variatie binnen deze biotopen.

De vogelgemeenschappen van steden hebben een bijzonder karakter. Eén van de
opvallendste punten is de zeer hoge aantallen dieren per oppervlakte. Vogels komen in
steden in dichtheden voor die 2 tot 26 maal hoger liggen dan in de omliggende gebieden
(Scheffer, 1987). De overgrote meerderheid behoort echter tot een zeer beperl't aantal
soorten (Boer & Schils, 1990). Deze kleine groep, bestaande uit Huismus,
stadsduiven, Spreeurv, Koolmees en lr4erel profiteert, mee dankzij hun tamheid, van
het grote aanbod aan voedsel. Insekteneters (het grootsÍe deel van onze inheemse
vogelsoorten) zijn in steden juist onden,ertegenwoordigd.

De stad herbergt opvallend veel plantesoorten die tijdens hun groeiseizoen een hoge
temperatuur nodig hebben. Veel van deze soorten zijn oorspronkelijk afkomstig van
zuidelijk Europa. Voorbeelden zijn de Vlinderstruik, Straatliefdegras en Klein
liefdegras en Amarantsoorten. Naast soorten die tijdens het groeiseizoen veel u,armte
nodig hebben zijn er ook so.oÍen die in steden overleven omdat ze vorstgevoelig zijn
(bv. r,eru'ilderde Vijgebomen, Schubvaren, ...). Onder de fauna-elemenlen vinden we
zelfs nog meer uitgesproken rvarmteminnende soorten. Denk maar aan de Duitse
kakkerlak, de Huiskrekel en spinnen die enkel binnenshuis voorkomen (Van Landuyt
& Hernry, in voorbereiding).

2.4 | Indicatoren r.oor biodiversiteit en natuurbeleid

Indicatoren van de effecten van milieu- en ruimtegebruik op natuur zijn zeer
verscheiden \ran aard. Uiteraard geven de conditie van een individu en de
soortensamenstelling directe informatie over de invloeden. Naast de
soortensamenstelling kunnen de opbourv van de populatie, concurrentieverhoudingen
en de productiviteit van gemeenschappen een erg naurvkeurig beeld ge\/en van de
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effecten en maken ze een vroegtijdi! op het spoor komen ervan mogelijk. De
structurele kenmerken van een s)'sleem kunnen eveneens als indicator gebruikt
rvorden. Op zich zíjn ze in hogè mate bepalend voor de totale soortensamenstelling.
Grondgebruik en beheer hebben er een rechtstreekse irivloed op en kunnen er als
dusdanig mee beoordeeld rvorden. De oppervlakte, de voim en de interne
milieudifferentiatie zijn eveneens bruikbare indicatoren. Opnieuw zeggen ze iets over
grondgebruik en beheer. Bio-indicatoren die yoor een actieve monitoring gebruikt
worden -rvaarbij soorten dus beu'ust blootgesteld rvorden- laÍen u'e hier buiten
beschouu'ing. Hetzelfde geldt voor de meeste soorten die in de passieve monitoring als

accumulaÍor of absorbent geanalyseerd u,orden. Deze bio-indicatoren zijn rvel
belangrijk voor de beoordeling van de toestand van het milieu.

De indieatoren voor biodiversiteit en natuurbeleid en voor de effecten van milieu- en

ruimtegebruik op natuur moeten geselecteerd worden uit:

, sleutelsoorÍen, sleutelfactoren en -processen: ze hebben een cruciale functie in het

ecos),steem; als ze effecten ondervinden, u,erkt dit direct door op het gehele
s)'steem;

. soorlen of levensgemeenschappen die erg hoge eÍse,? stellen aan hun om-eevin,e,

u,aardoor hun aanu,ezigheid betekent dat mogelijk ook heel u,at andere soorlen.

kunnen voorkomen;

. sooÍen of Ievensgemeenschappen met een specifieke gevoeligheid tenaanzien rlan

bepaalde veranderingen in de kenmerken van ntimte en milieu;

. soorten of levensgemeenschappen of ecos)'stemen die een bijzondere v'aarde
hebben t,oor lrct natuurbehoud;

o. parameters die t,oldoende nauv,keuriig re ht,ontificeren zijn en waarvan er
nauu,keurige gege\rens voorhanden of in de toekomst te verzamelen zijn.

De indicatoren u'orden gekoppeld aan een bepaalde schaal. Met die schaal hangt ook
de graad van gedetailleerdheid van de conclusies samen. Om een uitspraak te doen over
de biodiversiteit op niveau van het geu'est, zullen dus andere indicatoren gebruikt
moeten rvorden dan voor de evaluatie van die biodiversiteit in een bepaald
natuurgebied. Voor een ruimer gebied zullen eerder inïegrerende indicatoren gebruikt
worden, daar waar voor een beperkt gebied eerder zeer specifieke en gebiedsgebonden
indicatoren aangeu,ezen zijn. Die laatste ge\ren dan ook een gedetailleerd beeld van de
biodiversiteit. Uiteraard zou ook voor hèt gewest z*er gedetailleerd geu,erkt kunnen
tt'orden, maar dat is naar freku,entie.van de monitoring àiet haalbaar. Daarenboven
heeft het beleid op ge\À,estelijk niveau nood aan geglobaliseerde infomratie, ten,ijl het
beleid op lager niveau detailinformatie kan gebruiken.

Hierna ge\/en n,e voorbeelden van indicatoren voor de biodiversiteit en de effecten van
milieu- en ruimtegebruik op natuur op schaal van het geu,est.

. De samenstelling van de tlinderÍauna. Zoals hien,oor opgemerkt, indiceert deze
zowel op micro-schaal (planten, micro-habitats) als op meso-schaal
(landschapsstructuur) bepaalde milieuku'aliteiten. Gegevens zijn voorhanden en
gestandaardiseerde n'lethoden voor monitoring bestaan. Met tellingen in alle
landschapsq'pen kan een beeld verkregen rvorden \ran de toestand in het gewest.
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De toestand van de broedt,ogels met voor het landelijk gebied grote aandacht voor
v,eide- en akkervogels. Indiceeí vooral de gevolgen \/an het Iandbouwbeheer van
het landeli.ik gebied.

Het aandeel grondv,aterafltankelijke plantensoorten in beekdalen en valleigebieden.
hidiceert de toestand van de \\'aterhuishouding; de bepalende factor voor de

biodiversiteit in deze gebieden.

De hoeveelheid dood houl en de síructuurcontplexíteiÍ r'an bossen als indicator voor
de potentiële biodiversiteit van bossen en de invloed van beheer daarop.

Oppen laLt e hisÍorisch permanerÍ g'asland.Is rvaarschijnlijk een goede indicator
voor de biodiversiteit in het landelijk gebied (buiten de reservaten).

Voor de duinen: evolutie van defi'eaÍofiten,de oppervlakÍe entbrltsrlaal duin en de

oppen,laLte duing'asland.Deze indicatoren ge\ren aanwijzingen hoe het gesteld is
met bepalende milieufactoren (nabij zoet grond\À,ater, winddynamiek) en beheer.

Voor de heiden: aandeel vergrasÍe en verboste heide. Deze indicaloren geven

aanu,ijzingen o\rer de impact van milieuprocessen (verzuring, vermesting) en

resultaten van beheer.

Ten aanzien van het naruurbeleid zijn indicatoren: de oppertlakte bescherntd en

beheerd gebied. De oppen,akte afgebakend en gerealiseerd Waams Ecologisclt
At e hs, er k. D e b e gt' o t ír?g' \,oor nat uu r b e h o u d.

3 | Effecten

3.1 | Inleiding

Uit het eerste lr,ÍIRA-rapport (Verbruggen, l9g4)blijkt dat het leefmilieu onder zwue
druk staat. Processen als verdroging, r,ermesting, verzuring en versnippering werken
sterk in op natuurgebieden en op het tussenliggende landschap. Dit leidt tot situaties
waarin zelfs natuurreservaten hun geschiktheid als leefgebied voor diverse sooíen
kunnen verliezen. Soortenbescherming en natuurbehoud in het algemeen, zullen
daardoor nooit succesvol zijn als ook niet versneld gewerkt wordt aan een algemene
verbetering van de kualiteit van de leefomge'r,ing.

In dit hoofdstuk zullen we trachten de toestand te beschrijven van de sooÍen en
levensgemeenschappen / ecosystemen die we in het vorige hoofdstuk ingeleid hebben.
De hierna volgende toestandsbeschrijving en de weergave van de oorzaken die eraan
ten grondslag liggen, is niet volledig. Daarvoor zijn de data die nu ter beschikking staan
te rr',einig gericht en met dit doel verzameld en dekken ze onvoldoende -zoals eerder
gesteld' alle componenten van de natuur. Wanneer rve echter de veranderingen die in
soofiengroepen en levensgemeenschappen opgetreden zijn; analyseren en de oorzaken
en,an met elkaar vergelijken, dan blijkt het mogelijk toch redelijk nauu,keurig de
belangrijkste trends aan te ge\ren.

In u,at volgt zullen achtereenvolgens voor soorteR en gebieden, ecos),sÍemen en
Ievensgemeenschappen de huidige toestand en de oorzaken die tot die toestand geleid
hebben. besproken u,orden. We besluiten met een synthese over de opgetreden
effecÍen.

t

a

a

a

38



Gevoleen voor natuur lV.2

3.2 | Soorten

3.2.1 | Hogere planten

De íoestand

In 1986 verscheen een lijst van de bedreigde habitats, die opgesteld u,erd aan de hand
van de Íoestand van de bedreigde planten van.België in 1985 (Vanhecke, 1986).
Volgens de daar gehanteerde criteria en nornen zijn 352 op 1408 soorten, (25 o/o van
de Belgische flora) zo zeldzaam of zo zeldzaam gervorden dat ze als bedreigd tot zeer

bedreigd beschouu'd moeten worden.

Volgens Cosyns et al. (199a) is 43 % van de vaatplanten die tot de Vlaamse wilde
flora llunnen gerekend rvorden bedreigd of verdu,enen (figuur 3.1). De verschillen met
Vanhecke (1986) zijn ongetwijfeld voor het grootste deel te verklaren door de

verschillende wijze van selectelsp \,8n de betrokken sooÍen.

Figuur 3.1: Toestand hogere planÍen in Woanderen (taar Cosyns et al., 1994).

Toestand 1994

verdwenen
7o/o

met uitsteÍven bedreigd
160/o

niet bedreigd
57o/o

kwetsbaar
1V/o

potentieel bedreigd
1V/o

Voor alle socio-ecologische groepen van de Belgische standaardlijst u,erd nagegaan in
u,elke maÍe ze bedreigde soorten (s.1.) bevatten. De meest direct bedreigde socio-
ecologische groepen àjndeze van (Vanhecke, 1986) :

. 7b : Voedselarme, kalkrijke, basische laagveenmoerassen;

. 4b : Zoete, r,oedselarme wateren en de periodiek droogvallende oevers daarvan
(r,ennen, e.d.);

. lb : Akkers op kalkrijke grond;

. 3c: Hoge schorren en contactsiruaties tussen zout en zoet milieu;

. 3b : Zoute tot sterk brakke u'ateren, slikken en lage schorren;

. 6d : Graslanden op zeer droge voedselarme kalkrijke grond, xerothernr;

. 2c: Open. matig voedselarme tot voedselarme, r,ochtige grond.
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Voor Vlaanderen is het aandeel (potentieel) bedreigde of verdurenen soorten het
grootst in volgende habitats (Cos1,ns et al., 1994) :

. nreér dan 90 oZ voor kalkrijke akliers, kalkmoerassen, bossen op voedselarme tot
matig voedselrijke neutrale tot kalkhoudende grond;

. 80-90 0Z voor sÍrand, duin en zandig vloedmerk, \toor hoge schorren en
contactsituaties zouÍ-zoet, r,oor schorren en sterk brakke u,aÍeren en \/oor
voedselarme ufateren, blauu'graslanden of zomen op kalkhoudende leenr.

In 1993 r,erscheen naar aanleiding van de Limburgse plantenatlas een Rode lijst voor
vaatplanten van Limburg (Beíen, 1993). Per levensgemeenschap u,orden hier de meest
bedrei gde planten aangegeven.

Tabel 3.1: De achteruitgangtandefloravande'biotópenindeperiode 1970-1992 irt
vergeliking meÍ periode 1950-1972 (taar Beríen, 1993).

Biotoop (r) (2) (3) (4) (s) (6)

Vijvers en plasserr

Waterlopen
JvÍoerassen en Iaagveen
Heide en ven
Halfnatuurl ij k ri'eil and

Kalkvegetaties
Bossen
Akïers
IrrÍuren, rui gten en aanvoeíerreinen
Totaal

239
30
65

81

10t
165

271
100

2t5
I 267

504
10

19 7

40 I
2t
588
443
19 4
296

290 33

23%
33%
40%
50%
2t%
40%
t7%
23%
16%
25%

54
10

26
4l
21

66
47
23
35

323

47
7

22
28
20
53

37
24
16

254
(l) aantal kensoonen
(2) aantal soonen die in mindere mate aanu'ezig zijn in de periode 1970-1992
(3) aantal soorten die in de piriode 1970-1992 niet meer voorkomen
(4) (2) + (3) : som van verdwenen en achteruitgegane soorten
(5) verdu,enen en achteruiÍgegane soonen in 0Z

(6) bedreigde soorten

Uit tabel 3.1 mag men besluiten dat de achteruitgang.r,an de flora gedurende de laatste
40 jaren in elke levensgemeenschap te merken is. De grootste verliezen zijn echter
geleden in de heiden, de vennen, de moerassen, het laagveen, de kalkvegetatie, de
waterlopen en de akkers. In mindere mate stelt men de achteruitgang van de flora van
bossen, muren en ruiglen \:ast (Berten, 1993). Dit is min of meer afu'ijkend van de
resultaten die Cosyns et al. (1994) r,onden voor deflora van Vlaanderen. Zoiets is
t,eru,achten aan-eezien Limburg niet iepresentatief is voor het totaal aan biotopen in
Vlaanderen.

O o rzo ken van ve ran d ering

De oorzaken voor de huidige toestand van de hogere planten, zijn zeer verscheiden.
Rechtstreekse vernietiging van de standplaatsen is zond.r lq,ijfel erg belangrijk.
Daarnaast u'ordt verondersteld dat de milieuveranderingen t,erdroging, r,erzuring,
eutroÍiëring een sterk negatieve impact lrebben op de flora. In zeer veel detailstudies
aan soofien en gebieden is dit aangetoond. We zullen hierna nagaan of er ook voor de
totaliteit 'r,an de flora van Vlaanderen duidelijke r,rerbanden te leggen zijn met de
veranderingen in standp]aatsfactoren als verdrogine, r,ermesting, verzuring.
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Door de mate van zeldzaamheid en de veranderingen daarin in relatie te brengen met
indicatieu,aarden die de soorten hebben ten aanzien van milieuvariabelen, kunnen
hypothèsen opgesteld u'orden over de nrogelijke oorzaken (milieuveranderingen) die
aan de basis liggen van de huidige flora samenstelling. \\/e u,erken met de Standaardlijst
van de Vaatplanten van Vlaanderen (Cos1'ns et al., 1994).

De indicatieu'aarden die van belang zijn voor de verstoringsketens (r'erdroging,
vermesting, r,erzuring) zijn gebaseerd op autecologische kennis die verzameld u,erd in
verschillende gebieden in Vlaanderen en op de indicatiewaarden zoals die bijvoorbeeld
door Ellenberg gegeven rvorden (Ellenberg. ). De soonen zijn daarbij ingedeeld volgens

hun t,oorkomen in relatie tot de u,aarde van het milieukenmerk. Voor vocht gaat het
b.v. om een indeling in l2 klassen. r,an 'r,ochtgetal 1' (= indicatoren van extreem droge

bodems of van plaatsen die sterk kunnen verdrogen) Íot 'r'ochtgetal 72' (:
ondenrarerplanten die meestal geheel ondergedompeld zijn). Een ander voorbeeldis de

indeling in 9 klassen van voedselrijkdom, gerelateerd aan de beschikbaarheid t,an

ammonium of nitraat in de u'oíelzone. 'Stikstofgetal I' staat dan voor de soorten van

de stikstofarrnste plaatsen en 'stikstofgetal 9' r,oor de soorten die alleen op plaatsen

voorkomen die uiterst rijk zijn aan stikstof.

Voor de verschillende milier.rkenmerken kan dus berekend u,orden hoeveel sooÍen tot
een bepaalde klasse behoren. Als dit voor de totale flora van het gewest gedaan u'ordto

levert dit een frequentie'r,erdeling per rnilieuparameter op. Eenzelfde verdeling kan ook
bepaald u'orden toor de bedreigde soorÍen alleen (de soorten uit de Rode Iijst
categorieën 'uitgeslon,en in Vlaanderen', 'met uitsterven bedreigd' of 'bedreigd').
Vy'anneer nu bepaalde klassen in die frequentieverdelingen statistisch significant van
elkaar verschillen -hetoÀ bedreigde sooíen in de betrefilende klasse is significantgroter
of kleiner dan het verwachte % op basis van de totale flora- dan bestaat de kans dat de

ermee samenhangende milieuparameter belangrijke veranderingen ondergaan heeft
(Arndt et al., 1987).

De Standaardlijst van de Vlaamse vaatplanten bevat 1279 soorten, \\'aan,an er 363
achteruit zijn gegaan na 1972 (Cosyns et al., 1994). De overige soorten zijn na die
datum gelijk gebleven of zelfs toegenomen in aantal km-hokken u,aarin ze voorkomen.
De soorten zijn ingedeeld in uurhokfrequentieklassen (UFK). De indeling in klassen is
gebaseerd op een semi-logaritmische schaal volgens Leten (1995).

Voor de analvse van die we hier uitvoeren, hebben we de sooÍen in trvee groepen
ingedeeld. De soorten die afgenomen zijn tot UFK 0,7,2 of 3 (= r,oorkomend in
maximum 25 uurhokken) behoren tot de eerste groep. Deze soorten behoren tot de
Rode lijst categorieën "uitgestorven in Vlaanderen", "met uitsterven bedreigd" of
"bedreigd". De groep bevat 290 soorten. Dooi met deze groep'te u,erken kunnen we
trends in de flora-evolutie achterhalen. Het totaal van de soorten in de UFK 0, l, 2 en
3, ongeacht hun evolutie, behoort tot de trveede gro€p. Jr,Íet deze groep kunnen rve de
huidige toestand nagaan. De groep bevat 441 soorten.

We zullen ook nagaan in welke biotopen de bedreigde planten voorkomen. Dit maakt
duidelijk u,elke biotopen rvaarschijnlijk het sterkst aan verandering onderhevig zijn.
Omdat de indicatieu'aarde van de individuele soonen gekend is, kan een zeker causaal
verband tussen achteruitgang \/an de soort(engroep) en veranderde milieukennrerken
van het biotoop, r,erondersteld u,orden. De biotopen u,orden benoenrd als de

4l
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IV.2 Gevolgen voor natuur

'ecologisclte groepen' \'an Cosl'ns en Lelen (Cosl'ns et al.. 1994) (tabel 3.2). Ze
sluiten dicht aan bij de \/roesere indeling in "socio-ecologische groepen" van België
(Stieperaere & Fransen. 1982).

Tabel 3.2: Ot,erzicht t,an de 'ecologische groepen' gebruikt voor de sÍandaardlijsí van
de WaantseJlora (Cosyrys eÍ al., 1994).

I sterk lot matig zouÍe milieus : zeeduinen. zoule \\'aleren, schorren en contactsiruaties tussen
zout en zoet milieul soorten van zinklerreinen
I I: hoge stranden, zeereepduinen en zandise vloedmerken (22 taxa)
I2: zoute Íot sterk brakke \\'ateren, slikken en lage schorren (22 taxa)
I3: hoge schorren en contactsituaties tussen zoul en zoet milieu en zinkterreinen
(22 taxa)
zoet tot avak brak open \Yaler
2l : (matig) voedselrijk open \r'aler, zelden droogvallend (51 taxa)

2

22: r,oedselarm open \r'ater enlllIgllodiek drooevallende bodem hiervan (30 tara)
oevers en moerassen
3l: (matig) r,oedselrijke, zoete, stagnerende of lichtstromende, diepe tot ondiepe, permanenle
verlandin gsve-s.etaties, diku'ij Is veenvorm end (3 3 taxa)
32: r,oedselrijke,.zoete, stromende of periodiek droogvallende verlandín-esvegetaties, meestal
niet veenvormend (27 taxa)
33: (natig) r,oedselarme, kalkarmè, zure laagveenmoerassen (24 taxa)
34: (matig) r,oedselarme, kalkrijke, basische laagveenmoerassen (2 I taxa
35

alilien
4l: akkers op voedselrijke grond (52 taxa)
42: ak]<ers op (matig) voedselarme kalkijke grond (23 taxa)

eiden natl zeer voedselarm zure humeuze d I 7 taxa

4

43: akliers op (matie) voedselarme srond (31 taxa)

5 anthropogene pioniersiruaties en ruigten
5l: regelmatig betreden plaatsen op (matig) voedselrijke grond (tredplanten) (18 taxa)
52: pioniersituaties van (matig) voedselrijke, niet humeuze, kalkhoudende maar niet kalkrijke,
droge gronden (52 ta:ta)
53: ruigten op (matig) voedselrijke, kalkrijke, niet humeuze droge grond (42taxa)
54: rui.eten op voedselriike. humeuze, matis droge gond (27 taxa)

6 (half-)natuurlijke pioniersituaties
6't: open, voedsel(speciaal stikstof-)rijke, natte grond (23 taxa) \

62: open, matig voedselrijke tot voedselarme, vochti_ee tot natte grond (36 taxa)
63: open graslanden op droge, r,oedselarme lot matig voedselrijke, niet tot matig
kalkhoudende, niettot apak basische grond, hoofdzakelijk in het binnenland (37 taxa)
64: open graslanden op droge, voedselarme rot matig voedselrijke, niet tot matig
kalkhoudende, niet tot zwak basische grond, in de duinen (24 tu<a)
6§;11uren en rotsgn (14 taxa)

7 graslanden en du,ergstruikenvegetaties
7 I : relatief voedselrijke graslanden met u'isselende u'aterstand of anderszins sterk fluctuerende
milieuomstandigheden (40 taxa)
72: matig bemeste graslanden op (mati_e) r,ochtige grond (55 taxa)
73: matig bemeste graslanden op nane grond (32 taxa)
74: graslanden op droge, (mati_e) voedselarme, kalkijke, basische grond (35 taxa)
75: graslanden op matig droge tot vochtiee, (matig) kalkrijke, neutrale tor basische grond met
wisselende \\'aterstand (29 taxa)
76: graslanden op droge, kalkarme en anre grond (23 ta:ta)
77: graslanden op vochtige tot periodiek nafie, voedselarme, zrvak zure grond (25 taxa)
78: heischrale -sraslanden en heiden op vochtige tot droge, voedselarme, zure, humeuze

_erond (29 ta:ia)
79: relatiefrecent anthropogeen ingebrachte graslandsoorlen (o.a. r,loeiu,eideplanten) (8 ta;ia)
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8 halfrratuurlijke rui_sten. kapvlakten, zomen en struu,elen
8l: aanspoelselgordels. nane ruigten en rivierbegeleidende u'ilgestrurvelen van voedselrijk
milieu (30taxa)
82: zomen, kapvlakten en jongeàanplanten op voedsel(r,ooral stikstof-)rijke, neutràle,
humeuze matig vochtige grond (50 taxa)
83: zomen en kapvlaLren op kalkhoudende, lemige, matig vochtige tol droge grond (4 I taxa)
84: zomen, kapvlakten en strun'elen op kalkarme, (matig) voedselarme, matig vochtige tot
droge grond (30 taxa)
85: struwelen op matig vochtige tot dro-se, neutrale tot kalkrijke, voedselarme tol maÍi_s,

voedselriike erond (28 raxa)
bossen
9l: bossen op relatiefvoedselrijke, r,ochtige tot natïe grond en brongebieden (27 taxa)
92: bossen op gerijpte. malig voedselrijke tot voedselrijke, matig vochtige tot droge grond,
samen voorkomend met D?e 93 en 94 (46 taxa)
93: alluviale bossen, op min of meer hydromorfe grond (24 taxa)
94: bossen op voedselarme lot matig voedselrijke, neutrale tot kalkhoudende gron d en
ravijnbossen (l5 taxa)
95: bossen op matig voedsèlarme, r,ochtige tot droge, zure grond (34 taxa)
96: relatiefrecent anthroposeen insebrachte bossoorten (o.a. stinseplanten) (l 8 taxa)

9

Opnterking

Een belangrijke beperking van deze methode is dat de anall,se uitgevoerd u,erd voor de

totale flora van het gervest en voor de totaliteit van de bedreigde sooÍen, zonder
onderscheid te nraken tussen afzonderlijke Ievensgemeenschappen. Veranderingen'in
die levensgemeenschappen zijn dus niet in beeld gebracht. In een aparte
levensgemeenschap kan de flora echter duidelijk door een bepaalde milieufactor
beinvloed zíjn, maar wanneer het aantal sooÍen van de gemeenschap relatief klein is,
zal dit in de totaalanall,se niet dooru,egen en gaat die speciÍieke aanduiding van
verandering verloren. In die zrn àjn de resultaten als globale benadering te beschouwen
en mogen ze niet gelijkgesteld u,orden met wat er in concrete gebieden of ecosystemen
gebeurd is.

Resulíaíen en bespreking

In de volgende besprekin-q uorden voor de verschillende'Ellenberg-indicaties enkel die
waarden vemoemd \Àaan,oor het werkelijk aantal sooflen significant verschilt (Chi2-
test (Siegel & Castellan, 1988)) van het aantal verwachte soorten voor die
Ellenbergu'aarde.

,U Soorten momenteel in UFK 0 (0 uurhokken)

69 sooíen zijn momenteel uitgestorven in Vlaanderen. Hierin zit een significanthoog
aantal sooíen van lichtrijke milieus (L9) (figu.ur 3.2), van een koud-gematigd (T4) of
van \\'arme (T7) of rvarm tot zeer warïne klimaten (T8) (figuur 3.3), sooÍen van matig
droge tot droge omsrandigheden (V4) of ondenvarerplanten (Vl2) (figuur 3.4) en
soorten van zeer voedselarnte tot arme bodems (S2) of voedselarme (S3) bodems
(figuur 3.5).

Er bevinden zich een significant klein aantal sooíen van matige temperaturen (T5)
tussen, \'an matige vochtigheid (V5) en van voedselrijke milieus tussen (S7). M.a.w. er
zijn minder soorten van voedselrijke rnilieus, \,an milieus rvaar matige Íemperaturen
heer§en en van milieus met een nratige vochtigheid uitgestorven dan nten zou
veru'achten.
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IV.2 Gevoleen voor natuur

Figuur 3.2: Verdeling (%) t,an de uitgestorven sooríen (UFK 0) en van heÍ Íotaal
aantal soorÍen ín 14aanderen over de indicatieklassen van de paranteter licht.
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Figuur 3.3: Verdeling (%o) tan de uiígesorven soorÍen (UFK 0) en van heÍ loíaol
aaníal soorten in Woandet'en over de indicatiedassen van de parameÍer lentperoÍuur.
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naruur IV

Figuur 3.1 : l/erdeling (%) van de uiÍgestorven soorten (UFK 0) en tan liet totaal
aantal soorten in Waanderen orer de indícatieklassen von de parameter t,ocht.
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Figuur 3.5: l/erdeling (%o) ran de uiÍgesÍorven soorten (UFK 0) en tan het Íolaal
aaníal soorÍen in Waandere,t over de indicatieHassen van de parameter sríl$Íoí
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Van deze 69 soorten zijn er 60 recent verdwenen, de overige 9 waren reeds voor I972
uitgestorven. Deze recent verd'\Àrenen soonen vertonen significantie voor schaduurijke
(L3) en volledig lichtrijke (L9) omstandigheden (figuur 3.7), r,oor zeer voedselarme tot
arme bodems (S2) of voedselarme bodems (S3) (Íiguur 3.8) en voor koud tot gematigde
(T4) en \À,arme tot'zeer warme (T7-8) temperaturen (figuur 3.7). Er u'ordt een
significant rveinig aantal soorten aangetroffen van half lichtrijke (L7) omstandigheden,
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IV

van matig tot rijke bodems (56-7) en rian gematigde temperaturen (T5). T.a.v. vocht
u,ordt geen significant verschil gevonden in vergelijking met wat men.zou verurachten
op basis van de verdeling van de totale soortengroep.

Figuur 3.6: l/erdeling van het aantal sooríen dgenonten tol UFK 0 (uítgestorven) en
van heÍ totaal aantal sooríen in Waanderen over de tndicatieWassen van de parameÍer
licht.
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Fíguur 3.7: Iterdelíng tan het aantal soorÍen afgenomen tot UFK 0 (uítgestot-ven) en
van het toÍaal aantal soorten ín Waanderen over de indicatieWassen van de parameler
temperaÍuur.
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IV.2

Figuur.3.8: l,'erdelingvan het aantal soorÍen afgenonren rot UFK 0 (uítgeston,en) en

t,an het Íoíaal aantal soorten in 14aandet'en over de indicatieklassen van de pàrameter
stiksÍoí

30

»

a

15

10

*o/&
{-%TOf

0

2 455
ellenberg,waarde stikstof

7 8 o

SooÍen van milieus waan,an significant veel sooíen zijn uitgestorven of verdwenen:

. Soorten van lichtrijke, \\,arme milieus (L9 en T7 of 8) :

Lactuca sal i,ma (Wi l-esl a)
Juncus m utabilis (Du,ergrus)
Minuania hl,brida (Tengere veldmuur) ecol. groep 63
Filago lutescens (Geel viltkruid) 63
Moenchia erecta (Kruismuur) '75
Tuberaria guttata (Gevlelr zonneroosje) ?6

. SooÍen t an voedselarme tot zeer arme en van matig droge tot droge milieus (V4 en
52 of3) :

Filago lutescens (Geel viltkruid) ecol. groep
Filago vulgaris (Duits viltkmid)
MinuarÍia lD,brida (Tengere yeldmuur)'
Koelerí a p1,r ami dat a (Breed faklelgras)
P olygala c om os a (Kuifo Ieugeltjesbloem)
Botrychium matricarí ifulrzn (Vefakte maanvaren)
Coel ogl ossum viride (Groene nachtorchis)
Orchis ustulata (Aangebrande orchis)
Rh inant hus a lea er ol ophus (Harige ratelaar)
Spiranthes spiraàs (Herfstschroèforchis)
AnÍennar i a drorca (Rozenlaansj e)
Epipact is atrorubens (Bruinrode wespenorchis)
Campanul a pers ic iful ia (Prachtklokje)

. Ondenvaterplanten (V12) :

Zostera noltii (Klein zeegras) ecol. groep
Ruppi a c irr hos a (Spiraalruppia)
P ot am o get on pr ael ongus (Langstengelig fonteinkruid)
Najas minor (Klein nimÍkruid)
Utri cul ar i a oc hr ol euca (Bleekgeel blaasjeskruid)

63
63
63
74
74
75
75
75
75
.78

78
83
83

t2
t2
2t
2l
22

47
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IV.2 Gevol aen voor natuur

. Sooíen van schaduurijke milieus (L3)
A c on iru rn vu I pari a (Gele monnikskap)
Anentone ronunculoides (Gele anemoon)
L),c op od i u m a n n ot i nu m ( Stekende rvolfsk lauw)

Besluit

Opvallend is het significant hoog aantal soorten van matig droge tot droge
omstandigheden (V4) en het significant hoog aantal onderu'aterplanten (Vl2) dat
gevonden wordt bij het totaal aantal uitgestorven soorten maar niet bij de recent
uitgeston en soorten. Dit kan betekenen dat veranderingen in u'aterhuishouding geen
dominante oorzaak geweest iqvoor het uitsten/en gedurende de laatste decennia van
plantensoorten in Vl aanderen

De voedselrijkdom van de standplaats blijkt wel -in tegenstelling met vocht- bepalend
geu,eest te zijn r,oor het recent verdu'ijnen . Voornamelijk soorten kenmerkend voor
zeer voedselarme.milieus zijn uitgestorven, wat erop w'ijst dat eutrofiëring, vermestiirg
allerhande een belangrijke oorzaak kan geweestàjn.

De andere significante parameterwaarden die gevonden werden slaan maar op zoon

klein aantal soorten, dat geen oorzaken nagegaan kunnen worden.

B/ Soorten ntontenÍeel ín caÍegorie I (1 of 2 uurlrckken)

7l soonen bevinden zich momenteel. nog maar in eén of nvee uurhokken. Deze groep
bèvat significant veel sooÍen van voedselarmetotzéér arme (S2) en van voedselarme
(S3) bodems en opvallend weinig soorten van matig tot voedselnjke bodems (56)
(Íiguur 3,9).

Figuur 3.9: Verdelíngvan het aanÍal soorten ntontenleel in UFK I en tan het íolaal
aantal saorter? in Waandet'en over de indicaÍieklassen t a, de parameter stilrstof
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voor naruur lV.2

45 r,an de 71 soorten zrjn recent afgenomen tot één of twee uurhokken, de overige
26 soorten \ryaren voor I 972 toen ook al in eén of twee uurhokken aanwezig, of niet
aanu,ezig in Vlaanderen. Deze 45 soorten bevatten significant veel soorten van zeer
voedselarme tot arme bodenrs (S2) (figuur 3.10).

Figuur 3.I0: l/erdeling ran heÍ aanÍal soorÍen afgenonten íot UFK I en vay het totaal
aontal soorÍen in Waanderen over de indícatieHassen van de paran?eíer stit<srof,
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Soorten van milieus waar\ran significant veel sooíenzich momenteel in categorie I
bevinden

. Soorten van zeer aÍne tot arme bodems (S2-3) :

Carex dioica (Tweehuizige zegge) ecol.groep
Equisetum variegaÍum (Bonte paardestaalt)
Eriophorum larifoliurn (Breed wollegras)
Juncus anceps (Duinrus)
I.ipar i s I oes el ií (Groenknolorchis)
Carq I im osa (Slijkzegge)
H ammyar bya pa lud osa (Veenmosorchis)
Sc heu c hzeri a pal us tr is (Veenbloembies)
G a I ium t r i c onrutum (Driehoornig u'alstro)
K ic Lx ia spuri o (Eironde leeuu,ebek)
Legous ia b,brida (KIein spiegelklokje)
Li I ium bul b iferun ssp. (Oranjelelie)
A cer as ant hr opop lt ot'zm (Poppenorch is)
G a I ium pu nt i lzz (Kalkn'alstro)
Ses I er i a c aerulea (Blauu,gras)
Carex hosriara (Blonde zegge)
Carex pu I i c ans Vl ozegge)
C a rer pun cr ara (Stippelzegge)
C irs ium di s sect unt (Spaanse ruiter)
Hlper icum m ont onum (Ber-ehenshooi)
Ophrys i nsect ifera (Vliegenorchis)
Orchis m i I it aris (Soldaatje)
P o b'gon at um od or at um (\\/elriekende sal omonszegel)
Yincetoxicunt hirundinaria (\\'ine engb)oem)

34
34
34
34
34
35
35
35
42
42
42

74
74

77
77
77
77
83
83

83
83
83
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voor natuur

Van de 45 recent afgenon:en soorlen bevinden zich 5 soorten in Groep 83 (Zomen en
kapvlakten op kalkhoudende. lemige. maÍig vochtige tot droge grond), 4 soorten in
Groep 34 (()t4atig) r,oedselamre, kalkrijke, basische Iaagveemroerassen), 4 soorten in
Groep 4l (Akkers op voedselrijke grond) en 4 soorten in Groep 94 (Bossen op
'r,oedselarme tot matig voedselrijke, neutrale tot kalkhoudende grond .n rsl,ijnbossen).

Besluít

De zeer zeldzame soorten vertonen enkel een significantie voor de factor
voedselrijkdom, rvaarbij het dan de soorten'\ran de zeer voedselarme tot voedselarme
bodems zijn die een oven,enegenwoordiging veíonen. Stijging van de voedselrijkdom
kan dus een belangrijke oorzaak zijn voor hun zeldzaamheid.

C/ Soorten n?ome,Tleel ín caÍegorie 2 (3-7 uurhokkcn)

I 19 soorten bevinden zich momenteel nog in maximum 7 uurhokJcen. Deze groep

bevat significant meer sboíen dan veru,acht die enkel op neutraal of basische bodem
groeien (29) (figuur 3.11).

76 soorten van de 119 zijn recent afgenomen tot maximaal 7 uurhokken. Hiervan blijLt
geen enliele groep soorten significantie te \rertonen voor één of andere Ellenbergu'aarde.

Fíguur 3.1l: Verdeling van her aanlal soorten ntomeníeel in UFK 2 en tan hel Íolaal
aarzÍal soorÍerr in 14aanderen over de indicatieklassen van de paran?eÍer zuurÍeg'aad.
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8 soorten van de 76 recent afgenonren soorten zijn afkomstig van Groep 75
(Graslanden op matig droge tot vochtige, (matig) kalkrijke, neutrale tot basische grond
met rlisselende rvaterstanden), 7 soorten van de 76 zijn van Groep 62 (Pioniersituaties
van open, matig voedselrijke tot voedselarme vochtige tot natte grond), 6 soorten zijn
van Groep 34 ((lt4atig) r,oedselarme, kalkrijke, basische laagveennroerassen) en 6
soorten zijn van Groep 42 (Akkers op (matig) r'oedselarme, kalkrijke,erond).
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Agrosíemma githago (Bolderik) is een soort die drastisch afgenomen is, nl. van 460-
291 uurhokken voor 1972 (categorie 7) naar 7-3 uurhokken na 1972 (categorie 2).
Bolderik was vroeger een algemeen akkeronkruid, dat wegens zijn giftige zaden, die
meegeoogst u'erden en tot rieelvergiftiging leidden, ongeu,enst was. Sinds het
opkomen van allerlei gespecialiseerde zaadschoningsnrethoden is de plant drastisch
achteruitgegqan. .

D/ Soorten momenteel ín categorie j (8-25 uurhokken)

182 soorten bevinden zich momenteel nog maar in rnaximaal 25 uurhokken. Hiervan
worden significant meer soorten dan verwacht aangetroffen van droge (V3) (figuur
3.13) enlof lichtrijke milieus (L8/9) (figuur 3.12). Er bevinden zich opvallend weinig
soorten van vochtige tot natte (V8) of van half lichtrijke plaatsen (Ï ,7) tussen.

109 soorten hiervan zijn recent afgenomen. Van deze soorten vertoont geen enkele
groep significantie voor één of andere Ellenbergu,aarde.

Figuur 3.I 2: Verdeling van het aanÍal soorÍen ntomenÍeel tn UFK 3 en van het totaal
aaníal soorÍen in Waandet'en over de índicatieklassen van de parameÍer licht.
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IV.2 Gevoleen voor naruur

Figuur 3.I3: Verdeling ran heÍ aantal soorten nxomenteel ín UFK 3 en t'an hel'totaal
aantal soorÍen in l,'laanderen ot,er de indicatieklassen van de parameíer vochÍ.
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. SooÍen van droge en lichtrijke plaatsen (V3 en L8l9):
Anchusa oficinalis (Gewone ossetong) ecol. -sroep 53

Carduus ,?uÍons (Knikkende distel) 53
l/erbascum blattaria (Monenkruid) 53
M),os ot is strict a (Stijf vergeet-m ij-nietje)
Medicago minima (Kleine rupsklaver) 64
Trifulium striatum (Gestreepte klaver) 64
l/iola curtisii (Duinviooltje) 64

Orobanche caryoplqllacea (Walstobremraap) 64
Poa bulbosa (Knolbeemdgras) 64
Bromus erecÍus (Bergdravik) 74

Helianthemum nummulariunt (Geel zonneroosje) 74
Potentilla neumariniana (Voorjaarsganzerik) 74
Scabiosa columbario (Duiftruid) 74
Eryngium campestre (Echte kntisdistel) 74
Euphorbia cyparissias (Cipreswolfsmelk) 74
Petronhagia prolifera (Mantelanjer) 74
Anthyllis vulneraria (Wondklaver) 7 4
Medicagofalcala (Sikhelklaver) 74
Dianthus deltoides (Steenanjer) 76
Mibora miniina (Dwerggras) 76
Herniaria hirsuta (Behaard breulilruid) 76
Yulpia bromoides (Eekhoorn-sras) 76

. Soorten van vochtige toÍ natte en halflichtrijke plaatsen §8 en L7) :

A pium graveol ens (Selderij)
Juncus subn odu I osus (Padderus)
Sedum sexangulore (Zacht vetkruid) ecol. groep 63

63Sedum rupesÍre (Tripmadam)

1l soorlen van de 109 recent afgenomen soorten zijn van Groep 2l ((Matig)
voedselrijk, zoet tot zwak brak open u'ater, zelden droogvallend), 6.soorten zijn van
Groep 53 (Ruigten op (matig) r,oedselrijke. kalkrijke, niet humeuze, droge grond), 7

soorten zijn van Groep 22 (Zoet tot zu,ak brak voedselarm open \\'ater en de
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Gevolgen voor naruur IV.2

periodiek droogvallende bodem hiervan) en 6 soorlen kon:en van Groep 74
(Graslanden op droge, (nrati-e) r,oedselarme, kalkrijke, basische grond).

Algemeen besluit

Voor de milieuparameters licht. vochtigheid. temperatuur, zuurtegraad en
voedselrijkdom, worden u'aarden gevonden waarvoor soorten uit de Rode lijst
categorieën "uitgestorven in Vlaanderen" tot en nret "bedreigd" significant meer
aanwezig zijn dan op grond van de distributie van de totale flora van Vlaanderen
veru,acht kan u,orden. Om uitspraken te doen over de mogelijke algemene oorzaken
van de bedreiging, houden we alleen rekening met die klassen van de milieuparameters
die sigificant afuijken en redelijk veel soorlen bevatten. Zo geanalyseerd, blijkt dat vnl.
soorten die indicatief zijn \roor zeer lichtrijke plaatsen en voor zeer voedselarme
plaatsen, sterk veÍegenu,oordigd zijn bij de bedreigde soorten. We kunnen dan ook
vermoeden dat voedselverrijking en beschaduwing tot de belangrijkste oorzaken
behoren die tot de afname en de hoge zeldz.aamheid geleid hebben. SooÍen van warme
milieus zijn ook significant meer aÍulwezig en dus bedreigd.Dez* pararneter gaat samen

met het overschaduwen. Voor vocht is niet direct een verklaring te geven. Uit deze

analyse blijkt enkel dat sooíen van erg droge plaatsen meer bedreigd zijn dan deze van
naÍe standplaatsen.

Van alle soorten die recent zijn afgenomen (ongeacht de oorspronkelijke UFK), werd
het aandeel per socio-ecologische groep berekend. Uit voorgaande gegevens en uit
Íiguur 3.14 leiden we af dat voor Vlaanderen het aandeel (potentieel) bedreigde of
verdwenen soorten het grootst is in volgende habitats :

. (matig) voedselarme, kalkrijke, basische laagveenmoerassen (Groep 34); akkers op
(matig) voedselarme kalkrijke grond (Groep 42):80 tot 90 Yo van de sooÍen zijn
afgenomen;

. hoge schorren en contactsituaties tussen zout en zoet milieu en zinkterreinen
(Groep l3): 70 tot 80 %óvan de sooÍen zijn afgenomen;

. muren en rotsen (Groep f5); r,oedselarm open water en de periodiek droógvallende
bodem hiervan (Groep 22): 60 tot 70 %o van de soorten zijn afgenomen;

. zoute tot sterk brakke wateren, slikken en lage schorren (Groep l2); bossen op
voedselarme tot matig voedselrijke, neutrale tot kalkhoudende grond en
pal,ijnbossen (Groep 94); open, matig voedselrijke tot voedselarme, vochtige tot
natte grond (Groep 62):50 tot 60 o/ovàtrde soorten zijn afgenomen;

. graslanden op droge, (matig) r,oedselarme, kalkrijke, basische grond (Groep 74);
graslanden op matig droge tot vochtige, (matig) kal.krijke, neutrale tot basische
grond met wisselende waterstand (Groep 75); graslanden op vochtige tot periodiek
natte, r,oedselarme, zwak zure grond (Groep 77); hoogvenen en drassige heiden op
natte,.zeer voedselarme, zure humeuze grond (Groep 35); ruigten op (matig)
voedselrijke, kalkrijke, niet humeuze, droge grond (Groep 53); open graslanden op
droge, r,oedselarme tot matig voedselrijke, niet tot matig kalkhoudende, niet tot
zwak basische grond, in de duinen (Groep 64); zomen, kapr4akten en stru$,elen op
kal[arme, (matig) voedselarme, matig vochtige tot droge grond (Groep 83): 40 tot
50 oÀ van de sooÍen zijn afgenornen.
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IV.2 Gevolsen voor natuur

Zeer algemeen mag men naar analogie met Vanhecke (1986) stellen dat de meest
bedreigde milieukenmerken zijn (in volgorde) r,oedselarm, nat, kalkrijk en zout. De
meest bedreigde conibinaties zijn : r,oedselamr/nat, kalkrijLy'zeer droog en kalkrijk/nat.

Figuur 3.11: l/erdeling ran heÍ percentage achÍeruitgegane soorÍen over de
ecologische g'oepen van Co»ns et al. (t 991).
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3.2.2. l Korstrussen

De toesíand

Vlaanderen heeft in vergehjking met de omringende gebieden een relatief arme
lichenfunga (korstmossen soortensamenstelling). Vooral de epi$,tische lichenfunga is
arm aan soorten. Dit werd binnen het Vlaamse Gewest voor de provincies Oost en
\\rest-Vlaanà.r.n in detail besrudeerd (Hoffmann, I 993 b).

In heel Oost- en West-Vlaanderen werden op vrijstaande bomen (dus exclusief bos- en
bosrandbomen) in totaal slechts 88 epi$,tische lichensooíen aangetroffen. Dit is een
vrij gering aantal in vergelijking met naburige gebieden als Hoog-België, de Boulonnais
en Noord-Nederland. Daar komt bij dat de meerderheid bijzonder zeldzaam is: 39
soorten komen op minder dan I oÀ (= zeer zeldzaarrr) van de locaties voor, terwijl
slechts 27 lichensoorten op meer dan 10 %o 1= vt',j zeldzaam) van de locaties werden
aangetroffen. De verspreiding van de soorten over beide provincies is verre van
gelijkmatig. Veel soorten blijven beperkt tet het westen en uiter§te zuidoosÍen van het
studiegebied, terwijl het noordoosten bijzonder soortenarm is. De regio met het
grootste aantal zeldzame soorten is de Szesthoek. Hoeu,el in de ovdrige Vlaamse
provincies nog geen gedetailleerd onderzoek rverd gedaan, kan u,orden vermoed dat dit
ook voor het Vlaamse Geu'est de sooíenrijkste streek zal zijn.

I I I
I I t I
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Oorza ken van veran deritrg

Behalve natuurlijke oorzaken, zoals relatief ongunstige klimaatsontstandigheden. zijn
vooral antropogene factoren \/erantu,oordelijk voor de gevonden toestand.

IuchÍt,erontreínigírtg: SO2. Het is algemeen bekend dat epifyten en epil,fl,tische
lichenen in het bijzonder reageren op de effecten van de uitstoot van grole
hoeveelheden SO2 ten ge'r,olge van de verbranding van fossiele brandstoffen
(Hoffmann, 1994). In België werd het negatieve verband tussen de korstmossen
soortenrijkdom en industriële activiteit of luchtverontreiniging in het algemeen reeds

meermalen vastgestetd (Barkman, 1963; Iserentant & Margot, 1963; De Sloover &
Lambinon, 1965). Van Der Gucht & Hoffmann (1989, 1990) beschreven de Gentse
kanaalzone en een groot gebied ten oosten hiervan als epifytenwoestijn, waarbij er
sinds 1963 een sterke achteruitgang is opgetreden.

Uit de verspreidingspatronen opgetekend in de provincies Oost- en West-Vlaanderen
(Hoffmann, i993b) blijkt dat bij toenemende SO2-belasting er steeds meer soorten
wegvallen totdat uiteindelijk nog sleihts de meest tolerante soorten overblijven.
Gebieden met zeer weinig soorten zijn het Schelde-Leie interfluvium, de Gentse
kanaalzone, het Waasland, het Denderbekken stroomafwaarts van Aalst en het
Antwerps havengebied. Het gebied ten noordoosten van Lille, de Gentse kanaalzone
en de omgeving van Annverpen zijn te omschrijven als epi§rtenwoestijnen, teru,ijl de

kuststreek de meeste lichensoorten herbergl.

De meeste verspreidingspatronen van korstmossen blijken in meer of mindere mate
gerelateerd te zijn aan het patoon van de So2-immissieschattingskaart: op eén na alle
algemenere soorten komen minder frequent voor naarÍnate de SO2-concentratie hoger
is. De meeste soorten zijn dus bruikbaar als SOz-indicatoren. Niet alle sooÍen reageren
echter in dezelfde mate : er zijn zeer gevoelige tot relatief tolerante sooÍen. De minst
gevoelige (schijnbaar zelfs SO2-minnende) soort is Lecanora conizaeoides, u,aarvan de
gemiddelde frequentie het hoogst is in het nooroosÍen van Oost-Vlaanderen. In
volgorde van toenemende gevoeligheid en daardoor met een steeds beperkter
verspreidingsareaal, volgen dan Parntelia sulcaÍa, Evernia prunastyi, Ramalina
farinac ea, P arnzel í a caperat a en Ranrulin a fasti giata.

Het gemiddeld aantal epifftische korstmossoorten per uurhok kan gebruikt u,orden als
een goede index voor de So2-\,erontreiniging. Het beste resultaat wordt verkregen
indien men de som van de gemiddelde aanwezigheid van een l7-tal korstmossooíen
gebruikt als index. Dit betekent dat met het inventariseren van deze 17 sooíen een
zeer goed beeld kan uerkregen worden van deze SO2-verontreinigingstoestand van een
bepaald gebied in Vlaanderen. Het gaat hier om de soorten Buellia punclaÍa, Parmelia
glabrarula, Diploicia canescens, P. subrudecÍa, Lecanora carpinea, P. sulcato, L.
chlaroÍera, Phl,scia tenella, L. conizaeoides, Rantalina farinacea, L. expellens, R.

fastigiata, Lecidella elaeochrorna, R. fraxinea, Parfuelia aceÍabulunt, XanÍhoría
parietina en P. carperato (Hoffmann, 1993b)

LucltÍverontreiniging: \tH j. Ook voor NH3-verontreiniging zijn korstmossen
indicatief. Er zijn zou'el soorten die duidelijk negatief reageren als soorten die
frequenter rvorden bij hogere NH3-emissies. Tot de eerste groep behoren vooral zuur-
minnende soóíen (=acido§ten zoals het "SO2- minnende" Lecanora conizaeoides).In
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de tu,eede groep vinden \\'e vnl. soorten die in de literatuur nu eens als nitrofl,tisch of
zeifs als nitrofiel. dan u'eer als neutrof;'tisch omsclueven u'orden. De verspreiding van

individuele soorten blijft echter altijd veel n'teer le correleren met de SO2'-schatting dan
met de NH3-schatting. Orn gebruikt te rvorden .atrs indica{or voor de NH3-
verontreinigingstoestand kan dus zeker niet de volledige sooÍensamenstelling genomen
worden. Een selectie van in dezelfde zin reagerende soorten is aangewezen. De hoogste
positieve correlatie russen voorkomen en NH3-emissieschaningen werd sevonden vbor
de volgende soorten : Lecidella elaeochronta, Xanthoria polycarpa, Candelariella
xanthosÍigtna en Xanthoría candelar:ia. Anderzijds rvordt ook het gemiddelde aantal
soorten significant beïnvloed door de NH3-emissie.

Oorspronkelijk rvas de korstmossen soortensamenstelling gedifferentieerd door meer
natuurlijke factoren als licht, luchtvochtigheid, neerslag, boomsoort. zuuÍegraad van
het substraat. Dit Ieidde tot een grote verscheidenheid, zowel binnen als tussen
streken. Hierin is verandering gekomen door veralgemeende luchtverontreiniging,
u'aardoor eerst door "\,erzuurders" het soortenaantal sterk achteruit ging. De latere
hoge NH3-depositie.heeft tot een rierdere banalisering geleid: slechts soonen met een

brede ecologische amplitude kunnen nog overleven of soorten worden
ven,angen:u'aardoor vroeqer minder voorkomende soorten nu algemener u,orden. Het
eindresultaat is dat de soortensamenstelling geuniformiseerd is. De variaÍie tussen
gebieden en binnen een gebied is sterk afgenomen.

Deze evolutie kan model staan voor algen:ene ontrvikJcelingen in de biodiversiteit.
Enliele milieufactoren (-ku'aliteiten) uit het totaal van milieulienmerken, gaan veel meer
dan oorspronkelijk het geval rvas, bepalend zijn voor de sarnenstelling van de
Ievensgemeenschappen. Deze factoren hebben bovendien dezelfde u'aarden in de
verschillende streken. Regionaal differentiërende factoren rvorden hierdoor
overschaduu,d en de kenmerkende soorten gaan achteruit als gevolg van de directe
invloed van de nieuu, overheersende factor(en) of als gevolg van indirecte processe4.
Dit laatste is het geval \r'anneer de verhoudingen tussen soöÍen wijzigen als gevolg van
de milieufactoren en de specifieke sooÍen op termijn weggeconcrureerd u,orden.

3.2.3 | Zoogdieren

De toesíand.

België telt momenteel nog 73 soorten zoogdieren, waarvan er 68 in Vlaanderen
voorku,amen. Hiervan zijn er 8 als uitheems en 2 als verwilderd te beschouwen.
Slechts enkele sooíen zijn goed gekend. Dit maakt dat het nu voor een groot aantal
sooÍen onduidelijk is hoe de toestand in Vlaanderen is. De leemte uitte zich reeds in
het feit dat tot op het moment van het verschijnen van de Rode lijst, geen officiële
naamlijst van de Belgische zoogdieren bestond (Criel et al., 1994).

Van de 68 soorten die ooit in Vlaanderen voorku'amen, staan er 30 op de Rode lijst
(figuur 3.15). Inmiddels zijn I I soorten geheel t,erdwenen, \À,aarvan 4 gedurende het
afgel open d ecenni um (Grote hoefij zerneus, Mopsvl eermu i s, Otter, Tuim el aar) . Zev en
sooilen ttorden sterk bedreigd en staan op het punt geheel 19 l,sliwijnenïànneer niet
snel de noodzakelijke bqschermingsmaatregelen worden getroffen. Het gaat om
Ingekon'en vleermuis. Bechsteins'vleernruis, Vale vleermuis, Bosvleermuis, Hamster,
Bruinvis en Gervone zeehond. Zes soorten u'orden bedreigd (V/aterspitsmuis,
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Brandts'r'leermuis. N{eervleermuis, Grijze grootootvleermuis. Hazelmuis en Das) en
1,ijf andere zijn dat r,èrmoedelijk (Baardvleermuis. Franjestaart, Ruige du,ergvleermuis.
Grootoon,leermuis en Boommaíer). Een soon kon:t in dermate kleine aantallen voor,
dat eveneens voor haar voortbestaan moet \\,orden ge\:reesd (Veldspitsmuis). Van
enkele soorten is de bedreigingsstatus hoofdzakelijk te herleiden tot natuurlijke
facÍoren of een gevolg van het feit dat de soort in Vlaanderen de rand van haar
verspreidings-eebied heeft bereikt. Ze u,orden nienemin vermeld $,anneer ook andere
factoren dit proces bestendigen of versnellen. Van'r,eel soonen blijven de oorzaken van

de achteruitgang evenwel niet of onvoldoende gekend (Criel et al., 1994).

Figuut' 3.I5: ToesÍand zoogdieren in l4aanderen (naar Criel et al., 1994)
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Oo rza ken van veron d e rin gen

De contplexe landsclupssÍt'uctuur. Landschappelijke veranderingen en zich wijzigende
grondgebruiksvormen leiden tot verlies aan habitat en een algemene vermindering van
de variatie aan biotopen die het landelijk gebied in het geviest karakteriseerden. Heel
u,at zoogdieren zijn hier gevoelig voor. Ze hebben een heterogeen Iandschap nodig
u,aaiin de verschillende functiegebieden (voortplantings- en schuilgebied,
fourageergebied) in elkaars nabijheid en met elkaar verbonden, voorkomen. Doordat de

habitats verkleinen, het aantal ervan vermindert,- de afstand errussen vergroot en het
tussenliggende landschap steeds moeilijker te doorkruisen is, zijn grote delen van
Vlaanderen op het ogenblik arïn aan zoogdieren. Vooral soorten met een grote home-
range en sooÍen die een specifieke kombinatie van habitats en landschapskenmerken
nodig hebben, komen in de verdrukking. De grotere marterachtigen zijn voorbeelden
van de eerstetategorie, r,leermuissoorten en de Das van de andere.

Opdat een grote variatie aan vleermuizen in een streek zou kunnen voorkomen, moet
aan een aantal landschappelijke vooru'aarden voldaan zijn. Ten eerste moeten er ter
plaatse geschikte u,interverblijfplaatsen zijn, of moeten die vanuit het gebied
bereikbaar zijn. Mergelgrotten, ijskelders en oude foíen komen daarvoor in Vlaanderen
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in aanmerking (Fairon & Lefevre. l99l ). In het zomergebied dan nroeten er voldoende
slaapplaatsen€n kraanrlamers zijn. Hier kan het om heel uiteenlopende zaken gàan als
toegankelijke spouu'en. zolders. lorens: holle bomen e.d. Tenslotte moeten er in het
Iandschàp voldoende landschapselementen li-e-een waarop de vleermuizen zich }iunnen
oriënteren tijdens hun voedselvluchten en de verplaatsingen ,van en naar slaap- en
u'interku'aíier of naar het fourageergebied.

Dassen hebben ook een -qevarieerd landschap met grote samenhang nodi-e. Het gaat hier
dan u,el om een groone-orde van enkele km2. Rustige, ufat reliëfrijke plaatsen met
beschuttende begroeiing voor de burchten, open gebieden (vnl. graslanden) met
voldoende bodemfauna als partieel voedselgebied en een tussenliggend landschap met
dekkin-sbiedende landschapselementen u'aarlangs de dieren zich kunnen verplaatsen en
waarin het overige gevarieerde voedsel gevonden kan u,orden. Was de vernietiging van
dassen en hun burchten in het verleden de belangrijkste oorzaak van hun grote
zeldzaanrheid; nu verhindert hpt ongeschikte landschap zonder samenhangend netu,erk
van kleine landschapselementen en dobrsneden door talrijke \\'egen, een snel herstel
van de soort.

De aanrvezigheid van talrijke vleermuissoorten en van de Das in een -eebied, is een

indicatie \roor een rijk gevarieerd landschap met samenhangende structuur en
deelhabitats van goede krvaliteit. Deze kenmerken doen zich zowel op het lokale als
op het ruimere landschappelijke vlak voor. Ongenvijfeld zal deze landschapsstructuur
ook voor andere organismen \ran groot belang zijn,

Effecten van bijvoorbeeld verdroging, r,erzuring en vermesting zijn moeilijk vast te
stellen, omdat ze doorgaans.géén diréct (toxisch) effect op het zoogdier hebben, maar
zich n:anifesteren door veranderingen in de voedselketen en veranderingen in de
omgeving. Vrijwel het enige \À,at na verloop'r,an trjd opgemerkt wordt. is het feit dat
een soon uit het gebied is verdu,enen. Nochtans kunnen voor sornmige soorten
specifieke oorzaken van hun achteruitgang aange\ryezen worden.

IïlaÍeneronfi'eíniging. Algemene \\'aten/enuiling is de oorzaak van het verdrvijnen van
de \\/aterspitsmuis. Het speelde ook een cruciale rol voor de Otter, hoeu,el deze soort
in de eerste plaats uitgeroeid is door de jacht, Nu de jachtdruk echter u,aarschijnlijk
afgenomen is, staat watervenruiling een herstel van de populatie in de weg.

Verdroging. Verdroging heeft een belangrijke rol gespeeld in de achteruit-eang \ran
zoogdiersoorten van natte milieus. Door droöglegging en peilregulatie van
moerasgebieden zijn veel leefgebieden immers ongeschikt geu,orden, waarna door
geu'ijzigde concurentieverhoudingen soorten uit de gebieden verdrvenen (v.b. Noordse
u,oelmuis in Nederland (Van Apeldoorn et al. 1992)).

I/erzuríng. De verzuring van de voedselarme zandgronden zou op de duur aanleiding
kunnen geven aan een tekoÍ van sporenelementen bij zoogdieren (Roos & Vintges,
1991). In veel gebieden in Nederland blijkt er nu reeds een tekort aan mineralen te
bestaan. Het is aanneemlijk dat een ï,erdere afname van elementen zoals fosfor,
moll'bdeen en selenium op de duur zal leiden tot gebreksziekten, zoals spierdystrofie.
In Nederland zijn tot op heden dergelijke verschijnselen alleen \,vaargenomen bij
runderen en -erofivild. In de toekomst venvacht men er ecliÍer ook in toenen:ende mate
gebreksziekten bij andere diersoorten.
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Complexe oor:aken. Verdnrindèrde bosvitaliteit niet toenanle van dood hout onder
inr,lóed \/an verslechterde milieuonrstandigheden en infecries zou op dit o-senblik een

eerder positief effect op de zoogdierfauna kunnen hebben. In eenvormige bossen

ontstaan open plekhen \À'àar een gevarieerde en dichte begroeiing kan opschieten. In
het dode hout leven'r'eel insekten die als voedsel kunnen dienen. Daarnaast komen
meer dode bomen met holten voor, die nestgelegenheid bieden aan boombeu'oners
zoals Boommarter, vleermuizen en eekhoorn. Zolan! de achteruitgang van de

bosvitaliteit van'produktiebossen leidt tot een gevarieerder bos met.meer dood hout,
kan dit gunstig zijn voor de zoogdierfauna. Waruteer uiteraard het bos totaal verdw'ijnt,
is dit nefast voor de bosbeu,onende zooedieren

Toxische stoffen. \\/aren het irr de jaren '60 en '70 r,ooral de pesticiden die hun tol
eisten, iru treden de PCB's en zware metalen op de voorgrond. Ze leiden tot ziekte.en
sterfte bij bijvoorbeeld de gewone zeehond, walvissen en de das, en ze hebben
eveneens bijgedragen aan het (r'riju,el) r,erdrvijnen van de otter (Roos & Vintges,
1991). Naar veru,achting staan veel soorten bloot aan toxische niveaus van
verontreiniging. Dit -seldt in het bijzonder \roor die soorten die zich in de top van de

voedselpiramide bevinden. Wat dit betreft lopen de insekteneters, zoals vleermuizen,
spitsmuizen, mol, egel en' de roofdieren, zoals marterachtigen, zeehonden en

tandu,alvissen, gevaar. Herbivore zoogdieren hebben rteel minder last van
verontreiniging dan carnivoren. In met zware metalen vervuilde gebieden blijken
herbivoren slechts geringe concentraties aan zware metalen te accumuleren, tenvijl
insekteneters en carnivoren als spitsmuizen en mol juist sterk verhoogde Cd-
concentraties hadden (Roos & Vintges, l99l). Nochtans blijkt het geu,ei van reeën
rvaarin z\\,are metalen accumuleren, een goed instrument om de vervuiling met deze
zware metalen in een gebied te beoordelen (Sawicka-Kapusta, 1979).

Ziekten. In uitzonderlijke gevallen kunnen virusziekten een populatie in een ruim
gebied bedreigen. De grote sterfte onder zeehonden in I 98 8 door de
'zeehondenziekte', de terugloop van het hazenbestand door het 'European Brou,n
Hare Sl,ndrome' en de ziekte onder eekhoorns in de jaren '60 illustreren dit (Criel et
al., 1994). Reeds lang is de myxomatose als epidemie bekend b'ij konijnen. De
populatiedichtheid u'ordt er in bepaalde streken zeer sterk door bepaàld. Omdat het
belangrijke herbivoren zijn, kan een groÍe lerugval in aantallen konijnen tot belangrijke
veranderingen in de vegetatie leiden. De dominantieverhoudingen (bijvoorbeeld
toename van de grassen) en de structuur van de vegetatie veranderen. Dit heeft dan
verdere gevolgen voor de soonensamenstelling van de levensgemeenschap.

3.2.4. Broedvogels

De Íoesíand

Een Rode lijst van broedvogels in Vlaanderen is niet beschikbaar. Zeer recente
overzichten bestaan bij de Vlaanrse Avifaunacommissie (VLAVICO) en u,orden
gegeven door Devos en Anselin (1996) r,oor Vlaanderen en Gabriëls et al. (tr 994) voor
Limburg. Van de huidige !l6l broedvogelsooíen in Vlaanderen zijn 20 soorten sÍerk
bedreigd, 18 kuetsbaar en gaÍm er 53 achteruit (Devos, mond. med.). Van deze groepen
zijn er 9 soorten die vermeld staan op de Annex I-lijst van de E.U.Vogelrichtlijn
(85/411/EEC). Daarbij komt nog dat er sinds 1960 minimum l4 r'ogelsoorten volledig
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verd\\'enen zijn als broedvogel in Vlaanderen. \/an de soorïen die achteruitgaan. blijkt
ook het areaal in te krinrpen.

Een niet onbelan-erijk aantal broedvogelsooflen in Vlaanderen \rertoont daarnaast sinds
1945 een algenrene toenenrende trend. Inmrers. 47 broe{r,ogelsooíen (28 %) neemt toe
in populatiegrootte. Hien,an staan de volsende 5 soofien zelfs vernreld op de Annex I-
Iijst van de Europese Vogelrichtlijn (851411/EEC) : Bruine kiekendief, Kluut,
Zn,artkopmeeuw: Zvarle specht, Blauu'borst.

O orza k en van veran de ri tt g

Omdat de broedvogels zo'n verscheiden groep soorten verteqenu,oordigep, is het
nroeilijk algen:een geldende oorzaken voor hun evolutie aan te geven. Deze zijnte zeeÍ
afhankelijk van hun habitat, r,an de nrate u'aarin'ze een of een combinatiE van habitats
gebruiken, r,an hun levensrvijze (stand- of trekvogel), van hun dispersievermogen, van
hun voedsel (carnivoor. herbivoor of gemengd).

l/oedselaanbod. De aanu'ezigheid van voldoende geschikt voedsel voor de ouden,ogels
en de jongen is een eerste voorwaarde opdat broedvogels aanwezig zouden zijn.
Verschillende problemen: \'eroorzaakt door milieu- en ruimtegebruik, kunnen hierbij
bestaan. Intensief grondgebruik, verandering van teelten en scheuren en omzettten van
grasland, gebruik van pesticiden. ontsmetting van het zaaigoed e.d. leiden direct of
indirect tot een kleiner of eenzijdiger voedselaanbod. Vertroebeling van u'ater als
gevolg van eutroÍiërin-e, maakt aanwezig voedsel voor heel u,at vo-eelsoorten
onbereikbaar

Algentene hraliteiÍ tan heí habitat. De vegetatiestructuur die zo bepalend is voor de
nestmogelijkheid, wordt rechtstreeks of onrechtstreeks sterk beïnvloed door
menselijke activiteiten. Het is duidelijk dat het beheer hier een don:inante rol speelt.
De achteruitgang van heel wat rietvogels heeft hier direct mee te maken. Zo is
bijvoorbeeld de opperv'ldhte Riet afgenomen door veranderingen in het beheer en de
inrichting van visvijvers. Elders zijn overgebleven rietvelden sterk verruigd en
ovenroekerd door Grote Brandnetel en Haagu'inde. Eén van de sooÍen die heel
strenge eisen stelt aan de kwaliteit van het riet is de Grote Karekiet. .Deze soort is
aÍhanlcelijk van hoge, ijle rietkragen in niet te ondiep water. De soort is nu erg
zeldzaarn geworden. Toch zijn ook soorten die een zekere vonn van vemriging kunnen
verdragen (bv. Woudaapje, Rietzanger, Sprinkhaanrietzanger), aanzienlijk in aantal
afgenomen zodatblijkbaar nog andere factoren een rol spelen.

BosstrucÍuur. Bosvogels (Boomklever, Zvarle wouw, Fluiter, Appelvink, Zwarle
specht e.d.) blijken het dan u,eer iets beter te doen. Waarschijnlijk is dit een
"positieve" verandering die te wijten is aan de evolutie die, mee onder invloed van de
milieuproblemen, in onze bosgebieden optreedt. Door de verminderde vitaliteit in veel
bosgebieden neemt de hoeveelheid dood hout en dus de structuurconrplexiteit er
immers toe, u'at in eerste instantie een positief effect kan hebben op de
broedvogelstand van de bosvogels. Het ouder rvorden van de bossen en het geruijzigde
beheer -met o.a. een afname van haklout- kunnen eenzelfde effect hebben.

llleersontstandigheden. Er zijn dan ook nog. de natuurlijke oorzaken voor
schommelingen in de broedvogeldensiteiten. Bij bepaalde soorten kunnen
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\\'eersomstandigheden een sterke invloed uitoefenen op de grootle van
broedvogelpopulaties. Eén van de best gekende voerbeelden is de verhoogde
nrortaliteit bij standvogels tijdens strenge u'inlers. Langdurige vorstperiodes treffen
vooral soonen die van open u'ater aÍhanhelijk zijn (bv. Dodaars, Blauu'e reiger) of die
in belangrijke mate leven van insekten (bv. Winterkoning, Cetti's Zanger). Ook
Roerdomp en Blauwe Reiger, die in Vlaanderen gedeeltelijk standvogel zijn. hebben
vaak te leiden onder strenge winters, maar aàntallen herstellen zich nornraal vrij vlug
(Ulenaers, 1995a). Droogte ,,r 6. qvqruinteringsgebieden of katastrofes tijdens de trek
kunnen eveneens een grole impact hebben op de aantallen broedvogels. Zeer opvallend
is de afi:ame die nagenoeg alle typische riewogets hebben ohdergaan vanaf de jaren'60
en'70. De grootste achteruitgapg werd daarbij vastgesteld bij soortën die in Afrika hun
overu,interingsgebied hebben. Veel Europese trekvogelsooÍen overwinteren in de
Sahel of trekken over de Sahelzone naar het zuiden. Jaren met zeer u,einig neerslag in
de Sahel kunnen nefaste gevolgqn hebben voor deze broedvogels. Daamaast is door de

uitbreiding van de Noordafrikaanse \ /oestijngordel de non-stop te overbruggen afstand
groter geworden, ,ivaardoor ook soorten die zuidelijker overu'interen moeilijkheden
kunnen ondervinden.

l/erdroging en eut,'ortët'ing.Inrietmoerassen zijn'r,erdroging en eutrofiëring belangrijke
bedreigende factoren. Dit is snel te merken in de afname van de populaties Roerdomp,
\\/oudaapje, Grote Karekiet, Porseleinhoen en Snor. Bruine Kiekendief 'Watenal en

Rietzanger zijn iets minder gevoelig, maar zullen ook bij sterkere vemriging, als gevolg
van de verdroging, r,erdrvijnen. In agrarische landschappen zijn 'r,erdroging en
verÍnesting door intensi'r,ering van de landbouw de meest bedreigende factoren voor
weidevogels. Veel kritische soorten zoals Kemphaan, Ku,artelkoning, Watersnip,
Paapje, Tureluur zijn zeer zeldzaam gervorden of verdu,enen. Veldleeuu'erik,
Graspieper, Geelgors, Grauwe gors en Ringmus zijn soorten die er ook sterk
achteruitgegaan zijn door de intensifiëring van het grondgebruik. Door benresting ligt de
produktie er bovendien hoger, waardoor er vroeger gemaaid wordt. De kans dat
u,eidevogels hun legsels kunnen grootbrengen, verkleint hierdoor. Bovendien neemt bij
vroeg maaien de insektenfauna in bloemrijke hooilanden enorm af, u'aardoor een
belangrijke voedselbron verdrtijnt. Soorten van graslanden die zich u'el enigszins
kunnen handhaven of die zich op één of andere manier hebben aangepast.zijn: Grutto,
Kievit en Scholekster.'

Bescherntirg Door verandering van de wetgeving in de laatste 20 jaar zijn een aantal
soorten in Vlaanderen terug toegenomen. Opvallend is de trend bij enhele prooivogels
en recent bij de Roek. Dit gebeurde rechtstreeks door bescherming van de soor zelf
(beperking vaq de jacht) en onrechtstreeks door de bescherming van hun milieu
(r'erbod accumulerende bestrijdingsmiddelen). Sooíen zoals Sperrver en Havik zijn
daarenboven waarschijnlijk erg toegenomen d<ior het ouder worden van onze bossen en
de door structuurto.nu*à die daaÀee gepaard gaat. Plaatselijk is er ook een gericht
beheer gevoerd om de structuurcomplexiteit van bos te laten toenemen. Het is
opmerkelijk dat de Grauute Kiekendiet een prooivogel die in landbouu,gebied broedt,
niet is toegenomen.
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3.2.5 Antfibieën en reptielen

De íoestand

Slechts vijf soorten amfibieën hebben in !'laanderen een ruime verspreiding en zijn
aangetroffen in meer dan 50 % \'an het totaal aantal uurhokken
(Alpenwatersalamander, Kleine u,atersalamander. Geu,one pad, Bruine kikker en
Groene kikler). Deze vijf soorten worden als 'niet bedreigd' in de Rode lijst aangeduid
(Bauu,ens & Claus, 1996). Van de overige 14 soorlen zijn er tn'ee kwetsbaar
(Vuursalamander en Gladde slang), tu,ee bedreigd §roedmeesterpad en Knoflookpad),
twee met uitsten en bedreigd (Adder en Boomliik-ker) en twee reeds uitgestorven in
Vlaanderen (Geelbuikwurpad en Ringslang) (fi-suur 3.16). Er lijkt een relatie te bestaan.
tussen de mate van achteruitgang en het aantal uurhokken u,aarin de soort zowel
vroeger als nu rverd gezien: er is geen of slechts een nratige achteruitgang blj sooÍen
met een (vrij) ruime verspreiding, tenvijl de sterkste acliteruitgang genoteerd rverd bij
de soort met een zeer of uiterst beperkte verspreiding.Blj de soorten die tijdens de
periode i900-1980 in een relatief groot aantal uurhokl<en (meer dan 100) r,oorkrvamen,
kunnen we géén afname van het verspreidingsgebied vaststellen. Dit zijn de soorten die
nu nog een ruime of vrrj ruime verspreiding kennen. Anders is het gesteld met de
soorten die vroeger reeds minder algemeen \\'aren (minder dan 100 uurhokken). Bij de

mee.ste van deze sooíen constateren we een vrij sterke lot zeeÍ sterke afname van de
grootte van het verspreidingsgebied. Deze soorten hebben momenteel een zeer tot
uiterst beperkte verspreiding of zijn 'r,erdu3enen uit Vlaanderen. Bondig samengevat
komt het hierop neer: de zeldzame sooÍen rvorden sÍeeds zeldzamer (Bauu,ens &
Claus, 1996).

Figuur 3.I 6: Toestànd antfibíeën en reptielen in l4aanderen (naar Batnrens & Claus,
r 996).

Toestand 1996

uitgeslorven in Maanderen
11o/o

momenteel niet
25o/o

uitsterven bedreigd
11%

bedreigd
11%

kwetsbaar
11o/ozeldzaam

31o/o
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Oorzaken van verandering

Zoals ook bij andere d.iergroepen, zal de precieze oorzaak van de achteruit-eang
vermoedelijk verschillen van soort tot soort. Toch valt het op dat de meeste van de

bèdreigde soorten (Vuursalamander, Vroedmeesterpad, Geelbuikvuurpad,
Knoflookpad, Boomkikker en Adder) in Vlaanderen op de rand van hun
verspreidingsareaal lèven. Wellicht treffen ze hierdoor slechts zeer plaatselijk de voor
hen optimale milieuomsandigheden aan. Dat betekent dat de populaties vaak er-e

gelocaliseerd voorkomen en .r O,Lu,ijls n:aar één of enkele vindplaatsen per uurhok
zijn. Wanneer deze verdwijnen, w'ordt dat onnridd.ellijk merkbaar op de

verspreidingsÍïguur. Daamaast zullen deze soorten vaak erg gevoelig zijn voor zelfs
kleine veranderingen van de ecologische karakteristieken van hun leefgebied. Kleine
veranderingen in bijvoorbeeld het microklimaat, de waterstand, de u,aterkwaliteit of de

vegetatiestructuur -r,eranderingen die geen effect hebben op de meer algemene sooíen-
kunnen nefaste gevolgen hebben voor populaties van amfibieën en reptielen met een

meer beperkte verspreiding (Bauwens & Claus, 1996).

Habiíanernieriging. Voor amÍibieën is het duidelijk dat directe habitatvernietiging
zourat de belangrijkste oorzaak is voor de achteruitgang van deze organismen.
Veranderingen in de ku'aliteit van het habitat spelen uiteraard ook een erg belangrijke
rol. Het kan dan gaan om de rvaterkwaliteit, om de structuur van het rvaterhabitat,
maar ook om de structuur van de oeven egetatie en zelfs de opbouw van het landschap
tussen \r,ater- en landbiotoop.

Verzuríng. De sluipende effecten van verzuring, r,ermesting en verdroging zijn bij
arnfibieën en reptielen niet erg gemakkelijk direct in het veld u'aar te nemen. Specifieke
gevoelige sooÍen voor \rerzuring, r,ermesting en verdroging kunnen niet aangeduid
worden omdat de oorzaak van de mate van achteruitgang voor de meeste sooÍen niet
eenduidig vastligt. \Vel kunnen algemeíe effecten beschreven worden. Vera.rring heeft
een invloed op i,oortplarrting van amfibieën. Als de zuuÍegraad te laag u,ordt (pH<4)
onn+'ikkelen de eieren zich niet, maar beschimmelen, wat duidelijk te merken is aan de
eiklompen en snoeren. Er moet echter ook rekening gehouden worden met het feit dat
onbevruchte eieren zich ook niet ontwikkelen en beschin:melen. Het aantal
beschimmelde eieren zallner dus de doorslag geven.

Vermesting. Het effect van verrnesting is moeilijk te zien. Over het algemeen kan
gezegd worden dat, in vergelijking met reptielen, amfibieën matige bemesting goed
verdragen (Roos & Vintges, l99l).

'[/erdroging. Verdroging heeft een duidelijke invloed op zowel amfibieën als reptielen.
Door een lage grondu'atertafel drogen veel 'r,oortplantingsplaatsen uit. Een ander,
vooral voor amÍibieën belanglijk punt, is waterstandsdaling in de rvinter. Een aantal
soorten overu'intert in het \I,'ater en za,l daar in de modder nooit bevriezen. Maar u'ordt
een sloot of plàs in de u,inter droog gezet, dan lopen de in de modder zittende
amfibieën u'el kans om dood te vriezen.

We moeten nog opnlerken dat, aÍhankelijk van de levenscyclus van de soort. de
effecten van veranderingen in het milieu vaak maar met vertraging u,aar te nenren zijn.
In extreem droge zomers bijvoorbeeld zullen de larven van de n'leeste soorten
afsÍen'en. Bij éenjarige sooflen is dit voon'al onmiddellijk merkbaar in de populatie.
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Bij soorten met een complexe levenscl,clus. \\,aar de adulten bijvooibeeld langer
over]even. zullen deze veranderingen pas jaren later ontdekt u'orden. Een
waargenomen verandering in de populatie is dus niet noodzakelijk het resultaat van een
recent irtgetr'eden milieuverandering. maar kan het gevolg zijn van een gebeurlenis die
voordien plaatsvoid (strenge u,inler, droge zomer, e.d.). Om in zo'n geval de oorzaken
te achterhalen, is het nodig intensieve tellingen en jaarmarkeringen uit te vogren.

3.2.6 Vissen

De íoesíand

Volledige en recente -qegevens 
over de toestand van de visfauna in Vlaanderen zijn niet

voorhanden. Vooral van de stilstaande \À'aters ontbreekt een goed overzichl In totaal
komen op zijn minst 40 zoetruatervissoorten voor in Vlaanderen. De voor
natuurbehoud belangrijke vissoorten hiervan zijn: Beek- en Rivierprik,
Rivierdonderpad, Kleine modderkruiper, Grote modderkruiper, Beekforel,
Bitten,oorn, Kopvoorn, Winde, Sneep, Serpeling, Kroeskarper, Barbeel, Elrits,
Gestipte alver, Vetje en Giebel.

Naar alle n'aarschijnlijkheid zijn volgende inheemse vissoorten uitgestorven in
Vlaamse: Ku'abaal, VIagzalm, Steur, Elft, Fint, Houting en Spiering. Alleen Ku'abaal
en Vlagzalm zijn q,pisch voor zoetu,ater; alle andere soorten zijn brakwatersoorten of
trekvissen, die niet het ganse jaar door in het zoetwater verblijven (Brul'lants et al.,
r 989).

O orza k e n van veran derin g

Waíetteronfi'einiging. Heel u'at vissooÍen zijn gevoelig voor een àchteruitgang van de

waterku'aliteit. Vooial de directe organische verontreiniging schept problemen door de
zuurstofarmoede die ontstaat na de aÍbraak van dit materiaal. De zuurstofconcentratie
van het'u'ater is een kitische parameÍer voor vissen. Soorten van zuiver beekwater
zijn o.a. Kleine modderkruiper, Rivierdonderpad en Beekprik; alle bijzonder zeldzaam
in Vlaanderen. Bij lichte verontreiniging u'ord en ze veivangen door Bermpje en
Driedoornige stekelbaars. Driedoomige en Tiendoornige stekelbaars zijn soorten die
ook nog in erg ven'urilde rivieren kunnen overleven.

StrucÍuur van het habitat. Allerhande u'aterbeheersingswerken (o.a.rechttrekkingen,
oever- en beddingverstevigingen) en regelmatige ruimingen hebben voor gevolg gehad
dat de noodzakelijke structuurvariatie in de meeste u'aterlopen sterk verminderde.
Daardoor ontbreken micro-habitats die vissooÍen permanent of voor bepaatde
functies nodig hebben. Dit beperkt sterk de kansen op egn snel herstel van de visfauna
van u'aterlopen met een verbeterde u'aterkwaliteit.

Baruíères. Stuu,en op \\,aterlopen hebben voor gevolg dat vrije migratie van vissen
diktt'ijls gehinderd uiordt. Populaties u'orden hierdoor geïsoleerd, u,aardoor ze op de
lange termijn een grotere kans lopen op uitsterven. Bij tijdelijke
waterku,aliteitsverslechtering hebben ze b.v. geen uitrvijkmogelijkheden. De barrières
hebben ook voor gevolg dat het herkoloniseren van geschikte habitats (na zuivering
en/of structuurherstel) niet gaat.
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3.2.7 Ongewervelden

Insekíen algeneen

De toesíand

Uit anall,se van de algemene databank van de landbouwfaculteiten van Gembloux
(Leclerq et al. 1980), blijken 206 soorten na 1950 géén UTM-hok meer te bezetten en
550 andere soorten minder UTM-hokhen in te nemen na 1950 dan en,oorGezien de
onvolledigheid van de inventarissen, worden enkel die soorten als bedreigd en
eventueel uitgestonen beschourvd die met minstens l0 UTM hokken afgenomen zijn.
Zo behandeld, zijn dan 181 soorten (11 %) bedreigd, met2 (van de 59) aquatische
Heteroptera, 10 (van de 67) Odonato, l0 (van de l3l) Diptera, 15 (t,an de 247)
Lepidoptera,4S (r,an de 753) HynlsnopÍera en96 (van de 243) Coleoplerz. SooÍen die
door Leclercq et al; (1980) als bedreigd worden aangeduid, kunnen zorvel nog algemeen

voorkomen als behoorlijk zeldzaam zijn, omdat enkel met de afname en niet met het
uiteindelijk aantal hokken rekening gehouden werd.

Zan dloop- en loopkevers

De toesland

Van de 352 inheemse loopkevers zijn er 201als "bedreigd" te beschourven (57 o/o).

Daan an zijn 32 soorten uitgestonen in het ge\ilest en 20 soorten zijn met uitsterven
bedreigd.2l soorten zijn bedreigd,25 soorten zijn kwetsbaar,9l soorten zijn
zeldzaam en 12 soorten zijn v,'aarschijnlijk bedreigd (Desender et al., 1995) (figuur
3.17 en 3.18).
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Fíguur, 3.17: Toestand loopkevers in België (naar Deserder & Tu'ín, 1986; Desender
& Turin, 1989).

Figuur 3.18: Toestand loopket)ers en zandloopkevers in lilaanderert (taar Desender
et al., 1995).
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O o rza ke n vo n ve ran de rirrg

De habitats van de bedreigde sooíen zijn de volgende: kalkgraslanden en stenige
hellingen, duinen en stranden, slikken en schorren, oevers van stromend $'ater, heide
en hoogveen, min of meer natuurlijke bossen en droge, schrale graslanden en andere
habitaten op droge zandgrond. Vooral soorten van droge, schrale habitaten
(kalkgraslanden, stenige hellingen, allerlei droge Íerreineno droge heide, droge
graslanden,...) z,jn sterk achteruit gegaan,daar u'aar dit voor soorten van vochtige
habitats veel minder uitgesproken is.
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De achteruitgang van de soorten kan erop u,ijzen dat er iets niet hun voorkeurhabitats
gaande is. Tenminste als men aanneemt dat er geen gerichte vernietiging van de soort
opgetreden is, of dat ze gevoelig zou zijn voor een milieufactor die onaÍhankelijk van
het habitat rverkt. Klinraatsverandering is rvaarschijnlijk een voorbeeld van dit laatste.
Voor soorten die aan de rand van hun areaal leven, kan dit een rol spelen (Hengeveld,
1990). Dat soorten van vochtige nrilieus minder bedreigd lijken te zijn. lian
verschillende redenen hebben. Ze kunnen zich over het algemeen beÍer verbreiden,
u'aardoor ze verdroogde habitats (tijdelijk) kunnen ontvluchten (Desender et al.,
1995); of de soort kan zich ook in u'at drogere situaties handhaven, de ecologische
amplitude is dus breder dan eerst gedacht; of er blijven nog genoeg vochtige habitats
over, zodat een mogelijke verschuiving in aantallen niet heeft geleid Íot een significant
verminderd aantal bezette hokl<en.

Doordat de u,erkehjke oorzaken van de bedreigingstoestand van deze dieren meestal
niet bekend zijn, kan hoogstens over een aanw'ijzing gesproken rvorden in verband met
de bedrei-eing \/an het habitat. Zo kunnen bepaalde, niet genoemde kenmerken van het
habitat zodanig gervijzigd zijn, dat de soort er verdwenen is. Of het habitat is totaal
vernietigd, verdwenen, en de er voorkornende soorten dus ook.

Dagvlinders

De Íoestand

Uit de Rode lijst van de dagvlinders (lt4aes & Van Dyck, 1996) leren we dat van de 70
inheemse soorten er '46 (66 %) als "bedreigd" beschouwd moeten rvorden. Daaryan
zijn er 2l uitgestorven in het gervest en 8 met uitsterven bedreigd.6 soorten zijn
bedreigd, 7 ku'etsbaar en 4 zeldzaarn (figuur 3.20). De 10 meest algemene soorten in
Vlaanderen zijn : Atalanta, Bont zandoogje, Citroenvlinder, Dagpauwoog,
Distelvlinder, Gehakkelde aurelia, Groot kool.witje, Kleine vos, Klein geaderd witje en
Klein koolwide (N,Íaes & Daniels, 1993). De toestand kan vergeleken worden met de
toestand in 1983 \,oor gans België (Janssen, 1983) (Íiguur 3.19).
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Figuur 3.19: Toesrand dagvlinders in België Qtaar Janssen, 1983),

Figuur 3.20: Toestand dagvlinders inl;ktanderen (naar Àíaes & l/an Dijck, 1996).
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Uit het gedetailleerde monitoringsprogramma kan de trend gedurende de laatste jaren
afgeleid worden. Voor de meeste soorten \\,aan'oor indexen berekend kunnen worden
blijken de aantallen van jaar tot jaar sterk te kunnen schommelen. Atalanta, Bruin
zandoogie, Klein geaderd witje en Klein koolu'itje blijken over het algemeen steeds toe
te nemen. Argusvlinder, Citroenvlinder, Groentje, Heivlinder, Hooibeestje en Kleine
vos nemen dan weer af. Icarusblauutje en Booniblauulje zijn soorten die zeer sterk in
aantal kunnen fluctueren (Maes, Í992;1993;1994; mond.med.; Van Swaay, 1995).

In 1987 publiceerde de Vlaamse Vereniginq voor Entdmologie een brochure van de
inventarisatie, status en ecologie van het Belgisch dagvlinderbestand op dat moment
(De Tre, 1987). Deze lijsl geeft een s),stematisch overzicht van als opgegeven en als
inheems beschouwde dagvlinders sinds de Iijst door De Selys - Longchamps (1837) (in
De Tre, i987). Uit vergelijking van het aantal UT\,I-hokken \roor en na 1950 wordt

9o/o
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besloten dat 75 à 80 % r'an het Belgisch dagvlinderbestand. zo niet reeds verdu/enen,
dan toch als zeer problematisch dient te u,orden besternpeld (De Tre, 1987).

Uit dit alles komen de vol,qende trends naar voor:

Zeldzame soorten u'orden zeldzanner en de algemene soorten u,orden algemener.

Soonen van vroege en late successiestadia (pionier en climax) gaan sterk achteruit,
teru,rjl sooÍen van tussenliggende successiestadia deze trend niet volgen. Soorten
van korte. pioniergraslanden zijn bijvoorbeeld: Veldparelmoervlinder, Rode
vuurvlinder, Zilveren maan. Soorten van bossen (climax) zijn bijvoorbeeld:
Keizersmantel, KJeine rveerschijnvlinder, Grote weerschijnvlinder.

o

Oorzaken van veranderin g

Uit de Rode lijst van de dagvlinders blijkt dat vooral soorten van droge en vochtige
heide, droge en vochtige, schrale graslanden, natuurlijke bossen en van moerassen
bedreigd zijn (Maes & Van Dijck, 1996). De soorten zonder specifieke biotoopeisen
en met algernene waardplanten blijven gelijk of gaan vooruit.

De afname \/an soonen in pioniergraslanden is vnl. te u,ijten aan areaalir*rimping. De
totale oppervlakte van graslanden gaat immers sÍerk achteruit. De totale oppervlakte
bos neemt echter toe. Omdat het nog om jong bos gaat, zonder de typische bosflora,
met weinig structuur en zonder mantelvegetaties, resulteert dit niet in een toename van
geschikt habitat voor de vlinders van bos. En dit teruirjl in de overige bossen de

microstructuur en de flora blijkbaar veider achteruit gaat. Bij soorten van
tussenliggende successiestadia u,ordt geen uitgesproken toe- of afname vr,aargenomen.

Verdu,ijnen \ran de rvaardplant door verzuring, r,ermesting of verdroging betekent
(voornamelijk voor de monofage soorten) het einde van de vlinderpopulatie. Het
verdwijnen van markante oriënteringsplaatsen als gevolg van de herinrichting en het
behèer van het landschap (o.a. ruilverka'r,eling, maar ook verkeerd natuurbeheer) of
verruiging van de \regetatie door verzuring, r,ermesting of verdroging kan het
noodzakelijke oriënteringsgedrag verstoren en de voortplanting doen mislukken.

Libellen

De íoestand

Uit de Rode lijst blijkt dat 60 o/ovan het aantal soorten libellen in Vlaanderen als
bedreigd aangeduid moet worden (De Knijf en Anselin, 1996). 16 % is reeds
uitgeston en in Vlaanderen, 10 % is met uitsten,en bedreigd, 16 yo is bedreigd, 9 y,
kwetsbaar en 10 Vo is zeldzaarn (figuur 3.21).
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IV.2 Gevolgen voor natuur

Fig. j.2l : Toesrand Libellen in l4aanderen (noar De fuijf 1996)
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Libellen komen zo\À,el in stromend als in stilstaand \\'ater voor. Beide kunnen in
verscheidene kleinere leefgebieden opgedeeld u,orden. De meest bedreigde leefgebieden
van libellen zijn diverse stromende \\'aÍeren. oligotrofe plassen en hoogveen en
verscheidene types mesotrofe plassen en moerassen (De Kaijf en An§elin, 1996).

SÍrontende woÍeren: Stromende \r'ateren u,orden algemeen gekenmerkÍ doordat ze

Íenminste gedurende een groot deel van het jaar water vervoeren. Het samenspel van
factoren zoals stroomsnelheid (bepaalt bodemsubstraat, zuurstofgehalte en
watertemperatuur), debiet en dynamiek (bepaalt structuurdiversiteit,
stroomkuilenpatroon, aanu'ezigheid holle oevers en'fl'sische kwaliteit) bepalen de
mogelijklieid u,elke organismen eÍ zich kunnen vestigen. Hoe hoger de stroomsnelheid,
hoe meer soorten die tvperend zijn voor stromend urater (rheofiele sooÍen) erin
voorkomen en hoe karakteristieker de levensgemeenschap is.

Kenmerkende sooÍen voor stromend \\:ater in Vlaanderen zijn : V/eidebeekjuffer
(Calopterl'x splenden.y', Bosbeekjuffer (Calopteryx virgo), Mercuurwaterjuffer
(Coenagrion mercuriale), Gaffelwaterjuffer (Coenag'ion scitulum), Gewone bronlibel
(Cordulegasler boltonírl, Beekrombout (Gontphus vulgatissinlus), Kleine tanglibel
(OrytgJlsgrntphus forcipaÍus), Bronslibel (Orygastra curÍisii) en Metaalglanslibel
(Sontatochlora nterallica) (De Knijf en Anselin, 1996).

Olígotrofe plassen en hoogveer: Oligotrofe of voedselarme plassen r',,orden
gekenmerkt door een laag gehalte aan mineralen of oplosbare zouten : uiterst geringe
(meestal niet aantoonbare) hoeveelheden fosfaten, zeer rveinig nitraten en een zeer Taag
gehalte aan bicarbonaten. Het helder u'ater is meestal zuur en vertoont soms een
bruine of roestbruine kleur door de aanwezigheid van ijzer of door humusstoffen. Ten
gevolge van de armoede aan voedingsstoffen is de plantengroei gering en verloopt de
successie langz.aam.

Hoogveen u'ordt gekenmerkt door een vegetatie die voor zijn voeding geheel is
aan-qe\\'ezen op neerslag. De vegetatie bestaat er grotendeels uit Veenmos die het hele
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jaar tot boven met \\,ater verzadi-qd is. Het hoogveen staat niet in contact met het
grondrvater en er u.ordt uit de omgeving geen water aangevoerd. Actief hoogveen is

bijna volledig uit Vlaanderen verdu,enen. Wel zijn er nog enkele gedegenereerde

hoogveenrestanlen in de Kempen te vinden.

De ]an,en van libellen vorTnen in deze oligotrofe plassen en hoogveen de talrijkste en

belangrijkste toppredatoren (Bink et al., 1983; Steinberg. l935). Een aantal soorten
zijn karakteristiek voor deze leefgebieden in Vlaanderen : Noordse glazenmàker
(Aeshna subarctica), Koraaljuffer (Ceriagrion tenellunt), Speerrvaterjuffer
(Coenag'ion hastulatum), ïvÍaanulaterjuffer (Coenag'íon lunulatunl), Venwitsnuitlibel
(Leucorrhinía dubia), Noordse rvitsnuitlibel (Leucorrhinia rubícunda),
Hoogveenglanslibel (SontaÍochlora arclica), Gevlekte glanslibel (Sorlatochlora

flavomaculata) en Kempens heidelibel (Sympetrum dépressiusculun) (De Knijf en

Anselin, 1996).

Meson'ofe plassen en tnoerosser: Mesotrofe of matige woedselrijke plassen hebben

een matig gehalte aan nutriënten. Het gehalte aan opgeloste zouten wordt in sterke

mate door de organismen zelf beïnriloed. Fosfaten en nitraÍen zijn in beperkte mate
aanu,ezig en zijn de belangrijkste groeibepalende factoren \toor planten. In het
groeiseizoen zijn ze inzeer lage concentraties aanwezig doordat ze in de vegektie zijn
vastgelegd. In de u'inter komen ze vrij in het water. De productie van de organische
stof is middelmatig. Het \4,ater is meestal helder maar vertoont een lichtgroene kleur
tijdens de zomermaanden

Karakteristieke soorten in Vlaanderen \/oor mesotrofe plassen, Iaagveenplassen en
moerassen zijn : Vroege glazenmaker (Aesltna isosceles), Glassnijder (Brachyíron
praÍense), Variabele waterjuffer (Coenag'ion pulchellzn), Snrara-edlibel (Cordulia
aenea), Tweevlek (Epirheca bimaculata), Grote roodoogjuffer (b'ythrontma najas),
Tangpantserjuffér (Lesres àyas), Sierlijke witsnuitlibel (Leucon'hinía caudalís),
Gevlekte u'itsnuitlibel (Leilcorrhinia pectoralis), Bruine korenbout (Libellula fulva),
Dwergjufler (Nehalennia sp;sgiesr) en Bruine u'interjuffer (Sltmpsgntafusca) (De Knijf
en Anselin,1996).

Oorzaken van ve ron derin g
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Bíotoopt,ernietiging en u,aíet'verontreiniging. Het verdu'ijnen van het geschikte
biotoop is een belangrijke oorzaak voor de waargenomen toestand waarin de
libellenfauna zich bevindt. Het kan dan zowel gaan om het dempen van het
u,aterbiotoop als om langdurig, onnatuurlijk uitdrogen. De algemene slechte
waterku,aliteit is zeker zo belangrijk als oorzaak. Omdat veel soorten n:eerdere jaren
als larve in het. \\'ater verblijven, kan een èerder sporadisch optredende sterke
ven uiling ook nefast zijn voor de soort. Overstorten en occasionele lozingen stellen
hier bijrroorbeeld problemen. Vooral soorten van stromend u'ater zijn daarenboven erg
gevoelig voor te Iage zuurstofconcentraties. Eutrofiëring en vernietiging van de
microstructuur van de u,aterloop interfereren hiermee.



IV.2 Gevolsen voor natuur

lYater- en oppen'IaktewanÍsen & x,aÍerkevers

De Íoestand

Tijdens de periode van inventarisatie voor de atlas en de Rode lijst, u'erden ook
historische gegevens van het u'erk van Dethier & Bosmans (1978; 1979) \,oor water-
en oppervlakteu,antsen en van de catalogi r,an Van Dorsselaer (1957) en van
Mouchamps (1 957) \,oor u,aterkever§ opgenomen

Uit de Rode lijst kan vastgesteid u,orden dat ongeveer de helft van de water- en
oppen'laktewantsen, en iets meer dan de helft van de waterkevers opgenomen is in eén
of andere bedreigingscategorie van de Rode lijst. Voor'Water- en oppervl.aktervantsen
zijn minder bedreigingscategorieën gedefinieerd dan voor waterkevers. De bedreigde
soorten zijn niet homogeen verspreid over alle families. Relatief gezien zijn de taxa
Gyrínidae, Haliplídae en Dytíscinàe het sterksÍ bedreigd. Slechts 2 van de 1l in
Vlaanderen voorkomende schrijvertjes of Gyrinidae zijn niet in de lijst opgenomen.
Verder zijn de geelgerande u?teíonen (geslacht Dyriscus) ook opvallend sterk
veíeqenwoordigd, *g11,ijf van de zeven in Vlaanderen voorkomende sooíen (figuur
3.22).
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Figuur 3.22: ToesÍand v,alet'- en oppet'rlaktev,anÍsen en v,olerkevers in l4aanderen
(naar Bosmans, 1994). '
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Oorzaken van veronderirrg

Als u,e kijken haar de habitatvoorkeur van de water- en oppervlaktewantsen en
u'atèrkevers, en naar hun bedreigingskJassen, dan blijkt dat de bedreigde sooíen in zeer
uiteenlopende habitàts voorkomen, maar dat vooral de soorten van stromend water,
grote stabiele eutrofe waters en grote stabiele oligo- tot mesotrofe rvaters, bedreigd zijn
(Bosmans, 1994). Daarnaast blijken voornamelijk soorten gebonden aan ondiepe
poelen die gedurende I à 2 maanden per jaar droog staan, bedreigd te zijn.
Biotoopvernietiging wordt hier als de belangrijkste oorzaak aangegeven. Door
drainageu'erken komen bepaalde plaatsen steeds meer perïnanent droog te liggen. De
lan,en van de meeste wantsen en kevers zijn bovendien gevoeliger aan
waten,erontreiniging dan de adulten.
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Sprinkhanen

De toestand

De huidige toestand van de sprinklranen is nog onvoldoende gedocumenteerd. We
rveten lat ze voor de kustduinen bijzonder belangrijk zijn. Er worden 23 soorten
aangetroffen; ongeveer de helft van het totaal aantal soorten dat'ooit in België
gevonden werd (Devriese, 1989). Voor Vlaanderen betekent dit ongeveer 2/3 van het
aanÍal waargenomen soorten (Decleer et al., 1989). Figuur 3.23 geeft een voorlopig
overzicht van de bedreigingstoestaod van de sprinlhanen. De mate en de oorzaken van
veranderin g ztjn nog niet beschreven

Figuur 3.23: Toestand sprinkhanen in Waanderen (taar Decleer et al., 1989).

Toestand í989

verdwenen
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niet bedreigd
27%

bedreigd
38%

vr$ zeldzaam
24o/o

Spinnen

De huidige toestand en de oorzaken van verandering zijn nog niet beschreven voor
deze groep. Overzichten zijn in voorbereiding. Als voorbeeld geven rve in figuur 3.24
de toestand van de wolfspinnen.
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Fíguur 3.24: Toestand v'olfspinnen in l"laande,ren (naar Aldem,eireldt & Maelfait.
1 992a).
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3.3 | Gebieden, ecos)'stemen en levensgemeenschappen

3.3.1 | De kust en de kustduinen

De toesland

Het kustmilieu en de duinen zijn bijzonder sooíenrijk (Provoost & Leten 1996). Op 7
500 ha (0,55 % van de totale oppenlakte van het geu,est) wordt 67 % (862 soorten)
van het totaal aantal soorten hogere planten van het gewest,aangetroffen. Dit is
2,2 maal soortenrijker dan wat op basis van de oppervlakte/soortenrijkdom-curve
t erwacht kan u,orden (Stieperaere, 1980). Nagenoeg de helft r,an alle recent gèvonden
soorten is in een bepaalde mate afhankelijk van het grondw.ater.

Voor vogels is het kustgebied eveneens van groot belang. Ongeveer drie vierden van de
jaarlijkse broedvogels van het gewest is ook aan de kust een regelmatige broeder. Van
28 % r,an de soorten omvat de kustpopulatie minstens 10 Yo van het totale aantal
broedgevallen in het geu,est. 9 soorten broeden haast uitsluitend aan de kust
(bijvoorbeeld Kuifleeuu,erik en Pijlstaart). Een aantal sooÍen heeft zich recent in het
kustgebied gevestigd en zijn elders afivezig (bijvoorbeeld Roodmus en Kleine
barmsijs). Het is trouu'ens opvallend hoe het aantal soonen sedert het midden van
deze eeurv is toegenomen: 40 sooÍen (ongeveer 25 % r'an het totale soorÍenaantal)
broeden sinds 1950 aan de kust.

Voor amfibieën zijn de kustduinen vooral van belang voor de populatie Boomkikïers
die er nog aanwezig is (één van de drie populaties in het gewest). Drie andere soorten
van de Rode lijst (Bauu,ens & Claus, 1996) zijn Rugstreeppad, Levendbarende hagedis
en Kamsalamander.
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lV.2 Gevolqen voor natuur

Voor zover bekend, loopt de betekenis van de kustduinerr voor de yerschilÍende
groepen onge\ryervelden sterk uiteen. Voor de onderzochte dagvlinders. libellen,
loopkevers en sprinkhanen, is het miiieu vooral voor de laatste twee van 

-sroot belang.
50 tot 60 o/o van de soorten van deze groepen die in Vlaanderen voorkon:en. worden
ook in de kustduinen aàngetroffen. Van deze soorten kunnen er l0 tot 20 oÀ:als

kenmerkend voor het kustgebied genoemd u,orden. Ongeveer de helft is in Rode lijsten
op-senomen.

Veranderingen en oorzaken

Uit de analyse van de veranderingen in de flora, blijkt dat het aandeel schaduutolerante
soorten belangrijk toeneemt en het aandeel lichtminnende soorten daalt. Ook zijn het
meer vochtminnende en verdrogingseevoelige sooÍen die verdu,ijnen. Bij de verdu,enen

soorten is het aantal stikstofmijdende planten relatief hoog, terrvijl bij de nieuw
verschenen soorten de stikstofminnende soorten een belangrijk aantal
vertegenwoordigen. Hieruit kunnen enkele tendenzen afgeleid rvorden. Open duinen
blijken meer dicht te groeiien met stru\À,eel en bos. Veranderingen in beheer kunnen
hiervan de oorzaak zijn. VerdeÍ gaaÍ de verdroging door. Dit u'erd vroeqer reeds
gesignaleerd (De Raeve, 1984) en recent verder onderbouwd in detailstudies over de

Doornpanne (Koksijde) (Kuijken et al., 1994). Tenslotte blijkt ook de voedselrijkdom
van verschillende duinmilieus toe te nemen. Oorzaken kunnen hier gezocht u,orden brj
de sterke toename van de stikstoffixerende Duindoorn (als gevolg van veranderd beheer
en gebruik van de duinen) en mogelijk bij verhoogde atmosferische stikstofdepositie.

De veranderingen die in de vogelstand opgemerkt zijn, houden verband met
verschillende factoren. Betere bescherming en minder gebruik van giftige pesticiden
hebben u,aarschrjnlijk de prooivogels bevoordeeld. Vogels van kleinschalige
Iandschappen, van open duinlandschap en van schelpenrijke schorrezones zijn, door
het verkleinen van de oppervlakte van deze habitats, in aantal afgenonren. De toename
van bos en struweel heeft dan rveer een gunstige uitwerking op de bosvogels.
Algemene verstoring en de sterk toegenomen recreatiedruk in alle seizoenen Íenslotte
zijn verantwoordelijk 'r,oor de afname 'r,an heel wat vogelsooÍen van de open
duinzones dicht bij de zeereep.

Habitan,ernietiging door bebouu,ing en infrastucfuur en overrecreatie zijn de oorzaken
van de zeer kleine oppervlakte resterend natuurgebied en van de versnippering
daarrran.

3.3.2 | Getijdezones: slikhen en schorren langs de Schelde

De Íoestand

In de Schelde is'een belangrijke gradiënt aanwezig, gekoppeld aan de getijden- en
overstromingsdl,namiek en de zout-zoet verhoudingen. In de stroomopu'aartse
richting komt daardoor een opeenvolging van zoute, brakke en zoete slikken en
schorren voor. Aan deze -op zich zeldzame habitats- zijn zeer specifieke soorten
gebonden. Ze kunnen als indicator voor de ontu,ikkeling van de habitats beschouwd
n'orden. Tl,pische soorten voor de zoute schorre, wegens hun grote zeldzaamheid van
belang voor het natuurbehoud. zijn o.a. Engels gras (Arnteria ntaritirna), Zeealsem
(Artemí.sia maritinta), Gesteelde zoutmelde (Halimione pedunculata). Zeerus (Juncus
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Gevolgen voor natuur IV.?

mariÍímus) en Dunstaart (Pardpholis strigosa). Voor de brakke schorÍe gaat het om
Zilte zegge (Carex distans). Ku,elderzegge (C. exÍensa), Waardzegge (C. dit,isa), Echt
Iepelblad (Cochlearia officinalis). Kenn:erkend voor de zoete schorre zijn o.a.
Diiekantige bies (Scirpusiriquerer), Stekende bies (S. pungens) en Spindott.iblo.n
(Caltha palusíris var. Araneosa). Daarnaast zijn er nog een 20-tal soorten die
eveneens duidelijk indicatief zijn voor het schorremilieu, maar die iets talrijker
vobrkomen.

Voor dieren is het veel moeilijker om met zekerheid speciÍieke indicatorsoorten aan te
duiden voor elk type schorre (P. Meire, mond. med.). Getijdenzones zijn van cruciale
betekenis voor trekvogels (Bontbekplevier, Zwarte ruiter, V/ulp, Zilverpleviero Rosse
grutto en een groot aantal steltloperso eenden en ganzen) en voor wintergasten (Bonte
strandloper, Scholekster en een klein aantal wulpen, zilverpleviers en grutto's).

' Overige soorten u,atervogels zoals duikers, Futen, Aalscholvers e.a., komen slechts in
kleine aantallen voor.

Per specifiek biotoop langs de Schelde kunnen de broedvogels ingedeeld worden in
t\À,ee categorieën (K. Devos, mond. meded.). De eerste categorie zijn de zeer gevoelige
sooften, die heel strenge eisen aan de krvaliteit van het milieu stellen en snel in aantal
afnemen indien hun rnilieu veranderÍ. Ze mogen als sleutelsooíen aangeduid worden.
De nryeede categorie zijn sooíen die ook hier in hun specifiek milieu voorkomen, maar
minder gevoelig zijn en vandaar beter kunnen standhouden (tabel 3.3).

Tabel j.3: Specifieke vogelsoot'.Íen per habitatÍype, íngedeeld in 2 categorieën
(categorie I : zeer hoog indicaÍieve soorÍen; categoríe 2 : indicatíeve soot'ten). Bron:
Devos, ntond. med.

Open \t'ater Rietmoeras Wilgenstn:weel Vochtige
. weilanden

categorie I Zu'ar1é stern Roerdomp
Grote karekiet
Porseleinhoen
Snor

Kemphaan
V/atersnip
Kwartelkoning
Paapje
Tureluur

categorie 2 Fuut
Dodaar
Graurve gans

eenden (Wilde
eend
Wintertaling,
Krakeend,
Bergeend,

Slobeend,

Tafeleend,
Kuifeend,...)
Meerkoet

Blaurve reiger
Aalscholver

Bruine
kiekendief
Waterral
Rietzanger
Sprinkhaan-
rietzanger
Woudaapje

Grutto
Zomenaling
Scholèkster
Kievit
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De Wester- en Zeeschelde zijn van internationaal belang voor een tiental soorten
steltlopers. Ook voor ganzen (bijvoorbeeld Grauu,e gans) en eenden (bijvoorbeeld
Smient. Pijlstaart. Wintértaling, Tafeleend, Kuifeend, Krakeend. Bergeend) is het
Scheldeestuarium een belangrijke pleisterplaats (N{eire et al., 1995). De brak- en
zoet\yaÍerslikl<en tussen Gent en Antu,erpen huisvesten kleinere aantallen steltlopers
wegens een verarmde en eenzijdige bodemfauna.' De grote verschillen in
vegetatiestrucÍuur van schorren langs de zout-zoet gradiënt u'ordt heel duidelijk
weerspiegeld in de broedvogelgemeenschappen. Ir4eeurven, sterns en steltlopers,
gpisch aan open terreinen gebonden soorten, komen nagenoeg alleen in de zoute en
brakke schorren voor. De sterk beboste zoetwaterschorren daarentegen herbergen zeer
veel verschillende soorten zangvogels zoals mezen, lijsterachtigen enz. In de
uitgestrekte rietvelden van zoete en brakke schorren komen §pische moerassoorten
voor als Blauwborst, Rietzanger en Kleine Karekiet (Meire et a1.,1995).

Veran derirtgen en oorzaken

Areaal'perlies. Areaalverlies is een trend die sinds het begin van deze eeuw plaatsvond
en reeds vele hecpren zout, brak en zoet schor verloren deed gaan (abel 3.4).

Tobel 3.4: Etolutie schorreoppervlakte Schelde-esÍuaríunt in 20e eeuw (itz ha). Bron:
Hoffitann 1993a.

S/esterschelde 1900 I950 1990 evo]utie

Zeeschelde
grens-

Antra,erpen
Antu'erpen-
Kruibeke
braku,ater

Kruibeke-Rupel
Rupel-Durme
Durme-Dender
Dender-
Ringvaart
zoetwater

654

2420 5700 3150 schortoename door Spartina;
schorafirame door inpotderingen:

4033 ha

evolutie
-22,1ha

-42,1ha

-64,2ha

-64,4ha
-25,6ha
-12,9 ha
-13,9 ha

12,5

249,7 185,5

1900
195,1.

95,1

98,3
201,9

44,4

t992
173,0

30,7
72,7

189,0
30,5

-11,3 yo

-77,1 o/o

-25,7 oÀ

-67,7 y3

-26,0 o/o

-6,3 yo

-31,3 yo

321,9 -l 17,8 ha -26,8 yo

Totaal
Zeeschelde

689,4 507,4 -182 ha -26,4 9ó

Successie. Waar de schorre behouden bleef, is er een verandering van de vegetatie
merkbaar. In die vegetatie is de algemeen waargenomen trend een toename van de
climaxsoorten. Voor zoute schorren is dat Strandku,eek, voor brakke is dat via
Strandku'eek dominantie van Riet en voor zoete schorren is dat rvilgenstruu,eel- en/of
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Gevoleen voor naruur IV.2

u'ilgenbosontu'ikkeling. Blj zoute en brakke schorren gaat het om een normaal
successieverloop. De hoge schorre (hoog opgeslibd) bevinden zich in een laat
successiesladiunr. omdat heÍ r'oormalige beheer (begrazin-e rnet vee enlof schapen) is
u,egger,allen. Blj zoete schorren heeft dit te maken met de onttrekking van de gebieden

aan de landbourv. Hierdoor viel het voormalige beheer u,eg en ku,arn de successie op
gang.

Populatieverschuivi,?gen. Bij de vo-eels hebben zich de laatste jaren belangrijke
veranderingen voorgedaan. In te-eenstelling tot de steltlopers, was er bdvoorbeeld de

voorbije jaren een toename n:erkbaar van eendachtigen en ganzen. Vermoedelijk houdt
dit verband met een toename van de noordu,estelijke Europese populaties van deze

soorten. Een markant voorbeeld is de Grauwe gans. De aantallen,r,an deze §ooÍ
schoten omhoog van een paar duizend in 1.980 nau 42 000 in 1994. Dit succes heeft
mogelijk te maken met de droogte in de traditionele winterkwartieren in Spanje.
Voorlopig hebben we hier het gissen naar. Eén ding staat echter vast: de Grauu'e gans

heeft rnassaal een open niche inge'r,uld op plaatsen waar ze voordien nooit werd
aangetroffen. De reden is nog onduidelijk en zal aflrankelijk zijn van t erschillende
parameters, waarbij toename van geschikt fourageer-qebied zeker géén ondergeschikte
rol zal spelen.

Bepaalde eendesoorten u,aaronder \\iintertaling, Krakeend, Tafeleend, Kuifeend en

Pijlstaart breiden zich meer en meer uit naar de Zeeschelde. Of dit het gevolg is van een

betere kwaliteit dan wel van andere inwerkende parameters blijft r,oorlopig nog
onduidelijk. Toename van de ïVinteíaling, een vegetariër, wordt vaak toegeschreven
aan de enorne ontu'ikkeling van Reuzenbalsemien, waan an ze de zaden uit het rvaÍer
en uit de modder zeven. Onderzoek moet dit verder bevestieen.

3. 3. 3 | Rivieruite npaard e n

De íoestand

Kenmerkende habitati van de Maasuiterwaarden zijn de oude Maasarmen die
afgesloten van de rivier als stilstaande waters in de uiterwaard liggen. Enkel bij
inundaties kunnen ze nog meestromend zijn. Ze bevatten belangrijke moerasvegetaties.
Verder hebben de oevers 'r,an de Jr4aas soofien die kenmerkend zijn voor het
dynamische milieu van een grindrivier. Een apart biotoop vormen de
ontginningsplassen (klei- en -erindu,inning); diepe plassen,die al dan niet in directe
verbinding met de lr,Íaas staan. De uiterwaard graslanden tenslotte en soortenrijke,
oude dijken hebben een §,pische stroomdalflora, gebonden aan kalkrijk substraat en
warne standplaatsen.

Zoals dat ook \;oor de kustduinen het geval is, vertegenwoordigen de
Maasuïteru,aarden biogeo-eraÍisch een heel apart gebied: het "fluviatiel district']. Dit
plantengeografisch district heeft een 100-tal kenmerkende plantensoorten. In het
gehele gebied komen een 600 plantensoorlen voor (Srubbe, t 985). Dit is ongeveer 47
Yo vVn de flora van Vlaanderen. De t1'pische uitenvaardenflora voor de Maasvallei
wordt in tabel 3.5 u,eergeger,ën.
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Tabel 3.5: T1'pischeflora ran de ltíaasrallei (Berten & LeÍen, in: l;an Looy S p,
Blusr. 19951.

Het betreft soonen die in de rest van de provincie Limburg zeer zeldzaam zijn. De
zeldzaamheid in de Maasvallei is rveergeeeven gebaseerd op het aantal kilometerhoklien
u'aarin de soorl aangetroffen u,erd:

VA: r'rij algemeen (25 tot 50o/o), YZ: r,rij zeldzaam ( l0 tot 25o/o), Z: zeldzaam (l tot
l0%). ZZ: zeer zeldzaarn (minder dan lo/o)

De bedreigingsstatus in Vlaanderen is u,eergegeven volgens Cosijns (1993).
Ir,íet verdu'ijnin-e bedreigd: B!! (zeer sterk bedreigd) en B! (sterk bedreigd)
Ku'etsbaar: B
potentieel bedreigd: P /
Niet-bedreigd of niet-beoordeeld door onvoldoende kennis: nb
DeÍïniëring indeling:
l . Stroomdalplanten = soorten die reeds vanouds (= indigeen of archaeo§'t) aan
specifieke halfrraruurlijke landschapselementen zijn gebonden die kenmerkend zijn voor
de Middeneuropese rivien'alleien

2. Kalkplanten = idem, maar al evenzeer in droge.kalkgraslanden en dergelijke buiten
rivierinvloed.

3. Neo§,ten = relatief recente inu'ijkelingen. spontaan of aangevoerd door de mens die
zich in diverse landschapselementen, r,b. Riviergebied, optimaal Íhuisvoelen, r,eelal
eerder ruderaal.
4. Ruderalen = r,ermoedelijk reeds Iang en specifiek in stroomdal aanwezige soorten,
meer gebonden aan ruderale Íerreinen en dergelijke.

Nederlandse naam \\/etenschappel ij ke naarn Zeldz.aanheid Bedreigings-
in Maasvallei status in

Vlaanderen

l. Stroomdalplanten

Heksenmelk
Kanvilg
Poelruit
Groot War}<ruid
I(ruisdistel
Glad »'alstro
Gevlekte dovenetel
Getande \\,eegbree
Bittere u'ilg
Paardebloemstreepzaad
V/eidealant
Polei
Veldsalie
Rivierfonteinkuid
Ir{oeraskruiskruid
Kanvijvarkensken'el
Gele honinsklaver
IJzerhard
Ger'lekte rupsklaver
Sik}lelklaver

Euphorbia esula subsp. esula
Salix viminalis
Thalictrum flavum
Cuscufa europaea
Er1'ngium campestre
Galium mollugo ssp. erectum
Lamium maculatum
Planta-eo major ssp intermedia
salix purpurea ssp. Iambeniana
Crepis taraxacifolia
lnula britannica
Mentha pulegium
Salvia pratensis

Potamogeton nodosus
Senecio paludosus
Peucedanum carvifolia
\,Íelilotus altissimus
\/erbena officinalis
N{edicago arabica
À4edicago falcata

VA
VA
VA
YZ
YZ
VZ
VZ
VZ
VZ
Z
Z
Z
Z

ZZ
ZZ
ZZ
VZ
VZ
Z
Z

nb
nb
nb
nb

nb

B
nb
P

nb
nb
B!
B!!
B!
B!
B
B!
nb
nb
nb
B!
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2. Kalkplanten

Bosrank
Geel u'alstro
Ruige leeuu,etand
'Kattedoorn

Ruige ueegbree

Kieine pimpernel
Vogelrnelk
Gulden sleutelbloem
Grote tijm
\\/ondklaver
S/e-eedoom

Nachtsilene

3. NeoSten

Aardpeer
Reuzenbalsemien
Hongaarse raket
Maasraket
Draadereprijs
Papegaaiekruid
Spaanse zuring
Zandu,eegbree
Laurierwilg
Bezemkruiskruid
Kaukasische bereklauw
Ruige rupsklaver
Basterdrupsklaver
KI einbloemi ge honingkJ aver
'Witte mosterd

4. Ruderalen

Barbarakruid
Wilde sla
Wilde reseda

Zeepkruid
K]eine leeuu,ebek
Steenraket
Bitterkruid
Wourv
Zandkool
Muurzandkool .

Cler::atis vitalba
Galiunr verunl
Leontodon hispidus
Ononis spinosa
Plantago media

Sanguisorba minor
Omithogalum umbellarum
Primula veris
Thl,mus pulegioides
Anthl'llis rulneraria
Rhamnus catharticus
Silene nutans

Helianthus tuberosus
Impatiens grandulifera
Sisl'mbrium altissimum
Sisl'n:brium chrysanthum
Veronica filiformis
Amaranthus retroflexus
Rumex scutatus
Plantago indica
Salix pentandrà

Senecio inaequidens
Heracl eum mÀrÍe gaz zianum

Medicago nigra
À,Íedicago x'r,aria
Melilotus indica
Sinapis alba

Barbarea rulgaris
Lactuca serriola
Reseda lutea
Saponaria officinalis
Linaria minor
Erysimum cheiranthoides
Picris hieracioides
Reseda luteola
Diplotaxis tenuifolia

VA
VA
VA
vA.
VA
VA
YZ
VZ
VZ
Z

ZZ
ZZ

nb
nb
nb
nb
nb
nb
nb
nb
B!
P

B

nb

YZ
YZ
YZ
YZ
YZ
Z
Z

ZZ
ZZ
\IZ
Z
Z
Z

ZZ
ZZ

nb
nb
nb
nb
nb
nb

nb
nb
nb
nb
nb

nb
nb
nb

nb

VA
VA-
VA
VA
VA
VA
VZ
VZ
Z

ZZ

nb
nb
nb
nb
nb
nb
nb
nb
nb
nbDi otaxis muralis
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IV.2 Gevolqen voor natuur

In aansluiting rnet het Nederlandse lr4aasplassengebied vormt de Grensmaas een
overu'interingsplaats voor u'atervogels van internationale betekenis. Een opvallend
fenomeen in dit verband is het recent nrassaal oventinteren van Aalscholvers (r,anaf
1986). In sommi,se u,inters is tot 30 oZ r,an de Nederlandse u'interpopulatie in Liniburg
aanrveziq. Op Belgisch -erondgebied ovenrlnÍeren dan vele honderden vogels.

De \,Íaasuiteru,aàrden zijn verder van zeer groot belang voor amfibieën. In
lr,Íaas'ilinliel konrt de op t\\'ee na laatste populatie van Boomkikker in Vlaanderen
voor.

Standplaatsen kunnen getypeerd u'orden met enkele g'pische soorten. Voor het
stroomdal zelf zijn sooflen als Grote tijm, Veldsalie, Kleine glimu,orm,
Oeverloopkever en Oliekever hoo-e indicatief. Op de natÍe standplaatseri in de

uiteru'aard met een hogere rivierdynamiek zijn WateÍorkruid, Zu,anebloem en het'

momenteel uitgestor\ren Rivierkruiskruid belangrijke indicatoren. Op de

hoogdl,namische drogere plaatsen zijn Engelse alant en Pijpbloem kenrnerkend. De
oudere strurvelen bevatten volgende indicatieve soorten : Kardinaalsmuts, Wegedoorn

en Heggerank. \\/e kunnendeze soortgn ook aantreffen in oude heggen en houtkanten.

Ook bij de vogels zijn typische indicatoren. aan te duiden. Tl,pische soorten van

cultuurgraslanden zijn Grauwe gors, Roodborsttapuit, Paapje, Gele ku'ikstaart en

Ku,artelkoning. In de grote plassengebieden komen volgende \ryatervogels voor:
Oeverzwalurv, Ku,ak, Buidelmees, IJsvogel, Aalscholver en Visdiefie. De drie eerste

sooíen hebben zich door de huidige natuurontrryiki<eling hier u,eten te vestigen. Onder
de trekvogels zijn steltlopers en Visarend aan te duiden.

Vermelden we tenslotte dat ook de Otter een sooÍ is die nog sporadisch rioorkomt in
het gebied. Alleen deze soort al geeft de zeer hoge rvaardè voor het natuurbehoud van
de lr,Íaasuiteru'aarden aan.

Veranderit,gen en oorzakeu

Veel ty'pische soorten van de JvÍaasuiteru'aàrden gaan achteruit (Van Looy & De
Blust, 1995). Kenmerkende habitats verliezen aan ku'aliteit u,aardoor hun specifieke
karakter t'erloren gaat; \/erïninderen in aantal en verkleinen in oppervlakte. Vooral
intensivering van de landbourv is hien,an de oorzaak. Het rigoureuze rivierbeheer grijpt
in op de overstromingsfreku,entie en zo op de aan deze dl,namiek gebonden soorten en
levensgemeenschappen. Verder vemietigen de oeven,erstevigingen van de }r,Íaas zelf
dit q'pische biotoop.

Van de planten zijn de meest bedreigde soorten deze van de natte standplaatsen waar
een hoge rivierdl'namiek heerst (V/atertorkruid, Zwanebloem, Rivierkruiskruid). Een te
grote slibsedimentatie in de riviergeulen maakt het bijna onmogelijk voor deze soorten
om të overlet,en. Een andere groep bedreigde soorten zijn deze die aÍhankelijk zijn van
onbeheerde ruigten, standplaatsen'die nog slechts sporadisch voorkomen.(Grote tijm,
Veldsalie. Engelse alant, Pijpbloenr). Door de intensivering van de landbourv zijn een
aantal t1'pischè seorlen van de reslen Glanshaverhooiland reeds verdu'enen
(Knolsteenbreek, Gulden sleutelbloem). Het verdu:ijnen van de kleine
Iandschapselementen (houtkanten, houu'allen) door intensivering van de landbourv
heeft soorten zoals \\/egedoorn en Borstelkrans doen verdu'ijnen
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Een algemene verdroging van het gebied u,ordt vermoed. Drainage door de landbourv,
u,atenryinning, ontgrinding u'aardoor de Grensmaas lager in de zomerbedding kwam te

liggen en het leegpompen van het mijnverzakkingsgebied, zijn nrogelijke oorzaken. De
gevolgen van zo'n verdroging zijn nog niet specifiek beschreven. Hy'pothesen omtrent
de sterke achteruitgang van de Boomkikkerpopulatie en freatof),ten zijn u'el gesteld.
De verdergaande versnippering in het landschap kan echter ook een rol gespeeld
hebben bij het zeldzaam u'orden van vroeger algemeen voorkomende soorlen als de

Boomkikker. Alleszins is de teruggang van deze soon duidelijk (tabel3.6).

Tabel 3.6: Achteruiígang van de Boomkikker populatie langs de Grensmaas
(gege'vens Orchis van. in Van Looy & De Blust, 1995).

1986 1987 r989 1990 1991 1992 1993 1994 t995
Aantal roepende
mannetjes
Aantal plassen

184035253s2520106

54422tlll

Een. verbetering van de Maasu,aterkrvaliteit is ten dele zichtbaar u,at de verontreiniging
met z$,are metalen betreft (Breukel & Schàfer, 1991). De ecologische basiskn'aliteit
(r,isrvaterku,aliteit) is echternog niet aanu,ezig (CUR, 1994). Globaal is de laatste 10 jaar
echter rvel een verbetering merkbaar met een stabilisering de laatste jaren; de terugkeer
van ku'aliteitsgevoelige vissooÍen is hien,oor een aanduiding (Gilson e.a., 1994).

3.3.4 | Graslonden

De toesíand

Tot nu toe bestond geen overzicht van de oppervakte die de graslandtypen in
Vlaanderen innemen. In onderstaande analyse geven we daarom een schatting van de

oppervlakte van enlele graslandtypen in de verschillende provincies. De analyse
gebeurde door Paelinckx et al. (1996) aan de hand van de beschikbare digitale
Biologische Waarderingskaart (BUIK). We nemen de resultaten hier over. De gebruikte
methodologie en vooral de gebruikte basisinformatie brengen een aantal beperkingen
met zich mee. In de eersÍe plaats zijn de karteringseenheden van de Biologische
Waarderingskaart met betrekking tot graslanden r'óoral op verbondsniveau
geformuleerd. Een gedetailleerde typologie is dan ook niet voorhanden. Tevens hebben
de veldgegevens betrekking op de periode 1978-1986. Veel graslanden zijn
waarschijnlijk gekarteerd in ongunstige perioden, zodat verkeerde karteringen mogelijk
zijn. Daarorir moeten de kaaÍen en de daaruit afgeleide analysen steeds met het nodige
voorbehoud gebrui|t rvorden (De Blust et al., 1994).

Bij de kartering is veelvuldig gebruik gemaakt van complexen van karteringseenheden.
Dat heeft voor gevolg dat een juiste berekening van de oppen,lakte die een eenheid
inneemt niet mogelijk is. Zonder bijkomend intensief veldrverk kan alleen een onder- en
bovengrens bepaald rvorden. Dit gebeurt door met verdeelsleutels te werken. Die geven
aan rvelk aandeel \!an een als complex gekarteerde oppen lakte ingenomen kan u,orden
door een karterin-eseenheid, aÍhankelijk van de positie die ze inneemt in de
complexaandui ding. Vol gende verdeelsleutels werden gebruikt (tabel 3. 7).

83



IV.2 Gevoleen voor natuur

Tobel 3.7: Gebruikíe verdeelsleutels voor ltel bcpalen van boven- en ondergt'ens bij de
berekening van de opperrlakte von eenhcden.

aard complex n:in. aandeel KE ma;(. aandeel KE
(%) (%)

KE
KE + X (X is geen KL)
I(E+X+Y(XisgeenKL)
I(E + X (+.,.) (X is KL)
y+KE
X+KE+Y(+...)
X+Y+KE
X+Y+KE+Z(+...)
x+Y+z+...+l(E+...

KE = betrokken karteringseenheid; KL = klein landschapselement; X,Y,Z = andere karteringseenheden

In enliele zeldzante gevallen werd van deze werkwrjze afgeweken. Dit gebeurde voor
de DotÍerbloemhooilanden. Het overgrote deel van deze graslanden in West-
Vlaanderen is in de Ijzerbroeken en de Assebroekse meersen te vinden. Door recente

karteringen u'as het mogelijk voor deze gebieden meer reële schattingen te maken van
de oppervlakten die de Donerbloemhooilanden er innemen: Ijzerbroeken 5 tot 10 %;
Assebroekse meersen l0 %.

De resultaten hebben betrekking op een opderzoeksareaal dat 67 Yobeslaat van de
totale. oppervlakte van het Vlaamse geu,est (zie fig. 3.25). De verdeling over de
verschillende provincies is erg opgelijk (zie tabel 3.8).

Tabel 3.8: Onderzoel<sareaal per provincie.

Provincie percentage

r00
99
90
99
50
49
20
20

5

100

50
40
95

5

I

I
I
I

Antu,erpen

Limburg

VIaams-Brabant

Oost-Vlaanderen

West-Vlaanderen

t00 %

99%

4t%

4t%

59 o/o

Hèt totale graslandareaal ligt tusseri de 30 en 43 o/o van de oppervlakte van het
onderzoeksareaal. Dit is veel meer dan de 23 % die Van Der Haegen (1982) opgeeft
voor geheel het gewest. Het verschillende basismateriaal dat gebruikt rverd (kadastrale
gegevens bij Van Der Haegen en terrein-kaíering bij de BWK-analyse) en het feit dat
voor de BWK-anal;,se niet het hele geu,est onderzocht kon u'orden, zijn mogelijk
verklaringen voor dit verschil. Omdat op de BV/K akkers en grasland zeer freku'ent als
complex gekaneerd zijn,laat dezekaart in u,ezen niet toe een duidelijk onderscheid te
maken tussen deze grondgebruiksvormen. Daarom ook moet het aandeel grasland,
zoals dat afgeleid zou kunnen u,orden van de BWK. steeds relatief gezien u'orden.
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Voor de bespreking van de oppervlaklen van de verschillende q,pen gaan \\'e enerzijds
uit van de bekomen getallen binnen het onderzoeksgebied, en anderzijds van de hieruit
berekende.getallen voor het gehele ge\\'est. Bij dit laatste veronderstellen u,e dat. indien
het onderzoeksgebied -qeen 

volledige provincie beslaat, het toch zou gaan om een

representatieve steekproef en dat een eenvoudige vermenigvuldiging met een
coëfficiënt de berekende oppervlakte van een type voor een provincie zou gér,en. We
hebben niet nagegaan of de steekproef ook echt representatief is. Daarom moeten de

berekende oppen lakten als indicatie 
-eezien 

w'orden en niet als een goede schatting van
de rverkelijke oppervlakte. Vergelijking tussen de provincies, met de bedoeling na te
gaan \À;at het bqlang is rtan elke provincie r,oor een graslandtype, is ei u,el mee
mogelijk.

Volgens de uitgevoerde analyse vertegenwoordigen erg soortenrijke graslanden die om
hun botanische samenstelling zeer ge\À'aardeerd u,orden in het natuurbehoud, maar 1.7

tot 2.3 Yo van de totale oppervlakte grasland. Tot deze soortenrijke typen rekenen we:

1 . onbemest, r,ochti g Pij pestro-grasland (lrl o I i n í o n) (B WK-eenhei d FIm) ;

2. vochtig. licht bemest Dofierbloem-grasland (Cahhion) (BWK-eenheid Hc);

3. r,ochtig, licht bemest Russen-grasland (BWK-eenheid Hj);

4. natte ruigten met Moerasspirea (Fitipendulion) (BWK-eenheid Hf);

5. mesofiel hooiland van het Glanshaver-Upe (Arrhenatheríon) (BWK-eenheid Hu).

Nemen \\re tevens in deze lijst nog de iets soortenrijke agrarische graslanden en de

polder-eraslanden met veel microreliëf en sloÍen op, dan komen we aan een 10 %o van de

totale oppen lakte grasland. Bij deze t\\,ee typen gaat het echter om een grasland ruaar

hier en daar nog een enkele 'oorspronkelijke' soort voorkomt, of waar greppel- en
slootranden iets soortenrijker zijn dan de rest van het grasland.

l) Halfnatuurlijke graslanden op voedselarme gronden (Pijpestro-grasland) zijn haast
verdrvenen in Vlaanderen. Het gaat om een 200 à 400 ha, als we de steekproef mogen
doorrekenen naar de totale oppenlakte van het sewest. Zeliggen praktisch allemaal in
de provincies Vlaams-Brabant en Liniburg. \rele van deze graslanden zijn onvolledig
onnvikkeld tengevolge van een minder gunstig beheer.

2) De halfnatuurlijke Dotterbloem-hooilanden op vochtige, iets voedselrijkere
bodem,zijn eveneens schaars: 750 tot I 500 ha in het onderzoeksgebied of omgerekend
zo'n I 250 tot 2 700 ha voor het gehele gewest. Uit de berekening blijkt dat de
provincies Oost- en lilest-Vlaanderen erg belangrijk zijn voor deze vegetaties. De
verdeling in de provincie Antr",erpen is merku,aardig. Het relatief ,lage aandeel
Dotterbloem-hooilanden en het relatief hoge aandeel iets soortemijke agrarische
graslanden (Hp*) en geruderaliseerde graslanden (Hr), doet vermoeden dat de
kaneerders verschillend gewerkt hebben in de provincies. Zo veronderstellen u'e dat
vanuit het, karteercentrum AnÍu,erpen alleen de relatief goed ontrvikkelde
Dotterbloem-hooilanden als Hc gekarteerd u,erden, tenvijl graslanden met slechts
enkele algemenere kensoorten van het Dotterbloem-verbond eerder.als Hp*
opgetekend u'erden (Hp* werd Írou\\'ens enJ,.el bij recentere karteringen gebruikt).
Nochtans bezitten Oost- en V/est'Vlaanderen ook enkele grotere gebieden met
soortenrijke, halfnatuurlijke graslanden, zodat de verdeling onget\\'ijfeld ook gen reële
grondslag heeft.
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3) Graslanden nret een dominantie van Russen u,orden o\rer\\,egend in Limburg
gevonden. De oppen,lakte gaat van 900 tot I 750 ha of berekend voor Vlaanderen I
000'tot I 900 ha.

4) Nane ruigten n:et Jr4oerasspirea, dikil'ijls een successiestadium van het voriee type;
komen voornamelijk in Limburg en Vlaams-Brabant voor. De betere onnvikleling van
valleien en beekdalen in deze provincies is daarvoor een verklaring. De oppervlakte
van dit g'pe bedraagt I 350 tot 2 700 ha in het bestudeerde gebied of zo'n I 750 tot
3 900 ha berekend voor het Íotale gervest.

5) Graslanden van het Glanshaver-r,erbond zijn belangrijk vertegenwoordigd in
Vlaams-Brabant. Binnen het geanalyseerde gebied gaat het in totaal om 1 150 tot 2 200
ha; omgerekend voor geheel het geu,est I 900 tot 3 500 ha. De oppervlakÍe die dit
§,pe inneemt kan groter zijn omdat het ook voorkomt in heel wqt wegbermen.

Graslanden met veel sloten en/of microreliëf zijn haast totaal beperkt tot West-
Vlaanderen. Dit is niet veru'onderlijk, daar het om een tl,pische
polderkarteringseenheid gaat. Vandaar ook het kleine areaal in de overige provincies.
De oppervlakte bedraagt 17 400 tot 23 700 ha in het studiegebied, of 29 000 tot
39 000 ha omgerekend voor het gervest.

Veranderíngen en oorzaken

Omdat graslanden bijna steeds deel uitmaken van landbouu,bedrijven, rvordt de
toestand van deze ecos),stemen bijna gelieel bepaald door het landbouwbeheer dat er
gevoerd rvordt en de veranderingen die daarin plaatsvinden. Een hoge grasproduktie en
eenvoudig te beu,erken percelen, zijn primaire doelstellingen voor de landbouu,er.
Gesitueerd binnen het bedrijf en binnen de totale landbouwstructuur u,ordt ook
afgewogen tussen grasland (als graasrveide, hooiweide of hooiland) en andere
(voedergewas)teelten.

De omzetting \/an -qrasland'naar andere teelten leidt tot een verlies aan areaal. Tussen
197 7 en I 984 r,erdween zo elk jaar gemiddeld 3 570 ha grasland (Kuijken, I 988).

Aanpassinqen \ran het beheer en de bedrijfsstructuur leiden tot het steeds beter
controleren en stLrren van het ecos),steem en het uniformizeren van het habitat. Het
gaat in hoofdzaak om:

. egalizsren \ran grasland door het wegwerken t,an micro-ieliëf;

' r'ergroten \ran percelen door sament,oeging en het opnemen van niet gebruikte
tussenJiggende bermen en overhoeken;

. regelmatig scheuren van grasland en herinzaaien met hoogprodukÍieve soorten;

' voorkomen van inundaties door versnelde afvoer van oppervlakte\\,ater
(rechttrekken van tvaterlopen e.d.) en aanleg van gecontroleerde
overstrom ing sbekkens ;

' draineren van grasland door het breken van n:oeilijk doorlatende lagen
(diepploegen) en door toepassing van buisdràinage;

. beregenin-e;

. intensieve bemesting van _erasland meÍ kunstmest en drijfniest;
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. \froeg in het voorjaar ben'erken en vroeg hooien van grasland, als -cevolg van de

verbeterde berijdbaarheid en de vroeger op gang 
-qekomen 

grasgroei.

Het gevolg van deze processen is dat regionale verschillen in graslandg,pen verdwijnen
en dat een zeer groot aantal specifieke graslandsoorten sterk bedreigd is. Dit komt
duidelijk tot uiting in de aangehaalde anall,se van de Biologisclte Waarderingskaart,
u,aaruit blijkt dat de vochti-ee tot natte, rveinig bemeste graslandtl,pen het meest
zeldzaan zijn. FIet soortenanne, ben:este produktie-erasland daarentegen. neemt meer
dan 90 Yo van het areaal in. Specifieke hl,drologische condities, zoals re-eelmatige

inundaties, waarvan het'r,oorkomen van heel wat soorten afhankelijk is, zijn op heel
rr,'at plaatsen niet meer rverkzÀam.ln 1960 kwam inundatie nog op zo'n 35.000 ha

voor; in 1987'was deze oppen,lakte tot minder dan l0 o/o gereduceerd (Kuijken, 1988).

3.3.5 Heiden

Toesíand

It4et ongeveer 3 500 ha effectief opgenomen in reservaten, staat de laaglandheide voor
zowat 1/3 van de totale oppervlakte beschermde natuur in Vlaanderen. Op zich een

belangrijke reden om de toestand van de heide en het beheer ervan regelmatig op te
volgen.

Met een analyse van de Biologische Waarderingskaart kan de oppen,lakte van de
verschillende heideg'pen bepaald worden. In vergelijking met de graslanden is dit met
meer zekerheid te doen, daar bijna'het gehele areaal van laaglandheide binnen de
gedigitaliseerde kaartbladen valt. We schatten de'oppervlakte heidegebied op dit
ogenblik tussen de l0 300 en 13 000 ha (ongeveer 1oÀ van de oppen,lakte van het
geuest). Met de gedetailleerde kaartanalyse komen we tot ongeveer 9 300 h4 exclusief
vennen en stuifduinen. Deze ecosystemen die beide integraal deel uitmaken van het
heidelandschap, hebben een oppervlakte van zo'n 1 000 ha. Van de heide behoort 45 a/o

tot het droge type (Struikheide dominant; Genistton); 12 % is natte heide (Dophei
dominant; D'ícion);33 % is heide met een absolute dominantie van grassen (Bochtige
smele en Pijpestro) en l0 %ovan de oppervlakte van het heidelandschap bestaat uit
vennen en stuifcluinen. Duidelijke invasie van grotere struiken en bomen komt op 40 %
van de oppervlakte \roor. Heide waar noch dominantie van grassen, nóch boomopslag
bedreigend is, neemt 3 700haof 36%n.

Hoewel de grootste aaneen-sesloten natuurreservaten van het gewest heiden zijn, is de
versnippering van heidebe-eroeiingen toch groot. Dit blijkt bijvoorbeeld duidelijk uit de
oppen,lakteverdeling van goed onnl,ikkelde, droge heide. Uit een analyse van een deel
van het heideareaal van de provincie Antrverpen bleek dat van de 452 plaatsen met
droge heide, er 69 Yo gekarteerd v,'as als een complex van droge heide met andere
vegetaties (diku,ijls vergraste heide of bos). Dat betekent dat, hoewel de droge heide
goed ontrvikkeld kan zijn, de plaatsen waar ze voorkomt te klein of te versnipperd
\varen om individueel opgetekend te rvorden. V/e moeten echter ook rekening houden
met de moeilijke toegankelijkheid van somnrige tereinen, wat eveneens aanleiding kan
geven tot het karteren van complexen. Van de plaatsen die als unifonne droge heide
gekarteerd rverden, is meer dan 85 % kleiner dan 5ha. Het gaat om de droge heide die
op de Biologische \\/aarderingskaart niet in complex met andere vegetaties gekarteerd
u,erd.
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l/eronderingen en oorzaken

Zoals dat ook voor de andere levensgemeenschappen en ecos)'stemen geldt, zijn de
veranderingen die in heiden hebben plaatsgevonden niet steeds gedetailleerd
gedocumenteerd.

Niettegenstaande de groÍe omzetting van heiden in landbouwgrond meer dan een eeuw
geleden plaatsvond, zijn de laatste decennia nog belangrijke veranderingen opgetreden.
Djt i,ooral buiten de grote resterende heidegebieden, in het versnipperde landelijk
gebied. Dit u,ordt geïllustreerd door oude vegetatiekaarten van Aarschot (1956-1958)
en Opoeteren.(1961-1962) te vergelijken met de huidige situatie (BWK en
terreinopnamen) (De Blust, ongepubl. gegevens). Van de 2 515 ha heide die begin jaren
'60 op het kaartblad Opoeleren aanu,ezig waren, is nu nog 264 ha (10 o/o) over. Bijna
75 oÀvan de heide is omgezet tot bos; haast overu,egend naaldhout. Het §,pe heide dat
aanwezig was, is niet van inr,loed op de richting van de verandering die plaatsvond.
Een vergelijkbare evolutie gebeurde voor de heiden van het kaanblad Aarschot. Van de

220 ha die in 1956 aanwezig u,aren, zijn nu nog 37 ha (17 Yo) over. De rest veranderde
voornamelijk naar loofbos (38 %), naaldhout (14 %) en landbouu (12 %).

Veranderingen in soortensamenstelling in het genoemde studiegebied, zijn minder
drastisch \\,anneer de huidige kruidlaag van de bossen vergelekerr rvordt met de
vroegere heidevegetatie. Van de droge heide zijn in Limburg geen sooÍen verdwenen;
abundanties en frekwenties zijn echter sterk geu,ijzigd. Verschillende sooÍen van de
natte heide daarentegen zijn u,el verdrvenen. In het Hageland heeft de evolutie naar,bos
wel ge.resulteerd in het verlies van heel wat sooíen, zou,el in de droge als in de natte
heide.

Een vergelijking van vegetatieopnamen die gemaakt u,erden voor 1965 met deze
gemaalt na deze datum, maakt duidelijk dat vooral de natte heide veranderd is (De
Blust. ongepubl. gegevens). Tl,pische soorten als Veenbies, Blauwe zegge en
Kruipu'ilgr evenals de veenmossen Sphagnum Íenellunl en .S. con?pacÍuni, zijn duidelijk
minder frequent in de recente opnamen van natte heide aanwezig. We interpreteren dit
als een gevolg van een veralgemeende verdroging van de natte heide. Verdere
detailanalyse naar de frequentie van'i,oorkomen van soofiengroepen bevestigt dit. De
verandering van de algemene'soortensamenstelling van de droge heide voor deze
perioden is minder groot. Een geringere frequentie wordt vooral waargenomen voor
Stekelbrem, Kruipbrem, Pilzegge en het mos Purpersteeltje. Het grotere aandeel
vroeger van dit mos kan een aanduiding zijn voor het toen frequenter branden van
droge heide. Voor de andere verschuivingen hebben ue niet direct een verklaring. Twee
soorten namen duidelijk toe: Amerikaanse vogelkers en het mos Campylopus
inÍroflexus. De eerste duidt op de spontane verbossing; de tweede is het gevolg van de
invasie van deze neofiet. Bochtige smele en Pijpestro zijn in beide opnamesets
onqeveer gelijk aan\\,ezig. Van beide sooíen is bekend datze sterk profiteren van de
toegenomen nutriëntenconcentraties in het heidemilieu. Het feit dat dit niet
weerspiegeld wordt in de opnarpen, heeft er u'aarschijnlijk mee te maken dat de recente
opnamen gemaakt u'erden in r,egetaties die nog Struikhei bevatten. Heidebe-sroeiingen
die totaal door deze grassen gedomineerd rvorden zijn dan onden,eÍegenwoordigd.

Verschillende dieren van de heide zijn in aantal achteruitgegaan. Het feit dat in alle
Rode lijsten de heide genoemd u,ordt als een biotoop rvaar veel bedrei_sde soorten

88



Gevo lsen voor natuur IV.2

voorkomen. r,erduidelijkt dit. Auteurs van deze publicaties besluiten dan ook niet
zelden met de stelling dat de heide zelf bedrei-sd zou zijn. Een voorbeeld \tan een

spectaculaire terug-sang is deze van het Korhoen. Rond 1970 u'ordt de populatie voor
Vlaanderen geschat op 350 nesten, \\'aan'an een 200 in de provincie Limburg (Gabriëls,
1985, 1989). In 1988 rvordt de totale populatie in Vlaanderen geschat op 40 dieren.
Dit aantal is sindsdien verder geslonken tot nog maar enkele individuen. Voor de

Kalmthoutse Heide zijn gedetailleerde tellingen beschikbaar. Daaruit blijkt een eerder
stabiel aantal in de periode 1945-1965 (20 nesten), dan een toename Íot in 1973,
waarna een snelle en drastische afname volgt. In 1981 werd de laatste hen met jongen
gezien; in 1986 de laatste 5 vogels (Van Vessem et al., 1990). De oorzaken van deze

dramatische terug\ral zijn niet duidelijk, temeer daar het verdrvijnen van het Korhoen
gelijklopend gebeurde in verschillende heidegebieden. Een samengaan van een gewijzigd
grondgebruik met minder (bereikbaar) r,oedsel, een ongunstige structurir van de droge

heide (overu,icht van vergraste heide en eenvormige Struikheibegroeiingen) en een te

geïsoleerde ligging van de verschillende deelpopulaties (Opdam, mond. med.), kunnen

er aan de basis van liggen.

Met een enquëte gericht aan de verschjllende beheerders van heideresen'aten, hebben
u,e getracht een overzicht te krijgen van de belangrijkste problemen die de heide kent
en die bij het beheer ondervonden u'orden (De Blust, ongepubl. gegevens). Op deze
q,ijze kunnen u,e de reële toestand in de (grotere) reservaten evalueren.

In de meeste gevallen rvordt een sterke uitbreiding van Pijpestro en Bochtige smele en

de daarmee gepaard gaande afname van echte heidesoorten als belangrijkste probleern
gemeld. Ook de invasie van bomen, struiken en Adelaarsvàren wordt frekwent
genoemd. Van vergrassing is bekend dat dit het gevolg is van hogere
nutriëntenconcentraties en verdroging (rvat eveneens Ieidt tot hogere
nutriëntenbeschikbaarheid). Veel hogere atmosferische deposities enerzijds en minder
of geen àfuoer meer anderzijds, maken dat op veel plaatsen de nutriëntenfluxén van het
heide-ecosysteem fundamenteel gervijzigd zijn. Tegenu,oordig vindt opstapeling
plaats, tegen afi,oer en uitputting vroeger

De toename \:an de grassen veroorzaakt een belangrijke verandering in het
vegetatiepatroon en de structuur van de heide. Als gevolg hiervan u,ijzigt de overige
flora en fauna. Dit wordt ook veroorzaakt door verzuring. De meeste bodems onder
heiden in het geu,est zijn weinig gebufferd en veranren verder. Dit heeft niet direct een

eflect op de dominante plantensoorten als Struikhei en Gewone dophei, maar u,el op
plantensoorten van de van nature minder zure standplaatsen, zoals bijvoorbeeld
Liggende vleugeltjesbloem en Gevlekte orchis. Deze sooíen u,orden snel zeldzamer.

Verdro-eing rvordt niet meer automatisch als centraal probleem aangestipt. Dit u,ijst
mogelijk op een nieuw gestabiliseerde, maar drogere hl,drologische toestand enlof een
reeds veranderde vegetatie rvaarih nu Pijpestio domineert.

Verdere afname van zeldzame soorÍen komt algemeen voor. Meest genoernd zijn
Orchideeën, Klokjesgentiaan en de plantensoorten van het Oeverkruidverbond en het
heischrale grasland. Adder, Nachtzrvaluu,, Boomleeuwerik, Korhoen, Heideblauutje
en Gentiaanblauutje zijn de diersooíen waanroor grote problemen gemeld rvorden.
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De oorzalien van de al-qemene veranderingen en de u'ijzigingen in de resen,aten. zijn
verscheiden. Onzetting \ran heide is -senoemd. Tezanren met de verkleining van
resterende terreinen en het versrote barrière-effect van het tussenliggeflde landschap,
heeft dit geleid tot sterke isolatie van veel overgebleven heidebiotopen. Kleine
terreinen lig-een daarenborien in agrarisch gebied, of zijn ornringd door bos en
residentiële u,ijken. u'aardoor er een sterke beïnvloeding door \/ermesting, r,erbossing
en recreatie bestaat.

Kleine heideterreinen kunnen voor de overleving van typische plantensoorten soms
volstaan. Gezien de aanwezige randeffectenTÀldan echter steeds een intensief beheer
gevoerd moeten rvorden. Op termijn echter kunnen er problernen komen met de

noodzalielijke genetische variatie. Zeldzarne soorten komen immers dikwijls maar met
enkele bloeiende exemplaren in een gebiedje voor; een onvoldoende aantal om een

voldoende heterogeniteit te behouden. De fauna van kleine heïdeterreinen is dikrvijls
verarmd. Heel u'at soorten hebben immers een minimumoppervlakte nodig, dikrvijls
dan nog \ran een bepaald heideg'pe. Vooral karakteristieke heidevogels komen zo in de

verdrukking.

Maar ook de grotere heidegebieden hebben te lijden onder verlies van milieukwaliteit.
Eutrofiëring door atmosferische depositie is haast overal te merken. Hoeu,el geen
directe metingen beschikbaar zijn, zou het kunnen dat aan de oostrand van het
Limburgs plateau de toestand nog enigzins gunstig is. Daar treedt vergrassing iets
minder op of blijft de heide langer optimaal ontu,ikkeld na een herstellend beheer. Ook
de gevoelige mossen, levermossen en lichenen Ílora is er rijker dan elders. Vemrring is
overal een probleem. Lokale bodemomstandigheden (leem of klei nabij de oppervlakte)
kunnen echter bufferend n,erken.

Het grootste deel van de vennen in heidegebieden in het gewest is verzuurd. Buiten
deze gebieden zijn vemen'r,erzuurd en geëutrofieerd. In beide gevallen heeft dit geleid
tot een totale verandering van de soortensamenstelling van het ven. Brj de algen is de
dominantie van één soort, Eunotia hexigua (een kiezelwier) opvallend bij verzuring en
van draadalgen bij eutrofiëring. De Oeverkruidgemeenschap (Litorellion uniflorae),
§pisch,t'oor zu'ak -eebufferde veru1en met u'isselende u,aterstand, is haast overal
verdwenen. Pitrus en Pijpestro domineren langs de oever; Knolrus is dominant in het
verzuurde ven.

Verdroging op grote schaal heeft u,aarschijnlijk reeds vroeger plaats gehad. Lokaal kan
ze nog verder gaan of verergeren. Dit is te veru'achten in kleine ieservaÍen rvaar de
omgevingsinvloed zich over heel het reservaat uitstrekt, of op plaatsen met een
belangrijke wateronttrekhing en \À,aar lokaal een afschermend (kJei)substraat onrbrèekt.
Resten van oude beheers- en inrichtingsmaatregelen, zoals greppels ten behoerre van
vroegere bebossing, kunnen ook nog tot verdroging leiden. Vooral in droge jaren zal
door de snellere ontwaÍering'r,eel t,roeger in het seizoen al een Iage waterstand berijkt
u'orden, u'at voor de soorten van de natte heide nefast kan zijn.

Het beheer tenslotte heeft ook een invloed op de toestand van de heide. Dit beheer is
gericht op het tegengaan van de sugcessie naar bos en op het afi,oeren van nutriënten.
Verschillende technieken komen hien'oor in aanmerking, die alle een andere directe
invloed hebben op de soortensamensteliing acl:teraf (De Blust &,Schneiders. 1989).
Worden de primaire doelstellin-een errnee bereikt, dan zullen daarnaast de structuur die
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eruir resulteerr en de schaal bepalend zijn voor de uiteindelijke soortensamenstelling.
In veel gevallen zijn éénvormigheid.in vegetatiestructuur en -ouderdom en grote

oppervlakten niet gunstig voor een hoge biodiversiteit. Ook scherpe grenzen t'an bos

naar heide zijn minder gunstig. Vandaar dat tegenu,oordig regelmatig begrazing
toegepast rvordt. Het verzekeren \ran een voldoende afvoer is dan echter tvel een

probleem. In nogal u,at reservaten u'ordt daarom eerst geplagd, om dan het nieuu'e,
voedselarme systeem te lalen begrazen.

3.3.6 Bossen

De toesíand, veronderingen en oorzaken

De toestand van de bossen in Vlaanderen u,ordt al enige tijd nauu'keurig en

systematisch gevolgd door de bosbouu'kundige laboratoria van de universiteiten van
Gent en Leuven en door het Instituut voor Bosbourv en Wildbeher. Het bos is daarmee

het best genronitorde ecos),sleem in het -qe\\'est. De effecten van milieuveranderingen
kunnen daardoor gedetailleerd beschreven u'orden. Maar ook aan de gevolgen van

oppen,lakteverkleining en versnippering is volop aandacht besteed. In bijlage 2 wordt
op dit laatste aspect uitvoerig ingegaan. Hier zullen \Àre een overzicht geven van de
gevolgen voor de bosbodem .en voor de bosvegetatie van de belangrijkste
milieuveranderingen.

De milieuthema's verdroging en vermesting en vooral verzuring, hebben een grote
impact op het bos. In het bosvitaliteitsmeetnet worden deze aspecten gevolgd. Uit het
onderzoek blijkt dat het moeilijk is een éénduidig verband te leg-een tussen de vitaliteit
van het'bos en één factor zoals bijvoorbeeld zure neerslag, De negatieve impact gaat
steeds uit van een (sinergetische) combinatie van luchti,erontreiniging, zièkten en
pla-een en (vroegere) beheersaspecten. De gevolgen voor bomen zijn bekend:
verminderde groei, disfunctioneren van het blad en bladval, tak- en boomsterfte.
Tenvrjl verzuring (hier als verzamelterm gebruikt) Ieidt tot boomsterfte, is vennesting
eerder in de kruidlaag waar te nemen. Daar nemen Grote brandnetel, bramen, Gewone
vli.er, Hennepnetel, Klimop, Look-zonder-look, Haagwinde en Bosrank (deze laatste in
bossen op kalkbo{ems) toe. In naaldbossen blijkt verzuring gecombineerd met
vermesting te leiden tot een toename van Bochtige smele en Rankende helmbloem.

Verzuring

Op dit ogenblik i5 in 2au'àt75%van de bossen, de bodem sterk gedegradeerd en
verzuurd (Muys, 1993). De huidige situatie heeft gedeeltelijk een natuurlijke oorzaak:
verzuring is in Vlaanderen immèrs een natuurlijk proces. Neerslag is hier van nature
licht zr:ur en arïn aan basische kationen. Op bodFms buiten het bereik van grondwater
overtreft de uitspoeling van basische kationen door neerslag het oppompen ervan door
de vegetatie. In kalkrijke bodems zorgt de ademhaling van planten voor een natuurlijke
verzuring door de vorming van koolzuur in de bodem. In zure bodems is dit echter niet
het geval: hier speelt de vorming van organische zuren door de vegetatie een
belangrijkere rol (De Vries & Breeuu'sma, 1985). Deze natuurlijke processen werden
ei u'orden door de mens op verschillende manieren versterkt, De omzetting van bos
naar heide heeft geleid tot een verarming van'de bodem. Onder heide rvorden immers
meer organische a)Íen vriigesteld dan'onder bos, waardoor podsolisatie sneller
verloopt in heidegebieden §ielsen et al., 1987).

9l



IV.2 Cevoleen \/oor naluur

Ook het bosbeheer kan den belangrijke rol spelen. In het verleden \\'aren strooiselroof
en het verzamelen van sprokkelhout couranle praktijken, met een verarming I'an de

bodem tot gevolg.

Daarnaast kan het ven'angen van boonrsooíen met een mild bladstrooisel door soonen
met een moeilijk aÍbreekbaar strooisel eveneens bodemdegradatie en bodemverzuring
veroorzaken. Door zijn strooiselproduktie heeft een boom immers een erg belangrijke
invloed op de bosbodem en bijgevolg op het liele bosecos)/teem (Ovington, 1953a;
1953b; 1954;1955; Kirb1,, 1988; Brou,n & Iles. 1991; Raulund-Rasmussen & Vejre,
1995). In enkele percelen van het Zoniënu,oud die in het begin van deze eeuw u,erden

herplant met Beuk en Gewone esdoorn, r'ertoonde de bosbodem na 70 jaar opmerke-
lijke verschillen onder beide boomsoorten. Onder Gewone esdoorn verliep de strooise-
laÍbraak sneller en was de bodem minder zuur dan onder Beuk (Rogister, 1975). Op
dezelfde plaats steeds boomsooíen aanplanlen met een moeilijk afbreekbaar strooisel
kan een vicieuze cirkel van bodemdegradatie en verzuring veroorzaken. Spontane
verjonging of aanplanting van boomsoorten die hoge eisen stellen aan de bodem-
'r,ruchtbaarheid rvordt na een tijd onmogelijk op plaatsen u'aar dat oorspronkelijk u,el
kon. Het zijn net deze veeleisende boomsoonen die een mild strooisel produceren. De
meerderheid van de commercieel belangrijke soorten die gedijen op de annere stand-
plaatsen. \'ormt een moeilijk afbreekbaar strooisel.

Sinds enkele decennia rvordt een sterke verzurinq van de bosbodem vastgesteld. De
vergelijking van de zuurtegraad van bos- en heidebodems over een periode van25 jaar,
toont een pH-H2O-daling aan van gemiddeld 0,6 pH-eenheid (Ronse et al:, 1988).
Deze versnelling in het verzuringsproces rvordt toegeschreven aan atmosferische
deposities \ran verzurende stoffen De voornaamsÍe bronnen van deze verontreini-eing
zijn de intensieve veeteelt Q.JH3) en de verbranding van fossiele brandstoffen door
verkeer en industrie (NO* en SO2).

Zou,at 70oÀ van de verzurende deposities u,ordt als droge stof afgezet (Dams et al.,
1994). Bosranden blijken bijzonder gevoelig te zijn roor ueriuring: ze \rangen
aanzienlijk meer verontreinigingen dan het centrum van bossen. In het staatsdomein
van Ravels, met een grote concentratie van niet-grondgebonden veeteeltbedrijven rond
het bos, u,erden uiterst significante verbanden vastgesteld tussen de omvang van de
ammoniumdeposities, de bodemzuuÍegraad en de afstand tot de bosrand. Vooral aan
de zijde van de dominante windrichting (ZU/) werden zeer hoge deposities gemeten
(figuur 3.26). Niet alleen de afstand tot de bosrand speelt een rol, de omvang van de
deposities is ook aÍhankelijk van de boomsoort. Onder naaldbomen worden hogere
deposities gemeten dan onder looÍbomen. Het bladoppervlakte van naaldbomen.is
groter en blijft gedurende het hele jaar op een na-qenoeg constant niveau.
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Fíguur 3.26: De bodentzuurtegroad (pH-H20) in relatie tot de relatieve
antmoniuntdepositie langsheen èen ZII|-\tO georiënteerd transecl door het
sÍaaísdontein Rovels.
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De alarmerende berichten over de gevolgen van \rerzurende deposities op het
bosecosl,steem leidden halfueg de jaren '80 tot maatregelen op Europees niveau. In
EG-r,erordening 3528/86 u,erd aan de lidstaten opgelegd jaarlijks een inventaris van de

bosgezondheidstoestand op te maken. Dit gebeurde in Vlaanderen voor het eerst in
1987. Daarnaast worden sinds 1992inhet kader van het 'bosbodemmeetnet' doorlo-
pend depositiemetingen verricht in 6 Vlaamse bossen (tabel 9). Dit onderzoek rvordt
gecoördineerd door het Instiruut voor Bosbouw en V/ildbeheer (IBW) . Het heeft tot
doel, na te gaan of er een verband gelegd kan wor.den tussen de verzurende deposities,
de chemische eigenschappen van de bosbodem en de vitaliteit van de bomen. Recent
werd ook een monitoring van de vegetatie opgestart. De 6 proeÍbossen van het
bosbodemmeetnet zijn representatief voor het bos in Vlaanderen. Op éen na zijn de

bodems van de proefolakken sterk zuur: enkel in het essenbestand op alluviaal zand-
leem heeft het moedermateriaal een neutrale pH. In dit proefulak bevindt de bodem
zich"door de inr4oed van grondwater als enige in het carbonaatbufferbereik.

Tabel 9: Liggittg, bodenttype, pH van het bodemv,aÍer (C-horizont) en boomsoort van
de zes proefilak*en van het bosbodemnteetneÍ.

V/ijnendale Ravels Brasschaat Gontrode Tervuren Góntrode
Lemig.zand Zand Zand Zàdleem Leem Kleiig

zandleem

3.92 3.76 3.56 3.86 4.71 7.05

Beuk EsCorsikaanse Grove den
den

Zomereik en Beuk
Beuk

Een sterke verzuring leidt tot een toename \/an plantesooíen die bestand zijn legen
hoge Al3*-concentraties en die stikstof onder ammoniakale vorm kunnen opnemen.
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IV.2 Cevo voor n

Vele heidesooíen zijn'hiertoe in'staat (Runge & Rode, l99l), de'r'oorjaarsflora van
bossen doorgaans echter niet (Falkengren-Grerup & T1'ler, 1993). Voor deze

bosplanten valt de kritische zuuíe-eraad $H a.l tot 4.3) dus samen met de overgang
van het uinuisselingsbufferbereik naar het aluminiumbufferbereik (tabel l0).

Tabel I0: Kritisch pH v'aaronder de v,ortelgroei t,an kientplanÍen síerk gerentd v,ordl

Plantensoort Ituitische pH

Lievevrouwebedströ
Gele dovenetel
Heelkruid
Boszegge
Boskortsteel
Groot heksenkruid
Schaduu'gras
Bosmuur
Grote muur
Bosgierstgras
Ruige r,eldbies

Bochtige smele

Asperula odoraÍa
Lantiunt galeobdolon
Sanicula europaea
Carex slhatica
Br a c h1,p o d i unt glv o Í i c int
Cit'caea lutetiana
Poa nentoralis
Stellaría ne,norunl
Stellaria holosíea
l,Íiliunt effusunt
Luzula pilosa
Deschampsia /lexuosa

4,3
t)
A)
4'rl
4,1

4,1

3,9
3r7

3,7
3,7
3,7
3.7

Bron: Falkengren-Grerup, 1993

Ook bij bomen zijn er soorten die gevoeligzijn \/oor verzuring en andere die een grote

tolerantie vertonen. Hierbij is de verhouding van de basische kationen (Cu'*, Mg2* en

K*; tot Al3* in het bodemu'ater is van groot belang: indien deze kleiner is dan I leidt
dit bij zuurtegevoelige boomsoorten tot voedingsonetenrvichten en beschadi-eing \/an

de haaru,oíels. Hoge Al3*-concentraties bemoeilijken bovendien de opname van fosfor
en van basische kationen bij deze soorten (Matarer et al., 1985; Van Den Burg, 1990).

In Zoniën rverden na 80 jaar bebossing met verschillende boomsoofien eveneens
opvallende verschillen \\'aargenomen in de bodemfauna van de proeÍbestanden. Onder
Geu,one esdoorn'iverden diepgravende regenwonnen waargenomen, onder Beuk niet (-
Mu1,s, 1993). De aanwezigheid van deze organismen is van zeer groot belang: ze
zorgen namelijk voor een goede menging van humusmateriaal met de minerale bodem.
Bij een lage pH kunnen ze niet overleven, zodat het bladstrooisel accumuleeÍ op de
bosbodem en slechts lan-ezaam wordt afgebroken (Mangenot, 1980). De vergelijkènde
studie in het Zoniënrrvoud kon aantonen dat onder Beuk, u'aar geen diepgravende
regenworÍnen gevonden werden, een dergelijke strooiselaccumulatie optreedt, terwijl
dit onder Geu,one esdoorn niet het geval u,as (lr4uys, 1993). Populaties van diepgra-
vende regenwornen koloniseren bovendien slechts langzaam geschikte bosbodems,
hoeu'el individuen zich 's nachts tot 20 m ver kunnen verplaatsen (Mather &.
Christensen, 1992).ln zuurdere bodems zonder diepgravende regenu,ormen. nemen
voornamelijk geleedpotigen en gelede \\,onren strooiselaÍbraak voor hun rekening. In
zeeÍ z:uÍe bodems is de fauna u,einig aktief en vornen fungi en bakteriën de belang-
rijkste organismen in het aÍbraakproces (Mangenot; 1980).
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l/erntest ing door st iktof

Hoge stikstofimmissies hebben niet enkel een verzuring tot gevolg. maar ook.een
euÍrofiëring. De hoge stikstofdeposities in bossen hebben tot gevolg dat stikstof. meer
dan voorheen, in vrij opneembare vorm in de bodem beschikbaar is. In bossen die in
het recente verleden rverden aangelegd op heide zijn stikstof en andere voedingsele-
menten in eerste instantie nog erg schaars. De ontu,ikkeling t,an een bosecos)'steem
gaat echter samen met de opbouw van een.nutriëntenvoorraad (Rode. 1995). De
effecten van stikstofimmissies op bosvegetaties zijn bijgevolg niet overal eenduidig. In
jonge dennebossen met natuurlijke stikstofdeposities kon aangetoond u,orden dat

vertegenwoordigers van de heidefamilie (Et'icaceae) sterk achteruit gaan als bijkomend
stikstof wordt toegediend, maar in oude bestanden kon geen duidelijk effect op deze

familie waargenomen worden. In de jonge bestanden werd een verschuiving genoteerd

in de samenstelling van de natuurlijke verjonging: in de onbemeste proefvlakken
domineerden demenzaailingen, in de sterkst bemeste berken (Van Dobben, 1993). Ook
deze u,aarnemingen wijzen op de gelijkenis tussen een stikstoÍbemesting en een

natuurlijke accunrulatie \ran stikstof in de loop van een successie. Nietemin u'erden

ook effecten van de stikstofbemesting opgetekend die geen interakÍie veÍonen met de

succesie in bossen. Zorel in de oude als in de jonge bestanden namen Bochtige smele
(Deschampsia flexuosa) en dikkopmossen (Brochytheciunt spp) na bemesting sterk
toe, tenvijl korstnrossen en gaffeltandmossen (Dicranum spp.) steeds achteruit gingen
(Van Dobben, 1993). Niet enkel op armere gronden kon een effect van .verhoogde

stikstofdeposities aangetoond worden. In noordoost-Frankrijk werden in een periode
van 20 jaar verschuivingen in de vegetatie van bossen op kalkrijke -sronden
u/aargenomen. Vooral langs de bosrand rverd een vestiging of een toename van
stikstofindicatoren vastgesteld (Thimonier et at., 1992). Terwijl 35 soorteR
toegenomen uraren, zijn slechts 2 soorten' achteruit gegaan, namelijk
Lievevrouwebedstro (Asperula odoraÍa) en Pluimstaartmos (Rhytídiadelphus
trtquen'us)

Bij hoge stikstofgehaltes in de bodem nemen bomen dit element in overmaat op.
Aangezien voor de plantenvoeding vooral de verhoudingen van stikstof met andere
elementen van belang zijn, kan dit leiden tot onevenwichten (De Vries, I988; Van Den
Burg, I991). Bovendien kan een hoog stiksÍofgehalte in de assimilatie-organen zorgen
voor een verminderde resistentie tegen vorst, schimmel- en insectenaantastingen
(Dueck et al., l99l; Clement, i995; De Vries, 1988). De verhoogde gevoeligheid van
dennen voor de schimmelaantasting Sphaeropsís sapinea kon door bemestingsproeven
in verband gebracht u,orden met het stikstofgehalte van de scheuten.
M),corrhizavormende fungi gaan als gevolg van hoge stikstofdeposities sterk achteruit
(Ta1'lor, 1995; Ir{tinzenberger et al., 1995). LooÍbomen zijn doorgaans minder gevoelig
dan naaldbomen voor aanrijking met stikstof omdat ze een hogere stikstoÍbehoefte
hebben (De Vries, 1988). In uitvoering van EG-r,erordening 3528/86 wordt in
Vlaanderen jaarlijks een inventarisatie van de bosvitaliteit opgemaakt. In '95 nam de
vitaliteit van de voornaamste boonrsoorten af in vergelijking met '94. Bij de
Ioofboornsoorlen u,erd rneer bladverlies vastgesteld. Op het totaal vàn de bonien dat
opgevolgd rverd, nam het aandeel van beschadigde exenrplaren toe sinds 1990. Zoals in
de buurlanden werd een rechtstreekse schade door luchtverontreiniging niet
vastgesteld. Verzurende en verïnestende deposities kunnen echter op een indirecte
wijze inu,erken op de vitaliteit van bomen, nanrelijk door in te u'erken op
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bodentprocessen. De monitoring laat evenu'el nog niet toe een indirect verbarrd aan te
toneno orndat kJinratologische factoren een trend kumen maskeren. Zo zijn de droge en
\\'arme zomers r,an 1994 en 1995 mede verannl'oordelijk voor de recente achteruitgang
van de vitaliteit (Sioen & Roskams, 1996).

In bossen kan ook een overmaaÍ aan fosfor voor verstoring zorgen. Op niet te sterk
besclraduulde plaatsen is een rui-ete r,an Grote Brandnetel (Urrica díoica) een zeer
goede indicator van een hoog fosforgehalte van de bosbodem. Grote Brandnetel
reageert in de eerste plaats op fosfor, maar niet of naurvelijks op een bemesting met
stikstof (Pi-eott, 1971). Hermy (1985) kon aanionen dat Grote Brandnetel meer voor-
komt in populierenbossen dan in andere bossen. De dominantie van Grote brandnetel
in vele populierenbossen is dus in de eerste plaats.te rvijten aan hoge fosforconcen-
traties van de bodem. Meestal kan een verband gelegd worden tussen de fosforconcen-
traties in de bodem en de ouderdom van het bos: bossen die slechts enkele decennia
geleden op bemeste landbouu'gronden u,erden aangelegd, zijn rijker aan fosfor dan
bossen die reeds langer bestaan. Bij der-eelijke recente bebossingen rverd vaak gebruik
gemaaLt van populieren, zodat een associaÍie van populier met Grote brandnetel niet
hoeft te verbazen. Er werden qeen aan\\iijzingen gevonden dat de sàmenstelling van
populierenstrooisel een.rol speelt in de vestiging van brandnetelruigte. Het
fosforgehalte van populierenbladeren is vergelijkbaar met de concentratie in de
bladeren van Es (Fraxinus excelsior) enHazelaar (Corllus atellana) (De Keermaeker
& Muys, 1994). Soms rvordt als gevolg van fosforaanrijking een goed ontwikkelde
bos'r'egetatie verdrongen door Grote brandnetel. Factoren die een dergelijke aanrijking
met fosfor kunnen veroorzaken, zijn oversÍromingen door verontreinigde beken, het
inu,aaien of inspoelen van meststoffen en een mineralisatie van organisch nrateriaal
door verdroging. Op termijn kan ook een aanrijking van grondu,ater met fosfor een
ernstige bedreiging vomlen voor bosecos)'stemen met een hoge natuuru,aarde. Vele
landbourvgronden zijn immers reeds verzadigd nret fosfor; een uitspoeling naar het
grondu'ater is dan niet veraf meer.

Verdroging

Verdroging veroorzaakÍ een versnelde bodemverarming omdat de bufferende rverking
van het grondu,ater vermindert. Daardoor nemen indicatoren \ran verzuring toe.
Freatofl'ten (grondrvaterafhankelijke plantesoorten) zijn de eersten die achteruitgaan
bij verdroging. Op venige bodems heeft r,erdroging bovendien een mineralisatie van het
organisch materiaal tot gevolg, u,aardoor de beschikbaarheid van fosfor en stikstof
vergroot. Hierdoor kunnen stikstof- en fosforminnende ruigtekruiden toenemen.

Bodenn,erdíchting

Sterke betreding door recreatie of door onaangepaste exploitatie kunnen leiden tot
bodemverdichting. Als bodemverdichting op een grotere schaal voorkomt, vormt het
een ernstige bedreiging \toor het bosecosysteem. Sommige boomsooíen zijn immers
niet in staat sterk -secompacteerde bodems te dooru,ortelen, u'aardoor hun vitaliteit
vermindert en de verjonging niet aanslaat. Een verdichting wordt vaak aangeduid door
planlen die bekend staan als tredsoorten. Diku'ijls zijn dit indicaroren van een
udsselende \\'aterstand.
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In het Zoniënu,oud u'ijzen Pitrus (Juncus c.ffitsus),lJle zegge (Carex rentota).
Waterpeper (Polygonum ltl,dropiper) en Klein springzaad (Intpatiers parviflora) op
een compactie van de leen:bodem. Deze soorlen zijn indicatoren van een u,isselende
\\'aterstand. Ze tonen aan dat de compactie een stagnatie van regen\\,aler veroorzaakt
(Zu,aenepoel, 1989).

Stru c Í u ut't e r a n d e r i n g

Het belang r;an bosrandsituaties voor de biologisch diversiteit mag niet onderschat
worden (Van Den Berghe. 1994, Tack et al. 1993). Het aantal organismen dat kan
voorkomen langs bosranden, overtreft het aantal soorten van bossen zelf. Sommige
soorten zijn zelfs strikt gebonden aan bosranden. Zo geeft de vlinderfauna een zeet
goede aanduiding van de ku,aliteit van de overgangen van bossen naar het omringende
landschap. Vele soorten van lichtrijke bossen en bosrandmilieus zijn sterk bedreigd. De
oorzaken daan'an zijn bijzonder divers. Eerder rverd er al op gervezen dat gren5rnilieus
fussen bossen en landbouu'gebieden meer verontreinigen vangen dan het centrum van
bossen. Daarnaast zijn op een grote schaal houtkanten verrvijderd, sinds deze hun
economische betekenis verloren hebben" Hierdoor is een enorïne lengte aan bosranden
uit het landschap verdwenen is. Tenslotte moet ook vermeld u,orden dat drastische
veranderingen in het bosbeheer geleid hebben tot opmerkelijke verschuivingen in de

fauna en flora van onze bossen. Soorlen die afhankelijk zijn van oude bomen, zoals
Zwarte specht (Dryocopus martius), Houtsnip (Scolopai rusticola), Boomklever
(Sítta europaea), Appelvink (CoccotlrausÍes coccothrausíes), Bosuil (§lrix aluco),
Kleine bonte specht (Dendrocopos minor) en Fluiter (Phylloscopus sibilatrix), zijn
toegenomen (Gabriëls et al., 1994). Door de ver§chuiving naar meer gesloten en
opgaande bossen zijn echter zoomplanten en sommige dagvlindersoorten, sterk
achteruit gegaan Àjn.Deze verschuivingen zijn het gevolg van de veroudering van onze
bossen en de omvorming van hak- en middelhout naar hooghout.

Versnipperíng

Bossen zijn het habitat bij uitstek waar de n€satieve effecten van versnippering zijn
aangetoond. Bij vele dieren en planten neemt het aantal soorten en hun abundantie af
naaÍnate bossen kleiner en sterker van elkaar geïsoleerd zijn. In bossen spelen twee
vornen van versnippering een rol. In de eerste plaats is er de huidige versnippering,
gekoppeld aan de verkleining van de oppervlakte \/an de individuele habitats en het
moeilijker bereikbaar en,an worden. Daarnaast werkt de ruimtelijke versnippering die
in het verleden aanrvezig \r,as, nog steeds door, ook indien ze vandaag niet meer be-
staat. Door deze 'historische' versnippering is de kwaliteit van het boshabitat ongelijk,
waardoor populaties van sooíen die aan het milieu van het oude bos gebonden zijn,
geïsoleerd zrjn. 9p vruchtbare bodems duidt den tapijt van Bosanemoon (Anemona
nentorosa) en de aanu,ezigheid van sooíen als Eenbes (Paris quaà'ífulia), Heelkruid
(Sanicula europaea) of V/itte klaverzuring(Oxalis acetosella) vriju,el steeds op een
I'angdurige bebossing (Hermy, 1985; Tack et al., 1993).

Voor sooíen die zich moeiíijk verbreiden en die aan het specifieke bosnrilieu gebonden
zijn, kan de reductie van de oppen,lakte en de isolatie op termijn tot problemen leiden
(zie ook bijlage 2). Voor planten is vastgesteld dat kleine bossen nrinder soorten
bevatten dan grote bossen. Dit geldt in de eerste plaats voor de echte bosptanten en
minder voor de houtige planten en lianen. In èen oud bos groeien daarenboven meer
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eclrte bosplanten dan in een jong bos van dezelfde oppert,lakte. Het verkleinen of
verdu,ijnen van oude bossen heeft daardoor een erg grote impact op de biodiversiteit.
De aanplant van nieuu'e bossen draagt op korre termijn dan ook mar u,eini*e bij aan het

herstel van de bosplantenÍlora.

Het ruimtegebruik heeft voornamelijk invloed op de grootte t'an de bossen, op hun
ligging en op de onderlinge afstand. Omdat een bos, meer nog dan andere ecosystemen,

een eigen 'micro-klimaat' heeft, zal een minimale omvang van enkele lO-tallen ha nodig
zijn om een kern van 'echt bos' te kunnen bevatten. Daar is de randwerking, die zowel
te maken heeft met klimatologische omstandigheden en milieuku,aliteiten als met
biotische interacties, sterk gereduceerd. Heel wat grotere diersoorten hebben
daarenborren grote bossen nodig om er autonome kernpopulaties te kunnen
ont'wikkelen. In Vlaanderen zijn de meesÍe bossen hien,oor te.klein. De aaneengesloten

beboste oppen'lakte kan op zich wel groot zijn, maar de ku,aliteit van het bos, de

structuur voornamelijk, is niet overal even goed, zodat het bos wat dat betreft te
heterogeen is. Van'r,erschillende bossooíen is bekend dat ze in die omstandigheden
functioneren in metapopulaties. Dit is een verzameling deelpopulaties die elk op zich
te klein zijn om langdurig in een klein -al dan niet suboptimaal- habitat te kunnen
overleven, maar die door verbreidende individuen en herkolonisatie van lege habitats,. in
een groot gebied toch een blijvende populatie in d1'namisch evenrvicht kunnen in stand
houden. Voonvaarden zijn dan rvel dat de habitats onderling bereikbaar zijn (geen te
grote afstand en geringe u,eerstand van het tussenliggende gebied) en dat het aantal
groot genoeg is opdat de.kans op toevallig gelijhijdig uitsten en zeer gering zou zijn.

3.3.7 Eeken en rívièren

De toesÍand, veranderingen en oorzaken

De sterke industrialisatie en urbanisatie van Vlaanderen heeft en oor gezorgd dat de
meeste beken en rivieren niet alleen sterk verontreinigd u'erden, maar ook vaak
structureel aangepast u,erden aan de noden van de mens. Het gaat hier dan vooral om
het rechttrekken, het verbreden en het kanaliseren van rvaterlopen, samen met het
aanbrengen van oeven,erstevieing, dijkverhoging en het plaatsen \/an sfu\'en. Hierdoor
hebben nog rveinig beken en rivieren een'natuurlijk karakter behouden.

Om de toestand van beken en rivieren te bepalen rÀ'erden, in opdracht van de Vlaamse
Gemeenschap, door de onderzoeksgroep Natuurbeheer, departement biologie, van de
UIA tussen 1989 en 1994 kaarten opgesteld van de ecologische kwaliteit van alle
rivierbekkens in Vlaanderen. De bepaling van de ecologische kwaliteit was gebaseerd
op structuurkenmerken, waterku'aliteit en levensgemeenschappen van de waterlopen.
Hierdoor konden deelbekkens en rivieren onderscheiden u,orden met een hoge
ècologische ku,aliteit. Met hoge ecologische ku,aliteit rvordt die krvaliteit aangegeven
die'inherent is aan een gege\:en ecosysteem waan'an is aangetoond dat het niet in
noemens\\,aardige mate door menselijke activiteiten is beïnvloed. De hoogste
ecologische ku'aliteit is de 'ideale' toestand, d.tu.z. zonder menselijke beïnvloeding,
maar deze komt in het sterk -seïndustrialiseerde en geurbaniseerde Vlaanderen vrijwel
niet voor.
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De meeste beken en rivieren in Vlaanderen hebben een lage tot zeer lage ecologische
rryaarde: de rvaÍerkrvaliteit is in 61% \'an de \\,aterlopen slecht tot zeer slecht en 67Yo

van de beken'vertonen een uniform profiel.

Uitzonderingen hierop zljn een aantal deelbekJiens van het }r{aas- en Netebekken. Ze
behoren alle tot de Kempense zandstreek en bevatten u,aardevolle laaglandbeken en

-rivieren met een goede u,aterkwaliteit en verscheidene zeldzame vispopulaties. De
zones van de Bosbeek, de Abeek, het }r4erckske en de bovenloopstelsels van Kleine en

Grote Nete hebben, in vergehjking met andere deelbekkens, tot ver stroomafivaarts een

goede waterkwaliteit. In het Demerbeklien heeft de Zvtarte Beek eveneens een hoge
natuurwaarde. In het. stroomop\r,aartse deel rvordt een zeer goede \\'aterkwaliteit
gecornbineerd met een meanderend verlodp en zeldzame vissoorten.

Naast de laaglandbeken in de Kempen venonen vooral een aantal zuivere; meanderende

bronbeken in het zuidelijk deel van Vlaanderen en in de Voerstreek een hoge
natuuru,aarde. Naast de Voer en de Gulp zijn vooral de bronbeken in het Hallerbos en

de bronbeken van Bovenschelde en Zwalm belangrijke veÍegenwoordigers van hun
type. De meeste bronbeken u,orden echter stroomafiuaarts vrij snel verontreinigd.

Bij de rivieren zijn het vooral de Bentinne en de Dijle die nog een hoge.actuele u'aarde
hebben. De structuurwaarde van de Dijle en zijn zijrivier de Laan is bijzonder hoog.
Vooral voor de Dijle is de relatie met de vallei nog zeer u,aardevol. Er zijn talrijke
bronniveaus aanwezig en het oevenval-komgrondsl,steem i§ nog over een grote lengÍe
intact. Dit wordt nog versterkt door de aanwezigheid van grote, ecologisch waardevolle
naruurgebieden.

In het Denderbekken zijn een groot aantal, potentieel waardevolte. waterlopen
aanu,ezig. Ze veÍonen een wij natuurlijk verloop, maar de waterkwaliteit laat echter te
\,\,ensen over. Ook in de deelbekkens van de Motte (Demerbekken) en de Markebeek
(Boven-scheldebekken) is het aantal beken met een hoge ecologische waarde beperkt
maar zijn er potentieel waardevolle waterlopen aanwezig.

3.3.8 Kreken

De íoesíand, veronderingen en oorzoken

Door hun soms geringe omvan-s, hun ligging in een overu,egènd landbouu,gebied en het
feit dat ze diku'ijls deel uitmaken van een lokaal afrvateringssysteem, behoren de
kreken tot de u'atersystemen die het meest gevoelig zijn voor milieuveranderingen
binnen het gewest. Rechtstreekse biotoopvemietiging treedt nog op onder de vorm van
inploegen van oevers en oprnrllen van smalle §eken. Verstoring door recreatie vormt
een rechtstreekse bedreiging voor \/erschillende grotere kreken. Toenemende
u'atersport doet specifieke broedvogels sÍerk afnemen. Voorbeelden hien an zijn
Bruine Kiekendief en soorÍen die drijvende neslen bouu,en.

In de kreekgebieden is vermestin*q n:eestal een gevolg van direct contact met te hoge
nitraat- en fosfaatconcentraties. Het feit dat ze ingebed lig-een in landbourvgebied is
daar niet vreemd aan (diffuse verontreiniging). Ook afvoer van landbouu'u'ater
doorheen de kreken doet de kri'aliteit enorm dalen. \\'egens de kleine
bevolkingsdichtheid in deze -eebieden 

(noorden Oost-Vlaanderen) \,ormt deze streek
bovendien geen prioriteitengebied voor afi'alu,aterzuivering en komt het huishoudelijk
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afi,alu,aler voorlopig ook nog in de kreken terecht. Een groot deel van de eerder
bovenstrooms gelegen kreken zijn daarenboven in het kader van recente
ruilverkavelingen benedenstrooms komen te liggen, u'aardoor riolering en afualu'atering
gemakkelifker doorheen de kreken gestuurd u'orden (Decleer, mond. med.).

Vermesting is ook vaak een gevolg van verdrogin-e. in permanent natte omstandigheden
u'ordt organisch bodernmateriaal naurvelijks afgebroken. Bij daling van de
grondrvatertafel u,ordt de bovenste bodemlaag echter beter doorlucht en sneller
opge\\,armd. De aÍbraak van organisch bodemn:ateriaal rvordt hierdoor versneld.
Vooral in bodems met een hoog organisch stofgehalte (b.v. r,eeD) kunnen hierdoor veel
voedingsstoffen vrijkomen. Te hoge fosfaatgehaltes in de bodem zouden tot belangrijke
veranderingen in de vegatie kunnen leiden. Vitaliteitsvermindering en afsten'en van
Riet is hien an een voorbeeld (Decleer, mond. meded.). De afname van het Riet zal in
eerste instantie merkbaar zijn aan de toename van pollenvorming. Deze pollen zijn een
uitstekend milieu voor muskusratten die, u'anneer ze hun intrede doen, de rietafname
extra rrersnellen. Meer algemene soorten zoals Grote brandnetel kunnen dan'hun
intrede doen. Typische rietvogels verdu'ijnen.

Verzilting tenslotte is een proce§ dat zich in enkele kreken doorzet. De voornaamste
oorzaak ligt in het bestaan van grote resen,es van chloriden in de diepliggende mariene
sedimenten en in de gecombineerde actie van moleculaire diffusie en de beweging van
het grondrvater (Blomme -Pede, 1982). De ku,el van het zout water gaat in de eerste
plaats in de richting van de drainagekanalen (o.a. de kreken). De verzilting komt hier
dus het eerst en het sterkst tot uiting. Plaatselijk (bijvoorbeeld $sseneedse Kreek)
komt het zout water aan de. oppen,lakte, ruaarbij licht zoutminnende planten als
Zeebies en Zeel«aal in de vegetatie gaan overheersen.

3.3.9 htaÍuur in stedelijke en verstedelijkte gebieden

De Íoestand, veranderirtgen en oorzaken

Hèt onderzoek naar de betekenis van stedelijke gebieden in Vlaanderen voor de
biodiversiteit is nog maar pas begonnen. Eerste resultaten geven echter aan wat uit het
buitenland bekend is: stedelijke centra kunnen, in vergelijking met het Iandelijk gebied,
een grote soorteffijkdom herbergen. Een anall,se van de flora van heÍ Gentse stedelijke
gebied (naar een ongepubliceerde inventaris van Hel,neman & Van Landul,t) (figuur
3.26) bevestigt dit.
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Figuur 3.26: Soortenriikdont van de flora in de stad GenÍ en onrgeving (naar l/an
Landuyt & Hernt1,, I 995).
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Uit deze gegevens bleek bo'i,endien dat in de stadsrand en de stadskern een groter
aantal bedreigde (figuur 3.27) en zeldÀme (figuur 3.28) plantensoorten gevonden
worden dan in het landelijk gebied in de omgeving (Natuurresenaat Bourgoyen-
Ossemeersen). Veel van deze bedreigde of zeldzame plantensoorten zijn
pioniersplanten zoals Riempjes en Draadklavbr die vroeger op akkers groeiden, maar
daar nu door de intensieve landbouwtechnieken sterk achteruitgegaan zijn. Een andere
groep van bedreigde plantensoorten die het in de oude steden goed doen zijn de
muurplanten zoals Schubvaren, Blaasvaren en Muurbloem. Op droge en schrale
bodems waar wat kalkpuin in 'r,erwerkt zit kunnen soorten zoals Bijenorchis en
Bevertjes onventacht opduiken (Van Landuyt & Hermy,1994).
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Figuur 3.27: Bedreigde plantensoorlen in GenÍ (Rode lijst categorieën naar Cosl,ns el
al., I99l (naar ltan Landq:t & Herntl', 1995).
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Figuur 3.28: l/erdeling van de planÍensoorten volgens de logaritntísche
zeldzaantlteidsklasse; l: uiterst zeldzoam rot l0 : algemeen (zeldzaamheidsklassen
naar COSL'I,IS et at., 1994) (taar Van Landqt & Hernty, 1995).
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Als we een anal),se mal<en van de samenstelling van de flora van stedelijke milieus, valt
onmiddelijk liet enorme aandeel aan pioniersooíen op. \/ooral de -eroep tl,pisch voor
door de mens gestoorde plaatsen, is in hoge mate vertegenu'oordigd. Volgens de
algemene indeling in ecologische groepen (Cosyns et al., 1994) zijn dit vooral soorten
van akkers op voedselrijke en kalkhoudende bodem en sooíen van regelmatig betreden
plaatsen op voedselrijke grond. Verder komen ook de soorten van plaatsen met sterk
u,isselende u'aterstand of milieu-omstandigheden, de soorten van muren en rotsen, de
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sooíen van droge, nratig voedselamle tot voedselrijke graslanderr en de soorten \ran .

jonge aanplanten en struu'elen op matig voedselrijke gronden sterk tot uiting. Weinig
voorkornend zijn alle soorten van biotopen die een lange ontwikkelingstijd nodig
hebben om tot stand te konren. Planten die kunnen overleven in een snel veranderend
milieu doen het goed. Ir4eestal zijn dit planten die in korte tijd kunnen opgroeien en
grote hoeveelheden zaad produceren ofplanten die zich over grote afstanden kunnen
verbreiden. Dit u,il echter niet zeggen dat het steeds banale en overal voorkomende
vegetaties betreft, pioniersvegetaties op schrale kalkrijke grond komen in Vlaanderen
bijvoorbeeld niet algemeen voor. Vegetalies die wel een lange ontwikkelingstijd
vereisen zijn de muun,egetaties (fguur 3.29,3.30,3.31,3.32 en tabel 3.9 en 3.10).

Tabel 3.9: Socio-ecol'ogische g'oepe,l'r,olgens Stieperaere & Franssen (1982)

Socio-ecologische groepen

I
la
rb
Ic
Id
le
grond
rf
Ig

pioniers van sterk antropogeen gestoorde plaatsen : akkers, wegranden en droge ruigÍen
'akkers op voedselrijke kalkhoudende maar niet kalkijke grond
akkers op kalkrijke grond
akkers op relatief voedselarme, kalkarme grond
regelmatig betreden plaatsen op voedselrijke grond (tredplanten)
ruigten op betreden, voedselrijke, niet humeuze, kalkhoudende maar niet kalkrijke, droge

ruigten op u,einig betreden, kalkrijke, niet humeuze, droge grond
ruigten op u,einig betreden, voedselrijke. humeuze, matig droge grond

2 pioniers van meer natuurlijke gestoorde plaatsen, op open, vochtige lot natte, humusarme

-srond2a relatief voedselrijke plaatsen met u'isselende u,aterstand of anderszins sterk fluctuerende

2b open, voedsel- (speciaal stikstof-)rijke nane bodem
2c open, matig voedselrijke tot voedselarme, vochtige grond

3 planten van sterk tot matig zoute milieus : zeeduinen, zoute wateren, schorren en
contactsituaties tussen zout en zoet milieu
.3a stranden, zeeduinen en zandige vloedme*en
3b zoute Íot sterk brakkeu,ateren, slihken en lage schonen
3c hoge schorren en contactsituaties tussen zout en zoel milieu

4 planten van zoeÍe tot zu'ali brakke \\,aters en oevers
4a zoete tot matig brakke, (matig) voedselrijke u,ateren (overwegend obligate waterplanten)
4b mete, r,oedselarme wareren en de periodiek droogvallende oevers daarvan
k verlandinesvegetaties'in zoete, voedselrijke, stromende of periodiek droogvallende wateren ;
niet veenvormend
4 aanspoelíngsgordels, nane ruigten en rivierbegeleidende wilgesruweten van voedselrijk
milieu

5 planten van (licht) bemeste graslanden op matig voedselrijke tot voedselrijke, vochtige tot
natte grond
5a matig bemeste 

-eraslanden op (marig) vochtige grond
5b mati-s, bemeste graslanden op nane grond

6 planten van (zeer).dróge graslanden, muren en rotsen
6a muren en rotsen
6b graslanden op droge; voedselarme tot matig voedselrijke, niet tot matig kalkhoudende,
neutrale.tot zwak basische 

-erond&, 'graslanden 
op droge, r,oedselarme, kalkrijke of zinkhoudende, neutrale tot basische grond

6d graslanden op zeer droge, voedselarme, kalkrijke grond, xerotherm
6e graslanden op droge, voedselarme, kalkarme, zure grond
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7

7a

7b
7c
7d
grond
'7f

_srond

planten van heiden, venen, schraallanden en kalkmoerassen
matig voedselarme, kalkarm e, zure laagveenmoerassen
voedselarm e. kalkijke, basische laagveenm oerassen
onbemeste graslanden op vochtige tot nane voedselarme, zwak zure grond ,

hoogvenen. naíe heiden en onbemeste graslanden op natte,. zeer voedselarme, zure, humeuze

onbemeste, heischrale graslanden op matig vochtige tot droge, voedselarme, zure, humeuze

8 planten van kaalslager; ZoD€n, en stnru'elen
8a kaalslagen op matig vochtige lot droge, matig voedselrijke tot voedselrijke grond
8b jonge aanplanten en zoomen op voedsel- (r,ooral stikstof-) rijke, neutrale, humeuze, matig
vochtige grond
8c' zomen op kalkhoudende, Iemige, matig vochtige tot droge grond
8d stn:welen op matig vochtige tot droge, voedselarne tot matig voedselrijke grond

9
9a

9b
9c
9d

bosplanten
bossen op relatief voedselrijke, vochtige tot naÍe,srond en van brongebieden
bossen op voedselarme lot matig voedselrijke, neufi"le tot kalkhoudende grond
alluviale bossen, op min of meertl,dromorfe grond
bossen op gerijpte, zu,ak zure Íot kalkrijke, relatiefdroge grond

Figuur 3.29: l/erdeling van de planíensoorÍen in de GenÍse sÍadskern volgens
ecologisclte g'oepen (naar Van Landuyr & Hernty, 1995).
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Figuur 3.30: l/erdeling van de planÍensoorlen van de GenÍse sÍadsrand volgens
ecologische g'oepen (naar l/an Landul,t & llernt1,. 1995).
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Fig. 3.31: Verdeling van de plantensoorÍen it? een ruraal gebíed (AraÍuurreservaet
Bourgoyen-Ossenteersen) aanpalend aan GenÍ in.ecologisclte groepen fitaar Van
Landuyt & Herm1,, 1995).
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IV.2 Gevoleen voór natuur

Fig. 3.32: llerdeling ran de flora ran l4aanderen (CO$I\'^S er al., 1991) t,olgens
ecologische groepen (naar l/an Landuyl & Hermy,
I e9s).
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Tabel 3.I0: Karakterisríeke soorÍen van urbane ntilieus (naar l/an Landryt & Hermy,
r 99s).

Kensoorten Urbaan district (Denters 1994) :

Tengere vetmuur, Vijg, Vlinderstruik, div. muurplanten (Muurleeuwebekje, Klein
glaskruid, div. r,arens, Liefdegrassen, div. Amarant soorten, Poll,carpon tetraphl,llum

Eigen rvaarnemin-een (soonen met preferentie stad Gent t.o.v. omgeving) :

Gewone esdoorn, Hemelboom, Muurvaren, Steenbreekvaren, Stinkende ballote,
Zwenkdravik, Vlinderstruik, Schubvaren, Gele helmbloem, Muurleeuu,ebek, Blaasvaren,
Slangekruid, Lièfiegras, Vrjg, Steenkruidkers, Virginische kruidkers, Akkerhonin-eklaver,
Witte honingklaver, Muursla, Wourv; Wilde reseda, .Tengere \retmuur, Kandelaartje,
Muurpeper, Hongaarse raket Vreemde ereprijs, Langbaardgras sp., Polycarpon
tetraohvllum- Amarant soorten

Het aandeel aan streekr.reemde plantensoorten is het hoogst in de sudsrand en neemt
af in de stadskern en in landelijke gebieden Het voorkomen van uitheemse soorten
vinden u,e niet enkel bij planten maar ook bij ongewervelden, bij vogels en bij
zoogdieren. Zo komen in het Brussels gewest maar liéfst 7 soorten eendachtigen (o.a.
Canadese gans, Nijlgans, Ir,Íandarijneend) en tu,ee soorten parkieteri (de
Halsbandparkiet en de Monniksparkiet) verwilderd voor (Fouarge & Jacob, 1993;
Jacob, 1985) (uit Van Landuyt & Hermy, in voorbereiding),

Op dit ogenblik zijn weinig stedelijke centra systematisch onderzocht rvat de toestand
van de natuur bepeft. It,Íaar uit het voorgaande is duidelijk dat het vermoeden groot is
dat het belangrijke plaatsen zijn in functie van het behoud van de biodiversiteit. De
veranderingen die er zich voordoen kunnen we rvaarschljnhjk als volgt omschrijven:

. Een toename van droogtebestendige kruiden (bv. sooíen van drbge duin-eraslanden)
vnl. in de stadskern door de talrijke aanrvezigheid van stenige milieus (stenen,
beton, asfalt). die regenwater sterk doen afvloeien.
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Gevolsen voor natuur IV.2

Een toename van de pioniersgemeenschappen en een afname van gemeenschappen

die een lange ontu'ikkelingstijd. nodig hadden. door algenrene afbraak- en

bouu,acÍiviteiten en restauraties.

Een toename \ran versnippering en verstoring als belangrijke bedreigingen.
Toenemende versnippering isoleert r,',aardevolle stadsbiotopen nog meer \ian
elkaar. rvaardoor in de kleinere relicten een aanzienlijke soortenverarming kan
optreden. Verstoring doet zich voor onder de vorm van geluidshinder,
nachwerli chtin-e, e.d.

3.4 Algemene besluiten

Aan de hand van de hien,oor beschreven trends in de algenrene sooíenverspreiding, de

soortensamenstelling van Ievensgenreenschappen en gebieden en de milieu- en

ruimtelijke karakteristieken van die gebieden, kumen u,e de gevolgen van dat milieu- en

ruimtegebruik samen\ratten. De uitspraken over effecten kunnen in principe op 4
niveaus gebeuren:

. Uitspraken over zeer al-qemene caÍegorieën uit de natuurbeschrijving in relatie tot
de totaliteit van milieuveranderingen.

. Uitspraken over algemene categorieën uit de natuurbeschrijving in relatie tot
specifi eke mili euveranderingen.

. Uitspraken over specifieke categorieën uit de natuurbeschrijving in relatie tot de

totaliteit van milieuveranderingen.

. Uitspraken over specifieke caÍegorieën uit de natuurbeschrijving in relatie tot
specifi eke milieuveranderingen.

Uitspraken over zeer.algenune'categorieën uit de'notuurbeschrijvittg fu relatie toÍ de
totaliteit van milieuveranderingen.

t07
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Uitspraken die hieronder vallen hebben betrekking op de algemene toestand van
natuurgebieden of de soortenrijkdom van *eebieden, zonder dat een verband gelegd
wordt met specifieke milieuparameters. In dit werk zijn zo ueinig mogelijk uitspraken
in deze zin gedaan. We hebben steeds getracht meer nauu'keurige relaties te leggen.
IrtÍen zou kunnen argumenteren dat bepaalde soortengroepen, zoals die in sommige
Rode lijsten opgenomen zijn, t,an een zeeÍ hoog taxonomisch niveau zijn en dus een
algemene categorie uit de natuurbescluijving vertegenwoordigen. Hoe meer deze
soorten dan nog in verschillende habitats leven en totaal'r,erschillende levenswijzen
hebben, hoe moeilijker het zal zijn preciese -laat staan algemeen geldende causale-
relaties te Ieggen tussen de gevonden toestand van de soortengroep en specifieke
milieu- enlof ruimtelijke veranderingen die hebben plaatsgevonden. De groep van de
zoogdieren verkeert in dit geval. We hebben gezien dat de oorzaken van de opgetreden
veranderingen zeer verscheiden zijn en voor elke soort anders kunnen liggen. Voor
verschillende soorten afzonderlijk kan dan al wel een ooÍ"Àak ge-eeven u'orden voor de
huidige verspreidin g en zeldzaamheid; er is geen hoofdoorzaak àan te duiden die
verklarend is voor de evolutie van de zoogdieren algemeen. Dit geldt ook voor (naar
levensu'rjze en habitatkeuze) meer homogene soortengroepen of voor soortengroepen
van een lager taxonomisch.niveau. We bespreken dit bij de desbetreflende categorie.
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Uitspraken over olgenrene caíegorieën uit de noÍuurbeschrijvirtg in relatie Íot
spec ifi e ke mi I i e uve ra n d eri n gen.

Deze tu'eede categorie overlapt met de vorige. Hier onderscheiden u,e de cor:rplexe
levensgemeenschappen en ecosystenren \\,aarvoor rve de gevolgen van bepaalde
milieuthema's hebben nagegaan. Het ecosl'steem is een algemene categorie; de
verschillende milieuthema's als r,èrdroging,'r,erzuring, versnippering, zijn specifiek. We
hebben gezien dat opnieuw (zoals in de vorige categorie) verschillende
milieuverstoringen hun effecten op de levensgemeenschappen en ecosysÍemen hebben.
Verschillende uitspraken zijn hier te doen. Ze'*,orden samengevat aan het einde van dit
hoofdstuk.

Uitspraken over speciJieke categorieën uií de naÍuurbeschrijving in relatie Íot de

íoíaliteit van nilie uveranderin gen.

Bij deze categorie u,orden de (ecologisch) meer homogene sooÍtengroepen
geran-eschikt. De soorten uit een groep leven alle in een vergelijkbaar habitat; zijn
primair afhankelijk van gelijke landschappelijke en milieuparameters; houden er een

zelfde levensu,ijze op na. In deze gevallen kunnen zeiruichtverschaffen in de effecten
die een milieuthemà heeft op een habitat of op een sooÍen die ongeveer eenzelfde
tniche' bezetten.

Uit de bespreking van enkele Rode lijsten met soorten die tot deze categorie behoren,

bleek opnieuw dat een eénduidige oorzaak voor de vastgestelde ontu,ikkeling niet te
geven is. De achteruitgang \/an amfibieën, dagvlinders, of loopkevers bijvoorbeeld, is
niet te lryijteD aan één duidelijke oorzaak. Voor deze groepen zou u'el het relatieve
belang van de verschillende milieuthema's achterhaald kunnen w'orden. Voontaarde is
dan rvel dat van de betreffende soorÍen de indicatieu,aarde voor de belangrijkste
milieuparameters gekend is. Tot nu toe is dit enkel voor de hogere planten het geval.
Voor de vaatplanten van het Vlaamse geu'est is daarom nagegaan welke
milieuveranderingen mogelijk de huidige toestand verklaren. Uit deze analysen blijkt
opnieurv dat alle milieuthema's bijdragen aan de veranderingen -meesal achteruitgang-
van de soortengÍoepen.

Uixpraken over specilieke caÍegorieën uit de naÍuurbeschrijvittg in relatie tot
spec ifi e k e ni I ie.uv e ran d erin g e n

Zeer specifieke indicatoren kunnen een licht \\'erpen op de gevolgen van een rryel

gedefinieerde milieuverandering. Voor het hier gestelde doel moeten ze meeÍ zijn dan
een graadmeter voor de milieukwaliteit alleen. Idealiter staan ze ook model voor een
ruimer deel van de natuur of hebben zE eeibelangrijke natuurbehoudsu,aarde.

In hoofdstuk 2 en 3 is regelmatig vermeld dat een soort of soortengroep indicator is
voor een bepaalde'milieufactor. Voor korstmossen zijn gedetailleerde en systematische
overzichlen en anall'sen beschikbaar. Verschillende vormen van luchtverontreiniging
blijken de verspreiding van korstmossen te bepalen
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Gevolgen voor natuur IV.2

We besluiten dat de ger,olgen \ran milieu- en ruinrtegebruik voor natuur als r,olgt
algemeen kunnen samengevat u,orden:

. Habitatvernietiging treedt in alle gebieden en ecosystenren op en treft haast alle
soortengroepen. Vooral ecosystemen met een beperkte verspreiding die geografisch
samenvallen nlet een zeer interrsief ruimte- en nrilieu-eebruik, u,orden hierdoor
bijzonder bedreigd. De kust en de kustduinen en de levensgemeenschappen in en
Iangs grote rivieren verkeren in dit geval.

. Reductie van de oppervlakte en versnippering \ran de resterende habitats is ook
algemeen. Voor ecosl'stemen met een lange ontu,ikkelingstijd en een groot aantal
gespecialiseerde, moeilijk verbreidende sooíen, stelt dit grote problemen.

. Verdroging, r,erzuring, vermesting, zijn processen die in de meeste milieus en
levensgenreenschappen problemen veroorzaken. AÍhankelijk van de gevoeligheid
voor \reranderingen in een van de milieuparameters die deel uitrnaken van de
verstoringskeÍen, Ieiden ze lol een afname van de biodiversiteit in een gebied.
Voedselarme, zu,ak gebufferde, natte of zeer droge gebieden; ondervinden de

meeste negatie\re effecten. In veel gevallen interageren en.r,ersterken verschillende
verstoringen elkaar. Als gevolg van de milieuverandering verdu'ijnen sooíen uit de

Ievensgenreenschappen op indirecte manier door de veranderingen in
concurrentieverhoudingen of door ziekten en parasitisme. Deze complexe
verstoringsketens komen in alle ecosystemen voor. In de watersystemen en bossen
zrjn ze erg uitgesproken.

. Ku'aliteitsverlies van habitats door allerhande verstoringen (geluid, r,isueel,
betreding e.d.) komt overal voor. Habitats zijn hierdoor minder gescliikt voor de
meeste, er thuis horende organismen. Relatief grote habitats zullen hierdoor toch
maar kleine populaties kunnen bevatten, waardoor ook in deze habitats de kans op
uitsten,en groot blijft.

? De specifieke milieuverstoringen hebben er algemeen toe geleid dat de geograÍische
variatie die kenmerkend u,as voor de natuur in Vlaanderen, grotendeels'r,erdu,enen
is. In de plaats daan,an is een uniformisering opgetreden: de sooíensamenstelling
van de verschillende streken lijkt steeds meer op elkaar.

4 | Evaluatie en kwaliteitsdoelstellingen

4.1 | Inleiding

r09

Het aangeven van ku'aliteitsdoelstellingen voor natuur is in Vlaanderen nog niet ver
gevorderd. Door de complexiteit van zou,el de natuur als de milieuproblemen, zullen
de kwaliteitsdoelstellingen en de criteria waar.rnee ze beschreven worden, gebaseerd
moeten zijn op zeer diverse parameters. Daarnaast kunnen doelstellingen voor
verschillende schaal' en integratieniveaus geformuteerd rvorden. We geven hierna 

'

aspecten die bij de formulering van de ku'aliteitsdoelstelliiigen aan de orde kunnen zijn.
Bij gebrek aan overeen-eékomen krvaliteitsdoelstellingen treden we nog niet in deuil.

Kwditeitsdoelstellingen kunnen hiërarchisch uitgeu,erkt u,orden. Daarbij rvorden de
doelstellingen en de noodzakelijke milieu- en ruimÍelijke randvooru,aarden steeds
nauu'keuriger en rvorden ze strikter gelocaliseerd. Dit gebeurt zou'el tussen de
beleidsniveaus als binnen elk niveau afzonderlijk.
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Doelstellingen zijn te formuleren t.a.\,. soorten, levensgemeenschappen of complexe
ecos)rstemen, maar ook t.a.v. oppen,lakten natuur. Onderling zijn àeze doelstellingen
uiteraard aÍhankelijk. Een doelsoort impliceert een bepaalde habitat (complex
ecos),steem). Daarnaast stelt ze eisen aan ruimÍe en milieu. Bij ruimte is de
oppervlakte habitat en de'landschappelijke configuratie \ran belang, evenals de
ruimtelijke heterogeníteit van het habitat en de structuur ervan. Bij milieu gaat het o.a.
om de $'ater-, nuriënten en mineralenbeschikbaarheid, de concentratie van toxische
stoffen en de aanu'ezigheid van verstorende activiteiten. Grote oppervlakten habitat
kururen zelfstandige kempopulaties dragen rvaardoor de algemene ruimtelijke opbouw
minder belangrijk wordt. Is de oppervlakte niet groot genoeg, dan zullen
metapopulaties moeten kunnen functioneren, wat betekent dat er eisen gesteld worden
aan aantal habitats, de onderlinge afstand ervan en aan de rveerstand van het
tussenliggend gebied.

Uit de doelstellingen van het huidige beleid kunnen ook norrnen afgeleid worden. Zo
biedt b.v. voor een "Vo-qelrichtlijngebied" t.b.v. weidevogels de oppervlakte niet
geëgaliseerd grasland een norÍn; voor "ecologiseh waardevol agrarisch gebied" of
'\,alleigebied" op het geu,estplan, zullen densiteit aan houtkanten of niet gedraineerde
hooilanden nornen opleveren.

De doelsoorten kunnen verschillend van aard zijn: soorten belangrijk voor het
natuurbehoud; functionele soorten t.a.v. de totale biodiversiteit; soorten in relatie tot
een specifieke milieuproblematiek. Voor het natuurbehoud zal in de eerste plaats het
criterium zeldzaamheid gelden. Regionale Rode lijsten bieden hierover informatie;
situering in een internationale context geeft het n:ogelijk belang \roor een groter gebied
aan. Functionele soorten t.a.v. de biodiversiteit spelen een cruciale rol in de betreffende
ecosystemen. De hy'pothese is dat milieu en ruimte voor de totale levensgemeenschap
in orde zijn als ze dat zijn voor de doelsoort. Probleem ís uiteraard de definiëring van
deze functionele sooÍen. Topcarnivoren en grote herbivoren behoren er u,aarschijnlijk
toe. Maar ook sóorten met een nauwe binding aan een bepaald (micro)habitat zoals
dood hout in bossenof oeverstructuren in u,aterlopen, zijn bruikbaar..Met de toestand
van een doelsoort betreffende een specifiek milieuprobleem tenslotte, u,ordt het succes
van de beleidsmaatregelen t.a.v. de achterliggende problematiek duidelijk.

Als doelsooÍen voor het natuurbehoud komen de wettelijk beschermde sooÍen zeker
in aanmerking. Daarnaast moet een selectie gemaakt u,orden uit de zeldzame en
bedreigde sooÍen en de soorten waarvoor het gewest een bijzondere intemationale
betekenis heeft. Bij dit laatste kan gedacht rvorden aan soorten u,aarvan het
z\ryaartepunt van het ueaal in het gewest valt of die hier tijdens een bepaalde periode
van hun leven (b.v. tijdens de trek) in grote aantallen aanwezig zijn. Tenslotte zijn er
de soorten die specifiek zijn voor kenmerkende habitats en gebieden. Een directe relatie
met krvaliteitsdoelstellingen die voor ecos)'stemen geformuleerd rvorden, ligt voor de
hand. Om ecologisch relevant te zijn, is steeds een differentiatie naar geografische
gèbieden of afzonderlijke ecosl'steem§'pen noodzakelijk. Zo kunnen er apaÍe norrnen
onnxik],reld rvorden voor eenheden als bv. de duinen, de polders, Iaagveenmoerassen,
maar ook het landelijk gebied buiten de natuurgebieden. Dit laatste veronderstelt dat er
in navol-qing van een basismilieukwaliteit ook een basisnatuurku,aliteit ontrvikkeld
u,ordt.
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Een krvaliteitsdoelstelling die enkel een le behalen oppervlakte riatuur voorop stelt
(b.r,. I50 000 ha Vlaams Ecologisch Netrverk. af te bakenen binnen een periode van 5
jaar -voorontwerp van Decreet betreffende het Natuurbehoud en het Natuurlijk
Milieu) zegt meer iets over de relatie van natuurbehoud t.o.v. andere ruimtegebruikers,
dan over eigenlijk te realiseren natuur§,pen. Dit omdat er meestal geen analyse aan
vooraf ging die aantoonde dat die oppervlakte ook het meest aangewezen is voor het
behoud van de biodiversiteit in een bepaald gebied. Afhankelijk trouu,ens'r,an de

oppervlakt e, zal maar een bepaalde mate van biodiversiteit duurzaam behouden
kunnen blijven. Het is daardoor juister pas een oppervlakte te preciseren nadat de

seÍectie gemaakt is van de doeltypen natuur en van de soorten. Daaruit kan immers
afgeleid rvorden welke oppervlakte habitat daanoor nodig is (Kalkhoven et al., 1995,

le96).

Een habitat heeft -zoals gezegd- bepaalde milieukenmerken nodig. Deze kunnen
eveneens in kwaliteitsdoelstellingen verwoord worden. Zo zijn er de streef-, richt- en
grenswaarden die betrekking hebben op éénduidige parameters en die gerelateerd
uiorden aan milieuprocessen als verzuring, \,ermesting, r,erdroging. Per
ecosysteemtype rvorden deze u'aarden vastgesteld. Vooral ten aanzien van de
macronutriënten is hierin vooruitgang geboekt. Zo kan b.v,, uitgaande van een
evenrvichtsituatie in een balansbenadering, de toelaatbare stikstoftoevoer voor
verschillende ecosystemen berekend u,orden (zie tabel 4.1). Uit de verhoudingen
tussen mineralisatie, stikstoÍbinding, opname, afi,oer, strooiselproductie, denitrificatie
en uitspoelin-e, bekomt men de mogelijke toevoer (Gorree et al., 1995). Belangrijk in
deze u,erkwijze is dat er rekening gehoudgn kan rvorden met verschillen in beheer en de
ermee gepaard gaande verschillen in afvoer. Aantal zuurequivalenten per jaar,
gemiddilàe voàrjaarsgrondu,aterstand, inundgtiefrekwentie e.d. zijn andere
voorbeelden die onderdeel van zo'n natuurgerichte normstellin g zijn. T.a.v. aquatische
ecos),stemen is de kennis hiervan veel verder gevorderd dan voor de terrestrische
systemen.
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Tabel 1.1; Oprintale stilcsroJbelasting voor enkele ecosr-síeemt>pen (kg htiha.it'), uiÍ
Gon'ee et al. I995
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Voor enliele organismegroepen worden vorderingen gemaakt i.v.m. rninimum arealen

leeÍgebied, minimale populatieomvang e.d. Hieruit zijn wistregels af te leiden die voor
een beleid houvast ge\/en. Door verschillende organismen te kombineren, of door de

meest veeleisende te nemen, kunnen voor ecosystemen oppervlaktenormen
voorgesteld u'orden. Hetzelfde geldt voor onderlinge afstanden en bereikbaarheid van
gelijkaardige biotopen. Met metapopulatiemodelien en simulaties werden zo voor
enl<ele s)'stemen richtlijnen afgeleid (Verboom, J., 1996).

Voor geluid en visuele verstoring zijn u'aarden bekend waarboven dieren negatief
beïnr'loed u,orden.

De structuur \ran het habitat is eveneens bepalend voor de kwaliteit ervan.
Doelstellingen moeten daarom ook t.a.v. structuurkenmerken geformuleerd u,orden. De
structuurkenmerken van een rvaterloop (vooral abiotisch van aard) en van een.bos
(r,ooral biotisch van aard), zijn gekende voorbeelden. Voor het ruimere landschap gaat

het om de opbourv ervan, de verdeling en de aard van de habitats en de
landschapselementen en dit in functie van bepaalde örganismen als amfibieën. r,ogels,

zoogdieren. Landschapsecologische processen die een cruciale rol spelen voor de

ecos)'stemen tenslotte, zoals erosie en sedimentatie, kwel e.d., kunnen alsdusdanig ook
onderu'erp van normering zijn. Hun ongestoord functioneren is noodzakelijk voor het
behoud van de tl,pische ecosysteemkenmerken en daardoor van de specifieke'soofien.

n2

46..60 8-22 0-9
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Een normstellingenbeleid t.b.r,. naruur zal nlet al de hiervoor aansehaalde aspecten
rekening moeten houden. Verschillen in detaillerings- of abstractiegraad zijn steeds te
onderscheiden (b.r'. totale oppervlakte natuurgebied t,o.Í. jaarlijkse zuurequivalenÍen
depositie ih een concreet heidegebied). De detailniveaus moeten terug te voeren zijn tot

*elobale normen die op hun beurt respecteren dat het detail, de toestand in een concreet
natuurgebied, het uiteindelijke doel is van het milieubeleid. Verschillende
beleidsniveaus moeten voor de geëigende detaillerin-e zorgen.

Een apart probleem dat u'e nog moeten aanhalen is dat vari de referentiesituatie. Voor
de algemene beoordeling van een waargenomen toestand, zorvel als voor het afleiden
van norrnen, rvordt dikwijls gebruik gemaakt van en gerefereert naar'modelsituaties'.
Het kan daarbij gaan om situaties uit het verleden (r,oor het milieuprobleem optrad) of
uit andere gebieden (u,aar het milieuprobleem zich niet voordoet). Tal van
onzekerheden .(kennis, r'ergelijkbaarheid e.d.) maken het aanduiden van
referentiesituaties of -gebieden tot een moeilijke zaak.Daarnaast is het onderwerp van
een maatschappelijke vraagstelling: door de keuze voor een bepaalde referentie geeft

men ook een'geu'icht' aan het huidige milieuprobleem.

Het meest ideale zou zijn wanneer er gecombineerde normen per systeemtype
opgesteld zouden u'orden. Zo bekomt men de meest integrale vonn van normstelling.
De norm is dan opgebouu,d. uit sleutelfactoren uit alle compartimenten van het
systeem. Streefir,aarden u,orden bepaald voor deze specifieke systeemkenmerken
(fusisch, chemisch, ruimtelijk-morfologisch, hydraulisch, soorten). Voor bossen en
waterlopen zijn projecten in uiwoering die tot dergelijke integrale normstelling moeten
Ieiden. Bij de bossen concentreert men zich nog op de atmosferische depositie in
relatie tot de verschillende compartimenten van het bosecosysteem en op de rijkdom
aan plantensoorten als indicatie voor de totale biodiversiteit van het bos. Bij de
waterlopen vertrekÍ men van een referentiekader van natuurlijke eigenschappen van de
verschillende waterloop§'pen in Vlaanderen.

4.2 | Aanzet tot integrale normstelling voor bossen

Kritische waarden

Ir3

Als gevolg van EU-verordening 3528186 u,erd in 1992 een monitoring van het
bosecosysteem op-sestart. Dit bosbodemmeetnet omvat verspreid over Vlaanderen 6
bossen, waar de hoeveelheid en de chemische samenstelling van neerslag en
bodemwater gevolgd worden. Gezocht rvordt naar een verband met andere kenmerken,
zoals de chemische samenstelling van bladeren en naalden, de groei en de vitaliteit van
de bomen en de vegetatie van de proefbossen. De waarnemingen van het
bosbodemmeetnet kunnen vergeleken worden met de kritische u'aarden die opgesteld
werden voor verTnestende en verzurende deposities in loof- en naaldhoutbossen (tabel
4.2). Bij deposities groter dan de kritische n'aarden kunnen schadelijke effecten
optreden. De kritische u'aarden hebben betrekking op het doon,alrvater. Doon,alwater
is neerslag die onder het bos de bodem bereikt. Het heeft een andere samenstelling dan
het neerslagu'ater van het open veld. De konen van bomen vangen door hun grote
depo sitie-oppen'lakte immers bij zonder veel verontreini gende d eeltj es.
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Tabel 4.2: ]ttormen toot'rcrzw'ende en termestende iryntissies ín bosecos),slemerl

Component Effecten Kritische u,aarden
Naaldhout Looflrout

Verzuringl

Stikstofaaru,jking'

o \\/onelschade

o Verstoring van de opname van

voedingselementen

. Pollutie van het grondu'ater met

aluninium
. Verstoring van de opnante van

voedingselementen

o Verhoogde gevoelisheid voor

vorst. schimmels en insecten

' Verschuivingen in de vegetatie

. Pollutie van het grondwater met

nitraten

I,1

1,4

17,5-70

2t-42

7-19,6

12,6-21

0.3

1l-2-19,6

23,8-40,6

1,4

l,l

50

lGitische u'aarden in keqt(hajaar)
tKritische rvaarden in kg Nr(hajaar)

Bron: De \/ries et al., 1995

Eenmaal op de bodem beland, ondergaat het doon alwater bijzonder snel een aantal
rvijzigingen als gevolg van nitrificatie, denitrificatie, bodemverwering en
uitrvisselingsprocessen tussen de plantennortels, de minerale bodemfractie en het
organisch maÍeriaal van de bodem. Vooral het bodemq'pe en de boomsoort sturen deze
processen. Zij bepalen in u'elke mate bosecos)'stemen gewapend zijn tegen
vermestende en verzurende deposities. Vooral de chemische samenstelling van het
bodemrvater, het resultaat van deze chemische processen, bepaalt de
voedingsmogelijkheden voor de planienwortels. De kritische waarden voor het
doon,alu'ater.werden dan ook afgeleid van criteria die betrekking hebben op het
bodemu,ater. De minima en maxirna van de kitische waarden weerspiegelen de
uiteenlopende gevoeligheid van verschillende bosg,pes. Zo zijn alluviale bossen veel
minder gevoelig voor verzuring dan bossen op bodems die niet door grondwater
gebufferd worden.

E,*aluatie van de poíentíeel verzurende deposities

De potentieel verzurende deposities bestaan uit de som van het aantal equivalenten
van NO3', NHo* en SOa2'in het doorvalwater. De bronnen van deze ionen zijn
respectievelijk de gassen NO,, NH3 en SO2. NO* en NH3 oxideren uiteindelijk tot
HNO3, daarbij voegen ze netto één proton aan het bosecosysteem toe. Elke molecule
SO2 stelt bij oxidatie Íot H2SO4 echter nvee protonen vrij zodatvoor elk SOo2--16n in
het doorvalu'ater tu,ee'zuurequivalenten aangerekend u,orden. Hierbij r',,ordt wel
verondersteld dat het gevormde NO3'en SOa2- i,olledig uitspoelen en niet door de
vegetatie of door de bomen u'ordt op-qenomen. Een dergelijke opnanre heeft immers
een ontzurend effect.

ll4
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Figuur 4.I : Potentieel wr=n'ende deposities in het doon,alv'atèr
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Door het Instituut voor H),giëne en Epidemiologie (IHE) werd op ba5is 1,an emissies
van potentieel verzurende stoffen, gemiddeld voor Vlaanderen een jaarlijkse
zuurimmissie van 5,126 keq per ha berekend: Als we deze berekende waarde
vergelijken met de immissiemetingen in het doorvalwater, dan blijkt dat in de
proefulakken \/an de Kenipen hogere jaarlijkse zuurimmissies gemeten worden, met als
hoogste \\,aarde bijna 7 keq per ha. De rvaarden van Tenruren (Zoniënu'oud) en van
het essenproefvlak in Gontrode blijven onder het Vlaamse gemiddelde, terwijl de

metingen in de andere proefvlakken deze u,aarde benaderen (figuur 4.1). Zowel de

meetwaarden van het bosbodemmeetnet als de berekende gemiddelde u,aarde voor
Vlaanderen liggen ver boven de kritisehe u,aarden uit tabel 4.2.

Eva I ua:Íie van de s tikstofdep os ities

In de proefvlakken van het bosbodemmeetnet worden jaarlijks anorganische
stikstofdeposities gemeten die uiteenlopen van 24kg per ha voor het essenbes in
Gontrode, tot meer dan 60 kg per ha in Ravels (figuur 4.2).Dítis ongeveer het dubbele
van wat in Fijnsparrenbestanden in het westen van Duitsland gemeten wordt. In
Nederlandse naaldhoulbossen u'orden vergelijkbare deposities gemeten. In alle
proefbossen liggen de stikstofdeposities boven de minin:a van de kritische waarden.
De situatie van de proefrlakken in de Kempen is het meest ernstig: de deposities zijn
er zeer hoog en de zandige bodems hebben eeri geringe buffercapaciteit. Iir Ravels kon
reeds een verband gelegd n,orden tussen de omvang van de stikstofdeposities enerzijds
en de zuurtegraad van de bodem en de vitaliteit van de bomen anderzijds.

Ir5
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IV.2 Gevolsen voor natuur

Figuur 1.2 : DeposiÍies van nitraal- en amntoniumstikstoíin hel doort;alv'ater
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B o s oppe rvl a kíe e n p I a níens o o ríen

Alle bosplantensoorten zijn gebaat bij een toename van de oppervlakte van het
boshabitat. Voor echte bosplanten en oud-bosplanten is behoud van oude bossen van
uitzonderlijk belang. Op basis van regressierelaties kan bij benadering \roor een aantal

bosgrootten de te verwachten rijkdom aan bosplanten aangege\ren worden.
Boscomplexen van 50 ha zouden -alleen op basis van hun oppervlakte- 70 soorten
bevatten. Bossen met een dergelijk minimumareaal zijn ook op langere termijn in staat
een voldoende grote sooÍendiversiteit Íe ondersteunen. Om voldoende rrariatie in
habitats te verkrijgen, moet ernaar gestreefd worden een groot aantal bpssen in
verschillende geogradische regio's aan te leggen ofte behouden, eerder dan een al dan
niet aaneengesloten bosareaal in één regio te concentreren.

4.3 | Aanzet tot integrale normstelling; n'aterlopentypologie

Voor het vastleggen van beleidskeuzen met betrekking tot ecologische
kwaliteitsdoelstellingen, is het belangrijk dat men beschikt over een referentiekeder
u'aarin de natuurlijke eigenschappen van een bepaalde waterloop u,orden beschreven.
Voor Vlaanderen is daarom een §'pologie van waterlopen opgesteld waarin de
natuurlijke fysisch-chemische en geomorfologische kenmerken beschreven zijn
(Schneiders & Wils, 1995).

De kenmerken u,aarop de tl,pologie steunt, moeten aan een aantal voorr.vaarden
voldoen:

. ze moeten stabiel zijn, het §'pe mag geen momentopname zijn en moet dus
onaÍhankehjk zijn van tijdgebonden factoren zoals b.v. de waterku,aliteit,

. ze moeten herkenbaar zijn, de naruurlijke verschillen moeÍen auïaet1t< tot uiting
komen,

lr6
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ze moeten verscheiden zijn zodat de t1'pologie voldoende gedetailleerd is onr
ecologische ku'aliteitsdoelstellingen te kunnen opstellen.

Voor het opstellen van ecologische kwaliteitsdoelstellingen is het belangrijk dat de

verschillen in fvsico-chemie en geomorfologie ook tot uiting komen in de
levensgemeenschappen die in deze rvalerlopen aanu,ezig zrjn.

De abiotische kenmerken die in deze §,pologie een belangrijke rol spelen zijn verval en

grootte (breedte en diepte). AIs chemische factor is het calciumgehalte bepalend. Dit
gehalte geeft een indicatie van de produktiviteit van het s)'steem. Op deze factor is
ook het onderscheid gebaseerd tussen de grote en kleine beken uit de zandstreek in het
noordoosten van Vlaanderen (uit de stroomgebieden van Nete, Maas, Schijn en Demer)
en de overige beken.

Uitgaande van de typologie en de beschrijvirlg van het speciÍieke referentiekader voor
elk type, kan de krvaliteit van elke waterloop geëvalueerd rvorden door de huidige
situatie te vergelijken met de referentiesituatie. Öp basis van de huidige structuur-
en/of waterkwaliteit, de aanrvezigheid van ku'etsbare of zeldzame soorten, de

zeldzaamheid van het t1'pe waterloop en rekening houdend met een aantal
beleidsopties, worden zones of deelbekhens geselecteerd die prioritair in aanmerking
konren voor bescherming en herstel. Daarna worden eÍ aande beken en rivieren binnen
de prioritaire zones verschillende kwaliteitsdoelstellingen toegekend. Een aantal
u,aterlopen krijgen de hoofdfunctie 'natuur' toebedeeld. Voor andere u'aterlopen
wordt natuur een belangrijke deelfunctie. Wanneer waterlopen verbindingen vorrnen
tussen andere waardevolle waterlopen, natuuru'aarden of gebieden, krijgen ze een
verbindingsfunctie.

5 | Programma van aanpak

Om de gevolgen van milieu- en ruimtegebruik duidelijk en op regelmatige tijdstippen in
beeld te krijgen en om de negatieve effecten enan op te heffen,zal een uitgebreid
actieprogramma nodig zijn. In het aangekondigde natuurbehoudsbeleid zijn hiervan al
belan-erijke elementen opgenomen (AMINAL, 1996). De hoofdpunten zijn de
volgende:

. Realiseren van een voldoende groot en op landschapsecologische gronden
uitgerverkt ecologisch netu,erk. Dit is een verantrryoordelijkheid voor elk
beleidsniveau dat bij de ruimtelijke functietoekenning betrokken is.'

o Verzekeren van afdoende beschermingsmaatregelen voor de natuurcomponent in de

verschillende gebiedscategorieën van het ecologisch nefu,erk.

o Bereiken van de optimale n:ilieuku'aliteiten in de verschillende gebieden van het
ecologisch netu'erk. Daan oor moeten strenge gebiedsgerichte norn:en gerespecteerd
u,orden door de sectoren \\'aan'an een inr4oed uitgaat op de natuurgebieden.

. Bereiken van de noodzakelijke structuur en milieudl,namiek voor de verschillende
habitats die deel uitmaken van het ecologisch nehverk. Dit is in de eersre plaats een
opdracht voor de beheerders van de terreinen.

o Realiseren van een basisnatuurku'aliteit -in analogie rnet de basisnrilieuku,aliteit-
voor de gebieden buiten het ecologisch nenverk

tt7
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Voor deze elementen uit hel natuurbeleid is een grotere inbreng \/an \\,etenschappelijke
kennis en beheerservaring nodig, dan tot nu toe gebeurde. De aanduidinq van de
gebieden en het invullen van het gebiedsgericht beleid steunen dan op
u,etenschappelijke inzichten die de maatschappelijke toets moeten ondergaan. Daar
gebeuren de uiteindelijke keuzen, uitgaande van het belang dat gehecht u,ordt aan de
verschillende functies en activiteiÍen, uitgaande van de realiseerbaarheid e.d.

Om zoveel mogelijk aspecten van de verandering in biodiversiteit te kunnen volgen,
moet een origineel monitoringsprogramma opgezet worden dat op verschillende
schaalniveaus rverkt. Deze niveaus passen ruimtelijk in elkaar in. Het s)'steem kan
uitgaan van een §'pologie \ran geografische eenheden, verkregen door classificatie op
basis van een zeer groot aantal landschaps- en grondgebruikskenmerken. Binnen elk

§pe wordt dan een evenredig aantal monitoringsvlakken uitgelegd (b.v. I km2)
u,aan,oor de parameters \\'aarvoor deze schaal geschikt is, regelmatig geku,antificeerd
rvorden (oppen,lakte- en lengtematen: grondgebruik; soortenlijsten e.d.). Zo'n
monitoringsvlak bevat daamaast talrijke kleinere opnameplaatsen (b.v. permanente
kwadraten in verschillende vegetatietypen). Tenslotte u,orden puntwaarnemingen
gedaan van milieufactoren (u,ater, depositie e,d.).

Behalve de gerichte monitoring in geselecteerde gebieden, kan een monitoring opgezet
u'orden van soorten en levensgemeenschappen of ecosl'stemen. Deze u'orden
geselecteerd.op basis van hun indicatieve u,aarde zoals die hien,oor omschreven u,erd.
Daan,oor moet het doel van de monitoring steeds duidelijk gespecifieerd u'orden. Er
kunnen immers enkel bruikbare resultaten verwacht worden als doel en middel (te
monitoren grootheid) met elkaar in overeenstemming zijn. Vooral t.a.v. specifieke
milieuveranderingen zullen daarnaast nog adequate hypothesen geformuleerd moeten
worden in verband met te verwachten effecten indien de milieuverandering blijft
voortduren. De resultaten van de monitoring kunnen daartegenover geëvalueerd
worden. Het is duidelijk dat hiervoor nog het nodige onderzoek zal moeten
plaatsvinden. Het Vlaams Impulsprogramme Natuurontwikkeling (VLINA) kan
hiertoe een aatlzet geven.
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Bijlage l: Bespreking van de 'databank natuur'

1. Verspreidingsatlassen

Er zijn een beperkt aantal verspreidingsatlassen beschikbaar.die gebiedsdekkende
informatie over planten- en diersoorten voor Vlaanderen bevatten. De gegevens
worden weliswaar verzameld als punt- of gebiedsgegevens, maar de opslag en an in de

databank gebeurt in rasten,orm. In Vlaanderen woiden meestal twee verschillende
rasters gebruikt : het IFBl-raster (Instituut voor de Floristiek van België en

Luxemburg) r,oor de verspreiding van flora, amfibieën en reptielen en UTM-rasters
voor overi-ee faunagroepen. Deze rasters overlappen elkaar sterk waardoor
verspreidingsgegevens op grootschalig niveau moeilijk gecombineerd kunnen worden
(Anoniem, lgg4). Fauna wordt internationaal veelal volgens UTM-rasters
geïnventariseerd. Voor de Atlas van de amfibieën en reptielen (Bauwens & Claus,
1996) schept dit enige problemen wanneer met het buitenland vergeleken moet
rvorden.

Het gebruik van verspreidingsgegevens voor de beoordeling van de toestand van de

natuur is mogelijk wameer rekening gehouden wordt met de beperkingen van de

atlassen:

. \,oor de meeste verspreidingsgegevens u,orden rastereenheden als basis gebruikt
(b.r,. k62 - hok-ken), wat inrpliceert dat de ruimtelijke pauu,keurigheid bepaald
ri'ordt door de maat van deze rasters

. veel van de verspreidingsgegevens zijn onvolledig; het is niet steeds duidelijk hoe

dicht het u,aamemingsnet u,as en hoe homogeen de spreiding over het gewest

. een verspreidingsatlas bevat gegevens die over meerdere jaren verzameld zijn. Het
is niet steeds duidelijk welke tijdsbasis genomen moet worden.

De beschikbare verspreidingsatlassen laten wel toe algemene analysen te maken over
de toestand van nafuur en milieu, r,ooral \Àtanneer atlassen van verschillende perioden
met elkaar vergeleken worden. Die vergelijking moet dan wel gerechwaardigd zijn: naar
opname- en verwerkingsmethodiek moeten de atlassen gelijk zijn. Voor de beoordeling
van strikt gelocaliseerde milieu-effecten àjn ze minder geschikt.

Het opstellen van betrouw'bare en gedetailleerde verspreidingsatlassen is een zeer
tijdrovende en dure aangelegenheid. In tegenstelling tot andere landen, wordt dit werk
haast niet door onze overheid gesteund'-een wetenschappelijke instelling van de

gemeenschap springt u'el eens bij voor de verwerking of de coördinatie. Nochtans
maken allerlei overheidsinstellingen, diensten en administraties, graaggebruik van de

resultaten ervan en is een belangrijk deel vanhet natuurbeleid gebouwd op de gegevens,

verzameld door honderden amateurs. Het opzetten van een structuur en het
volgehouden werken met een groÍe groep vrijwilligers is zeer moeilijk en waagt hoe dan
ook een professionele ondersteuning (Saris,1992).Het Instituut voor de Floristiek Van.
België en Luxemburg (IFBL) heeft hier het meeste en,aring mee. In de provincie
Limburg lijkt de coördinatie het best te lukken met de 'koepel' LIKONA. Een goede

organisatie wordt dikw'ijls ook door de overheid gehonoreerd.
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IV.2 Gevoleen voor natuur

1.1 Hogere planten

De inventarisatie van de flora van België en Luxemburg gebeuí volgens knr2 rasrers
(IFBl-raster). De ge-qevens u,erden oorspronlielijk beheerd door het Instituut voor de
Floristiek van België en Luxemburg. De verspreidingsgegeven§ zelf rverden venverkt
en opgeslagen in z,en. uurhokken (4x4 km) en zijn gepubliceerd in de Atlas van de
Belgische en Luxenburgse flora (Van Rornpael, & Delvosalle, 1972, 1979). De Atlas
geeft de geografische verspreiding van onze inheemse, definitief ingeburgerde of
geregeld aangevoerde planlensoorten. Voor elke soort apart is er een
verspreidingskaartje gegeven ( xa km). De eerste editie bestaat in digitale vorm (Boon,

1979). De editie van l979.wordt gedigitaliseerd door het Instituut voor Natuurbehoud.
De oorspronhelijke inventarisatiegegevens, zijn enkel in de vorm van zgn. streeplijsten
bes'chikbaar op de Nationale Plantentuin t'an lr'Íeise.

De verspreidins van hogere planten in Limburg is rvel beschikbaar op l krn2 - hokken
(Berten, 1994).

In de eerste uitgave van de atlas (Van Ronrpaey & Delvosalle, 1972) strekt de totale
periode van de u,aamemingen zich van 1930 tot 1971 .90 % r,an het inventarisatiewerk
u,erd echter verricht tussen 1950 en 1970. Hierdoor :

' is de periode van de u'aamemingen niet overdreven lang

. r'alt de periode van de waarnemingen tezamen met de tijd dat de landbourv grondige
veranderingen onderging

. kan als begindatum van de kartering ook 1950 genomen worden.

Omu'ille van de grote veranderingen in de landbouu'technieken na 1950 wordt deze

_darum soms voorgesteld als belangrijker dan bvb. 1930 (Mennema, 1974). Het lijkt
echter overdreven te veronderstellen dat de in'r,loed van allerlei bestrijdingsmiddelen en
meststoffen en de betere selectie van de graanzaden van vandaag op morgen grote
floraveranderingen kunnen veroorzaakt hebben. Nieuwe technieken werden nooit
ineens op ruime schaal toegepast. En u,anneer er al eens een dadelijke teruggang
optrad, dan bleef het voldoende dat een plant éénmaal in een km2-hok aangetroffen
werd opdat ze opgenomen zou worden in de atlas. AIs we dit "traagheidsverschijnsel"
aanvaarden, lijkt een ideale begindatum voor een analyse te zoeken tussen 1955 en
1960, eerder dan in 1950 zelf ffanhecke, 1975).

In een tureede uitgave van de atlas (Van Rompaey & Delvosalle, 1979) u,erden de
bestaande' gegevens aangerruld tot in 1978. Het bijkomend terreinu,erk hien,oor rverd
geconcentreerd naar de gebieden die voorheen rveinig bezocht werden. Dit resulteerde
in 30.288 nieuu'e vindplaatsen en een toename van het -eemiddelde aantal sooÍen per
hok van 220 naar 230 (Boon, 1981). Zelfs voor de nveede editie van de Atlas kan niet
gesteld u'orden dan de survey heel systematisch gebeurd is (Cosyns, 1992).
Interessante gebieden u'erden bijvoorbeeld frequenter bezocht dan "lege"
Iandbouu,gebieden. Dit blijft het zu'akke punt in het project en stelt beperkingen aÍln
de toepasbaarheid enan (Boon, 1979;Leten, 1991).
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1.2 Zu'ammen

De tu,ee delen van de "Fungorum Belgii et Luxemburgii." (Heijnemarur & Thoen, 1981:
Fraiture et al., 1995) behandelen in totaal 132 soorten hogere zwaruren. Het tu,eede
deel is aanrullend op het eerste deel. Soorten die na het verschijnen van het eerste deel
sterk veranderd zijn in hun verspreidingspatroon u,erden in het trveede deel opnieurv
opgenomen. Het gaat hier om een l0 à l5-tal soorten. De redenen voor die
veranderingen zijn verscheiden: de soort is beter gekend, ze rverd intensiever
gekarteerd; de milieuveranderingen zijn toe- of afgenomen. Door deze heterogeniteit
kleven aan deze inventarisatie dezelfde bezwaren als aan de flora-surveys. 132 is
slechts een fractie van het totaal aantal hogere zwammen in België. De keuze van deze

soorten is dan ook gebeurd a.h.v. een aantal strenge selectiecriteria (mond. med. A.
Fraiture):

. de soort moet goed -eekend zijn, zodat fouÍe determinaties met als gevolg foute
verspreidingsgegevens tot het mininrum beperkt zijn

. er moet.over de sooÍ een grote hoeveelheid betrouwbare informatie beschikbaar
zijn

r \ran de geïnventariseerde localiteiten moet herbariummateriaal per sooft aanrvezig
zijn

. ' alle critiscl:e sooflen zijn in de lijst opgenomen.

1950 werd als grens van twee inventarisatieperiodes beschourvd. Behalve veldu,erk
werden voor beide periodes ook herbariumgegevens en literatuurgegevens verzameld.
De intensiteit van inventariseren is groter in Wallonië dan in Vlaanderen.

Op provinciaal vlak u,ordt er momenteel gewerkÍ aar. een verspreidingsatlas van
hogere zwammen van de provincie Limburg. De verzamelde gegevens vanaf 1983
zullen gebruikt worden voor het invullen van ku'aÍierhokken en voor het opstellen
van een Rode Lijst (LenaeÍs, in voorbereiding).

1.3 Mossen

Van de tot nog toe in België, het GrootheÍogdom Luxemburg en de aangrenzende
streken van Frankrijk, Duitsland en Nederland waargenomen let,er- en bladmossen
worden de t,erspreidingskaaÍen gegeven volgens de rasterkartering van het Instituut
voor floristiek in België en Luxemburg (uurhokken van 4x4 km). De waarnemingen
voor en na 1950 u'orden onderscheiden. Na elke kaart volgt een koÍe kommentaar
met de ecologie, de fytogeografische l<arakterisering, de verspreiding over de
verschillende districlen en, tenslotte, de status t,an de soort.

In de inleidende tekst u,'orden de floristischè riitaom van de verschillenie streken, de
zeldzaamheidsgraad en de status van de soorten besproken en de globale
fytogeograÍische karakteristieken van de levermosflora geschetst (Schumacker, 1985).

Het eerste deel behandelt de levermossen (Anthocerotae & Hepaticae), het trveede de
bladmossen (Musci) (Schumacker, I 985).
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1.4 Broedvogels

De broedvogelatlas van België (Devillers et al., 1988) beschrijft inventat'isaties in
geheel België r,an de periode 1973-1977. Er u'erd gekozen voor een indeling van het
Iand in rechthoeken overeenliomend met de topografische schaal l/10 000 r'an het Na-
tionaal Geografisch Instituut G"CI). Iedere kaart van l/10 000 r'ormt een eenheid van
8x10 km. Het gebruik van de UTlr4-r'erdeling, wat aan te raden n'as u,eqens de
overeenkomst met andere karteringsprojecten voor zoölogische gegevens. rvas hier
echter niet niogelijk, door het 

-eebrek 
aan gemaklielijk beschikbare gedetailleerde kaarten

t,oor de talrijke'medeu'erkers. Het gekozen raster is ecliter te combineren met dit
gebruikt voor de flora-inventarisaties (IFBL) (Devillers et al., 1988). Over de
nauu'lieurigheid en de spreiding van de u'aamemingen is ons niets bekend.

Voor de provincie Limburg is een systematische beschrijving van de 145 broedvogels

leschikbaar (Gabriëls, 1985). Deze atlas is sterk uitgeu,erkt naar voorkomen van de

vogelsoorten in relatie tot biotoopkenmerken. Historiek, methodiek en verweiking van
de resultaten van het opzoekingsrverk zijn apart besproken. In het licht van de

behoefte aan kennis van de sl,necologie van de Limburgse natuurmilieus, \\,as er tevens

behoefte aan \À'aarnemingen en registratie rran relaties tussen vogel en biotoop. Het
kbmt er immers op aan inzicht te verwerven in vooruitgang of achteruitg4ng, in
historische pvolutie en in bedreigingen of niet ve.rklaarde veranderingen in de

vogelstand om hieruit te trachten mogelijkheden tot beheer van de vogelstand af te
leiden.

Met een nieuwe inventarisatie (1992) van de broedvogels in Limburg (Gabriëls et al.,
1994) u,ordt de kennis over het broedvogelbestand in de provincie geactualiseerd.

Opdat de nieurve gege\rens van 1992 zo goed mogelijk vergelijkbaar zouden zijn met
die van i 985 r,r,erd dezelfde terreinmethode toegepast. Er werd vooral een ku'alitatieve
inventarisatie van km-hokken doorgevoerd. Per km-hok rverd genoteerd u,elke soorten
er zeker, rvaarschijnlijk en mogelijk broedden.

De voorstellingsu,ijze van de resultaten ggbeurt in tekst en in figuren. Elke vogelsoort
wordt apart beschreven. Deze soortbeschrijvingen zijn uniform gestructureerd.
Achtereenvolgens komen aan bod : het biotoop, de verspreiding, trend in Limburg,
trends buiten Limburg, bespreking en literatuurreferenties. Ha tekstgedeelte over de
verspreiding bespreekt de actuele verspreiding in Limburg. Deze wordt voor de meeste
soorten -erafisch weergegeven in kaartjes, zorvel van 1985 als van l992.ln een volgend
tekstgedeelte u,ordt de'trend in Limburg besproken. Hierin worden de gegevens van
1985 r,ergeleken met die van 1992. Dit deel van de tekst bevat ook de
aantalsschatÍingen van de totale broedpopulatie in Limbur_e in 1992 (ku,antitatieve
inventarisatie).

Uiteindelijk u,ordt na de aparte soortbeschrijvingen de Limburgse avifauna globaal
bekeken; Als \rye de veranderingen van het aantal soorten broedvogels
(soortenrijkdom) r'ergelijken tussen 1985 en 1992 blijkt dè verdeling duidelijk
as1'mmetrisch te zijn. Dit beÍekent dat in meer km-hoklen het aantal soorten afnam
dan toenam. Globaal ging de soortenrijkdom er dus duidelijk op achteruit. Voor heel
Limburg lag de soortenrijkdom gemiddeld 2,8 sooíen per km-hok lager in 1992 dan in
r 985.
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Op het niveau van de districten nam de soortenrijkdom het sterkste af in de
Maasvallei, gevolgd door de Voerstreek en de Kempen. In de Zandleem- en
Leemsteek nam de sooíenrjjkdorn lichdes, maar niet significant toe. Opvallend is dat
een aantal subdistricten die nog tot de soortenrijkste behoren (Lage I(empen,
Voerstreek) ook tot de sterkste verliezen moeten gerekend u,orden. Dit konrt erop
neer dat die streken, die tot de beste van 1985 behoorden, relaÍief t,eel van hun
pluimen verloren hebben. Hun uitzonderlijke ku'aliteit u,erd afgevlakt. Er trad een
globale banalisering op (Gabriëls et al., 1994).

Analyse van de ecologische g'oepen

Door de anall,se van de ecologische groepen in hun geheel wordt een beter inzicht ver-
kre-qen in de u,ijze waarop deze ecotopen tussen 1985 en 1992 evolueerden. Hieruit
blijkt dat de vogels van moerassen, de weidevogels, de vogels van de kleine
.landschapselementen en'de grootschalige akker- en graslandgebieden, de vogels van
droge en natte heide met vennen en van jong naaldhout significant achteruitging. De
soorten van oude Grove dennebossen, Eiken-haagbeuken, Beukenbossen, Eiken-
berkenbossen en ander oud naaldhout gingen signiÍicant vooruit (Gabriëls et a1.,1994).

Een gelijkaardige analyse gebeurde door de soorten op basis van hun relatieve
verandeiingen in te delen in groepen die een kwalitatieve aanduiding geven van voor- of
achteruitgang. Hieruit blijh dat bijna de helft van de soorten achteruitging. Ongeveer
één vierde van de soorten bleef status-quo, het laatste vierde ging vooruit (Gabriëls et
al.,1994).

Definitieve uitspraken over de "meest bedreigde habitats voor broedvogels", zoals in
de Rode lijst van dagvlinders, Ioopkevers, Iibellen, e.d. gedaan u,erd a.h.v. in u,elke
habitaten het grootste aantal bedreigde soorten voorkomt (zie aldaar), worden hier,
naar ons inzien terecht, niet gemaakt. De relatie bedreigde soorten-bedreigde habitat
wordt volgens onze mening vaak te snel gelegd. Men beperkt zich hier tot de
vaststelling uit welke ecotopen de soorten (sterk) toe- of afnamen en geeft uiteindelijk
een globale bespreking van de bedreigingen en te wensen beschermingsmaatregelen van
deze ecotopen.

1.5 Amfibieën en reptielen

De verspreiding van amfibieën en reptielen in Vlaanderen wordt momenteel verzameld
in een centrale databank, beheerd door HYLA, een rverkgroep van de vzw Wieleu,aal,
in samenwerking met het Instituut voor Natuurbehoud. Het bestand bestaat uit een 12

000 rvaarnemingen van de periode 1974 tot 1994. Het basisraster is het lFBlraster
(flora-verspreiding) op uurhoknauu,keurigheid (4x4 km). Een aantal waarnemin-qen
gebeurden op kwartierhok-niveau (1x1 km). Doordat voor het IFBl-systeem gekozen
uerd, is een omzetting naar de coördinaten gebruikt in andere landen niet eenvoudig is.
Hierbij denken we in de eerste plaats.aan het internationale UTM-systeem, dat o.a.
gebruikt wordt voor de Europese atlas van amfibieën en reptielen.

Om de recente verspreiding te beschrijven, zijn uitsluitend gegevens behandeld die
betrekking hebben op de periode 1975-1994. Deze periode is mogelijk kort genoeg om
-op het niveau van het geu,est- de resultaten als representatief voor de actuele toestand
te kunnen beschouwen. Anderzijds is ze voldoende lang om gegevens te kunnen
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verzamelen uit (r'riju'el) alle deelgebieden binnen \/laanderen. In Oost- en West-
Vlaanderen zijn de beschikbare gegevens toereikend onr een goed, gebiedsdekkend
beeld te qeven van de verspreiding \/an de verschillende soorten amfibieën en reptielen.
Een groot deel van de u,aarnemingen dateert uit 1975-1979, zodat het
verspreidingsbeeld mogelijk enigszins verouderd is. Limburg is ongehvijfeld de meest
intensief onderzochte provincie. De kaaíen zullen een goed beeld geven van de
actuele verspreidin,e, hoewel ze mogelijk de aanrvezigheid in enliele randgebieden
onderschaÍen. De gegevens voor Annverpen en Vlaams-Brabant zijn wel van recente
datum, maar niet volledig -eebiedsdekkend. Hierdoor kunnen de kaarten de u,erkelijke
verspreidin-e onderschatten, in het bijzonder t,oor de salamandersoorten. Bij het

, interpreteren van de resultaten moet hiermee rekening gehouden worden (Bauwens &- 
Claus, 1996). Deze atlas geeft een goed inzicht in de onzekerheden die in dit soort
werk r,en'at kumen zinen.

1.6 Ongerven'elden

Verspreidingsge-sevens van invertebraten in het algemeen u'orden nog niet geco-

ördineerd verzameld. De beschikbare gegevens van een aantal groepen worden
verspreid beheerd. Het Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN), de

Landbouwfaculteit van Gembloux, Louvain-la-Neuve, het Instituut voor
Natuurbehoud en enkele kleinere groepen in universitaire laboratoria, zijn cie

belangrijkste centra. Het Instituut voor Natuurbehoud probeert verschillende
verspreidingsgegevens voor het gewest operationeel te maken.

Spinnen

De verspreidingsatlas van de spinnen van België is een catalogus in 13 delen.

Achtereenvol-eens u,orden de volgende families behandeld :

Deel I : Àgelenidae (De Blauwe & Baert, l98l);
Deel 2 : Cribellatae (Ransy & Baerl 1985);
Deel 3 : Araneidae (Ransy &Baeql987a);
Deel 4 : Salticidae (Janssen & Baert, 1987);
Deel 5 : Aryphaenidae, Argtronetidae, Atypidae, D),sderdidae, Mimetidae, Nesticidae,
Oryopidae, Pholcidae, Pisauridae, &ytodidae, Segestriidae, Eusparassidae, Zodariidae
(Ransy & Baert, 1987b);
Deel 6 : Clubíonidae enLiocranidae (Ransy, Kekenbosch & Baerq.l987);
Deel 7 : L1,ss3i4r. (Alderweireldt & Maelfait, 1992b);
Deel 8 : Gnaphosidae (Ransy & Baert, l99la);
Deel 9 : Philodromidae (Segers & Baert, I99l);
Deel l0 : Tetragnathidae(Ransy & Baerl, l99lb);
Deel I I ; Theridiiae, Anapidae en Theridiosontatidae (Van Keer & Vanul'tven, I 993);
Deel I2 : Metidae (Jacobs, 1993);
Deel l3 : Thomisdoe (Janssen, 1993 .).

Oonopidae,
en Zoridae

Per deel u,ordt een s)'stematische soofienlijst van de in België r,oorkomende Ieden van
de familie gegeven. Per soort Wordt bovendien een uitvoerige beschrijving van
synoniemen, bibliograÍïsche referenties, algemene geograÍische verspreiding, vind-
plaats, habitat. fenologie en een verspreidingskaart gegeven.

Libellen

Als resultaat van de activiteiten van de u,erkgroep GO}I,ÍPHUS verscheen in 1986 de

eerste Voorlopige Verspreidingsatlas van België en het Groothertogdom Luxemburg
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(Michiels et al, 1986). Hierin werden drie periodes onderscheiden: r,óór 1950, r,an

1950 tot 1979 en 'r,anaf I979. Vóor 1979 zijn er \À'aarnemingen uit 295 UTltÍ-hokken
(l0xl0 krn) en nadien uit 213 hokken \\,at een totale bedekliing van 83 oó r,oor België
geeft. Op dit ogenblik zijn 31.000 gegevens beschikbaar. Ze zullen de basis vornen
voor dè nieuwe atlas die in voorbereiding is.

Dagvlinders

Deze atlas geeft de resultaten weer \/an tu,ee jaar invenÍarisatie (1991-1992) in
Vlaanderen, gebaseerd op zo'n 56 000 u,aarnemingen \/an 54 sooÍen (Itt[aes & Daniels,
I 993).

Sprinkhanen en krekels

Op het Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) is een voorlopige
verspreidingsatlas van sprinkhanen en krekels voorbereid (Devriese, 1988).

2. Rode Lijsten

In tegenstelling tot onze buurlanden Groot-Brittannië, Duitsland en Nederland, kent
België geen traditie in het opstellen \/an nationale of regionale Rode lijsten. In 1980

werd in België een eerste aaÍtzetgege\len tot het opstellen van Rode lijsten (Leclercq et

al., 1980), maar het is, op eén enkele uitzondering na (Vanhecke, 1986) pas recent dat
er in Vlaanderen verschillende artikels verschijnen over en met Rode lijsten van
verschillende planten- en diergroepen. In 1989 werd door Decleer et al. de situatie
voor de sprinkhanen in Vlaanderen geschetst. Kort daarna verschenen nog een
voorstel tot Rode lijst van de u,olfspinnen (Aranaea, Lycosidae) (Alderweireldt &
Maelfait, 1992a) en een eerste aanzeÍ tot een Rode lijst van de zweefuliegen (Diptera,
Syrphidae) r,an Vlaandererq V/allonië en België (Decleer & Verlinden,1992).

Op dit ogenblik zijn beschikbaar:

een Rode lijst voor insekten (Leclerck et al., 1980);

een Rode lijst voor zoogdieren (de eerste Vlaamse Rode lijst) (Criel et al., 1994);

een Rode lijst voor water- eh oppervlaktewantsen en waterkevers (Bosmans,
tee$;

een Rode lijst voor ho-sere planten (Cos1,ns et al., 1994 [Instituut voor
Nanrurbehoud i.s.m. VUBI; Befien, 1993);

een Rode lijst voor amfibieën en reptielen (Bauwens & Claus, 1996 [Instituut voor
Natuurbehoud i.s.m. HYLAI);

een Rode lijst voor loopkevers en zandloopkevers (Desender et al., 1995 [Instituut
voor Natuurbehoud i.s.m. KBINI);

een Rode lijst voor dagvlinders (Maes & Van Dijck, 1996 [Instituut voor
Natuurbehou d i.s.m. de VI aamse Vl indenverk groep]) ;

een Rode lijst voor libellen (De Knijf & Anselin, 1996 [Instituut voor
Natuurbehoud i.s.m. GON,ÍPHUSI).

Er rvórdt nog gewerkt aan Rode lijsten voor sprinkhanen en krekels, zu,eefvliegen,
slakken en zoetu,aten,issen. Ook is er al een beperkte Rode lijst opgesteld voor de
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broedvogels in de provincie Limburg in het kader van de Limburgse broedvogelatlas
(Gabriëls et à1., 1994).

Rode lijsten hebben als dusdanig een belangrijke si-enaalfunctie. Wanneer kritisch
gebruikt, kunnen zempe duidelijk maken welke soorten en u,elke biotopen prioritair en
doeltreffend beschermd moeten u'orden. Deze conclusies kan men echter enkel trekken
wanneer de oorzaak van de bedreiging eenduidig gekend is. De teloorgang van soonen
is immers vaak een,samenspel van t,erschillende factoren en hoeft niet hoofdzakelijk
verband te houden met biotoopafname of -r,erandering alleen. Daarom zijn Rode lijstàn
vooral in hun algemeenheid belangrijke indicatoren voor de toestand van de natuur.

Het onderling vergelijken van Rode lijsten is een riskante onderneming, vooral als men
hieruit besluiten u,il treklen over u,elke soortengroep het meest bedrei,ed zou zijn. Zo
zullen de groepen al tot eenzelfde taronomisch niveau moeten behoren om vergeleken
te kunnen u,orden. Dagvlinders of u'aterkevers vergelijken met hogere planten heeft
dus rveinig zin. Daarnaast moet het referentiegebied gelijk zijn, moeten de

opnamemethoden naar doeltreffendheid r,ergelijkbaar zijn en moet het om zowat
dezelfde opnameperiode gaan. Tenslotte zal de verwerking met dezelfde criteria
moeten gebeuren. Dit betekent dat de verschillende categorieën van de Rode lijst een

zelfde inhoud moeten hebben. En dan nog zit er een flinke dosis subjectiviteit in de

lijsten. Een onderzoeker zelf merkt op dat voor de toewijzing aan een categorie \/an
bedreiging steeds een beoordeling door de auteur zelf voorafgaat. Daarom kan een Rode

lijst niet zonder meer uit verspreidingskaartjes afgeleid worden door een "niet-
specialist" r,an de groep (Maelfait, 1993). Als al deze voorwaarden voldaan zijn, kan
een rangorde opgesteld worden van de meest bedreigde soortengroepen in een gebied.
Met uiteraard de beperking dat het alleen gaat om diegene'die degelijk onderzocht
werden.

Helaas verschillen de criteria gebruikt voor het opstellen van de Rode Iijsten in
Vlaanderen nogal van uitgave tot uitgave en van auteur. tot auteur. Soorten die
bijvoorbeeld volgens Criel et al. (199a) "Vermoedelijk bedreigd" zijn (Franjestaart,
Boommarter, e.d.) zullen volgens lr{aes.et al. (1995) als "Kwetsbaar'l worden
aangeduid. Omdat Rode lijsten diku'ijls gebruikt worden om de toestand van de natuur
beknopt rveer te gev€n of om uitspraken te doen over de gevolgen van menselijk
handelen voor die natuur, zullen we hier dieper ingaan op de inhoud van de
categorieën.

2.1 Red List categorieën

De basis voor het opstellen van Rode lijsten rvordt gevormd door de "Threat
Categories" van de International Union for Conservation of Nature and Natural
Recources (IUCN). Door \\Iells et al. (1983) werden deze oorspronkelijk als volgt
omschreven:

. "Extirlct in the v'ild': Soorten \\'aarvoor gedurende de laatste 50 jaar geen
betrouu,bare \\'aantemingen zijn van in het u'ild voorkomende populaties.

. "Endangered": So'orten (taxa) die met uitsterven bedreigd zijn; u'aarvan het
blijvend voortbestaan in de beschouu,de geografische eenheid onrvaarschijnlijk is als
de oorzaken van de bedreiging voortduren. Hiertoe behoren taxa u'aan'an de
aantallen tot een kritische drempel gereduceerd zijn of u'aarvan de habitats zo stqrk
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ingekrompen zijn dat er een acuut gevaar is voor het uitsterven van de soort in het
gebied. Tot deze caÍegorie behoren ook de soorlen die mogelijk reeds uitgeston,en
zijn nraar die gedurende de voorbije 50 jaar nog rvel eens vastgesteld u,erden.

"l/ulnerable": Soorten die geacht u'orden naar de categorie 'Endangered' te
verschuiven als de oorzaken van hun bedreiging blijven vooíduren. Ëliertoe behoren
soorten \Àraarvan de meesÍe of alle populaties afnemen door overexploitatie, door
belangrijke vemietiging van hun habitat. of door andere nefaste omgevingsinvloeden.
Ook soorten met populaties die ernstig gedecimeerd werden en waarvan het
uiteindelijk veilig zijn niet verzekerd is en soorten die nog steeds talrijk zijn maar
bedreigd u'orden door emstige verstoringen die over hun gehele verspreidingsgebied
inwerken, u,orden tot deze categorie gerekend.

"Rare" : Soorten niet kleine populaties die nog niet 'Endangered' of 'Vulnerable'
zijn, maar u,aarvoor risico's bestaan voor hun overleving. Deze soorten komen
geu,oonlijk slechts voor in een beperkt geografisch gebied of in een habitattype dat
verspreid en zeldzaam voorkomt in een -qroter 

gebied.

"IndeÍerntinaÍe": Soorten \\'aan/oor kan aangenomen worden dat ze'Endangered',
'Vulnerable' of 'Rare' zijn, maar \.\,-aarvoor nog niet voldoende informatie
beschikbaar is om te beslissen bij u'elke van die drie categorieën ze moeten
ondergebracht u,orden

"InsuficienÍly known'o: SoorÍen \\raarvan vermoed wordt dat ze tot een t,an de

categorieën moeten gereÏend u,orden, maar u,aarbij dit, wegens gebrek aan

informatie, nog niet met enige zekerheid kan gebeuren.

Deze categorieën en criteria u,orden momenteel door het IUCN verder bijgesteld
(Mace & Stuart. 1994). Het is de bedoeling de criteria meer krvantitatief in te rnrllen
om zo tot een meer verantwoorde selectie van sooíen te komen.

De concrete inlulling vanïe criteria bij verschillende groepen organismen is niet
eenvoudig. Van de meeste or-eanismen (bijvoorbeeld ongewen elden) ontbreken immers
de nodige populatiegegevens, zodat dit criterium vriju,el niet te gebruiken is. À4eestal

baseert men zich dan ook uitsluitend op distributiegegevens om tot uitspraken te
komen.

Om ze lokaal bruikbaar te maken, worden aan de categorieën dikwijls nog kleine
variaties aangebracht (Maelfait, 1993). De lUCN-criteria zijn iminers in eerste
instantie ontworpen voor de toepassing van Rode lijsten op mondiaal niveau; oor het
ueergeven van de bedreigingsgraad van grote, opvallende en goed bestudeerde dieren
(zoogdieren, r,ogels, amfibieën, reptielen) en hogere planten en niet zozeer vooÍ
ongewenelden of lagere planten. Een Rode lijst voor Vlaanderen u,il in eerste instantie
aangeven welke sooÍen op Vlaams niveau worden bedreigd en doet geén uitspraken
over de toestand van een soort binnen zijn gehele verspreidingsgebied. Enkele
categorieën die op Vlaanderen niet van toepassing zijn, vervallen daardoor, terwijl
andere 'iverden verfrjnd of aangepast (Criel et al., 1994). Door de categorieën
"Zeldzaam" en "'Waarschijnlijk bedreigd" r,oor Vlaanderen te behouden kunnen zo ook
vele, minder goed.besrudeerde groèpen (ongewen,elden, korstmossen, e.d.). en zinvolle
manier in de Rode lijst opgenomen u'orden (Maes et al., 1995).
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2.2 Rode lijst-categorieën in Vlaanderen

De Vlaamse Rode lijst-categorieën zijn in de eerste plaats gebaseerd op de inter-
nationale categorieën van het IUCN, maar ook op deze van Duitsland (Schnittler et al.,
1994) en Nederland (Van Ommering , 1994). Het gebruik van internationaal aanvaarde
categorieën laat toe de Vlaamse Rode lijsten gemakkelijk te vergelijken met gelijkaardige
iijsten in andere landen (zie tabel l). De categorieën "Susceptible" en "lndeterminate"
zijn in de meest recente versie van categorieën van het IUCN weggevallen, maar
ulorden voor VIaanderen behouden.

Tabel I . I/ergelijkíng t an de l4aantse Rode lijst-categoríeën meÍ de inÍernaÍionale van
het IUCltt (IUCN Species Surt'ital Commission, 1994) en de gebruihe calegorieën in
Duitsland (Sclminler et al., 1994) en Atederland (Van Ontmering, 1994). De getallen of
leners achÍer de Rode Lijst-categoríe slàon op de a/kortingen, die in de'verschillende
landen voor deze categorie gebruikt u,orden (naar Maes et al., 1995).

rucN Duitsland Nederland Vlaanderen

Extinct in the wild
(EX\\)
Critically endangered
(cR)
Endangered (E§
Vulnerable (VU)
Susceptible (SU)
Indeterminate (I)

Near-threatened (NT)
Data deficient (DD)

Ausgestorben oder
Verschollen (O)
Vom Aussterben
be&ohr (l)
Stark geÍ)ihrdet (2)

Gefàhrdet (3)
Extrem selten (R)
Gefàhrdung anzunehmen
(c)
ZurÍlckgehend (V)
Daten mangelhaft (D)

Uitgestorven in
Nederland (M§)
Ernstig bedreigd (EB)

Bedreigd (BE).
Ku,esbaar (KW)
Gevoelig (GE)

Gevoelig (GE)
Onvolcoende bekend
(oG)
Thans'niet bedreigd
rNB)

Uitgestorven in
Vlaanderen (O)
Met uitsterven bedreigd
(l) 

,

Bedreigd (2)
Kwetsbaar (3)
Zeldzzarn(Z)
Waarschijnl ijk bedreigd
(B)
Achteruitgaand (A)
Onvoldoende gekend (?)

Momenleel niet
bedreisd fN)

Safe/Lou, risk (S/LR) Ungeftihrdet(*,**)

In tabél 2 u'ordt een schematisch overzicht gegeven van de indeling in Vlaamse Rode
lijst -categorieën. De indeling in Rode lijst-categorieën gebeurt aan de hand van een
trendcriterium (de procentuele verandering van een soort tussen nvee periodes) en een
zeldzaamheidscriterium (het aantal uurhokken waarin de sooÍ momenteel voorkomt).

Tabel 2. Schemotisch overzicht van de indelíng in Rode lijst:caÍegorieën op basis van
lrcÍ Írendcriteriunt en het zeldzoantheídscriterium (taar Maes et al., 1995).

Zeer zsldzaarnVoorkomen

Trend

7r,ldzÀarn Vrij
zeldzazm

Niet zeldzaam

Zeer slerke achteruitgang

Sterke achteruitgang
Vrij sterke achteruitgang

Matige of onbeduidende
achtenritgang

À,Íet uitsterven
bedreigd
Bedreigd
Ku,etsbaar

Zeldzaant

Bedreigd Kwesbaar Achteruitgaand

Bedreigd
Kwetsbaa
r.
Zeldzaam

Kwetsbaar
Kwesbaar

Zeldzaant

Achteruitgaand
Achteruitgaand

Momenteel niet
bedreigd
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De gebruikte criteria t,oor zeldzaamheid en trend moeten door de auteur(s) r,an de

Rode lijst cijfermatig ingevuld u,orden zodat de Rode lijst na verloop van tijd met
dezelfde criteria opnieuw geër,alueerd kan worden. Dit gebeun als volgt :

Zel dzaanthe ids cri Í eri unt :

t Dagvlinders : het Yo van het totale aantal uurhokken in Vlaanderen u,aarin de soort
momenteel voorkonrt (It{aes & Van Dijck, 1996).' Zeer zeldzame sooíen : I % (d.i. l - 10 uurhokken);

Zeldzame soorten : l-5 oÀ (d.i. I I -30 uurhokken);
Vrij zeldzame soonen : 5- 12,5 % (d.i. 3 I -80 uurhokken);
Niet zeldzame soonen : >12,5 o/o (d.i. >80 uurhokken).

* Loopkevers en Zandloopkevers : het aantal UTM-hokken waarin de soort voorkomt
(Desender et al., i995)

Uitgestorven : 0;
Zeer zeldzaatn: l-3;' Zeldzaam:4-10:
Vrijzeldzaam:ll-25;
Niet zeldzaam : 26-l'18.

* Amfibieën en reptielen : het aantal uurhoklen waarin de soort voorkon:t (Bauwens

& Claus, 1996)
Ruime verspreiding : >= 300 uurhokken;
Vrij ruime verspreiding: 100-299 uurhokken;
Beperlte verspreiding : 40-99 uurhokken;
Zeer beperl'rè verspreiding : I0-39 uurhoklien;
Uiterst beperLte verspreiding : < I 0 uurhokken.

* Libellen : het piocentuele aantal vindplaatsen gedurende de periode 1990-1995 (De
Knijf &.Anselin, 1996)

Zeer zeldzaam : <2 o/o (d.i. I -24 vindplaatsen);
Zeer zeldz aam : 2 - 5 % (d.i. 2 5 -62 r, in dpl aatsen );
Yrij zeldzaam : 5-10 % (d.i. 63-124 vindplaatsen);
Niet zeldzaam : >of gelijk aan I 0 % (d.i. minstens I 25 vindplaatsen).

Tt'endcriteríum

* Dagvlinders : achteruitgang is de piocentuele verandering van een sooÍ tussen de
periodes 1981-1995 en de periode 1901-1980 (Maes & Van Dijck, 1996).

Zeer sterke achteruitgang :76-100 o/o;

Sterke achteruitgang : 5l-7 5 o/o;

Vrij sterke achteruitgang :26-50 o/o;

Matige of onbeduidende achteruitgang:46 %o.

* Loopkevers en zandloopkevers : de statistische G-test gaat per soort na of er een
significant verschil bestaat tussen het aantal UTM-hokken u,aarin de soorten
\vaargenomen werd voor en na 1950, rekening houdend met het totaal aantal
waarnemingen in beide periodes (Onbeduidende achteruitgang : p>0,05; Vrij sterke
achteruitgang : p<=0,05; Sterke achteruitgang : p<:0,01; Zeer sterke achteruitgang :

p<:0,001) (Desender et al., 1995).
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I\r.2 Gevoleen voor natuur

* Amfibieën en reptielen (Bauu,ens & Claus. 1996) : verandering in de grootte van
het verspreidingsgebied tussen de periodes 1975-1984 en 1985-1994

Zeer sterke achteruitgan-9 :> 60oÀ afriame;
Sterke achteruitgang : 3l -60 o/o afname;
Vrij sterke achten:it-eang: I1-30 9'o afrrame;
Geen of matige achteruitgane : hoogstens l0 % afrrame.

* 'Libellen (De Knijf & Anselin, 1996) : de procentuele achteruitgang \/an een soon
tussen de periodes 1940-1965 en I990-1995.

Zeer sterke achteruitgang : 76-100 %;
Sterke achteruitgang : 5l-75 %:
Vnj sÍerke achteruitgang : 26-50 %;
Mdtige of onbeduidende achleruit gang : <26 Yo.

De.Rode lijst van de hogere planten en deze van de zoogdieren \rolgen andere

methoden om tot een ndeling n categorieën te komen. Voor de volledigheid bespreken
we ze hierna kort.

In de Rode lijst van de hogere planten (Cos1'ns et al., 1994) u,orden zeldzaartheid en

mate van achteruitgang geïntegreerd in de zgn. "toekomstvenvachting". Deze
toekomstveru'achting u'ordt uitgedrukt als de uurhokfrekrventieklasse u'aarin een

soort terecht zal komen als de huidige male van achteruitgan g zich doorzet. Dle mate

van achteruit,eang is de afname in aantal uurhokken tussen de periode voor en na 1972.
Dit aantal no_g een§ afgetrokl,ien van de huidige uurhokfrekwentie, 

-eeeft 
de klasse die in

de toekomst veru'acht kan u,orden (Cos1'ns et al., 1994). De auteurs merken op dat

deze methode, zuiver u'iskundig gezien, niet mag toegepast worden, maar gebruiken ze

toch omdat ze duidelijke en gemakkelijk te interpreteren resultaten oplevert.

De toekomstverwachting u'ordt gebruikt om de soorten in een van de

bedreigingscategorieën onder te brengen. Deze categorieën zijn gebaseerd op de IUCN-
lijst. Er u,ordt _seu,erkt met een beperkt aantal categorieën

In de Rode lijst van de hogere planten u,ordt een verband gelegd met biotopen die het
meest bedrei-ed zouden zijn.

In de eerste geformaliseerde Rode lijst van hogere planten (Vanhecke, 1986) r,ormen de

uurhokfrekrventieklassen de basis voor de indeling van soorten in
bedreigingscategorieën. .

Aan de uitu'erking van de Rode lijit van de zqogdieren (Criel et al., 1994) ging het
opstellen van een officiële soortenlijst vooraf. Hierop staan alle soorten vermeld
waarvan wordt vermoed dat ze in België in een zichzelf handhavende populatie
aanu,ezig zijn op het moment van opname, of ooit als zodanig rryerden aangetroffen.
Voor het opsÍellen van deze Rode lijst kon men geen gebruik maken vari nauu'keurige
gegevens van de verspreiding van soorten binnen hun areaal. Populatieschaningen'of
aantal kaartblo,klen waarin een soort aangetroffen'werd, \\'aren ook niet voorhanden.
Trends konden daardoor slechts heel speculatief aangege\ren rvorden. Dit alles is niet
alleen te u'ijten aan het gebrek aan relevanÍe soortverspreidingsgegevens, maar
evenzeer aan de beperkte gegevens inzake habitatgebruik en de verspreiding van
geschikte Ieefgebieden. Daarom u'erd een -sroep van zoogdierdeskundigen
samengesteld. Op basis.r'an hun advies werd een kader gecreëerd rva4rbinnen een
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oordeel n,erd seveld over de situatie van de verschillende soorten. De lijst is dus
op_eesteld op basis van deskundigenoordeel, zonder dat ku'antitalieve gegevens
gebundeld zijn.

Voor de Rode lijst zijn de soorten weerhouden \\'aarvan de populatie (mee) door
onnatuurlijke oorzaken is verd.u,enen, achteruitging of zich op een kritische drempel
handhaaft. Dit sluit dus niet uit dat ook soorten u,orden vermeld waan an bekend is of
u,ordt vernroed dat ook natuurlijke oorzaken de achteruitgang beïnvloeden, zoals bij
bepaalde soorten r,leermuizen. Deze lijst rnaakt geen gebruik van de voor Vlaanderen
opgestelde categorieën (Maes et al., 1995) en geeft evenmin cijfermatige criteria voor
de indeling van de sooíen in de verschillende categorieën.

In tegenstelling tot de andere Rode lijsten, rvordt geen algemene afleiding gemaakt van
de biotopen die het meest bedreigd zouden zijn. Wel wordt per sooÍ de afname van
het specifieke biotoop besproken.

2.3 Besluit

We kunnen besluiten dat er nogal rvat variatie bestaat in de opbouw en de inwlling van

Rode lijsten. Om een gezamelijke nleerwaarde te krijgen, z-al in eenzelfde gebied
(bijvoorbeeld Vlaanderen) met dezelfde categorieën geu,erkt moeÍen worden t,oor alle
groepen \\'aan,oor Rode lijsten opgesteld worden. Daarbij is een goed gecoördineerde

samenrverking van specialisten, zoals dit in de ons omringe4de landen het geval is,
noodzakelijk (I4aelfait, I 993).

De besluiten die u,e uit de beschikbare Rode lijsten kunnen halen in verband met de

gevolgen van het milieu- en ruimtegebruik, zijn in hoofdstuk 3 behandeld.

3. Landelijke, gewestelijke en regionale inventarissen

Hierna overlopen rve kort de belangrijkste inventarissen van soortengroepen en
Ievensgemeenschappen die beschikbaar zijn en die mee gebruikt kunnen worden voor
een beschrijving van lde natuur' en een beoordeling van de toestand van die natuur. We
behandelen enkel inventarissen die bereikbaaÍ en voldoende uitgeu,erkt zijn.

3.1 Soortengroepen

3.1.1 Kontrru,sse,t

In de pro'r,incies Oost- en West-Vlaanderen werd de epifrtische lichenfunga in de
periode 1986-1987 in het kader van een studie naar de effecten van
luchtverontreiniging, gedetailleerd en op gestandaardiseerde manier onderzocht
(Hoffiirann, 1993b). Op ca. 1200 gelijkmatig over het stuf,iegebied verspreide lokaties
werd de epifl,tenfunga op vrijstaande bomenrijen van gemiddeld 25 laan- of
rveidebomen geïnventariseerd. In totaal rverden zo'n 30 000 bomen onderzocht,
waarvan dè overgrote meerderheid (91 Yo) Canadapopulieren waren.

De te bemonsteren bomenrijen werden op een gestandaardiseerde manier geselecteerd,

zodanig dat andere milieufactoren dan luchtverontreiniging een ondergeschikte
betekenis zouden hebben voor de verspreiding van de epi$,1sn. Een aantal factoren,
zoals het landinu'aarts veranderend macroklimaat, kon als invloedsfactor echter niet
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uit-eesloten u,orden (Hoffinann. 1993b). De soortenverspreiding en soortenrijkdom
u'erd uitgedrukt per hok van 16 km2. In elk uurhok werden gemiddeld drie bomenrijen
bemonsterd. De verspreidin-e en de gemiddelde frequentie van individuele soorten (=
gen:iddeld aantal bomen met de soort in het uurhok) zorvel als het gentiddeld en het
totaal aantal soorten per uurhok n'erd vergeleken met de geschatte SO2-irnmissie en
NH3-emmissie (Hoffmann, I 993b).

3.1.2 Vissen

Op niveau Vlaanderen bestaan drie databanken met gegevens over de verspreiding van
vissen in u,aterlopen:

. \,isvangsten in het kader van de TE\\/W (AMINAL, dienst Water en Bodem en
UIA). Een honderdtal ben:onsteringspunÍen in Vlaanderen u,erden geïnventariséerd
(soortenlijst en aantalschaningen) in periode 1989 tot 1994. Deze gegevens zijn
di-eiÍaal beschikbaar

. de verspreidingsgegevens (een vijÍhonderdtal bemonsteringspunÍen met een
soortenlijst en aantalschattingen) uit het boek "De vissen van onze Vlaamse beken
en rivieren" @ruylants et al., 1989). De gegevens zijn niet digitaal beschikbaar

. de visdatabank die opgesteld u,ordt door het IBW in samenu,erking met de

KUleuven . Deze databanli beschrijft r,erspreidingsgegèr,ens over de visstand in de

Vlaamse $,ateren en wordt opgesteld in het kader van de Milieudatabank (nog niet
beschikbaar en onvolledig). De gegevens zijn zou,el actueel als histori-sch en zijn van
verschillende oorspron-q: gegevens van visbestandsopnames, gegevens van

'r'issterften, gegevens van herbepotin-een (r,isuitzettingsplaatsen) en -eegevens 
van

vansststatistieken (hengelvangsten) (Anoniem, 1994).

3.1.3 Dagvlinders

De inventarisatie van de dagvlinders gebeurt op basis van Írajecttellingen. Een
vlinderroute is een vast traject onden,erdeeld in morimum 20 homogene secties van elk
50 m. Dit traject u,ordt wekelijks gewandeld tussen 01/04 en 30/09 indien er voldaan
rvordt aan minimale weersomstandigheden. Enkel die dàgvlinders die zich binnen een
bereik van 5 m van de teller bevinden u,orden geteld. Het aantal routes bedroeg in
1991, 14; in 1992,38; in 1993, 41; in 1994,42 en in 1995, 37. Uitvoering en
coördinatie gebeurt door de Vlaamse Vlindenverkgroep.

3.1.4 Zoogdieren

Systematische inventarisaties van zoogdieren zijn schaars in Vlaanderen. Een recent
overzicht van de verspreiding ervan in het gewest u,ordt gegeven door Holsbeek et al.
(!986). Dit is gebaseerd op vroegere studies (Asselberg, 1971; Desmet, 1975; Fairon
et al. 1982; Bestuur van Waters en Bossen, 1981). Van de zoogdieren zijn op dit
ogenblik de Vleermuizen nog het best bekend (Fairon & Lefevre, 1991). De landelijke
inventeirisatie u'ordt gecoördineerd door de Nationale Zoogdierenu'erkgroep
Z.W.G./J.N.II4. (Holsbeek et al., 1986). Kartering gebeurt vol-qens het lFBl-systeem
op basis van 4x4 km hok-ken.
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3.1,5 Broedvogels

Vanaf 1994 u'ordt door VLAVICO (de Vlaamse Avifaunaconrmissie) in samenwerking
met het Instiruut voor Natuurbehoud een gebiedsdekkende broedvogeltelling in het
kader van een Europees Monitorin-esproject uitgevoerd. Eénmaal per jaar u,orden
tijdens het broedseizoen alle habitats geïnventariseerd naar zowel algemene als
zeldzame soorten. De inventarisatie gebeurt volgens het principe van de uitgebreide
territoriumkartering, \\,aarblj nren alle bijzondere broedparen in Vlaanderen tracht te
achterhalen. Een "bijzonder broedpaar" is deze van een soort die minder dan 150
broedende paren heeft.

3.1.6 ÍYatervogels

In een Europees verband worden in Vlaanderen. reeds langer watervogels gevolgd.
Eénmaal pel jaar (tussen oktober en maaÍ) u'orden er tellingen van algemene en meer
zeldzame watervogels over zoveel nrogelijk "wetlands" in Vlaanderen verricht. Het
gaat om alle overu,interende en doortrekkende duikers, futen, aalscholvers, reigers,
zwanen, ganzen, eendeno koeten, steltlopers (in getijdegebieden) en eventueel
zeevogels (Devos et al., l99l; Maertens et al., 1990; Meire et al., 1988).

3.1.7 lYitrtergasten

In 1989 staffte VLAVICO in het kadervan het Europese Vogelmonitoringsproject met
Punt-Transect-Tellingen (PTT) voor het tellen van u'intergasten. Hierbij rvorden in 20
punten langs een vaste route alle vogels gedurende 5 minuten geteld en dit drie nraal
per u,inter (nov./dec./febr.). Momenteel zijn er gemiddeld ca. 50 willekeurig gekozen
routes in Vlaanderen (Geers, 1995; Van Sanden, l99l; Van Sanden, 1993; Van Sanden,

r 99s).

3.1.8 Hogere planlen

De.inventarisaties van hogere planten gaan verder zoals dat de afgelopen 60 jaar
gebeurde. De inventarisatie-eenheid is het I x I km hok; coördinatie berust bij het
IFBL. Meer dan dat in het verleden het geval was, u,ordt er nu gericht gewerkt in het
kader van een bepaalde onmiddelijke toepassing of in functie van een zo homogeen
mogelijke spreiding van de u,aamemingen. Een digitaal databestand wordt uitgebouwd.
In dit bestand zijn voor elke, in het u'ild voorkomende, plantensooÍ een aantal voor
het natuurbehoud belangrijke kenmerken opgenomen. Zo bijvoorbeeld zeldzaamheid
(UFK), bedreiging (Rode lijst), "ecologische" en'socio-ecologische groepen. Deze
flora-statistiek 'n'ordt aan de vernieuu,de checklist van de Vlaamse vaatplanter
(Cosyns et al., 1994) gekoppeld.

3.l.9lWossen

Er is een checklist opgesteld van alle in België en het Grootheíogdom Luxemburg
voorkornende blad- en levermossen. Kartering gebeuÍ.volgens het lFBl-raster. De
'intensiteit van de kartering van de Vlaamse uurhokken ligt beduidend lager dan die van
de Waalse uurhokken. Volgende u,erken zijn recent verschenen met betrekking tot
Vlaanderen: Van Landul,t (1991); Bollens (1995). Coördinatie gebeurt door de
Nationale Plantentuin le Meise.
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3.L10 Zx'otttnrcn

FTINBEL is een databestand dat momenteel beheerd u,ordt door de Ant\\'erpse
Mycologische Kring. Het bevat gegevens van de periode 1985-1996 met datum van de

vondst. IFBL-coördinaten, deelgemeente, naam lokatie, organisch substraat, biotoop,
determinant, u'ijze van determinatie (al dan niet microscopisch) en veru'ijzing naar
herbariummateriaal. Voor Limburg is een gedetailleerde inventarisatie beschikbaar op
basis van lxl km hok}eh @miel Vandeven, mond.med.).

3.2 Levensgemeenschappen

Van levensgemeenschappen of aspecten er\ran bestaan op dit ogenblik 6 belangrijke
inforn:atiebronnen die bepaalde levensgemeenschappen over geheel hun
verspreidingsgebied in Vlaanderen behandelen :

I/ de Biologische Wazrderingskaart

2l deKartering en Typologie van Waterlopen

3/ de Vegetatiekaart van de Kustduinen

4/ de Vegetatiekaarl r,an de Zoute Schorren en Sliklien

5/ de Ve-eelatiekaart van de Schelde Schorren en Slikken

6/ de Boskartering

3, 2. I D e B io lo gisch e ll/a a rderin gi ka a rt

Deze kaart is voldoende bekend om ze hier beperkt te bespreken. Ze u'ordt voor
Vlaanderen door het Instituut voor Natuurbehoud gedigitalliseerd en plaatselijk
geactualiseerd. Het gros van de erop aanwezige informatie is reeds meer dan l0 jaar
oud. Dit beperkt de gebruikswaarde van het document, r,ooral als het om detailstudies
gaat. De kartering gebeurde op schaal 1125 000 aan de hand van een vooraf opgestelde
lijst karteringseenheden (De Blust eÍ al., 1985). Deze karteringseenheden zijn
hoofdzakelijk op vegetatiekundige -erondslag uitgewerkt. Kombinaties met
grondgebruik en bodemkenmerken treden op. Mogelijkheden en beperkingen van de

kaart u'erden elders beschre'r,en (De Blust et al., 1994).

3.2.2 Kartering en Typologie van de Íl/aÍerlopen

Deze t1'pologie u'ordt in een afzonderlijk rapport voor het MIRA-2 project
beschreven. Belangrijk bij deze inventarisatie is dat het om een geïntegreerde aanpak
gaat. Componenten van het u,aterloopsysteem u,orden afzonderlijk geïnt,entariseerd,
maar gezamelijk verwerkt zodat een typologie bekomen wordt die het
waterloopecos),steem zo omvattend mogelijk beschrijft. De cornponenten hebben
zorvel betrekking op de aanwezige organismen (waterplanten, r,issen en
ongewen/elden) als op de ku'aliteit en de dl,namiek van het rvater en op de meso- en
micromorfologie van de u'aterloop zelf.
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De databank bestaat enerzijds uit tu,ee geografische lagen:

. een \\'aterlopenkaart meÍ \À'aterloopsegmenten \ryaaraan drie inforn:atievelden
gekoppeld zijn: de biologische u,aterku,aliteit (ordinale schaal 1-5), de
structuurkenmerken (ordinale schaal 1-5) en de algemene prioriteitscore. (ordinale l-
5)

. een kaart met uniek 
-eecodeerde 

bemonsteringspunten u'zuraan verschillende tabellen
gekoppeld worden

Anderzijds bevat het alfanumeriek deel de gegevens van de bemonsteringspunten
(algemenegegevens, chemische u,aterku,aliteit, r,oorkomende biota: invertebraten,
u,aterplanten en vissen, structuurkenmerken en enkele afgeleide parameters).

3.2.3 Vegelatiekaart van de KusÍduinen

AIs onderdeel van de Ecosysteemvisie Duinen is een vegetatiekaaÍ t,an de duinen van
de kust opgemaakt door het Instituut voor Natuurbehoud (Provoost & Leten, 1996).
De schaal is 1/25 000. De Iegende is uiteraard voornamehjk vegetatiekundig van aard,

maar bevat ook bodem- en landschaps- of geomorfologische kenmerken. De kaart
bestaat in digitale vonn.

3.2.4 VegeÍatiekaarÍ van Zoute Schorren en Slikken

.A.lle schorren en slikken Iangs de kust zijn in kaart gebracht. Van Het Zu'in bestaan
meerdere vegetatiekaanen, \,en aardigd door Eurosense. De schorren en slikken van de

Ijzennonding zijn opgenomen in de vegetatiekaart van de duinen.

3.2.5 Vegetatiekaart van de Schelde Schoruen en Slikken

Van de brakke en zoete schonen en slikken langs de Schelde bestaat een vegetatiekaart,
gemaakt op het Instituut voor Natuurbehoud (Hoffmann,l993a). De kaart is zuiver
vegetatiekundig. Luchtfoto-anal1,se en terreinopnamen gebeurden op basis van 1:2.500
kaarten en foto's.

3.2.6 De Boskartering, BosbodenmteetteÍ en BosviÍaliteitsnuetnet

De boskartering levert informatie over boomsoorten (boomsoortenkaart), over
eigenaars u"n d. p-ercelen (eigendomskaart) en over de graad van ontwit f.ting
(bosontwikkelingskaart). Deze informatie is vervat in orthofoto's, overlays en digitale
bestanden van de overlays. De luchtfoto's en overlays zijn beschikbaar in elke
houtvesterij van Vlaanderen. Tussen 1982 en 1992 werd systematisch heel het
Vlaamse Gewest -eefotografeerd. Dit leverde een uitgebreid basisbestand op dat nu
regelmati-e geactualise er d zal u,orden.

De boskarlering onder de huidige vorm leveÍ praktisch géén bijkomende gegevens die
nuttig zijn voor het praktisch beheer, tenzij mogelijk inlichtingen o\/er de sluitingsgraad
van de bosbestanden. Over de minder bosbourvkundige aspecten van het bos
(kruidlaag, dieren, structuur en opboulr') is helemaal geen informatie opgenomen. Voor
een breed ecologisch gebruik is dit bestand daarom van rveinig nut. Tot nu toe heeft het
vooral een functie naar het bosbeleid toe.
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Belangrijke bijkomende informalie over het bossysteem die gecoördineerd en
systematisch verzameld wordt zijn deze van het bosbodemmeetnet en het
bosvitaliteitsrneetnet. Het eerste meetnet is van zeer groot belang omdat hierin op een
geïntegreerde manier verschillende componenten van het bosecosysteem gevold
worden. Het project beoogt de realisatie van een permanent netwerk voor
bodemonderzoek onder bosbedekking in Vlaanderen om het effect van luchn,en"uiling
op de bodern en bosvitaliteit (leeftijd, naaldjaargangen, naaldverlies, bloeieffect,
verkleuring, kroonsterfte, waterscheuten, slijmuitvloei, exploitatieschade, insekten,
schimmels, opgerold blad, sociale positie) te onderzoeken. Het meetnet bestaat uit l2
proefl'lakken, verspreid over de 5 Vlaamse provincies (Wijnendale, Meerdael, Halle,
Ravels, Brasschaat, Gontrode, Bu_egenhout, Houthulst, Hechtel, Maasmechelen,
Zoniën en Gontrode). Bij d'e plaatskeuze is gekeken naar representatieve bos- en
bodemcombinaties. Per proefvlak worden standplaatskenmerken
(plaatsbeschrijvingen, bosvitaliteit, bosbouwkundige inventarissen,
profielbeschrijvingen) en analyse-résultaten (percolatiewater, doorvalwater, ffsische
metingen, chemische metingen, blad/naald-analyses, ...) beschreven.
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Het bosvitaliteitsmeetnet gaat over een netwerk gespreid over geheel het gervest de
vitaliteit van boomsoorten in bosverband na. Het meetnet maakt deel uit van een
Europees net. In het Europees kader u,ordt gewerkt met een raster van 16x16 km, in
Vlaanderen met bijkomende rasters van 8x8 km en 4x4 km. Het totale meetnet bevat
mt72 u'aarnemingspunten met in totaal I 728 bomen.



Gevolgen voor natuur lV.2

Bijlage 2.'De flora van bossen en fragmentatie

M. Hernty, O. HorutaS,, Laboratoriunt t,oor Bos, A'atuur en Landschap,

K.U.Leuven

I I Probleemstelling

1.1 lVersnippering van het boshabitat

Naast de ku,alitatie'r,e verstoring van habitats door processen als verdroging, verzuring

en vermesting, vormt ook de fragmentatie van natuurlijke habitats, ten gevolge \tan

geintensifieerd antropogeen landgebruilq een aanzienlijke bedreiging voor de natuur in

Vlaanderen (Verhel'en et al., 1994). Habitatfragmentatie of habitatversnippering omvat

twee te onderscheiden componenten die elk afzonderlijk een negatieve invloed kunnen

uitoefenen op de soortenbiodiversiteit. Ten eerste is er de toenemende isolatíe van

de habitats u,aardoor migratie en kolonizatie door sooÍen vanuit naburige habitats

bemoeilijkt rvordt en ten tu,eede is er de reducÍie ran de oppenlakÍe. r,an de

verschillende deelhabitats u'aardoor de extinctie van soorten binnen dat deelhabitat

waarschijniijker u'ordt. Kleinere habitats zijn meer gevoelig voor grote en kleine

verstoringen van buitenaf en de aanu,ezige populaties zijn er nreer vatbaar voor
verschijnselen van inteelt (McArthur &Wilson, 1967).

Een habitattype dat in Vlaanderen zeer onderhevig is aan versnippering is het bos.

Met een bebossingscoëfficiënt van 8 à l0% kent Vlaanderen slechts enkele

boscomplexen met een oppervlakte groter dan 800 ha terwijl niet minder dan 54 Yo van
het areaal bestaat uit bossen kleiner dan 100 ha (Van Den }rtÍeersschout & Lust, 1994).

De negatieve effecten van bosfragmentatie op de avifauna u,erden reeds op
overfuigende u'ijze aangetoond (Opdam, 1992). Ook voor andere species van de

bosfauna zijn er aanu'ijzingen voor nadelige effecten van bosversnippering op de

populaties van kleine en geïsoleerde bossen (Ha:ris, 1985). Mogelijk u,ordt door
habitatfragmentatie ook het voortbestaan van een reeks spische bosplantesoorten
gehypothekeerd. Reductie van de oppervlakte van een bos impliceert immers een

steeds kleiner u,ordend kerngedeelte dat vrij is van kunstmatige. r,erstoringen zoals het
inwaaien van a,erochemicaliën of van natuurlijke verstoringen zoals verhoogde

lichtinval en lagere luchn,ochtigheid. In dit kader doet de vraag zich voor naar de

minimale oppen,lakte van een bos teneinde een.moiimale diversiteit aan plantesoorten
te ondersteunen. Orngekeerd kan de aan- of afuezigheid van een reeks plantesoorten
(indicatorspecies) een aanu'ijzing zijn voor de versnipperingstoestand \/an een bepaald
bos.

z I Geuieden en groepen

Op basis van een studie van 233 bossen, allemaal gglegen in grofueg het Historische
Graafschap Vlaanderen (d.i. het gedeelte van Vlaanderen dat zich grosso modo ten
u'esten van de lijn "A.ntu'eIpen 

- Brussel bevindt, aangevuld met Frans-Vlaanderen)

137
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\\'erd de invloed nagegaan van de srootte van een bos op de bosplantesoorteffijkdom.
Daarbij u,erd ook de inr,loed van de habitatdiversiteit binnen dat bos onderzocht
(Degroote en Loecloi, 1996). De aard van de dataset liet geen onderzoek toe naar de

effecten van de tu,eede component van habitatfragmentatie, isolatie.

2.1 I Soortengroepen

Niet elke bosplantesoort reageerr identiek op de effecten 'i,an bosversnippering.
Daarom u'erden, r,eÍrekkende van een basislijst met 203 geinventariseeide

bosplantesoorten (Tack et al.. 1993), 4 sooíen-qroepen aÍleleid op basis van de auto-
ecologie van de soorten. De soortenlijsten rverden opgenomen in bijlage.

. echte bosplantesoot'Íen (89 soorten): zijn voor hun overleving aflrankelijk

van het voortbestaan van het bos als begroeiing Het gaat overu,egend om stress-

tolerante sooÍen die het hoofd kunnen bieden aan de lage lichtintensiteit onder het
kronendak. Om*'ille van de stabiele ecologische omstandigheden in pennanent bos

beschikken de soorten o\:er nasenoeg geen zaadbank;

. zoonl- en kapvlaktesoorÍen (74 soorten): zijn aflrankelijk van de nabijheld

van een bos maar kumen niet overleven in een perïnanente schaduutoestand. De

soorten urorden aangetroffen aan de bosrand. langsheen paden, in kapllakten of in
kleinere openingen die ontstaan door bijvoorbeeld u'indval. Door een permanente

zaadbank kunnen de meeste soorten zeer snel reageren op tijdelijke verhoogde

lichtinval en de daarmee gepaard eaande versnelde mineralisatie van organische stof

o hourige planÍen en líanen (40 soorten): omr,atten de houti-ee sooÍen die in
Vlaamse bossen in de regel niet u,orden aangeplant en de met de houtige planten
geassocieerde lianen;

o oud-bosplanÍesoorten (49 soorten): zijn de sooíen met een duidelijke

binding aan oude, onverstoorde bossen. Oude bossen u,orden gedefinieerd als

bossen die reeds voorkomen op de KabinetskaaÍ van de Oostenrijkse Nederlanden
van Graaf De Fenaris (omstreeks 1775). Oud-bosplanten kenmerken zich door
hun geringe kolonisatiecapaciteit, de afuezigheid van een permanente zaadbank,

Een hoge gevoeligheid \roor ku'alitatieve verstoring en een hoge.

extinctiegevoeligheid (Hermy, 1992; Hermy et al., 1992). Oude bosplanten rverden

beschreven voor een 
-qroot 

aantal Europese landen (Wul[ 1994). De lijst met oud-
bosplantesoorten rverd afgeleid door het vergelijken van de veru,achÍe verdeling
van bosplanten over oud en jong bos en de rverkelijke verdeling (Chi-ku'adraat
toets, zie bijlage). Alleen de echte bosplanten en de houtige planten en lianen
rverden rveerhouden als oud- bosplantesooÍ. Oud-bosplantesoorten zíjn
indicatoren voor oude bossen.

2.2 I Soorts-oppen'lakte relaties

Elke soortengroep reageefi positief op een toename van de bosoppen'lakte. Hoe groter
een bos is. hoe meer bossooíen aanu'ezig zijn. Figuur I en tabel I geven voor ellie
sooíen-qroep de regressierelatie weer. Niet elke soortengroep reageert even sterk op
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voor natuur I\/.2

een toenarne in opper\,lakte. Zoals blijkt uit tabel 2 zijn er tussen een reeks

soortengroepen si-enificante verschillen in de helling van de regressierechte. Zo is het
aantal houtige planÍen en lianen veel niinder gevoelig voor fluctuaties in de oppen,lakte
van een bos dan het aantal echte bosplanten. zoom en -kapvlakteplanten en oud-
bosplanten

Sommige sooÍengroepen reageren ook anders op een toename t,an de bosoppervlakte
naar-eelang het om een oud bos of om een jong bos gaat. Dit is per definitie het geval

voor oud-bosplantesooÍen maar ook voor de echte bosplanten (figuur 2), Van deze

soortengroepen zijrt er signifieant meer aanu,ezig in oud bos dan in jong bos. Voor het
totaal aantal bosplanten, het aantal zoom- en kapvlakteplanten en het aantal houtige
planten en lianen maakt het rveinig uit of het om een oud bos of om een jong bos gaat.

De soorts-oppervlakte relaties voor deze plantengroepen zijn niet si-eniÍicant

verschillend naargelang alleen de oude bossen of alleen de jonge bossen in beschouu,ing

worden genomen.'

Fíguur l: Reg'essierelaties

bosplantesoorlen en de logaritnte
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23 lEen soortgerichte benadering

Naast een, benadering van de bosplantesooÍen als groep kunnen ook een reeks

individuele species worden onderscheiden die een vooikeur hebben voor grote bossen.

Het is moeilijk uit te maken of dit te u'ijten is aan een specifieke binding aan grote

bossen of eerder een gevolg is van de grotere kans dat in een groter bos een geschilt
habitat u,ordt aangetroffen. Op basis van de frequentieverdeling van de

bosplantesooíen o\/er een aantal oppen,lakteklassen kunnen een.aantal soorten die '

gebonden zijnaangrote bossen rvorden afgeleid (Tack et al.;1993). Planten met een

zeer duidelijke voorkeur \roor bossen van groter dan 60 ha zijn Elsbes, Sntal

longlo'uid en llíngerltelntbloem . Enliele sooíen die niet voorkomen in bossen

t)9
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IV.2 Gevolcen voor natuur

kleiner dan I0 ha- maar een duidelijke voorkeur hebben voor bossen van rneer dan 80

ba'zijn .Addertong , Antandel't,olfsntelk, Betonie, Liggend v,alstro,

Ruíg hertshooi, ManneÍjesorcltis, Muursla, Bosntuur , Trosvlíer en

l|tilde gagel . Opvallend is dat een deel van deze planten in het Graafschap
Vlaanderen aan de noordelijke rand van hun natuurlijk verspreidingsgebied voorkomen
wat suggereeí dat deze planten wel eens beschutting van grote bossen zouden kunnen
nodig hebben. Figuur 3 geeft ter illustratie, op basis van een Iogistische re,eressie, de

kans rveer om voor een bepaalde bosoppervlakte de sooÍ Amandelwolfsmetk
(Euphorbia am1'gdaloides) aan te treffen.

Tabel I
specíes

Regt'essierelaties Íussen de bosoppenlahe
van elke soorÍengt'oep.

en ltet aantal

vergelijking R2 p-waarde

alle bosplanten

oud-bosplanten

echte bosplanten

zoomplanten

houtige planten & lianen

y=-40,07+19.34x

y=-18,99+6,64x

y=-20,14+8.8tx

y = -21,§) + 7,47x

y=2,06+3,06x

0,41

0,30

0,30

0,46

0,25

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Figuur 2: Reg'essierelatie
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2.4 I SLOSS

Een klassieke vraag in het natuurbehoud is deze of de biodiversiteit meer gebaat is bij
één groot natuurreservaat dan rvel bij verschillende geografisch verspreide

natuurreservaten met ongeveer dezelfde oppervlakte (SLOSS staat voor "single Large

or Several Small"). Figuur 4 toont de soortenrijkdom voor alle bosplanten in functie
van de oppervlakte van het bos en de soortenrijkdom voor willekeurige combinaties
van tu,ee bossen. De gesommeerde soortenrijkdom van twee aÈonderlijke bossen ligt
significant hoger dan deze van één afzonderlijk bos met een zelfde pppervlakte.

Tabel 2: Sígnificanrie van de verschillen in hellíng van de

verschillende regt'essierelaÍies.

bl p-waarde voor b3

EBP . OBP

EBP - ZPL

EBP - HoLi

OBP - ZPL

OBP - HoLi

ZPL -HoLi

2,172136

1,339482

5,751467

-0.83265

3,579331

4,411986

0,049

0,194

0,000

0,328

0,000

0,000

Variabele bi is een dummy e die het mogelijk maakÍ een onderscheid te maken tussen de
verschillende soortengroepen. Onder de nulhypothese (er is geen verschil tussen de sbortengroepen)
geldt bs=0. Significante verschillen zijn vet weergegeven. EBP: echte bosplanten; OBP: oud-
bosplanten; ZPL: kapvlakte en zoomplanten; HoLi: houtige planten en lianen. 

'
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IV.2 Gevolsen voor natuqr

Figuur J.' Kans op

(Antandelv'olfsmelk)

de aanv,ezigheid ran Euphorbia antygdaloides

op basis van de bosoppenlakte.
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Logaritme van de bosoppervlakte in ha

Hetzelfde geldt ook, maar in mindere mate, \,oor het aantal oud-bosplantesooÍen.
Tu,ee kleine bossen berratten meer oud-bosplantesooÍen dan één groot bos met

dezelfde oppen,lal«e. De habitatdiversiteit speelt hier een belangrijke rol. De kans om

een grotere diversiteit in bodem, hydrologie en topografie aan te treffen is groter in
twee -eeografisch verschillende gebieden dan in eén gebied. De factor habitatdiversite.it

is in dit kader dus blijkbaar belangrijker dan de factor oppervlakte an sich.

2.5 llnvloed van de habitatdiversiteit

Om de invloed van de habitatdiversiteit op de soortenrijkdom na te gaan werd voor elk

bos een reeks variabelen bepaald die een maat kunnen zijn voor de habitatdiversiteit.
Hienoor werd gebruik gemaakt van de Belgische Bodemkaart (schaal 1:20.000,

I.W.O.N.L) en de topograÍische kaart (schaal 1:25.000, N.G.I). Er werden voor elk bos

zeven variabelen bepaald namelijk: de vorntindex van PaÍton, het aanÍal
voorkontende bodentseries, het aanÍal voorkontende

bodentÍexÍuren, het aantal yoorkontende tochttappen, een

relíëfuaranteÍer, lrct percenÍage oud bos en het percenÍage jong
bos .

Drie variabelen u,erden om statistische redenen logaritnisch getransformeerd. De
Vornr.index van Patton wordt gedefrnieerd als: P/(2. ln{ met A de oppen'lakte van

het bos en P de omtrek van het bos. De Vormindex van Patton geeft weer hoeveel een

bepaalde vorm afiÀ,rjkÍ van de cirkelvorm. Grillige vorïnen impliceren een hoge u,aarde

van de index. De gehanteerde reliëfoarameÍer is gedefinieerd als: H,^-H,,,o/L met H,,"*
de maiirnale hoogteliggrng; Hr;n de minimale hoogteligging en L de afstand rvaarover
het hoogteverschil optreedt.
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Tabel 4 geeft de partiële correlatie van elke habitatvariabele met elk van de

soonengroepen \\'eer. De correlatiecoëfÍiciën1en q'erden gecorrigeerd voor de logaritne
van de oppervlakte van het bos. Het aantal plantenspecies in een bos is voor ellie

soortengroep significant positief gecorreleerd n7eÍ lrcl aanÍal bodenilexÍuren,

het aantal vochtfi'appen, . de reli è;fiaran?eter en de logaritnte van

het aantal bodentseries Bij een constante bosoppen,lakte neemt de

sooÍenrijkdom dus duidelijk toe met de habitatdiversiteit.

Het totaal aantal bosplantesoorten, de zoom- en kapvlakteplanten en de houtige
planten en lianen'vertonen een significant positieve relatie met de logaritne van de

vormindex van een bos. Deze soortengroepen vinden baat bij een relatief lange

randzone. Het aantal echte bosplanten en oud-bosplanten, de laatsten per definitie,
zijn bovendien positief gecorreleerd met het percentage oud bos. Het aantal zoom- en

kapvlakteplanten is lichtjes negatief gecorreleerd met het aandeel oud bos.

Fíguur 4: Irergeltjkíng
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IV.2 Gevolsen voor naruur

Tabel 4: Parri ële correlalies tussen habitatsdit ersiÍeíÍsíacÍoren

en het aandeel oud en jong bos en de díverse g'oepen

bosplanten. Cotectíe voor de logaritme t,an de oppenlakte
het bos.'

, yan

lran

Echte

bosplanten
Oud-
bosplanten

Zoom- en

kap-
AIIe
bosplanten

Aantal texturen 0,16 * ^ 0,19 t 0.20 i"r 0,17 * 0,21 **

Aantal 0,35 *** 0.53 *'t'' 0,39 *t* 0,31 ** 0,52 ***
Vochttrappen
log(Aantal 0,43 **+ 0,42*** 0,30 *** 0,27 *** 0,42***
bodemseries)
Reliëfparameter 0.31 *+{' 0,40 *** 0.19 * 0,31 *** 0,32 ***

logfformindex) 0,07 0,07 0.29 *t('t 0,27 *** 0,20 **

Aandeel oud bos 0.27 'F** (0,43 ***) -0,16 * 0,10 0,13

Aandeel jong bos -0.25 ** (-0.41 ***1 0,10 -0,13

*: 0,05>p20,01; **:0,01>pà0,001 ; *+*:p<0,001

Z.e I gaUitatdiversiteit of oppen,lakte

De analyse van de relatie tussen de habitatdiversiteitsparameters en het aarfial soorten
suggereert dat de variabele oppervlakte niets anders dan een surrogaat voor de

habitatdiversiteit is. Bij toenemende oppervlakte neemt immers de habitatdiversiteit
toe, en bij toenemende habitatdiversiteit neemt het aantal sooíen toe. Het bepalen vtur

de partiële correlatiecoëfficiënt tuisen de logarinne van de bosoppen lakte en het
aantal soorten, geconigeerd voor de verschillende maten van habitatdiversiteit geeft

evenwel aan dat er ook zoiets is als een pwx oppervlalde-ffict . Tabel 5 geeft

de signiÍicante positieve correlaties weer tussen de logaritme van de bosoppervlakÍe en
'elk 

van de onderscheiden sooÍengroepen.

Tabel 5: Parrí ële coruelaÍieco fficiënten
de bosoppenlalae et? de diverse

Correctie voor de habitatdiversiteit.

tussen de logaritnte

b o spl ant e s o o r I e n g' o epe n.

von

Echte
'bosplanten

Oud-
bosplanten

Zoom- en.
kap-
r:lalctelanten

Houtige
planten,

lianen

Bosplanten

log
(oppen'l)

0, 18 * 0,39 *** 0,37 *** 0,24** 0,30 ***

*: 0,05>p>0,01 ; **:0,01>p)0,001; ***;0,001>p
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3 I Evaluatie en kn'aliteitsdoelstellingen

3.1 I Soortenkn,aliteit en soortenkn'antiteit

Vooraleer over te gaan tot'enliele richtlijnen naar de aanleg van nieun,e. of het behoud
van bestaande bossen is het van belang een onderscheid te makgn tussen \\'at u,e

soortenkwaliteit en soortenku,antiteit zouden kunnen noemen. SooÍenku,anÍiteit in
een bos staat eenvoudigrveg voor de totale som van alle bosplantesoorten. De
soorÍenku,aliteit staat voor de verzameling van een aantal soorten die als krvalitatief
hoogstaand kumen u,orden omschreven. Als criterium kan in de eerste plaats de

zeldzaamheid \/an de soofi en in de nryeede plaats de ven angbaarheid (E:

recreatability) r,an het ecosl'steem u'aarin de soort voorkomt worden gehanteerd. Zo
zijn de meeste oud-bosplantesoorten, en een deel van de echte bosplantesoorten

ku,alitatief hoogstaande sooÍen omwille van de Iage graad van vervangbaarheid'r,an het

ecosysteem (oud bos) u'aarin ze voor komen. Peterken (1977) schat de benodigde tijd
voor de vestiging van een oud bosecosysteem op ongeveer 700 jaar. Bovendien zijn
een groot deel van deze soorten overeenJiomstig de Vlaamse Flora§tatistiek ríj
zeldzaam (Cosijns et a\, 1994).

3.2 lDe vorm en de oppen'lakte van een bos

Alle bosplantesooÍen zijn gebaat bij een toename in de oppervlakte van het

boshabitat. De groep van de houtige planten en de lianen zijn het meest oppen,lakte
onaftrankelijk. Deze soorten zijn minder gevoelig aan de invloed van verstoring van

buitenaf dan kruidachtige planten. Warureer enkel en alleen een hoge soortenku,antitet
u,ordt nagestreefd doet het er bovendien niet toe ofhet om een oud of een jong bos
gaat, aangezien beiden een ongeve€r even grote sooÍenrijkdom herbergen.. Vy'anneer

evenu,el de nadruk wordt gelegd op het behoud van ku'alitatief hoogstaande sooÍen is
behoud van oude bossen van ditzonderlijk belang. Deze bossen herbergen een

signiÍicant hoger aantal kwalitatief hoogstaande soorten dan een jong bos van dezelfde
oppervlakte.

Bosvonnen die sterk afi*'ijken van de cirkelvorm (hoge vormindex van Patton)
bevoordelen de zoom- en kapvlakteplanten en de houtige planten en lianen en hebben

atdus een significant positief effect op het totaal aantal bosplanten. Er is geen negatief
effect van een grote vormindex op het aantal echte en oud-bosplanten. Zeet
waarschijnlijk geldt dit alleen \\,anneer de bosoppervlakte niet te sterk gereduceerd

wordt en er nog genoeg onverstoord kemhabitat overblijft.

Op basis van figuur I en de bijhorende regressierelaties kan bij benadering voor een

aantal bosgrootten de te venvachten bosplantesoortenrijkdom aangegeven rvorden.
Boscomplexen van onge\reer 50 ha n'orden, alleen op basis van hun oppervlakte,
verondersteld gemiddeld een 70-tal soorten te ondersteunen. Dit Iijkt ons een na te
streven minimum. Bossen met een der-eelijk minimumar eaal zijnook op langere termijn
in staat een voldoende grote soorlendiversiteit te ondersteunen. Uiteraard u,ordt bij de

aanJeg van een nieurv bos verondersteld dat de kolonisatiemogelijkheden voor de

bosplantesoonen zich niet u'ijzigen. Dit is gezien'de (nog steeds) toenemende
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versnippering van het bosareaal en de gevolgen van intensieve landbouwpraktijken, die
gunstige kiemingsvoorwaaden niet bepaald bevorderen, tu,ijfelachtig. De afgeleide

.soortenrijkdom is dan ook eerder een maninrum dat alleen rekening houdt met de

sooitenku,antiteit. Waarschijnlijk zullen sooíen die gebonden zijn aan oude bossen
nieurv aan-eelegde bossen zelfs nooit bereiken, tenzij deze nieuwe bossen grenzen aan

een oud boshabitat of aan een relict (bijvoorbeeld eeh oude houtkant) r,an een oud bos.
Tack et al. (1993) beschrijven in dit kader de herkolonisatie door oud-bosplanten van
Bos t' Ename nabij Oudenaarde vanuit oude houtkanten. Dit mag een oproep zijn de

nog bestaande oude bossen zolgvuldig te bervaren, en indien mogelijk uit te breiden
met nieuwe aanplantingen.

S.S I Oe habitatdiversiteit binnen een bos

Hoeu,el het overduidelijk is dat grote bossen meer bosplantesoorten bevatten dan

, kleine, suggereren de analyses in het kader van het SLOSS-debat dat trvee afzonderlijke
bossen meer sooÍen bevatten dan I bos n:et eenzelfde totale oppen,lakte. Dit geldt

vooral voor de bosplantesoortenkwantiteit maar ook voor de soortenkrvaliteit. De

Iange termijn haalbaarheid van het behoud van eerder kleine'r,ersnipperde resenaades

staat hier evenrvel ter discussie. Kleine bossen zijn erg onderhevig aan randinr4oeden

en dit zal op termijn vooral de ku'alitatief belangrijke soorten benadelen. De resultaten

van de SLOSS-analyse zijn te interpreteren als een pleidooi voor de aanJeg of het
behoud van een groot aantal grote bossen in geografisch diverse regio's, eerder dan

voor de concentatie van het al dan niet aaneengesloten bosareaal in één enkele regio.
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Processen: l: Toename van de totale bosoppen,lakte: 2: Toename van de oppen,lakte van de
bosfragmenten; 3: Geografische spreiding van de bosfragmenten; 4: Toename van de vormindex van de
bosfragmenten.

Uit de SlOSS-discussie konrt het belang van de spreiding van het bosareaal over de

diverse Vlaamse regio's, elk rnet hun specifiek ffsisch systeem duidelijk naar voor.
Ook binnen een bos is (naast de oppervlakte en vorm) de habitatdit,ersiteit van groot
belang. Een geaccidenteerd reliëf, aanuezigheid van Tertiaire substraten of een grote
diversiteit in bodemvochtregimes kunnen een garantie zijn voor een grote
bo spl antesoortenrij kdom.

Figuur 5 probeert de verschillende ruimtelijk-landschappelijke aspecten die van
invloed zijn op de totale soortenrijkdom te integreren.

De effecten van isolatie van bosfragmenten op de plantesooÍenrijkdom kon niet op
een zinvolle nranier worden nagegaan aangeaen met egn bestaande dataset gewerkt
werd die niet gebiedsdekkend u,as. Op basis vari de schaarse literatuur aangaande

planten,erbreiding versus isolatie is het zeer moeillijk hieromtrent enige zinnige
uitspraken te doen die van toepassing zijn op specifieke soorten of op de gehanteerde

soortengroepen. Naar de toekomst toe zullen isolatieparameter opgenomen u,orden in
de analyses die op termijn moeten resulteren in een integraal landschapsecologisch
model voor de verspreiding van bosplantesoorten.

a
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Bijlagen

Tabel l: Echte bosplanÍen

Adoxa moschatellina
Allium ursinum

Anemone nemorosa

Arum n:aculamm
Asperula odorata
Ath1,fi*, fïlix-femina
Blechnum spicant
Brachypodium sylvaticum
Campanula trachelium

Cardamine amara

Carex elongata

Carex pendula

Carex remota

. Carex strigosa

Carex sylvatica
Chrl'sosplenium
alternifolium
Chrl'sosplenium
oppositifoliurn
Circaea lutetiana

Colchicum autumnale

Convallaria majalis
Corydalis solida
DacS,lorhiza fuchsii
Deschampsia cespitosa

Deschapsia flexuosa
Drl,opteris affinis
Dryopteris carthusiana
Dryopteris dilatata
Drl,opteris filix-mas
Elymus caninus
Epilobium montanum

Equisetum svlvaticum
Equisetunr telmateia

Euphorbia aml,gdaloides

Festuca *eigantea
Gagea lutea

Gagea spathacea

Galanthus nivalis
Helleborus viridis
Hieraciurn lachenalii

Hieracium murorum

Holcus mollis
Hyacinthoides non-scripta
Impatiens noli-tangere

Lanium galeobdolon

Lathrea clandestina

Listeria ovata

Luzula pilosa

Luzula sylvatica
L1,§imachia nemorum
N,Íaianthemum bifolium
Melica uniflora
lvÍercurialis perennis

It,Íilium effusum
Ir{1,celis muralis
Narci ssus pseudonarcissus

Neottia nidus-avis
Ophioglossum wlgatum
Omithogalum umbellatum
Osmunda regalis

Oxalis acetosella

Paris quadrifolia
Phyteuma nigrum
Phyteuma spicatum'
Poa nemoralis
Polystichum aculeatum

Polygonum bistorta
Polygonatum multiflorum
Polypodium vulgare

Potentilla sterilis
Primula elatior
Primula wlgaris
Pteridium aquilinum
Pulmonaria montana

Pulmonaria officinalis
Ranunculus auricomus

Ranunculus ficaria

Rumex sanguineus

Sanicula europaea

Scrophularia nodosa

Sedum telephium
Stellaria holostea
Stellaria nemorum
Thell,pteris palustris
Vaccinium myrtillus
Veronica montana
Vinca minor
Viola palustis
Viola reichenbachiana

Viola riviniana
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Tabel 2: Zoom- en kaprrlaheplante,T

Agrimonia eupaloria
Agrimonia repens

Ajuga reptans
Alliaria petiolata

Geranium phaeum

Geunr urbanum

Gnaphalium sylvaticum
Hieracium sabaudum &
laevigatum

Hieracium umbellarum

Hippophae rhamnoides
Hl,pericum dubium & maculatum
Hypericum hirsurum

Hy,'pericum pulchrum
Hypericum quadrangulum

Impatiens paniflora

Knautia arvensis

Lapsana communis
Lathl,rus sylvestris
Ligustnrm vulgare

Ir,Íelandrium dioicum
Melampyrum pratense

Moehringia trinen,ia
M),rica gale

Orchis mascula

Origanum wlgare
Orchis purpurea

Peplis portula
Picris hieracioides & echioides

Platanthera chloraritha

Prunus avium
Prunus padus

Prunus spinosa

Pyrus pl,raster
Rhamnus catharticus
Ribes nigrum
fubes rubrum
fubes uva-crispa
Rosa an,ensis

Rosa tomentosa
Rubus caesius

Rubus fructicosus

Rosa canina
Rosa pimpinellifolia
Rosa rubiginosa
Rubus ideaus

Salix aurita

Salix repens

Sarothamnus scoparius
Scirpus sylvaticus
Scutellaria minor
Senecio fuchsii
Senecio s)'lvaticus &
viscosus

Serratula tinctoria
Solidago vir*eaurea

Stachl,s officinalis
Stachl's sylvatica
Stellaria neglecta

Succisa pratensis

Stellaria uliginosa

Teucrium scorodonia
Torilis japonica

UIex europaeus

Vicia sepiurn

Viola odorata

Viscum album

Calamagrostis canescens

Calamagrostis epigej os

Callitriche spp.

Calluna vulgaris
Cardamine flexuosa

Carex divulsa

Carex pallescens

Carex pilulifera
Carex spicata
Centaurium ery"thraea

Chaerophyllum temulum
Cirsium oleraceum

Cor1,6"1it clayicul ata

Crepis paludosa

Digitalis purpurea

Dipsacus pilosus
Epilobium angustifolium
Epipactis helleborine
Fragaria vesca

Galium cn:ciata

Gatium soratile

r50

Tabel 3: Houtige planíen 'en líanen

Houtige planten:
Acer campestre
Betula pendula

Betula pubescens

Comus sangtrinea

Corylus avellana
Crataegus laevigata

Crataegus monog)'na
Evonl'nrus europaeus

Frangula alnus

Ilex aquifolium
Malus s1'lvestris

Sambucus nigra
Sambucus racemosa

Sorbus aucuparia

Sorbus torminalis
Vibumum lantana

Viburnum opulus
Lianen:
Bryonia dioica
Clematis vitalba
Hedera helix
Humulus Iupulus
Lonicera pericll'menum
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Mespilus germanica

Populus tremula

Tabel 4. Oud-bossoorÍen

en kapvlalae planten
weerltouden.

Salix caprea

Salix cinerea

ntet bindings.sterhe aan

u'erden bij de verdere

Solanum dulcamara

Tamus communis

oud bos. Zoont-

analyses níeÍ

voorkomen in voorkomen in
oud bos jongbos

chi-kwadraat p- soorten-
waarqg__grogp_

groep l: sterke binding met oud bos (0 < p-rvaarde < 0.002)

I Pteridium aquilinum
2 Luzula pilosa

3 Oxalis acetosella .

4 Hyacinthoides non-
scripta

5 Maianthemum bifolium
6 Rosa arvensis

7 Vinca minor
8 Milium effusum
9 Carex pilulifera
10 Veronica mohtana :

1l Lysimachianemonrm
12 Carexsylvatica
13 Melica uniflora
14 Calluna vulgaris

15 Vaccinium myrtillus
16 Teucrium scorodonia'
l7 Chrysosplenium oppos.
18 Sanicula europaea

19 Solidago virgaurea

20 Carex strigosa

2l 
-Carex 

pendula.

22 Acer campestre

23 Tamus communis
24 Yiolariviniana
25 Hypericum pulchrum
26 Luzulasylvatica
27 Círcaealutetiana
28 Allium ursinum
29 Blechnum spicant
30 Campanula trachelium

50

40

39

46

5

3

5

8

65,454
24,366
19,224

18,961

0,0000 E
0,0000 E

0,0000 E
0,0000. E

26

33

38

30

27

29
46

l8
20

16

46

l8
t7
t7
l3
l6

I
4

6

3

2

2

3

l1
0

1

0

l3
I
1

I
0

I

27

17,956
16,744
16.699
16,510
16,379
16,379

15,762

14,367
14,273
13.263
12,689
11,784
17,696
10,914
10,914
10,310
I 0,1 35

0,0000 E

0,0000 H
0,0000 H
0,0000 E

0,0001 R
0,0001 E

0,0001 E
0,0002 E
0,0002 E
0,0003 R
0,0004 E
0,0006 R
0,0006 E
0,0010 E
0,0010 R
0,0013 E
0,0015 E

0,0021 H
0,0022 L
0,0028 E

0,0031 R
0,0031 E

0,0038 E
o,.oo47 E

0,0a47 E
0,0052 E

groep 2: matige binding met oud bos (0.002 < p-u,aarde < 0.02)

23

15

43

l1
ll
42
t6
l6
l3

4

I
9,A71
9,357
8,940
8,724
8,724
8,396
8,004
8,004
7,807

t4
0

0

t4
2

2

I

r5l
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31 Paris quadrifolia
32 Convallaria nrajalis

33 Fragaria vesca

34 Galium soiatile
35 Hieracium muromm

36 H1'pericum hirsuturn

37 Potentilia sterilis
38 Deschampsia flexuosa

39 Brachypodiurn
sl,lvaticum

40 Lonicerapericll'menum
41 Deschampsia cesPitosa

42 Equisetum sYlvaticum

43 Melampyrum pratense

44 Senecio ovatus

45 Stellaria uliginosa
.16 Asperula odorata

47 Hieraciunr lachenalii

48 Stellaria nemonrm

49 lr,Íespilus germanica

50 Narcissus
pseudonarcissus

51 Picris
hieracioides+echioide§

52 Equisetum telmateia

53 Lamium galeobdtilon
' 54 Mercurialis perennis .

55 Carex pallescens

56 Polygonatum
multiflorum

57 Poanemoralis
58 Arum maculatum
59 Succisa pratensis

60 Epilobium montanum .

6l Comus sanguinea

62 lath1'rus sy'lvestris

63 Osmunda regalis

64 Pulmonaria officinalis
65 Sarothamnus scoparius

25

27

27

9

9

9

30

t9
35

6

7

7

0

0

0

9

4

t2

20

0

0

0

12

0

0

0

I

49

8

8

8

34

7

7

7

8

4

I
26

20

20

0

0

0

9

13

7,777

7,705
7,705
7,13 8

7,1 38

7,1 38

7,075
6,717
6:,662

6,568

6,501

6,345
6,345
6,345
6,139
5.552
),))/
5,552
5,544
5,506

5,345
4,791
4,760
4,750
4,463

4,372
4,233
4,271
4,148
3,981

3,966
3,966
3,966
3,817

0,0053 E

0,0055 E

0,0055 R
0,0075 R
0,0075 E
0,0075 R
0,0078 E
0,0096 E

0,0098 E

0,0104 L
0,0108 E

0,0118 E

0,01 18 R
0,0118 R
0,0132 R
0,0185 E

0,0185 E

0,01&5 E

0.0r 85 H
0.0189 E

0,0208 E

0,0286 E

0,0291 E

0,0293 R
0,0346 E

0,0365

0,0396
0,0102
0,0417
0,0460
0,0464
0.0464
0,0464
0,0498
0,0498

s6 24

15

10

l0

25

50

16

9

54

44
42
13

l9
43

5

5

5

24

I 5,506 0,0189 R

groep 3: zwakke binding met oud bos (0.02 < p-u'aarde < 0.05)

l9
J.

6

E
E
R

E
H
R
E
E
R
R66C llum temulum 3l

Verklarin-e

r52

E: echte bosplant; R: zoom-en kaptevlalteplant); H: houtige planr; L: liaan.
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