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Vlaanderen heeft de twijfelachtige eer één van de meest versnipperde regio’s ter wereld te zijn. Dit

weerspiegelt zich vanzelfsprekend ook in de ruimtelijke verdeling van de nog resterende min of meer

natuurlijke habitats. Meestal zijn die erg klein en sterk ruimtelijk geïsoleerd. In deze bijdrage zetten we

de soms complexe populatiegenetische en -ecologische gevolgen van habitatversnippering voor wilde

planten en dieren op een rijtje.We illustreren dit met een reeks voorbeelden uit Vlaanderen. Ook

besteden we aandacht aan de mogelijke effecten van corridors. Daaruit menen we te mogen afleiden

dat, indien de keuzemogelijkheid zich aandient, vergroten veeleer dan verbinden van fragmenten de

voorkeur zou moeten krijgen in onze historisch sterk gefragmenteerde landschappen. Meer

soortgericht onderzoek is gewenst rond het functioneren van corridors.

Habitatversnippering

Op basis van satellietbeelden riep het Europe-
se Milieuagentschap in Kopenhagen Vlaande-
ren recent uit tot de meest versnipperde regio
van Europa (http://local.nl.eea.eu.int/). Ver-
snippering van een bepaald bodemgebruik
houdt in dat de totale oppervlakte van dat
bodemgebruik afneemt en dat wat overblijft
teruggedrongen wordt in kleine en geïsoleerde
eilandjes in het landschap. Het spreekt vanzelf
dat economisch minder weerbare vormen van
bodemgebruik, zoals natuur, het meest gevoe-
lig zijn voor versnippering. Zo bedroeg bijvoor-
beeld eind 2002 de gemiddelde oppervlakte
van een erkend bos- of natuurreservaat in
Vlaanderen nauwelijks 32 ha, terwijl 35% van
de reservaten kleiner was dan 5 ha (De Blust
2004). Die hoge mate van versnippering geldt
voor alle nog min of meer natuurlijke habitats
in Vlaanderen. Figuur 1 illustreert een voor

Vlaanderen erg typisch versnipperingsproces
van een boslandschap ten oosten van Leuven
tussen 1775 en 2001 (Jacquemyn et al. 2001).
Naast de afname van de totale oppervlakte bos
is te zien hoe de overblijvende bosfragmenten
kleiner worden en steeds geïsoleerder in het
landschap komen te liggen (Figuur 2).
Versnippering kan belangrijke implicaties heb-
ben voor de biodiversiteit. Kleine habitats kun-
nen immers slechts kleine populaties van een
bepaalde soort bevatten en zoals we verder zul-
len aantonen zijn kleine populaties veel gevoe-
liger voor uitsterven dan grote populaties
(Shaffer 1981). Bovendien zal toenemende
ruimtelijke isolatie de kwetsbaarheid van klei-
ne populaties nog vergroten. Populaties in
geïsoleerde habitats ontvangen immers geen
‘reddende’ migranten van omliggende habitats
waardoor de kans op uitsterven nog stijgt en na
het uitsterven herkolonisatie onmogelijk is.
Anderzijds kunnen groter wordende randeffec-

ten er voor zorgen dat habitatvreemde of zeer
algemene soorten binnendringen in kleine frag-
menten.
In wat volgt zetten we de meest in het oog
springende gevolgen van habitatversnippering
voor de leefbaarheid van natuurlijke populaties
op een rijtje. Het is belangrijk te weten dat in
de realiteit de meeste effecten niet op zich
staan. In veel gevallen versterken ze elkaar en
kunnen zo tot onverwachte kwalijke gevolgen
voor de biodiversiteit leiden.

Mogelijke gevolgen van
habitatversnippering voor de
leefbaarheid van populaties

Randeffecten
Kleine habitatfragmenten bezitten, in ver-
houding tot hun oppervlakte, een grotere
omtrek of rand dan grote habitatfragmenten.



Kleine fragmenten zijn meer onderhevig aan
randeffecten omdat er verhoudingsgewijs
meer verstoring vanuit het omliggende land-
schap het fragment kan binnendringen. Ook
de vorm van het fragment speelt hierbij een
belangrijke rol. Hoe onregelmatiger of sterker
afwijkend van rond of vierkant, hoe relatief
langer de rand en hoe groter het randeffect
(Figuur 3). Bij kleine, onregelmatig gevormde
fragmenten blijft dan vaak nauwelijks nog
ongestoord kernhabitat over met alle gevol-
gen van dien voor de populaties van soorten
die daarvan afhankelijk zijn. De populatie-
grootte van een soort gebonden aan bosha-
bitat van hoge kwaliteit (kernbos) is dan ook
vaak nog veel kleiner dan de grootte van een
bosfragment zou doen vermoeden.
Onder randeffecten worden alle mogelijke
invloeden verstaan die vanuit het omliggende
landschap het fragment binnendringen. Denk

bijvoorbeeld aan het inwaaien van meststoffen
van naburig akkerland in een heidegebied
(Figuur 4, Piessens et al. 2005), of aan de ver-
hoogde lichtintensiteit en verlaagde lucht-
vochtigheid in een bosrand. Soms resulteren
deze randeffecten in extra biodiversiteit omdat
ze voor extra omgevingsgradiënten zorgen.Veel
organismen zoals Gewone guldenroede en
Hengel zijn afhankelijk van die gradiënten.
Omwille van ons huidig intensief landgebruik
zijn randeffecten echter in de regel erg negatief
omdat de overgang tussen omgevend land-
schap en habitatfragment te bruusk is en de
intensiteit van gebruik te verschillend (Figuur
5). Zo zorgt een verhoogde lichtpenetratie en
het inwaaien van meststoffen voor een ver-
hoogde bedekking van Braam in de bosrand
(Honnay et al. 2001). Vooral zuidelijk georiën-
teerde bosranden zijn hiervoor gevoelig. Een
dergelijke verhoogde aanwezigheid van deze

sterk competitieve soort heeft uiteraard nega-
tieve gevolgen voor de natuurlijk voorkomen-
de bos- en bosrandsoorten.
Randeffecten zorgen ook bij ongewervelden
van onze bossen vaak voor een onverwachte
toename van het aantal waargenomen soorten,
vooral door het binnendringen van habitat-
vreemde soorten maar ook tengevolge van een
toename van de variatie in milieuomstandighe-
den. De gevolgen zijn vaak erg negatief voor de
typische bosgebonden soorten (Figuur 6). Het
nastreven van een ‘hoge soortenrijkdom of bio-
diversiteit’ zonder gebruik van kennis over habi-
tatspecificiteit van de betrokken organismen
moet dan ook vermeden worden. In Vlaanderen
zijn de meest interessante oude bossen voor
ongewervelden vaak soortenarm, maar bezit-
ten ze wel het grootste aantal gespecialiseerde
bossoorten (Desender et al. 1999). Zoals ook
voor oud- bosplanten werd vastgesteld blijken
dit vooral soorten te zijn met een beperkt ver-
breidingsvermogen. Bij loopkevers betreft het
bijvoorbeeld vrijwel uitsluitend ongevleugelde
soorten.

Effecten op de genetische diversiteit
Habitatversnippering kan ook gevolgen hebben
voor de genetische diversiteit in een populatie
en veroorzaakt mogelijk: (1) afnemende gene-
tische diversiteit in een populatie, (2) afnemen-
de heterozygositeit van de individuen en (3)
toenemende genetische differentiatie tussen
gescheiden populaties. We bespreken die drie
processen hier in het kort.
Genetische diversiteit wordt van de ouderge-
neratie naar de nakomelingen doorgegeven
onder de vorm van verschillende allelen (alter-
natieve vormen) van een bepaald gen (dit is de
plaats op het DNA die de genetische informa-
tie voor een bepaald kenmerk draagt). Zo is er
bijvoorbeeld van het gen dat codeert voor de
kleur van de vacht van een bepaald zoogdier een
allel dat voor zwart en een allel dat voor bruin
codeert. De allelen aanwezig bij de nakomelin-
gen zijn steeds een toevallig staal van de alle-
len aanwezig bij de oudergeneratie. In kleine
populaties gaan op die manier allelen verloren.
Men spreekt dan van genetische drift: vooral
zeldzame allelen verdwijnen uit de populatie.
De gevolgen van dit verlies aan allelen laten zich
vooral op lange termijn voelen. Hoe lager het
aantal allelen in een populatie, hoe kleiner de
kans dat die populatie zich zal kunnen aanpas-
sen aan wijzigende milieuomstandigheden. In
figuur 7 is duidelijk te zien hoe populaties van
Wondklaver in kleine kalkgraslandfragmenten
een lagere genetische diversiteit bevatten dan
populaties in grote fragmenten. De kleine
populaties hebben een reeks allelen verloren.
Dit is een bevestiging van wat voor de meeste
onderzochte soorten gevonden werd (Frank-
ham et al. 2002; zie echter ook De Meester et
al. 2000 en Desender et al. 2005 voor uitzon-
deringen). Genetische variatie is duidelijk gere-
lateerd aan populatiegrootte: kleine populaties
hebben een verminderde genetische variatie,
m.a.w. ze vertonen genetische erosie.
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Figuur 1: Bosfragmentatie in de omgeving van Glabbeek (ten oosten van Leuven). De totale bosoppervlakte neemt
af van ongeveer 1950 ha ten tijde van De Ferraris (1775) over 1000 ha in 1856 (Van der Maelen), 540 ha in 1956

tot 500 ha in 1991. De gemiddelde fragmentoppervlakte neemt af van 16 ha in 1775 tot 2,7 ha in 1991.
(Jacquemyn et al. 2001).
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Daarnaast kan er in kleine populaties ook
inteelt ontstaan omdat genetisch verwante
individuen zich met elkaar gaan voortplanten
bij gebrek aan andere partners. Het probleem
daarbij is dat na een tijdje de meeste nakome-
lingen homozygoot worden. Men spreekt dan
van een inteeltdepressie (verminderde vitaliteit
van een populatie als direct gevolg van inteelt).
Voor het grootste deel van kenmerken (genen)
zijn er, per individu, telkens twee allelen (op
twee homologe chromosomen). Heterozygote
individuen hebben twee verschillende allelen
voor een kenmerk. Homozygoten slechts één.

De eventueel negatieve effecten van een
‘slecht’ allel van een bepaald gen worden dan
niet meer gecompenseerd door een ‘goed’ allel
op het andere chromosoom. Daardoor vermin-
dert op korte termijn de leefbaarheid van het
organisme. Het optreden van inteeltdepressie
is bij zeer veel dier- en plantensoorten aange-
toond (Ralls & Ballou 1983; Reed 2005).
Tenslotte zullen populaties in kleine geïsoleer-
de habitats genetisch ook meer en meer van
elkaar gaan verschillen. Aangezien enerzijds in
elke populatie door het toeval andere allelen
verloren gaan als een gevolg van de eerder

beschreven genetische drift en anderzijds de
ruimtelijke isolatie verhindert dat er nieuw
genetisch materiaal wordt aangevoerd (door
zich verplaatsende individuen bij dieren en, bij
planten, door zaden en pollen) gaan de popula-
ties genetisch van elkaar differentiëren.Die ver-
hoogde genetische differentiatie blijkt dikwijls
veroorzaakt te zijn door verlies aan genetische
diversiteit in één of meerdere populaties. Ze
kan echter ook het gevolg zijn van lokale adap-
tatie (aanpassingen aan de lokale omstandig-
heden) mogelijk gemaakt door langdurige his-
torische isolatie. Dergelijke populaties worden
bij voorkeur als aparte eenheden beschermd en
beheerd. Zo werd in de buurt van Leuven een
grotere genetische differentiatie vastgesteld
tussen populaties van de Slanke sleutelbloem
gelegen in oude bossen, dan tussen Sleutel-
bloempopulaties gelegen in jonge bossen (Jac-
quemyn et al. 2004). De jonge bossen lagen
dichter bij elkaar en hun weinig ontwikkelde
bosrand liet veel gemakkelijker pollentransport
(overdracht van mannelijk genetisch materiaal)
door insecten toe. In de populaties in de oude
bossen was dit niet het geval en zij gingen gene-
tisch meer en meer van elkaar verschillen.
Onderzoek in Vlaamse bossen toonde ook aan
dat goed verbreidende bos-loopkeversoorten
met ontwikkelde vliesvleugels een veel gerin-
gere genetische differentiatie vertoonden dan
kortvleugelige soorten (Desender, 2005).

Figuur 2: Luchtopname van een reeks bosfragmenten (bij Edingen). Het grote bos in het westen is het Bos ter Rijst.
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Effecten op pollinatie en zaadzetting bij
planten
Opdat planten zaden zouden kunnen vormen
moeten ze bevrucht worden met pollen of
stuifmeel. De overgrote meerderheid van de
plantensoorten is daarvoor afhankelijk van
insecten en ongeveer 1/3 van alle planten is een
obligate kruisbestuiver. Dat betekent dat voor
succesvolle vruchtzetting, het pollen van een
genetisch verschillend individu de stijl moet
bereiken. Het spreekt vanzelf dat kleine en
geïsoleerde populaties moeilijk kunnen worden
gedetecteerd door insecten waardoor er geen
pollen naartoe wordt getransporteerd. Dat is in
het bijzonder het geval wanneer deze popula-
ties gelegen zijn in een matrix van cultuurland
die in grote mate ongeschikt is voor nectarzoe-
kende insecten (Aguillar & Galetto 2004).
Bestuivende insecten die meer dan 1000 m
afleggen tussen twee geïsoleerde populaties
worden reeds als uitzonderingen beschouwd
(Kwak et al.1998).Een voorbeeld van een tekort
aan pollen (zogenaamde pollen-limitatie) vin-
den we terug bij Dalkruid. Aangezien Dalkruid
een obligate kruisbestuiver is en er slechts wei-
nig verschillende genotypen (allelen) per popu-
latie voorkomen, kan dit in geval van sterke
ruimtelijke isolatie van de populaties een nega-
tieve impact hebben op de reproductiecapaci-
teit (Honnay & Bossuyt 2005). Dit is inderdaad
wat experimenteel kon worden aangetoond.
Handmatige bestuivingen tussen individuen uit
ruimtelijk van elkaar gescheiden populaties
leverden opmerkelijk meer vruchtzetting op
dan tussen individuen van dezelfde populaties
en dan natuurlijke pollinatie door insecten.Hoe
verder de populaties van elkaar gelegen zijn,hoe
sterker het tekort aan pollen en hoe lager de
natuurlijke zaadzetting. In planten die zowel
aan zelf- als aan kruisbestuiving kunnen doen

(ongeveer 1/3 van de plantensoorten), zal de
verminderde beschikbaarheid van pollen van
andere individuen leiden tot een verhoogde
zelfbestuiving en mogelijk tot inteelt en inteelt-
depressie (zie boven). We kunnen dus stellen
dat ongeveer 2/3 van alle plantensoorten
gevoelig is voor verhoogde isolatie en afne-
mende populatiegrootte omwille van de dan
optredende tekorten aan compatibele pollen
(Wilcock & Neiland 2002).

Omgevings- en demografische toevallig-
heden
Kleine populaties zijn ook gevoeliger voor uit-
sterven door omgevingstoevalligheden. Een
omvallende boom, bijvoorbeeld, kan de laatste
Purperorchis populatie in een hellingsbos doen
uitsterven indien die populatie erg klein is.Door
demografische toevalligheden kan het gebeu-
ren dat er in een kleine geïsoleerde boomkik-
kerpopulatie van 10 individuen alleen nog
geslachtsrijpe vrouwtjes of mannetjes aanwe-
zig zijn. Uiteraard stevenen deze populaties
regelrecht op extinctie af. In een grote popula-
tie,van bijvoorbeeld 1000 individuen,verwach-
ten we puur op basis van kans ongeveer even-
veel mannetjes als vrouwtjes.

Ontsnipperen door de aanleg
van corridors?

Uit wat vooraf ging blijkt dat versnippering
negatieve effecten heeft op de leefbaarheid van
planten- en dierenpopulaties. Naar de praktijk
van het natuurbehoud toe is het nu de vraag of
het aanleggen van verbindingsbanen (corri-
dors) tussen habitatfragmenten de oplossing is
om de hierboven beschreven kwalijke effecten
op populaties in kleine habitatvlekken teniet te
doen. Onderzoek leert dat het voorkomen van

natuurlijke corridors, zoals houtkanten, voor
sommige diersoorten zeker nuttig kan zijn
(Hobbs 1992; Beier & Noss 1998; Niemelä
2001;Tewksburry et al.2002).Het dispersiesuc-
ces van vlindersoorten tussen bosfragmenten
in South-Carolina (USA) bleek bijvoorbeeld
meer dan te verdubbelen dankzij 25 m brede
corridors tussen de fragmenten (Tewksburry et
al. 2002). Ook in de Verenigde Staten werd het
gebruik van ca. 5 m brede houtkanten als corri-
dor door planten aangetoond, zij het in heel erg
beperkte mate (Corbit et al. 1999). Het is
natuurlijk de vraag of deze resultaten naar
Vlaanderen te extrapoleren zijn omdat de
gemiddelde Vlaamse houtkant behoorlijk min-
der breed is. In elk geval tonen deze studies aan
dat het corridorconcept niet op ‘wishful thin-
king’ berust.Voor de functionaliteit van kunst-
matige verbindingen zoals ecoducten voor de
leefbaarheid van gefragmenteerde dierpopula-
ties is er al veel minder overtuigend weten-
schappelijk bewijs. Een zeer recente Europese
studie wees uit dat de meeste soorten slechts
occasioneel van kunstmatige corridors gebruik
maken. Of ze dat deden was bovendien sterk
afhankelijk van de diersoort en het type corri-
dor (Mata et al. 2005). Zeer weinig studies
onderzoeken naast corridorgebruik ook het
effect op de populatiedynamiek van de verbon-
den populaties.
Uiteraard impliceert de afwezigheid van uitge-
breid bewijs niet dat corridors in alle gevallen
slecht zouden functioneren. Bovendien is het
duidelijk dat het natuurbeheer niet kan blijven
wachten op omstandig bewijsmateriaal aange-
zien vele soorten acuut met uitsterven
bedreigd zijn. Daarnaast hebben gewone soor-
ten ook recht op een ‘basismobiliteit’aangezien
ook zij het steeds moeilijker krijgen om zich tus-
sen gebieden te verplaatsen.Toch is het belang-
rijk er op te wijzen dat veel auteurs de effecti-
viteit van corridors betwijfelen en denken dat
er soms ook risico’s voor het natuurbehoud aan
verbonden zijn (De Blois et al. 2002; Fahrig
1997; Haila 2002; Hunter 2002; Schmiegelow
& Mönkkönen 2002; Simberloff et al. 1992). Er
zijn verschillende redenen op te noemen waar-
om corridors niet (zullen) opleveren wat ervan
verwacht wordt:
(1) ze worden door bewegende organismen niet altijd

gemakkelijk tot helemaal niet gevonden; (2) corridors

zijn voor veel organismen niet echt goed of helemaal

niet geschikt als leefomgeving; het zijn zogenaamde

marginale habitats. Omdat ze gewoonlijk nogal smal

zijn hebben corridors niet voldoende kwaliteit voor

soorten gebonden aan kernhabitats, alleen voor soor-

ten voorkomend in randhabitats. Veel soorten met

een zeer sterke binding aan één type habitat (steno-

tope soorten) zullen corridors dus ervaren als margi-

naal en ze zullen niet geneigd zijn ze te gebruiken (De

Blois et al. 2002;Hunter 2002).De proportie van orga-

nismen die langs corridors voldoende bewegen om

uitwisseling tussen habitatfragmenten mogelijk te

maken is dus hoogstwaarschijnlijk klein.

Het aanleggen van corridors kan in sommige gevallen

ook negatieve gevolgen hebben.

(1) corridors hebben meestal/altijd een relatief lage
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zichtbaar (Piessens, 2005).
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habitatkwaliteit; traag verbreidende organismen die

vanuit een geschikt bronhabitat (‘source habitat’) er

toch in terecht komen hebben een geringe kans om

te overleven en zich voort te planten; ze komen in een

sterfput (‘sink’) terecht.

(2) Corridors kunnen ertoe bijdagen dat verstoring of

catastrofen (bvb. brand) zich meer of veel sneller ver-

spreiden, ze kunnen ook bijdragen tot het snel ver-

spreiden van invasieve soorten,van predatoren en van

ziektes (Simberloff et al. 1992). Zo werd vastgesteld

dat na ontsnippering van bossen in Schotland de Grij-

ze eekhoorn zich veel sneller verspreidde dan de Rode

eekhoorn maar daarmee ook meer en vlugger

besmetting doorgaf van een parapoxvirus, dodelijk

voor de Rode eekhoorn (Tompkins et al. 2003).

(3) Het verbinden van fragmenten houdt ook het risi-

co in tot kruisingsdepressie (‘outbreeding depressi-

on’).Wegens een lange periode van scheiding kunnen

geïsoleerde populaties zich geadapteerd hebben aan

hun respectievelijke lokale omgevingen. Wanneer ze

weer met elkaar in contact gebracht worden kan het

kruisen van beide vormen leiden tot intermediaire

nakomelingen die aan geen enkele van beide omge-

vingen aangepast zijn en er dus niet goed kunnen in

overleven (Frankham et al. 2002). In reeds lang

bestaande versnipperde landschappen,zoals in Vlaan-

deren, zijn er nogal wat aanwijzingen dat die lokale

adaptaties optreden bij kleine organismen met een

korte generatieduur (De Meester et al. 2000; Desen-

der et al. 2002, 2004; Dhuyvetter et al. 2004; Gurde-

beke et al. 2003). Dit houdt dus in dat er, wanneer die

populaties via een corridor met elkaar in contact zou-

den komen, kruisingsdepressie zou kunnen optreden

met uitsterven van de soort als mogelijk gevolg.

Laat ons hier duidelijk stellen dat we met het voor-

gaande geen pleidooi tegen de aanleg van corridors

willen houden. Het lijkt ons echter momenteel

belangrijker om habitatverlies te stoppen en om te

buigen. Wanneer de keuze tussen verbinden en ver-

groten zich aandient, dan is het allicht veel interes-

santer voor biodiversiteitsbehoud om voor vergroten

te kiezen dan voor het aanleggen van verbindingen

waarvan de effecten op gefragmenteerde populaties

in vraag kunnen worden gesteld en waaraan mogelijks

zelfs risico’s verbonden zijn.Vooral de dure aanleg van

kunstmatige verbindingen onder of over weginfra-

structuur lijkt ons in deze context aan een ernstige

evaluatie toe te zijn. Naast ecologische aspecten

moeten bij deze evaluaties ook socio-economische

factoren (bv. draagvlak recreatie) behandeld worden.

Natuurlijk wil dit niet zeggen dat sinds lang bestaan-

de houtkanten en andere elementen van het ecologi-

sche netwerk in het landbouwgebied moeten verwij-

derd worden.Veel van die elementen hebben door hun

lange voorgeschiedenis immers een grote natuur-

waarde op zichzelf (Burel 1996) en fungeren vaak als

een soort van refugium voor bijvoorbeeld bosplanten.

Daarnaast is extra onderzoek rond het functioneren

van corridors absoluut noodzakelijk. Zelfs op ogen-

schijnlijk eenvoudige vragen als ‘hoe lang en hoe breed

dient een functionele corridor te zijn?’ is geen eendui-

dig antwoord mogelijk omdat de vereisten sterk

soortafhankelijk zijn. Dit pleit voor veel meer onder-

zoek toegespitst op de specifieke Vlaamse context.

Daarnaast is het uiteraard onvoldoende om het

gebruik van de corridor door bijvoorbeeld zoogdieren

te gaan monitoren. De beweging van individuen tus-

sen versnipperde populaties zegt immers weinig over

hun effect op de genetische kenmerken en de leef-

baarheid van de verbonden populaties.

Besluit

De waargenomen en theoretisch te verwachten
effecten van habitatversnippering voor het ver-
lies aan genetische en soortendiversiteit zijn in
belangrijke mate het gevolg van verlies aan
oppervlakte en habitatkwaliteit.Willen we onze
wilde flora en fauna behouden dan zal er drin-
gend nog meer aandacht moeten besteed wor-
den aan het verbeteren van de kwaliteit en aan
het zoveel mogelijk vergroten van de ons reste-
rende natuurlijke en halfnatuurlijke habitatvlek-
ken. Gelet op het altijd beperkt zijn van midde-
len lijkt ons deze aanpak veel meer aangewezen
dan een aanpak die het verbinden van natuur-
gebieden centraal stelt.Eerst vergroten,dan ver-
binden dus. Er zijn immers relatief weinig empi-
rische gegevens die bewijzen dat corridors effec-
tief de verbreiding van organismen door het
landschap bevorderen, laat staan dat ze een
positief effect hebben op de leefbaarheid van
gefragmenteerde populaties. Vooral in land-
schappen met een lange voorgeschiedenis van
versnippering is het naar onze mening dan ook
eerder een prioriteit voor het natuurbehoud om
bestaande habitats zoveel mogelijk te vergro-
ten.Tenslotte pleiten we voor meer soortgericht
onderzoek rond het functioneren van corridors.
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Figuur 6: Gemiddeld aantal loopkeversoorten (per standaard bemonsteringsreeks)
versus log(bosoppervlak) in Vlaanderen voor (A) totaal aantal loopkeversoorten en

(B) aantal stenotope bossoorten (naar Desender et al. 1999).
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Figuur 7: Relatie tussen de genetische diversiteit van een reeks Wondklaverpopulaties
(Anthyllis vulneraria) in de Viroin vallei in Z-België en de grootte van het

kalkgraslandfragment waarin ze voorkomen (R2=0.56, p<0.001). (Honnay et al.,
ongepubliceerd).

Figuur 5: Typische Vlaamse bosrand met een bruuske overgang tussen de akker
en het bosfragment (Foto K. Desender).
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SUMMARY BOX:
DESENDER K., HONNAY O. & MAELFAIT J.P. 2005 Conservation of small and
isolated populations: enlarge or connect?: Natuur.focus 4(3): 95-100.
In this contribution we discuss the possible effects of habitat fragmen-
tation on the viability of plant and animal species. We deal with edge
effects, genetic impoverishment, reduced mate availability and envi-
ronmental and demographic stochasticity. Finally we address the func-

tioning of corridors between fragmented habitats. We conclude that,
given the financial constraints and if a choice has to be made, nature
conservation should focus on the enlargement of existing habitat frag-
ments rather than connecting fragments through natural or artificial
corridors. More species-focused research is needed on the functioning
of corridors.
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