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Biotoop, maar geen habitat? 
De problemen van een conceptverwarring 

HANS VAN DVCK & WOUTER VANREUSEL 

Ondanks het spreekwoord, hebben rozen geen doorns, maar stekels. En al ontstaan 

doorns en stekels op een andere wijze, prikken doen ze allebei. Soms is het door 

elkaar haspelen van termen en concepten minder onschuldig. Twee sleutelbegrip

pen voor het natuurbehoud - biotoop en habitat - worden haast willekeurig door 

elkaar gebruikt, maar dekken een andere lading. Dit artikel inventariseert op selec

tieve wijze de problemen en wijst op de gevolgen voor het natuurbehoud. 

Dieren en planten hebben ruimte nodig om 
te leven, maar komen niet om het even waar 
voor. Ze hebben bepaalde omstandigheden 
(bv. bodemtype, microklimaat) en hulpbron
nen (bv. nestplaats, voedsel) nodig om te 
overleven en zich voort te planten. Soorten 
kunnen geassocieerd worden met een reeks 
van kwaliteitseisen die ze aan de leefomge
ving stellen. Afhankelijk van de mate waarin 
een soort bijzondere eisen aan de leefomge
ving stelt, spreken we van specialisten of 
generalisten. Voor meerdere taxonomische 
groepen stelt men vast dat vooral vele habi
tatspecialisten achteruitgegaan of verdwe
nen zijn, terwijl enkele generalisten of 'plan
trekkers' zich handhaven of zelfs toenemen 
(bv. Bauwens & Claus (1996): amfibieën en 
reptielen, of tvlaes & Van Dyck (2001): dag
vlinders). Dat is een uitermate belangrijk sig
naal. Het herkennen en vervolgens beheren 
van kritische hulpbronnen of omstandighe
den voor soorten krijgt in het Vlaamse 
natuurbehoud nog veel te weinig aandacht. 
Er wordt nu te vaak in termen van biotopen 
gedacht, en te weinig in termen van habitats. 
Dat vormt niet alleen een probleem voor het 
soortgericht natuurbehoud, maar ook voor 
een efficiënt gebiedsgericht natuurbehoud. 
Een biotoop kan omschreven worden als een 
woonplaats van een levensgemeenschap 
van planten en dieren, terwijl een habitat de 
specifieke standplaats of leefruimte van een 
soort is (tvlarechal 1991, van den Hoek 
Ostende et al. 1991). We omschrijven bioto
pen meestal als vegetatietypes (bv. een 
droog heideveld, een elzenbroekbos, enz.). 

VoorVlaanderen vormt de Biologische waar
deringskaart (BWK) de standaard voor het 
aanduiden van biotopen en voor de homo
gene vegetatie-eenheden (of ecotopen) die 
een biotoop vormen (De Blust et al. 1985). 
Zo kan een moerasbiotoop in een bepaald 
gebied bijvoorbeeld opgebouwd zijn uit de 
ecotopen rietland, vochtig wilgenstruweel 
en grote zeggen-vegetatie. Is een habitat 
dan niet gewoon het soortspecifiek deel van 
een biotoop? Niet noodzakelijk. Een habitat 
kan gespreid zijn over verschillende bioto
pen, of precies te situeren zijn ter hoogte van 
de overgang tussen verschillende biotopen. 
Sommige soorten kunnen hun habitat dan 
weer in uiteenlopende biotopen terugvin
den. De volgende voorbeelden illustreren dit. 
Ook in het beleid bestaat de verwarring tus
sen biotoop en habitat (Box 1). 

Groentjes op de Mechelse 
Heide 
De mate waarin de oppervlakte leefgebied 
overschat wordt door biotoop aan habitat 
gelijk te stellen, kunnen we duidelijk tonen 
met het Groentje, een dagvlinder die op de 
Vlaamse Rode Lijst als kwetsbaar staat aan
geduid (tvlaes & Van Dyck 1996). We 
beschouwen een zone in het Nationaal Park 
- in uitbouw - de Hoge Kempen in het oos
ten van de provincie Limburg (De Coster 
2001). Voor deze regio werden recent regio
nale beschermingsplannen opgesteld voor 
een reeks van dagvlinders (o.a. het Groentje) 
in opdracht van de Vlaamse overheid, zodat 
hier gedetailleerde informatie over de ver-

Box 1 

Habitatrichtlijn of Biotooprichtlijn? 

De bestaande wetgeving werkt de verwarring tussen 

biotoop en habitat mee in de hand. De term "bio

toop" wordt in de decreten en richtlijnen niet 

gebruikt. Habitat daarentegen wel. maar in verschil

lende betekenissen Het Vlaamse natuurdecreet 

maakt in navolging van de Europese habitatrichtlijn 

een onderscheid tussen een natuurlijke habitat en 

een habitat van een soort. Een natuurlijke habitat is 

"een geheel natuurlijke of halfnatuurlijke land- of 

waterzone met bijzondere geografische. abiotische 

en biotische kenmerken "; een habitat van een soort 

is volgens de definitie "een door specifieke abioti

sche en biotische elementen bepaald natuurlijk 

milieu is waarbij de soort tijdens één van de fasen van 

zijn biologische cyclus leeft" (Natuurdecreet van 21 

oktober 1997, gewijzigd op 19 juli 2002, artikel 2, 

4')_ Hiertoe behoren tevens de woongebieden van 

vogels, de rustplaatsen in de trekzones, de voort

plantings-, broed- en foerageergebieden en de rui

en overwinteringsgebieden. Vertaald naar de 

begrippen van dit artikel, is een biotoop juridisch 

gezien dus eerder "een natuurlijke habitat" (of habi

tatcomponent) en een habitat "een habitat van een 

soort" De habitatrichtlijn zou dan voluit habitat- en 

biotooprichtlijn moeten heten, Tenminste, voor wat 

het soortgerichte luik betreft. De Habitatrichtlijn en 

het natuurdecreet gaan immers ook over gebiedsge

richt natuurbeleid. Hiergaat het niet meeroverhabi

tat ofbiotoop, maar over afbakeningen zoals specia

le beschermingszones (de zgn Habitat- en 

Vogelrichtlijngebieden), ecologische netwerken 

(zoals Natura 2000 en het Vlaams Ecologisch Net

werk) en de erkende en Vlaamse natuurreservaten. 
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spreiding van het leefgebied en van de soort 
beschikbaar is (Vanreusel et al. 2002). Het 
Groentje gebruikt doorheen Europa diverse 
biotopen: open plekken in bos, plekken met 
struiken, struweel, bloemrijke graslanden, 
heiden, moerassen, enz. (Tolman & Lewing
ton 1999). In Vlaanderen beperkt de soort 
zich in hoofdzaak evenwel tot heidegebieden 
(Maes & Van Dyck 1999). Voor vele natuur-
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liefhebbers en beheerders staat het Groentje 
dan ook bekend als een echte heidesoort. 
Figuur 1 bakent in een zone van het Natio
naal Park het mogelijk leefgebied voor het 
Groentje af wanneer we enerzijds de biotoop 
'heide' als leefgebied nemen (Fig. la), en 
anderzijds wanneer we een strikte habita
tomschrijving gebruiken (Fig. 1b). Een strikte 
habitatomschrijving houdt in dat iedere plek 

Figuur 1: Afbakening van het mogelijk leefgebied voor het Groentje in een zone van het Natio

naal Park -in oprichting - "Hoge Kempen": a) op basis van de biotoop 'heide' (roos: droge hei

de, paars: natte heide), en b) op basis van een strikte habitatdefinitie die uitgaat van specifieke 

benodigdheden voor rupsen en adulte vlinders (o.a. nectar, waardplanten, beschutting, enz.) 
(kleuren zie legende: -lage, ± matige, en + hoge kwaliteit). De groene stippen duiden de waar-

nemingen van Groentjes aan. 
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in het gebied beoordeeld werd op diverse 
kenmerken die van belang zijn voor de larva
le stadia (bv. aanwezigheid waardplanten) 
enerzijds en voor het volwassen stadium van 
het Groentje (bv. aanwezigheid relevante 
nectarplanten, struiken voor het verdedigen 
van territoria) anderzijds (Fig. 1 b). Merk op 
dat het karteren van het gebied door een der
gelijke soortspecifieke bril onafhankelijk van 
de aanwezigheid van het Groentje gebeurde 
(Box 2). De hoeveelheid geschikt leefgebied 
voor het Groentje dat in iedere oefening 
wordt afgebakend verschilt aanzienlijk (Roos 
en paars in Fig. 1a vs. donkergroen en bruin 
in Fig. 1 b). Dus slechts een fractie van het 
heidebiotoop voldoet aan de habitatvereis
ten van de soort. Als dan de detailversprei
ding van de soort op de kaart wordt geplaatst 
(Fig. 1), merken we pas wat een overschat
ting er bij het eerste scenario wordt gemaakt. 
De strikte habitatbenadering draagt dus heel 
wat meer biologisch realisme in zich. Men 
kan dan ook met gradaties werken van matig 
geschikt tot erg geschikt. Dit voorbeeld tQont 
dat een 'typische' heidesoort als het Groen
tje niets kan aanvangen met het grootste 
deel van een heidebiotoop, maar zijn soortei
gen eisenpakket doorgaans maar op een 
beperkt aantal plaatsen in een heidegebied 
ingewilligd ziet. Voor het Groentje - aat reeds 
in het voorjaar vliegt - zijn immers vooral de 
beschutte, door de zon beschenen overgan
gen van heide naar bos relevant (Fig. 2). Voor 
een duurzaam behoud van het Groentje in 
een gebied moeten er voldoende van derge
lijke, gunstig georiënteerde plekken zijn waar 
de soort de nodige condi;ties en hulpbronnen 
in de buurt kan vinden. 
Het voorbeeld van het Groentje is niet alleen 
illustratief voor dagvlinders, want ook vele 
andere dieren en planten hebben nauwere 
relaties met hun leefomgeving dan vaak 
wordt gedacht. Dat geldt zeker ook voor 
sommige, bedreigde vogelsoorten. Neem bv. 
de Draaihals. Deze verwant van de spechten 
doet het - in tegenstelling tot onze echte 
spechten - erg slecht in Vlaanderen (G. Ver
meersch, pers. med.).ln Vlavico (1989) wordt 
het 'voorkeurbiotoop' als zandige open bos
sen met spechtenholen of natuurlijke holen 
omschreven. Net als voor dagvlinders kan je 
voor de Draaihals uitdrukkelijk de habitatre
laties onder de loep nemen, om vervolgens 
uit te maken welke kritische hulpbronnen 
voor de jongen of de adulten nu in kandi
daat-biotopen ontbreken opdat de Draaihals 
er zijn habitat kan vinden (Thomas 1994). 
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Box2 

Niet alleen soorten, maar ook habltats inventariseren I 

Vele vrijwillige of professionele natuurvorsers zijn vertrouwd met het inventariseren van fauna en flora Er zijn reeds 

voor enkele groepen recente Vlaamse verspreidingsatlassen (bv. amfibieën en reptielen, vissen, dagvlinders), en voor 

andere groepen zijn dergelijke klassieke, maar erg nuttige uitgaven in voorbereiding (bv. vogels, zoogdieren, hogere 

planten, libellen). Voor soorten waarvan de ecologie goed gekend is, is het mogelijk om habitatkenmerken in vol

doende detail op te lijsten. Dan wordt het mogelijk om op het veld de aanwezigheid (en eventueel talrijkheid) van 

bepaalde habitatcomponenten op gestandaardiseerde wijze in een gebied (of relevante deelzones van een gebied) 

te karteren, onafhankelijk van de aanwezigheid van de soort. Met computertoepassingen zoals GIS (geografisch 

informatie systeem) kunnen dan verschillende kaarten voor afzonderlijke habitatcomponenten gecombineerd wor

den. Dergelijke toepassingen zijn erg relevant om binnen gebieden potentie volle zones te detecteren, of om na te 

gaan in hoeverre belangrijke habitatcomponenten van elkaar verwijderd liggen. Zo 'n kaarten kunnen een bruikbaar 

instrument zijn bij het richten van bepaalde beheersinspanningen in de meest relevante deelzones van een gebied. 

Het combineren van informatie van meerdere soorten, of vergelijken tussen soorten, is een andere zinvolle toepas

sing. Binnen het gebied van de Hoge Kempen (met 0 a. de Mechelse Heide) werd zo 'n benadering recent gebruikt 

voor het toetsen en bijstellen van het beheer a h. v. een reeks dagvlinders van de Rode Lijst (o.a. Bruine eikenpage, 

Heideblauwtje, Heivlinder - Vanreusel et al. 2(02). Daartoe werden bv. nectarkaarten gecombineerd met kaarten 

van waardplanten en structuurkenmerken. 

Als we dus denken - en vervolgens handelen 
- vanuit een meer expliciete habitatbenade
ring, realiseren we dat heel wat soorten het 
moeten hebben van erg kleine plekken. Vele 
soorten zijn dan ook veel kwetsbaarder dan 
we denken wanneer we alleen gebruik 
maken van verspreidingskaarten met relatief 
grote atlasblokken (5 x 5 km). Het is een 
hoogst interessante oefening om voor soor
ten - bedreigde soorten op kop - uit te zoe
ken in hoeverre het areaal aan habitat toe
neemt met de oppervlakte aan biotoop. Voor 
het Gentiaanblauwtje is een dergelijke rela
tie erg uitgesproken (Fig. 3), maar dat is niet 
altijd zo. Afhankelijk van de vorm van een 

gebied, verandert de oppervlakte habitat 
anders voor biotoopgrenssoorten dan voor 
soorten die hun habitat volledig in dat bio
toop hebben. Men realiseert zich vaak 
onvoldoende hoe klein effectieve habitat
plekken, en vooral gebruikte habitatplekken, 
van (bedreigde) soorten thans zijn. We 
nemen opnieuw het Gentiaanblauwtje, een 
bedreigde soort van natte heiden met Klok
jesgentiaan, als voorbeeld. Het huidig 
Vlaamse areaal van de biotoop 'natte heide 
en hoogveen' wordt geschat op maximaal 
1595 ha (Van Landuyt et al. 1999). Preciese 
GPS-metingen van de oppervlakte van habi
tatplekken in het kader van een soortbe-

Figuur 2: Het Groentje vindt de cruciale componenten van de habitat niet overal in een heidebi

otoop terug, maar vooral in geleidelijke overgangen naar bos (Foto: Wouter Vanreusel). 
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schermingsplan leren dat dit blauwtje in 
heel Vlaanderen slechts 37 plekken bevolkt 
verspreid over 9 gebieden (Van reusel et al. 
2000). De totaaloppervlakte aan gebruikt 
habitat bedroeg in 1999 amper 42 ha. De 
helft van dit habitat ligt dan nog in twee 
gebieden (Zwarte Beek in Beringen-Koersel 
& Groot Schietveld van Brasschaat). Wan
neer soorten maar enkele en erg kleine habi
tatplekken ter beschikking hebben, wordt 
duurzaam overleven al snel een probleem. 

Pendelen tussen verschillen
de biotopen 
Goede voorbeelden van dieren waarvan de 
habitat gespreid is over erg verschillende 
biotopen zijn amfibieën en vleermuizen. Het 
aanleggen van poelen wordt algemeen 
erkend als een gunstige maatregel om amfi
bieën nieuwe kansen te geven. Ook heel wat 
'gewone' soorten zijn in heel Vlaanderen 
achteruitgegaan, maar kunnen nieuwe poe
len betrekkelijk snel koloniseren (Colazzo et 
al. 2002). Poelen (of andere waterpartijen) 
zijn voor amfibieën essentieel als voortplan
tings- en larvaal habitat, maar een groot deel 
van het jaar hebben kikkers, padden en sala
manders een winterhabitat nodig dat zich in 
een ander biotoop situeert (bv. in een bos of 
ruigte). Wanneer nieuwe poelen worden 
voorzien, biedt dan ook een inplanting in de 
buurt van geschikte overwinteringsplaatsen 
veel betere perspectieven dan een eerder 
willekeurige inplanting. Bovendien toont 
recent experimenteel onderzoek dat open 
vegetaties een aanzienlijk hogere weerstand 
hebben voor migrerende jonge amfibieën 
dan bosvegetaties (Rothermel & Semlitsch 
2002). Dergelijke effecten (bv. rem van 
akkers op verplaatsingen) werden ook in 
Vlaanderen vastgesteld in studies van Hyla 
(Helle mans & Willockx 2002). De gecombi
neerde kennis uit de diverse aspecten van 
habitatgebruik doorheen de levenscyclus 
kan ook hier tot een efficiënter beheer leiden 
wanneer bv. de aanleg van poelen in de buurt 
van bosjes gecombineerd wordt met herbe
bossing van akkers of graslandzones tussen 
poel en bos. 
Vleermuizen zijn in het natuurbehoud popu
laire aandachtstrekkers. Hoewel vaak veel 
geweten is over de habitateisen en aantals
dynamiek in de overwinteringsplaatsen (bv. 
grotten, forten, enz.), is veel minder bekend 
over de kritische habitateisen die verschil
lende vleermuissoorten doorheen de rest 
van het jaar aan hun leefgebied stellen, en 
hoe dit, in relatie tot de landschapsstructuur, 
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doorheen het seizoen soortspecifiek kan ver
anderen (jaberg & Guisan 2001). Maatrege
len in overwinteringskwartieren zijn zinvol. 
maar de efficiëntie zou waarschijnlijk aan
zienlijk verhoogd kunnen worden als ook een 
betere kennis van de zomerecologie van deze 
soorten in praktische beschermingsmaatre
gelen kan worden omgezet (Verkem & Ver
hagen 1998). 
Naast de eigenschappen van verschillende 
componenten van een habitat, spelen de 
onderlinge afstanden ook een voomame rol. 
Afstanden moeten telkens relatief tot de 
mobiliteit van een soort worden beschouwd; 
200 m voor een Sperwer is heel wat anders 
dan 200 m voor een kortschildkever. De 
ruimtelijke schaal waarop habitatcompo
nenten - en vooral kritische habitatcompo
nenten - in een gebied aanwezig zijn, moet 
onze aandacht trekken want dit bepaalt 
mede de leefbaarheid van een gebied voor 
een soort. Zo heeft de erg zeldzaam gewor
den Harkwesp (Bembix rostra ta ) zowel 
bloemrijke vegetaties nodig waar diverse 
vliegen als prooi worden weggevangen, als 
open, warme zandige plekken (bv. zuidelijke 
duinflank) waar de prooien in nestkamers 
worden ingegraven. Ook hier blijkt de nabij
heid van beide habitatcomponenten een kri
tische factor te zijn (K. Hofmans, pers. med.). 
Biotopen moeten met andere woorden op 
een gepaste ruimtelijke schaal over de 'juis
te' eigenschappen beschikken om een habi
tat voor een soort te kunnen zijn. De belang
rijke rol van habitatkwaliteit heeft voor vele 
organismen vaak met structuurkenmerken
en variatie daarin - te maken. Recent onder
zoek wijst erop dat soorten in gefragmen
teerde landschappen soms zelfs meer gebaat 
zijn met hogere kwaliteit op de habitatplekc 

ken, dan met verbindingen tussen die plek
ken (Fleishman et al. 2002). 
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10 

• • 
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Oppervlakte (ha) biotoop natte heldo (logaritme) 

Figuur 3: Bij het Gentiaanblauwtje - een 

bedreigde dagvlinder van natte heidege

bieden - neemt de oppervlakte habitat toe 

met de oppervlakte biotoop (logaritme). 
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Klimaat verandert habitats 
binnen biotopen 
Het aandeel habitat dat een soort ter 
beschikking heeft in een biotoop (of in een 
complex van verschillende biotopen) kan 
schommelen of zelfs veranderen met de tijd. 
We hebben het hier niet over de voor de 
hand liggende situatie waarbij door een 
gericht beheer een grotere oppervlakte 
geschikt habitat wordt gecreëerd, maar wel 
over variatie in habitatgebruik door eenzelf
de soort in eenzelfde gebied in relatie tot 
weersomstandigheden. Zo gebruikte de 
warmteminnende Kommavlinder 20 jaar 
geleden alleen zuidelijk georiënteerde hellin
gen in Groot-Brittannië, maar kan hij nu ook 
in anders georienteerde graslanden - die 
voorheen te koel waren - zijn habitat vinden 
(Thomas et al. 2001). Klimaatsverandering 
betekent niet alleen een stijging van de 
gemiddelde temperatuur; er is ook een trend 
naar grotere schommelingen. Dan kan ook 
het habitatgebruik van warmtegevoelige 
soorten binnen eenzelfde gebied aanzienlijk 
schommelen. Een leerrijk voorbeeld vinden 
we in het soortgericht beheer van het Tijm
blauwtje, opnieuw in Groot-Brittannië (Tho
mas 1995). Dit blauwtje is verwant aan het 
Gentiaanblauwtje en parasiteert als rups ook 
bepaalde knoopmieren. Het leeft op droge 
graslanden met vooral tijmsoorten of Wilde 
marjolein als waardplant. In de jaren 1970 
ging men er vanuit dat dit blauwtje alleen 
kon overleven op sterk begraasde graslanden 
met een vegetatie van slechts enkele centi
meters hoog. Tijdens de uitzonderlijk warme 
zomer van 1976, prefereerden de vlinders 
echter hogere vegetaties om eitjes i n af te 
zetten dan in 'normale' jaren. Hogere vege
taties met waardplanten bleken echter in 
meerdere reservaten niet of nauwelijks aan
wezig. Dit leidde tot het plaatselijk uitster
ven van tal van populaties. Klimatologische 
omstandigheden kunnen dus de preciese 
habitat van een soort in een bepaald biotoop 
beïnvloeden. Dit voorbeeld leert dat om 
populaties duurzaam in een reservaat te 
behouden, de aanwezigheid van vegetatie
structuren die alleen af en toe in extremere 
omstandigheden gebruikt worden, ook hun 
belang hebben (Ander bv.: Lichtgroene 
sabelsprinkhaan - Kindvall 1995). Het Gen
tiaanblauwtje zelf kan hier ook als voorbeeld 
dienen. Wanneer in een nat heidegebied 
Klokjesgentianen alleen in depressies groei
en en niet ook op net iets hogere plekken in 
de vegetatie, loopt men het risico dat bij fel
le zomerse regenvlagen, lage zones met gen
tianen lange tijd onder water blijven staan 
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(Vanreusel et al. 2000). Dan kunnen de rup
sen niet langer de gentianen verlaten om 
door de knoopmieren geadopteerd te wor
den, en stijgt de sterfte onder de rupsen aan
zienlijk. In een context van klimaatsverande
ring groeit het belang om aan risicospreiding 
te kunnen doen door essentiële habitatcom
ponenten onder verschillende omstandighe
den ter beschikking te hebben. Voldoende 
ruimte en tegelijk voldoende variatie in het 
beheer zijn dan ook troef. 
Noteer dat men voorzichtig dient om te 
springen met het implementeren van 
beheersmaatregelen voor de creatie van 
specifieke habitatcomponenten op basis van 
onderzoek uit andere delen van Europa. Ook 
hier is het Tijmblauwtje illustratief. Terwijl op 
de Britse kalkgraslanden de optimale 
omstandigheden van tijm met geschikte 
knoopmieren zich voordoen bij een vegeta
tiehoogte van ca. 5 cm (in 'normale' jaren), 
blijkt dat in de Zuid-Franse Dordognestreek 
meer dan 20 cm te zijn (Thomas 1993). Deze 
laatste regio is duidelijk warmer want de 
gemiddelde zomertemperatuur ligt er 3:' C 
hoger. De ruigere vegetatie van de Dordogne 
is gemakkelijker beheersmatig te bereiken 
via extensieve maatregelen dan de korte 
vegetaties in Groot-Brittannië, maar het 
Brits beheersregime toepassen in de Dor
dogne of vice versa zou in beide 'geval!en 
flink mislopen voor de lokale populaties van 
het Tijmblauwtje. 

Habitatkennis in dienst van 
natuurbeheer 
Om op een meer efficiënte wijze de biodi
versiteit in Vlaanderen te behouden of te 
herstellen, moet er vaker gedacht en gehan
deld worden in termen van habitats en dus 
niet alleen in termen van biotopen. Het 
behouden van habitatspecialisten in Vlaam
se natuur- en bosgebieden (of daarbuiten) 
vereist een meer gerichte aanpak waarbij we 
de kennis van kritische habitatcomponenten 
van relevante soorten expliciet en georgani
seerd bij het gebiedsgericht beheer en 
inrichting betrekken. Gepaste beheersregi
mes kunnen meer habitats behouden of 
creëren binnen biotopen of binnen combi
naties van biotopen. In onze gemiddeld klei
ne natuur- en bosgebieden is het belang van 
een voldoende afgestemd beheer en inrich
ting van de gebieden (inclusief het omrin
gend landschap) belangrijker dan ooit om tal 
van Rode Lijstsoorten - en soorten die 
beduidend achteruitgaan, maar nog niet de 
arbitraire Rode Lijstdrempel hebben bereikt 
- enig overlevingsperspectief te bieden. Het 
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kritisch vertalen van soortgerichte kennis 
naar het gebiedsgericht natuurbehoud 
(beheer, inrichting, prioritaire aankopen, 

enz.) gebeurt nu veel te weinig, en bijna 

steeds op een ad hoc basis (\lan Dyck et al. 

1999). Dergelijke kennis is zonder meer cru
ciaalom functionerende netwerken te kun
nen realiseren waarbij niet alleen een bio-

toop als "decor" wordt behouden, maar ook 
tal van soorten met eigen habitats als "spe

lers" meer kansen krijgen. 

SUMMARY BOX: 

VAN DYCK H. & VANREUSEL W. 2002. Biotope, but no habitat? 

The problem of confusing concepts [in DutchJ. NatuurJocus 

1(4): 153-157. 

Biotope and habitat are commonly used as synonymes. How
ever, biotope refers to a rather general classification of com
munities, most often based on vegetation types (e.g., wet 
heathland, deciduous woodland, etc.), while habitat refers to 
species-specific resources and conditions that are required to 

DANKWOORD: 
We danken Dirk Maes en Jos Gysels voor kritisch commen
taar bij de tekst_ De studie over dagvlinders van de Rode 

Lijst in het Nationaal Park Hoge Kempen waaruit het voor
beeld van het Groentje werd gehaald, werd gefinancierd 
door de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Natuur. 

AUTEURS: 

Hans Van Dyck en Wouter Vanreusel zijn als onderzoeker 
verbonden aan de onderzoeksgroep Dierenecologie van de 
Universiteit Antwerpen. Van Dyck is ook voorzitter van de 
Vlaamse Vlinderwerkgroep; Vanreusel is ook conservator 
van de Hoge Mierdse Heide (Oud-Turnhout), onderdeel van 
het Natuurpunt reservaat Landschap de Liereman. 

CONTACT: 

H. Van Dyck, Department Biologie, Universiteit Antwerpen, 
Universiteitsplein 1, B-261 0 Wilrijk, 
(hans.vandyck@ua.ac.be) 

Referenties 
Bauwens D. & Claus K. 1996. Verspreiding van amfibieën en reptielen in Vlaanderen. De 

Wielewaal Natuurvereniging vzw, Turnhout. 
Colazzo S" Baert P., Valck F. & Bauwens D. 2002. Vindplaatsen van de algemene amfibieën 

in Vlaanderen: winst en verlies. NatuurJocus 1 (3): 103-109. 
De Blust G .. Frament A_, Kuijken E., Nef L. & Verheyen R. 1985. Biologische waarderings

kaart van België: Algemene verklarende tekst. Coördinatiecentrum BWK. Brussel. 
De Coster M. 2001 . Masterplan Nationaal Park Hoge Kempen. Uitgave Regionaal Land

schap Kempen & Maasland vzw, Genk. 
Fleishman E .. Ray c.. Sjögren-Gulve P., Boggs e.L. & Murphy D.D. 2002.Assessing the rales 

of patch quality, area, and isolation in predicting metapopulation dynamics. Conser
vat ion Biology 16, 706-716. 

Hellemans B. & WIUodo< R. 2002. Amfibieën werken voor meer duurzaamheid. Uitgave 
van Hyla, amflbleèn- en reptielenwerkgroep van Natuurpunt, Mechelen. 

breed and survive. Hence, a habitat can be a spatial part of a 

biotope, but can also be spread over different biotopes or can 
be located at particular boundaries of different biotopes. 
Sometimes a species may find suitable habitat in completely 
different biotopes. Habitat areas of species may be seriously 
overestimated ifbiotope descriptions are used instead of pre
cise habitat definitions. This is illustrated for the Green ha ir

streak butterfly in the National Park Hoge Kempen. Conse
quences of the widely spread problem of confusing both 
concepts are discussed in a highly selective way. 

Jaberg e. & Guisan A 2001. Modelling the distribution of bats in relation to landscape 
structure in a temperate mountain environment. Journal of Applied Ecology 38, 1169-
1181 

Kindvall O. 1995. The impact of extreme weather on habitat preferenee and survival in a 
metapopulation of the bush cricket Metrioptera bicolor in Sweden. Biological Conser
vation 73, 51-58. 

Maes D. & Van Dyck H. 1996 Een gedocumenteerde Rode Lijst van de dagvlinders van 
Vlaanderen. Instituut voor Natuurbehoud, Brussel. 

Maes D, & Van Dyck H. 1999. Dagvlinders in Vlaanderen: Ecologie, verspreiding en 
behoud. Stichting Leefmilieu i.s,m. Instituut voor Natuurbehoud & Vlaamse Vlinder
werkgroep, Antwerpen/Brussel. 

Maes D_ & Van Dyck H. 2001. Butterfly diversity loss in Flanders (north Belgium): Euro
pe's worst case scenario? Biological Conservation 99,263-276, 

Marechal P 1991 Woordenwijzer Ecologie. Reaal Ecoboek, Lisse. 
Rothermei BB. & Semlitsch R D. 2002 An experimental investigation of landscape resi

stance of forest versus old-field habitats to emigratingjuvenile amphibians. Conserva
tion Biology 16, 1324-1332. 

Thomas e.D., Bodsworth E.J., Wilson R.J-. Simmons AD., Davies Z.G .. Musche M. & Con
radt L. 2001. Ecologieal and evolutionary processes at expanding range margins. Natu
re 411, 577-581 _ 

Thomas JA 1993. Holocene dimate change and warm man-made refugia may explain 
why a sixth of British butterflies inhabit unnatural early-successional habitats. Ecogra
phy 16, 278-284. 

Thomas JA 1994. Why small cold-blooded insects pose different conservation prablems 
to birds in modern landscapes. Ibis 137, 112-119. 

Thomas JA 1995. The ecology and conservation of Maculinea arion and other Eurape
an species of large blue butterfly. In: Pullin AS. (ed.), Ecology and conservation of but
terflies. Chapman & Hall, London, pp. 180-197. 

Tolman T. & Lewington R. 1999. De nieuwe vlindergids. Tirion, Baarn. 
Van den Hoek Ostende L., Kloeg D., Marbus M. & van Wieringen H. 1991. Natuur & Milieu 

Encyclopedie. Zomer & Keuning Boeken B.v., Ede. 
Van Dyck H .. Gysels J. & Maes D. 1999. Multi-soortenmonitoring. Naar een efficiënt 

gebruik van soorten in het Vlaamse natuurbehoud. landschap 16(4), 265-271. 
Van landuyt W., Maes D., Paelinckx D .. De Knijf G, Schneiders A & Maelfait J.-P. 1999. 

Biotopen. In: Kuijken E. (red.), Natuurrapport 1999. Toestand van de natuur in Vlaan
deren: cijfers voor het beleid. Instituut voor Natuurbehoud. Brussel. p. 4-55. 

Vanreusel W., Cortens J. & Van Dyck H. 2002. Herstel van dagvlinderpopulaties in en om 
het Nationaal Park Hoge Kempen. Rapport Universiteit Antwerpen (i_o.v. Ministerie 
Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Natuur), Wilrijk. 

Van reusel W" Maes D. & Van Dyck H. 2000. Soortbeschermingsplan gentiaan blauwt je. 
Rapport Universiteit Antwerpen (i.o.v, Ministerie Vlaamse Gemeenschap, Afdeling 
Natuur), Wilrijk. 

Verkem S. & Verhagen R. 1998. Bescherming Vleermuizen. Rapport Universiteit Antwer
pen (RUCA) (i.o.V. Ministerie Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Natuur), Antwerpen. 

VLAVICO 1989. Vogels in Vlaanderen. Voorkomen en verspreiding Vlaamse Avifauna 
Commissie, Bornem. 


