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Biodiversiteit meten:
alleen maar enkele bomen,
of toch ook maar eens het bos?
MARC HERREMANS

Er wordt in Vlaanderen behoorlijk wat ondernomen in naam van de biodiversiteit. Jammer genoeg is het

meten van het resultaat van al die acties op de biodiversiteit zelf echter blijkbaar allesbehalve een

prioriteit. Hebben we concreet meetbare 2010 doelstellingen in termen van biodiversiteit? Wordt de

afstand tot die doelstellingen gemeten? Is er voldoende vooruitgang? Als er gemeten wordt, is het

bepalen van de soortenrijkdom of het volgen van indicatorsoorten courant. Biodiversiteitsprofielen op

basis van rarefaction worden voorgesteld als een alternatieve methode om biodiversiteit te berekenen op

basis van de hele gemeenschapsstructuur. Deze methode is gevoelig aan veranderingen in een vroeg

stadium (lang voor soorten verdwijnen) en bovendien ook ongevoelig voor verschillen in zoekinspanning.
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Inleiding
Doelstellingen meetbaar?

Er resten slechts 18 maanden om de zoge-
naamde 2010-biodiversiteitsdoelstellingen
te realiseren. Die doelstellingen lijken voor
Europa vrij eenvoudig te begrijpen, nl. ‘het
stoppen van de achteruitgang van biodiversi-
teit’. De website van de IUCN-actie ‘Count-
down 2010’ (www.countdown2010.net)
bevat een aantal zeer algemene aanbevelin-
gen ter zake. Is er ook een vertaling hiervan
naar concreet meetbare doelstellingen voor
Vlaanderen die effectief garanties bieden
voor biodiversiteit? Algemene doelstellingen
zoals ‘oppervlakte beschermd gebied’ of
‘fondsen voor biodiversiteit’ zijn bijvoorbeeld
wellicht noodzakelijke, maar niet steeds vol-
doende voorwaarden opdat de biodiversiteit
daar ook effectief beter van wordt. Moeten
we de 2010-doelstelling vertalen in de zin dat
de aantallen van geen enkele soort nog ver-
der mogen afnemen? Dat alle soorten van de
rode lijst moeten? Dat soorten geen opper-
vlakte leefgebied meer mogen verliezen? Dat
er geen soorten meer mogen uitsterven (en
hoe lokaal moeten we dat zien)? Dat er min-
stens evenveel soorten moeten bijkomen dan
verdwijnen? Dat gemeenschappen intact
moeten blijven functioneren (en is er iemand
die dat kan meten)?

Intussen blijft de vraag hoe ver we in Vlaan-
deren concreet (in percenten, graden, kilo-
meter of welke maat dan ook) verwijderd zijn
van de 2010-doelstellingen en of we de doel-
stellingen naderen? Om zo een fundamen-
tele crisis op onze planeet bij te sturen zou je
immers verwachten dat het opvolgen van
een concreet meetbare afstand tot het doel
een hoofdbekommernis is. Bij de Vlaamse
natuurindicatoren (www.natuurindicato-
ren.be) is er alleszins geen enkele die biodi-
versiteit kwantitatief opvolgt op het niveau
van gemeenschapsstructuur en die zou kun-
nen toelaten een meetbare afstand tot de
2010-doelstelling in te schatten. Er wordt
vooral gemeten wat er ondernomen wordt in
naam van de biodiversiteit, maar nauwelijks
wat het effect daarvan is op die biodiversi-
teit. Zelfs wanneer al deze indicatoren op
positief zouden staan, is het niet gegaran-
deerd dat de 2010-doelstellingen gehaald
zullen worden.Willen we wel weten hoe het
echt staat met de biodiversiteit in Vlaande-
ren? ‘Zo min mogelijk meten om vooral niet
te moeten weten’, lijkt eerder het credo. Dat
geeft politiek trouwens de meeste speel-
ruimte.
Ondertussen zijn de 2010-doelstellingen
wel maatschappelijk ‘in’, wat op zich natuur-
lijk al een flink resultaat is. Maar zolang we

biodiversiteit niet bevattelijk en omvattend
(kunnen) meten, blijven de 2010-doelstel-
lingen een lege doos: iedereen doet zijn ding
in de veronderstelling en vooral de overtui-
ging dat hij goed bezig is. Al wie zich in het
buitengebied beweegt,van vissers via moun-
tainbikers, wildbeheereenheden, landbou-
wers en bosgroepen tot natuurlijk ook de ter-
reinbeherende verenigingen en instanties,
beweren stellig dat hun activiteiten de bio-
diversiteitsdoelen dienen. En wie gaat hen
tegenspreken, zeker in de afwezigheid van
cijfers?

Toch metingen, ook in Vlaanderen

Een aantal eerder toevallige metingen en
vooral voor deze context gehercombineerde
gegevens wijzen er ondertussen op dat het
in Vlaanderen niet goed gaat met het halen
van die 2010-doelstellingen (Dumortier et
al. 2005, 2007). Samengevat ziet het er naar
uit dat zo’n 30% van alle leven om ons heen
verdwenen is de laatste kwarteeuw. Die
grootteorde komen we bijvoorbeeld tegen
voor de afname van dagvlinders in Vlaande-
ren (-30% soorten in tweede helft van vori-
ge eeuw: Maes & Van Dyck 2001) en over-
winterende vogels (30% minder vogels op 19
jaar: Herremans 2008a). Ook in omliggende
landen zijn er problemen van die grootte-
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orde: bij nachtvlinders in Zuidoost-Engeland
namen de aantallen af met 44% in 35 jaar
(Fox et al. 2006); 21% van de soorten nam af
met minstens 30% op 10 jaar (Conrad et al.
2006). Ook de vogels van het landbouwge-
bied, het meest verspreide biotoop in Euro-
pa, ondergingen eenzelfde lot (-40% op 25
jaar over heel Europa: Papazoglou et al.
2004). Op Europese schaal blijkt landbouw
voor diverse soortgroepen helemaal niet
duurzaam te zijn (Billeter et al. 2008). Reden
genoeg om bijzonder bezorgd te zijn dus.Zou
het recent al wat beter gaan in Vlaanderen
dankzij de reeds geleverde inspanningen?
Zijn we met andere woorden nu ‘goed bezig’?
Vaak beperkt het meten van biodiversiteit
zich tot het oplijsten van het aantal gevon-
den soorten (= soortenrijkdom) (Van den
Berghe & Van der Veken 2003). Maar, zelfs
over het belang van soortenkennis is onenig-
heid (Jacquemyn 2004, Van Dyck 2004a,b).
Soortenrijkdom is één van de maten van bio-
diversiteit, maar wel een hele ruwe. Boven-
dien houdt het aantal vastgestelde soorten
jammer genoeg heel sterk verband met de
geleverde zoekinspanning: wie blijft zoeken
die vindt immers steeds nog iets nieuw.

Een andere benadering is het gebruik van één
of meerdere kensoorten die dan als indicator
moeten dienen voor wat er in de hele
gemeenschap gebeurt. Goede indicator-
soorten moeten aan een reeks voorwaarden
voldoen (Noss 1990, Maes 2004, Van Dyck
et al. 2005), en de wetenschappelijke zoek-
tocht naar dergelijke soorten heeft blijkbaar
een lange lijdensweg in Vlaanderen, want er
zijn nog voor niet zoveel habitats of taxa
bruikbare kensoorten geïdentificeerd (zie
echter:De Cock et al.2007,Maes et al.2007).

Ook wat systematische tellingen op grote
schaal betreft, zijn we in Vlaanderen geen
uitblinkers, en dat is een eufemisme. Behal-
ve dan voor watervogels, daarvoor hebben
we een aanzienlijke staat van dienst. Helaas
is de focus op deze groep in de context van
de biodiversiteitscrisis niet zo relevant: de
meeste watervogels nemen toe en sommige
hebben de neiging om als pestsoort op te tre-
den (Dumortier et al. 2007; www.natuurin-
dicatoren.be:Overwinterende watervogelin-
dex en Trend invasieve vogels). Terwijl uit
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Box 1: Begrippen

• Soortenrijkdom: het totaal aantal soorten dat in een gebied voorkomt/bekend is. Deze
maat zou altijd moeten refereren naar een oppervlakte en een zoekinspanning.

• Biodiversiteit (rekening houdend met de gemeenschapstructuur): de kans dat het vol-
gende levend wezen tot een andere soort behoort dan het vorige.Te bekomen als het aan-
tal te verwachten soorten in een staal van een bepaalde omvang op basis van rarefacti-
on.Wanneer alle soorten in een gemeenschap met de helft afnemen, is de biodiversiteit
bijgevolg niet veranderd (maar zijn wel de dichtheid en biomassa gehalveerd).

• Dichtheid/densiteit: het aantal exemplaren van een soort per oppervlakte-eenheid.
• Rarefaction: berekeningswijze die toelaat om de gemeenschapstructuur in een curve

weer te geven van het aantal verwachte soorten in een staal van eender welke omvang.
Ideaal om soortdiversiteit in stalen van verschillende grootte te vergelijken.

Figuur 1. Europese dagvlinderbiodiversiteit op zijn best! Flinke, evenwichtige aantallen van wel 15 soorten blauwtjes (en nog 50 andere soorten) komen voor in eenzelfde

wegberm nabij Revilla, aan de rand van Ordesa Nationaal Park in de Spaanse Pyreneeën: Adonisblauwtje, Bleek blauwtje, Bruin blauwtje, Groot tijgerblauwtje, Groot

tragantblauwtje, Parelmoerblauwtje, Spaans eparcetteblauwtje, Tijmblauwtje, Turkooisblauwtje, Vals heideblauwtje, Wikkeblauwtje en Witstreepblauwtje. Kan jij de juiste namen

bij de foto's plaatsen? (foto's: Marc Herremans)
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omliggende landen ondertussen bvb. tijd-
reeksen van 30 jaar voorliggen voor omvat-
tende landvogeltellingen, zijn we in Vlaande-
ren pas in 2007 gestart met een telling van
algemene broedvogels, overigens zonder
financiële ondersteuning voor de vrijwilligers
die het veldwerk uitvoeren en coördineren.
Ondertussen heeft men op Europese schaal
indices ontwikkeld gebaseerd op tellingen
(o.a. van landbouwvogels) die onder meer
door de Europese Commissie gehanteerd
worden als duurzaamheidsindicatoren
(http://www.ebcc.info/pecbm.html; Grego-
ry et al. 2005). Een selectie dagvlinders blijkt
zelfs een nog gevoeligere en meer informa-
tieve indicator (van Swaay & van Strien
2005). Ook duurzaamheid van beheerover-
eenkomsten met landbouwers kan gemeten
worden aan de hand van hun effect op bio-
diversiteit (Kleijn et al. 2006).
Al deze indicatoren zijn samengesteld op
basis van een gemiddelde trend van een
reeks soorten. Die soorten komen niet nood-
zakelijk samen voor en horen dus niet alle-
maal tot eenzelfde gemeenschap.Verstoring
van gemeenschappen treedt doorgaans ech-
ter heel wat vroeger op dan uit de beduiden-
de afname van een paar soorten te zien is.

Methode
Biodiversiteit meten op basis van

gemeenschapsstructuur

Terwijl we in Vlaanderen nog starters zijn om
systematisch informatie te verzamelen over
soortenrijkdom en indicatorsoorten of om
aantallen te monitoren, wil ik de zaken wat
verder compliceren door te pleiten om bio-
diversiteit (ook) te meten en monitoren op
het niveau van de gemeenschap(sstructuur).
Gelukkig hoeven we daar (voor de beperkte
gegevens die er zijn) soms niet zoveel extra
voor te doen: vaak liggen de gegevens al

klaar; we moeten ze alleen in deze context
leren gebruiken.
Soortenrijkdom vormt weliswaar de basis
van biodiversiteit (zie Box 1), maar even-
wichten tussen soorten zijn nog veel belang-
rijker in een gemeenschap (Figuur 1).
Gemeenschappen met meer gelijkmatige
aantallen tussen de verschillende soorten
zijn meer divers dan gemeenschappen waar-
bij een paar soorten sterk dominant zijn ten
opzichte van de overige soorten (Magurran
1988).Verstoring van gemeenschappen leidt
vaak eerst tot dominantie van enkele ‘bana-
lere’ soorten, en pas later tot het verdwijnen
van gevoelige, gespecialiseerde soorten
(Magurran 1988). Meer evenwichtig opge-
bouwde gemeenschappen worden geacht
robuuster en stabieler te zijn. Een hoge, goed
gebalanceerde biodiversiteit wordt aanzien
als een ‘levensverzekering’ voor ecosyste-
men. In tegenstelling tot wat courant
gedacht wordt, is wat er met de talrijkste
soorten gebeurt belangrijker voor de biodi-
versiteit dan dat ene exemplaar van een zeld-
zaam soortje dat nog kan toegevoegd wor-
den aan de soortenlijst door nog harder of
langer te blijven zoeken.
Om een gemeenschap te beschrijven en ver-
anderingen te detecteren is het essentieel
om maten te gebruiken voor biodiversiteit
die rekening houden met de relatieve talrijk-
heid van soorten. Biodiversiteit op niveau
van een gemeenschap kan statistisch en
bevattelijk omschreven worden als de kans
dat het volgende wezen dat men ontmoet
tot een andere soort behoort dan het vorige
(Box 1). In een onkruidvrij maïsveld, waar
iedere volgende plant identiek is aan de vori-
ge, is de biodiversiteit bijvoorbeeld nagenoeg
nihil. In een schraal kalkgraslandje, waar 25
plantensoorten per vierkante meter groeien
(Honnay et al. 2004), is de biodiversiteit

onvergelijkbaar hoger. Er bestaan heel wat
maten en indices om gelijkmatigheid tussen
soorten in gemeenschappen uit te drukken,
maar dat levert vaak nogal abstracte getal-
len op die moeilijk concreet voor te stellen
zijn (Magurran 1988). Bovendien zijn ze bij-
na allemaal nogal gevoelig aan diverse
invloeden, vooral dan aan verschillen in
grootte van de steekproef. En laat dat nu in
de praktijk vaak het grote struikelblok zijn!
Zelfs bij gestandaardiseerde metingen (vas-
te oppervlakte, vaste afstand, vaste tijd, her-
haling van volledig gebied, …) is het totaal
aantal gevonden dieren of planten jammer
genoeg onvermijdelijk telkens weer (erg)
verschillend. Soortenrijkdom kan niet verge-
leken worden tussen stalen van verschillen-
de omvang. Een oplossing zou kunnen zijn
om bij studies naar soortenrijkdom telkens
gewoon te stoppen met zoeken bij het berei-
ken van een vooraf bepaald aantal, maar dat
wordt zelden opgenomen in een telprotocol.
Er bestaat gelukkig een techniek, rarefaction,
die op basis van informatie over de relatieve
frequenties van soorten toelaat om de bio-
diversiteit van een gemeenschap in een cur-
ve te beschrijven. Die curve geeft weer hoe-
veel soorten er kunnen verwacht worden in
een staalname van eender welke omvang en
wat de kans is dat het volgende exemplaar
tot een nieuwe soort behoort (Heck et al.
1975, Krebs 1989). Op deze wijze kunnen
kwantitatieve inventarisaties met verschil-
lende zoekinspanning herschaald worden tot
een gelijke eenheid. Zo kan het totaal aantal
verwachte soorten van een hele gemeen-
schap rechtstreeks vergeleken worden op
basis van informatie over de evenwichten
tussen de soorten. Statistische randvoor-
waarden voor het gebruik van deze methode
zijn (1) dat het staal uit éénzelfde habitat
moet komen (m.a.w. dus één gemeenschap
vormt) en (2) dat een gelijkmatige zoekin-
spanning werd aangewend voor al de soor-
ten. Zoals wel meer in het leven, voldoet de
biologische realiteit echter zelden strikt aan
de randvoorwaarden die statistici nodig heb-
ben om hun tests veilig valide te houden.
Gelukkig wijst de praktijk uit dat de rarefac-
tionstatistiek behoorlijk robuust is en goed
toe te passen valt op ‘echte situaties’.
In wat volgt worden een aantal voorbeelden
uitgewerkt die de principes en de kracht van
de methode illustreren.

Biodiversiteitscurven van

macro-nachtvlinders

Een groot aantal nachtvlinders wordt aange-
trokken door licht en laat zich gemakkelijk
vangen in een Skinnerval (Figuur 2). We
behandelen hier als voorbeeld vier verschil-Figuur 2. Mottengraaien in de Skinnerval. (foto: Marc Herremans)
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lende steekproeven van lichtbakvangsten,
waarbij zowel het totaal aantal gevangen
motten als de vanginspanning sterk verschil-
len (Tabel 1,Herremans et al.2008).Bijgevolg
is het aantal vastgestelde soorten niet bruik-
baar als maat om de soortdiversiteit tussen
de verschillende gebieden te vergelijken.
We kunnen de biodiversiteitsprofielen van
deze vier gebieden rechtstreeks vergelijken bij
eenzelfde aantal bestudeerde motten voor
eender welk staal dat kleiner is dan het klein-
ste van de vier (hier Walenbos met 3.400
gedetermineerde dieren). Vergelijken we de
gebieden voor de gemakkelijkheid bij een vir-
tueel staal van 3.000 dieren (rode stippellijn
in Figuur 3), dan vinden we beduidende ver-
schillen: in de tuin verwachten we 205 soor-
ten in 3.000 motten (95% betrouwbaarheids-
marge tussen 194-216),in het Zoerselbos 255
soorten (marge 247-264), in het Olensbroek
265 (258-271) en voor het Walenbos 273
soorten (marge 268-278). Het gebied dat bij
eenzelfde totaal aantal motten het grootste
aantal te verwachten soorten heeft, is het
gebied met de hoogste diversiteit. Gezien de
95% betrouwbaarheidsmarges van het ene
staal de voorspelde waarde van de andere ner-
gens overlapt,heeft het Walenbos met stip de
hoogste mottendiversiteit,en de tuin met stip
de laagste. Louter op basis van het totaal aan-
tal waargenomen soorten (Tabel 1) zou men
in de verleiding kunnen komen om de soor-
tenrijkdom in de tuin te Zichem als de groot-

ste van de vier gebie-
den te beschouwen,
maar dat gebied heeft
in tegendeel net met
een ruime marge de
laagste biodiversiteit.
Het Walenbos en
Olensbroek zijn beide
zeer gevarieerde
gebieden met moeras-
bos, natte ruigten en
hooilanden; het
Walenbos heeft ook oud (eiken)bos en his-
torisch grasland (Van Looy en Hermy 2003)
en het Olensbroek ook droge heide. De tuin
in Zichem ligt in het vertuind ‘snipper-land-
bouw’landschap van de Zuiderkempen.
Nachtvlinders zijn in min of meerdere mate
mobiel, vaak over meerdere honderden
meter,en een staalname integreert dus soor-
ten uit de verschillende habitats van de rui-
me omgeving. Strikt genomen is hiermee
niet voldaan aan de ‘één habitat’voorwaar-
de. Bovendien ver-
schilt de beweeglijk-
heid tussen soorten.
En ook de mate waar-
in ze aangetrokken
worden door licht is
niet gelijk voor alle
soorten. Bijgevolg is
ook niet perfect vol-
daan aan het principe

van ‘evenwichtige steekproef’ voor de hele
gemeenschap. In de praktijk geeft het rare-
faction-algoritme hier toch een biologisch
informatieve vergelijking,mits de vergeleken
‘gemeenschap’ omschreven wordt als ‘alle
motten die het omgevende landschap door-
kruisen én op licht reageren’.
De grafiek toont ook dat de mottenfauna van
het Walenbos en Olensbroek zo divers zijn
dat de staalname nog relatief minder com-
pleet is en best nog flink kan aangevuld wor-
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Figuur 3. Diversiteitsprofielen van nachtvlinderstalen (zie Tabel 1). Bij een

gemeenschappelijk virtueel staal van 3.000 motten (rode stippenlijn) kunnen de

gebieden vergeleken worden.

Tabel 2. Resultaten van sterk uiteenlopende vlindertellingen (Herremans 2008b).

Gebied/staalname A = Burreken (Oost-Vlaanderen) 2006-2007; B = Scherpenheuvel

(Vlaams-Brabant) 2007; C = Atlas West-Vlaanderen 2000-2006; D = Argestues

(Catalunya, Spanje) 2006; E = Revilla (Ordesa NP, Aragon, Spanje) 2006.

Figuur 4. Diversiteitsprofielen van vlinders (zie Tabel 2). Bij een gemeenschappelijk

virtueel staal van 500 vlinders (rode stippenlijn) kunnen de gebieden vergeleken

worden.

Tabel 1. Resultaten van mottenvangsten met Skinnervallen (Herremans et al. 2008).

Gebied/staalname A = tuin Zichem (Vlaams-Brabant) 2007; B = Zoerselbos

(Antwerpen) 2004-2007; C = Olensbroek (Antwerpen) 2006-2007; D = Walenbos

(Vlaams-Brabant) 2007.

Gebied/staalname A B C D E

Totaal aantal

vlinders onderzocht
3.084 693 274.065 1.062 540

Aantal soorten

vastgesteld
25 18 40 51 60

Zoektijd 2 jaar 16,5 uur 7 jaar 2 uur 2 uur

Talrijkste drie soorten

(% van totaal)
51 65 38 75 25

Gebied/staalname A B C D

Totaal aantal 18.280 5.503 3.901 3.414

Aantal soorten 297 285 288 279

Aantal ‘motbak-nachten’ 138 53 39 43

E3000, verwacht aantal

soorten in 3.000 motten
205 255 265 273
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den.Wanneer we de stalen van 2005 en 2006
in het Zoerselbos afzonderlijk bekeken, dan
verschilden die niet beduidend van de som
van de vier jaren, m.a.w. de profielen van één
jaar gaven ongeveer eenzelfde diversiteit aan
als de som over meerdere jaren.

Biodiversiteit van

dagvlindergemeenschappen

Dagvlinders zijn een veel minder soortenrij-
ke groep dan nachtvlinders en dus iets min-
der informatief en meer onderhevig aan toe-
vallige fluctuaties in de gegevens bij vergelij-
kingen op gemeenschapsniveau. Tabel 2

bevat voorbeelden van een paar sterk uiteen-
lopende tellingen van dagvlinders (Herre-
mans 2008b): een inventarisatie in het reser-
vaat Burreken gedurende 2006-2007 (De
Clercq & De Knijf 2008), de samengevoegde
gegevens van 16,5 uur telwerk uit drie atlas-
rondes in vier kilometerhokken in de buurt
van Scherpenheuvel in 2007 (eigen gege-
vens), het totaal van de databank na zeven
jaar inventariseren in alle uithoeken en habi-
tats van West-Vlaanderen (Cuvelier et al.
2007) en resultaten van twee transecten van
elk 500 m geteld op telkens 2 uur in de
Spaanse Pyreneeën, dé vlinderhotspot van
Europa (eigen gegevens; Figuur 1). Stalen van
een dergelijke uiteenlopende herkomst in
schaal, tijd en ruimte behoren normaal niet
vergeleken te worden, maar zuiver voor de
oefening en illustratie van de methode
wagen we ons daar hier toch aan. De ham-
vraag is dus: hoe kunnen we met dit materi-

aal de vlinderdiversiteit in deze gebieden min
of meer vergelijken? Op basis van de relatie-
ve frequentie waarmee soorten voorkomen
kunnen via rarefaction biodiversiteitsprofie-
len berekend worden (Figuur 4). Die geven
het verwacht aantal soorten telkens ten
opzichte van het totaal aantal onderzochte
vlinders. Het maximum gemeenschappelijk
aantal waarop de stalen vergeleken kunnen
worden, is het maximum van het kleinste
staal. Extrapoleren voorbij dit aantal kan
immers niet. Bij het maximum van het klein-
ste staal heeft de vergelijking de beste reso-
lutie (Emax).
In dit voorbeeld kunnen we alle plaatsen ver-
gelijken bij eenzelfde virtuele inventarisatie-
inspanning van 500 vlinders (rode stippellijn)
en dan merken we een verwacht aantal soor-
ten van 19 voor het reservaat Burreken, 17 in
vier kilometerhokken in het snipperland-
schap van de Zuiderkempen, 27 wanneer we
alle uithoeken van West-Vlaanderen aan-
doen (wat omwille van schaaleffecten en
samenvoegen van alle beschikbare habitats
geen faire vergelijking is),59 soorten op twee
uur langs 500 m bloemrijke wegberm aan de
rand van Ordesa Nationaal Park en toch nog
steeds 41 in een sterk (over)begraasd land-
schap elders op gelijke hoogteligging in de
Pyreneeën. We merken ook dat er in West-
Vlaanderen niet zoveel vlindersoorten meer
bijkomen, of je nu 300 of 1.500 vlinders
bekijkt. In de hotspot van de Pyreneeën is de
soortenrijkdom nog veel minder verzadigd
bij een staal van 500 vlinders, waardoor de

kans op een bijkomende soort per volgende
vlinder nog veel hoger is.
Dit verschil in het afplatten van de curve
wordt sterk bepaald door hoe dominant de
aantallen van de talrijkste soorten zijn. Het
valt op dat in door menselijk gebruik sterk
beïnvloede landschappen de drie talrijkste
soorten meer dan 56-75% van het totaal uit-
maken, terwijl dit in het nationaal park Orde-
sa amper 25% is (Tabel 2, Figuur 5). Wat er
aan de kop van de tabel met de talrijkste
soorten gebeurt, is met andere woorden
belangrijker voor de biodiversiteit van een
gemeenschap dan dat ene exemplaar van
een zeldzame soort meer of minder dat aan
de staart van de tabel nog kan toegevoegd
worden door nog meer te zoeken. Het zou
fantastisch zijn om deze curven voor het
Vlaamse landschap te kennen voor een eeuw
geleden, toen er nog een derde meer soorten
dagvlinders rondvlogen, en alle soorten nog
veel talrijker waren en wellicht nog beter
gebalanceerde gemeenschappen vormden
over een veel groter bruikbaar leefgebied.
Bij de voorwaarde van evenwichtigheid van
waarnemingen tussen soorten moeten we
bij vlinders opmerken dat een Koninginnepa-
ge onvermijdelijk van op vele tientallen
meters herkenbaar is, terwijl bij voorbeeld
dikkopjes amper van op een paar meter kun-
nen waargenomen worden. Ook is het niet
helemaal zeker dat bij een grote inventaris
als de atlas van West-Vlaanderen iedereen
nauwkeurig alle waargenomen individuen
van alle soorten gemeld heeft, en niet enkel
de ‘interessantste’. Op die manier zouden
namelijk de zeldzamere soorten relatief
teveel gemeld zijn, waardoor de biodiversi-
teit van de gemeenschap overschat wordt.

Veranderingen van biodiversiteit van

vlinders op de Sint-Pietersberg

Adams et al. (2008) publiceerden onlangs
een overzicht van 150 jaar dagvlindergege-
vens op de Sint-Pietersberg (Tabel 3). Mits
we er van uitgaan dat deze gegevens met een
gelijkmatige inspanning voor alle soorten
verzameld zijn (wat voor de oude gegevens
minder waarschijnlijk lijkt), kunnen we de
verandering in vlinderdiversiteit in deze vier
periodes vergelijken.
Alhoewel men op basis van het aantal ver-
dwenen soorten komt tot een afname van
22% tot de eeuwwisseling en van 35% over
de laatste 50 jaar (Tabel 3), is de biodiversi-
teit (op basis van een gemeenschappelijk
staal van 159 vlinders) in feite met 40%, res-
pectievelijk 44% afgenomen over deze tijd-
spannes volgens de rarefaction-profielen
(Figuur 6), een sterkere afname dus dan op
basis van de reeds verdwenen soorten kan

Figuur 5. Verstoorde gemeenschappen worden vaker gedomineerd door een paar ‘over’talrijke soorten: hier 15

Spaanse dambordjes samen op een schaars nectarplantje in overbegraasd gebied in de Pyreneeën, Argestues,

Catalunya, Spanje 2006. (foto: Marc Herremans)
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vastgesteld worden. Bij de zeldzame en zeer
zeldzame soorten is de situatie nog een stuk
slechter: wanneer we bij deze soorten voor
elke periode een profiel opstellen en dan wat
er nog overblijft uitdrukken t.o.v. de beginpe-
riode (voor 1959), dan blijft er maar 16%
meer over van de diversiteit van zeldzame
soorten (Figuur 7).
De grote initiële duik tussen de eerste en de
tweede periode heeft naast het verdwijnen
van zeldzame vlinders ook twee kunstmati-
ge oorzaken: (1) enkel soorten die recent heel
sterk afgenomen zijn ten opzichte van de
beginperiode werden als zeldzaam/zeer zeld-
zaam geklasseerd, en (2) ongewone soorten
zullen in de beginjaren misschien frequenter
gemeld zijn dan gewone, waardoor ze rela-
tief talrijker lijken. Maar naast die initiële
enorme sprong omlaag, is de meest recente
evolutie nog meer verontrustend: recent
nam de diversiteit van de zeldzame soorten
immers nog sterker af dan die van alle soor-
ten samen, ondanks alle gerichte aandacht
en inspanningen!

Effecten van beheer in Plinthos op de

dagvlinderdiversiteit

Queis (2008) evalueerde de gevolgen van het
gevoerde beheer tien jaar na het sluiten van
de steenfabriek Plinthos (Geleen,Nederland)
voor dagvlinders. Er werden opvallende ver-
schillen vastgesteld (Tabel 4). De auteur
concludeert (terecht) dat het beheer naar
bloemrijke graslanden een opvallende verbe-
tering heeft veroorzaakt voor Icarusblauwtje
en Bruin Zandoogje.Aan de andere kant mer-
ken we ook een sterk toegenomen dominan-
tie van een aantal soorten (bvb. de koolwit-
jes),en het (bijna) verdwijnen van soorten als
Citroentje,Kleine Vos en Landkaartje.De toe-
name in het totaal aantal waargenomen
soorten (Tabel 4) maakt het verleidelijk om

te beweren dat de bio-
diversiteit zou zijn
toegenomen (wat de
auteur echter terecht
niet doet), want in fei-
te is de diversiteit eer-
der licht afgenomen
(Figuur 8): vooral het
sneller afbuigen van
de curve omwille van
de dominantie van een
aantal soorten is dui-
delijk.

Biodiversiteit van paddenstoelen

Walleyn et al. (2006) bestudeerden de gro-
tere macrofungi in enkele bossen in Vlaande-
ren via een strikte methodologie als onder-
deel van een onderzoek en zoektocht naar
indicatoren. Op basis van een omvattende
inventaris gingen de auteurs op zoek naar
kensoorten voor de biodiversiteit.
Biodiversiteitsprofielen gebruiken alle
beschikbare informatie van de inventarisatie
en een omrekening van de kwantitatieve
resultaten van dit onderzoek naar biodiver-
siteitsprofielen laat
zien dat deze methode
tot eenzelfde appreci-
atie komt van de bio-
diversiteit in de drie
gebieden als de studie
van Walleyn et al.
(2006). De stalen zijn
onderling te vergelij-
ken tot een totaal
staal van ca.2600 pad-
denstoelen en in alle
gevallen is het Walen-
bos met stip het rijkste
en de Jansheideberg
het armste gebied

(Figuur 9). De verschillen tussen de drie
gebieden zijn zeer significant.

Discussie
De benadering van biodiversiteitsprofielen
voor gemeenschappen is in zekere zin het
omgekeerde van het gebruik of opvolgen van
een beperkte selectie indicatorsoorten. Ter-
wijl de indicatorbenadering in de totale
dataset op zoek gaat naar een paar soorten
die representatief zouden kunnen zijn voor
de hele gemeenschap, gebruikt de techniek
van het biodiversiteitsprofiel alle beschikba-
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Figuur 6. Diversiteitsprofielen van vlinders op de Sint-Pietersberg (zie Tabel 3).

<1959 1960-’79 1980-’99 2000-’07

Aantal individuen 305 159 3.449 2.484

Aantal soorten 55 35 43 36

Zeldzame soorten (z/zz)

Aantal individuen 92 30 129 124

Aantal soorten 28 11 16 9

Tabel 3. Aantal losse waarnemingen van vlinders op het Nederlandse deel van de Sint-

Pietersberg (Adams et al. 2008).

1995-’98 2005-’07

Aantal individuen 173 679

Aantal soorten 14 17

Tabel 4. Waargenomen vlinders in het Plinthos-gebied in twee periodes: voor beheer

en na tien jaar beheer (Queis 2008).

Figuur 8. Diversiteitprofielen voor dagvlinders in twee periodes in het Plinthos-gebied

(zie Tabel 4).
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re informatie van de hele gemeenschap-
sstructuur om tot een geïntegreerde statis-
tische maat van biodiversiteit te komen.
Deze profielen kunnen objectief vergeleken
worden, zelfs tussen opnames die sterk ver-
schillen qua inspanning.Waar kwantitatieve
informatie over een hele gemeenschap
beschikbaar is, of eenvoudig verkregen kan
worden, is het zonde om de informatie van
het spreekwoordelijke bos ongebruikt te
laten voor wat het is en enkel op zoek te gaan
naar een paar bomen.
Het is verbazend hoe frequent de fout
gemaakt wordt om soortdiversiteit direct te
vergelijken in stalen van verschillende
omvang of die refereren naar een verschillen-
de zoekinspanning. Rarefaction vormt hier
dé voorgeschreven uitkomst. De rarefacti-
onstatistiek is al 30 jaar in omloop en de
berekening wordt aangeboden in een aantal

statistische pakketten. Het is jammer dat
deze bovendien visueel bevattelijke metho-
de om diversiteit objectief te bepalen zo
moeilijk ingang blijkt te vinden.Voor mij per-
soonlijk heeft ze al een nuttige staat van
dienst voor uiteenlopende situaties, bijvoor-
beeld bij vergelijking van de impact van oli-
fanten op de vogeldiversiteit in galerijbossen
(Herremans 1995), van de rijkdom en waar-
de van verschillende types wetlands voor
watervogels in de Kalahari (Herremans
1999), van de impact van droogte op de
samenstelling van vogelgemeenschappen in
de Kalahari (Herremans 2004), van verschil-
len tussen plaatsen en seizoenen bij trekvo-
gels in de Sahara (Herremans & Verbeeck
2005a,b) en van de invloed van het land-
schap op de zichtbare vogeltrek in Vlaande-
ren (Herremans 2005).
Vooral soortenrijke groepen die relatief even-

wichtig en gestandaardiseerd te bemonsteren
zijn zoals bijvoorbeeld nachtvlinders, loopke-
vers, spinnen, paddenstoelen en (zweef)vlie-
gen, zijn bijzonder geschikt om via rarefacti-
onprofielen de biodiversiteit van gemeen-
schappen te vergelijken.Op de Vlaamse telge-
gevens van ondermeer overwinterende
watervogels, algemene broedvogels (ABV) en
de vlinderroutes, zou rarefaction bijvoorbeeld
kunnen toegepast worden om de toestand of
erosie van biodiversiteit omvattend te verge-
lijken in tijd of ruimte, of tussen habitattypes.
Zo kunnen we inzichten verwerven in veran-
deringen lang voor we de lijken moeten tellen
van uitgestorven soorten.

Figuur 7. Relatieve afname van de biodiversiteit van dagvlinders (op basis van

verschillen tussen Emax in rarefaction-profielen) op de Sint-Pietersberg voor alle

soorten en voor zeldzame soorten.

Figuur 9. Diversiteitprofielen van de grotere macro-paddenstoelen in drie

natuurgebieden, berekend op de resultaten van Walleyn et al. (2006). Dunne lijnen

zijn 95% betrouwbaarheidsintervallen.

De verspreiding van de mooie Adonismycena (Mycena adonis, foto links) is beperkt tot vochtige, heischrale graslanden. Maar algemene soorten, zoals Franjevlekplaat (Panaeolus

sphinctrinus, foto midden) die vaak op mest groeit en Weidekringzwam (Marsmius oreades, foto rechts) die verschijnt in voedselarme tot voedselrijke permanente graslanden, moet je

niet verwachten in een ingezaaide en bemeste gazon. In een schraal grasland is de diversiteit veel hoger. (foto's: Roosmarijn Steeman)

Met reacties op dit artikel kan je terecht

op de Natuur.focus blog.

Die vind je op www.natuurpunt.be onder

'Doe mee'
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SUMMARY BOX:

HERREMANS M.2008. Measuring biodiversity: only counting the trees?
An attempt to include the forest.Natuur.focus 7(2):60-67. [in Dutch]

The objectives of countdown 2010 are straightforward and easy to
understand, yet difficult to translate into quantitative operational
targets. Indeed, no such targets are used in policy in Flanders. The
distance-to-target is unknown and so is the progress (if any).This is
at least in part due to the difficulties of measuring biodiversity com-
prehensively. Consequently, so far we seem primarily occupied by
measuring what is done for biodiversity rather than what effect this
all has on biodiversity. The limited data available, however, suggest
that over the last 25 years about one third of all living creatures
might have disappeared from Flanders. Therefore, the situation is
fairly critical. Biodiversity studies mostly focus on species richness,
which is, however, very sensitive to search effort. Indicator species

are another popular way to assess biodiversity, but only few suita-
ble indicators have been identified for specific habitats in Flanders
so far.
In this paper I suggest to measure biodiversity also at the commu-
nity level, taking into account the abundance structure in the com-
munity.The rarefaction algorithm allows to do so, and furthermore,
is the appropriate method to compare samples of different size
(which is a frequent problem in nature research). Rarefaction trans-
lates community structure biodiversity into ‘the chance that the
next individual found belongs to a different species’. It allows to draw
a curve expressing expected species diversity in samples of various
sizes. Several examples are given to demonstrate the possibilities of
the method is assessing a community measure of biodiversity.This
measure is furthermore sensitive to early disturbance in the com-
munity, while measuring species diversity has to wait until extinct
species eventually show up in the statistics.

DANK:

Veel dank aan Wim Veraghtert voor het ter beschikking stellen van

zijn ‘aanstekelijke’ mottengegevens. Ook dank aan de auteurs die

een volledige dataset van hun onderzoek publiceerden,wat me toe-

liet de gegevens te herrekenen.

Referenties

Adams J., Ketelaar R. & Smeets G. 2008. 150 jaar dagvlinders op de Sint-Pietersberg. Natuurhistorisch
Maandblad 97 (april 2008): 101-110.

R. Billeter, J. Liira, D. Bailey, R. Bugter, P.Arens, I.Augenstein, S.Aviron, J. Baudry, R. Bukacek, F. Burel, M. Cer-
ny, G. De Blust, R. De Cock,T. Diekötter, H. Dietz, J. Dirksen, C. Dormann,W. Durka, M. Frenzel, R. Hamer-
sky, F. Hendrickx, F. Herzog, S. Klotz, B. Koolstra,A. Lausch, D. Le Coeur, J. P. Maelfait, P. Opdam, M. Rou-
balova,A. Schermann, N. Schermann,T. Schmidt, O. Schweiger, M.J.M. Smulders, M. Speelmans, P. Simo-
va, J.Verboom,W.K.R.E. van Wingerden, M. Zobel & Edwards P.J.. 2008. Indicators for biodiversity in agri-
cultural landscapes: a pan-European study. Journal of Applied Ecology,Volume 45: 141-150.

Conrad K.F.,Warren M.S., Fox R. Parsons M.S. & Woiwod I.P. 2006. Rapid declines of common, widespread
British moths provide evidence of an insect biodiversity crisis. Biological conservation 132: 279-291.

Cuvelier S., Degrande J., Merveillie L., Spruytte S. & Vervaeke J. 2007. Dagvlinders in West-Vlaanderen.Ver-
spreiding en ecologie 2000-2006. Zuid-West-Vlaamse VlinderKring, Ieper, België.

De Clercq R. & De Knijf G. 2008.Twee jaar dagvlinders tellen in het Burreken. Limoniet 1: 22-28.
De Cock, R., De Blust, G., Maes, D. & Hoffmann, M. 2007. Begeleiding en opvolging van de beheermonito-

ring van de Vlaamse Natuurreservaten. Vademecum deel II: methodiek met technische bijlagen (ont-
werpversie 2007). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) en Agentschap voor Natuur en Bos
(ANB), Brussel.

Dumortier M., Hens M. & Kuijken E.. 2006. De 2010-biodiversiteitsdoelstellingen. Hoe meet Vlaanderen
de vooruitgang? Natuur.focus 5: 50-55.

Dumortier M., De Bruyn M., Hens M., Peymen J., Schneiders A.,Van Daele T.,Van Reeth W.,Weyembergh G.
& Kuijken E. (red.). 2005. Natuurrapport 2005. Toestand van de natuur in Vlaanderen: cijfers voor het
beleid. Mededeling van het Instituut voor Natuurbehoud nr. 24, Brussel.

Dumortier M., De Bruyn M., Hens M., Peymen J., Schneiders A.,Van Daele T. & Van Reeth W. (red.). 2007.
Natuurrapport 2007.Toestand van de natuur in Vlaanderen: cijfers voor het beleid. Mededeling van het
Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek nr. 4, Brussel.

Fox R., Conrad K.F., Parsons M.S.,Warren M.S. & Woiwod I.P. 2006.The state of Britain’s larger moths. But-
terfly Conservation and Rothamsted Research.Wareham, Dorset.

Gregory R.D., van Strien A.,Vorisek P.,Gmelig Meyling A.W.,Noble D.G., Foppen R.P.B.& Gibbons DW.2005.
Developing indicators for European birds. Philosophical Transactions of the Royal Society B360: 269-
288.

Heck K.L., van Belle G. & Simberloff D. 1975. Explicit calculation of the rarefaction diversity measurement
and the determination of sufficient sample size. Ecology 56: 1459-1461.

Herremans M. 1995. Effects of woodland modification by African Elephant Loxodonta africana on bird
diversity in northern Botswana. Ecography 18: 440-454.

Herremans M. 1999.Waterbird diversity, density, communities and seasonality in the Kalahari Basin, Bots-
wana. Journal of Arid Environments 43: 319-350.

Herremans M. 2004. Effects of drought on birds in the Kalahari, Botswana. Ostrich supplement (Richard
Liversidge Memorial). Ostrich - Journal of African Ornithology 75 (4): 217-227.

Herremans M. 2005.Trektelproblemen 25 jaar later: invloeden van landschap en tellers. Natuur.oriolus 71
(3):73-83.

Herremans M. 2008a. Punt-transect-tellingen: alleen nog van die ‘zwette en dèjve’. pp. 68-71 in: Herre-
mans et al. (eds.) Jaarverslag 2007. Markante resultaten van Natuurpunt Studie. Rapport Natuur.studie
2008/1, Natuurpunt Studie, Mechelen.

Herremans M.2008b.Biodiversiteit:W@=D@? pp.41-42 in:Herremans et al. (eds.) Jaarverslag 2007.Mar-
kante resultaten van Natuurpunt Studie. Rapport Natuur.studie 2008/1, Natuurpunt Studie, Mechelen.

Herremans M.,Veraghtert W. & Van Dorsselaer P. 2008. Biodiversiteit: zit de mot er in? pp. 45-55 in: Her-
remans et al. (eds.) Jaarverslag 2007. Markante resultaten van Natuurpunt Studie. Rapport Natuur.stu-
die 2008/1, Natuurpunt Studie, Mechelen.

Herremans M. & T.Verbeeck. 2005a. Evaluation of sound luring as a method to increase sample sizes. Pos-
ter: ESF-programme 'Optimality in bird migration', final conference "migration in the life-history of
birds",Wilhelmshaven 16-20 february 2005. http://www.ifv.terramare.de/ESF/ESF_final/Poster/Herre-
mans_1_Poster.pdf

Herremans M. & T. Verbeeck. 2005b.Different stopover strategies of passerines in spring and autumn in
the Western Sahara. Poster: ESF-programme 'Optimality in bird migration', final conference "migration
in the life-history of birds", Wilhelmshaven 16-20 february 2005. http://www.ifv.terra-
mare.de/ESF/ESF_final/Poster/Herremans_2_Poster.pdf

Honnay O., Butaye J., Adriaens D. & De Hert K. 2004. De kalkgraslanden van de Viroinvallei: plantenge-
meenschappen en de invloed van beheer en habitatversnippering. Natuur.focus 3: 129-134.

Jacquemyn H. 2004. Is soortenkennis een panacee voor een efficiënt natuurbeheer en -beleid in Vlaande-
ren? Natuur.focus 3: 94-96.

Kleijn, D., Baquero R.A., Clough Y., Díaz M., De Esteban J., Fernández F., Gabriel D., Herzog F., Holzschuh A.,
Jöhl R., Knop E., Kruess A., Marshall E.J.P., Steffan-Dewenter I.,Tscharntke T.,Verhulst J.,West T.M. & Yela
J. L.. 2006. Mixed biodiversity benefits of agri-environment schemes in five European countries. Ecolo-
gy Letters 9 (3), 243-254.

Krebs C.J. 1989. Ecological Methodology. Harper & Row, New York.
Maes D. 2004.The use of indicator species in nature management and policy making.The case of inver-

tebrates in Flanders (northern Belgium). Instituut voor Natuurbehoud (IN), Brussel.
Maes D. & Van Dyck H. 2001. Butterfly diversity loss in Flanders [north Belgium]: Europe’s worst case sce-

nario? Biological Conservation 99: 263-276.
Maes D., Vanreusel W. & Van Dyck H. 2007. Vlinderindicatoren: een handige hulp bij het inventariseren.

Natuur.focus 6: 60-64.
Magurran A.E. 1988. Ecological diversity and its measurement. University Press, Cambridge.
Noss R.F. 1990. Indicators for monitoring biodiversity. A hierarchical approach. Conservation Biology 4:

355-364.
Papazoglou C., Kreiser K.,Waliczky Z. & Burfield I. 2004. Birds in the European Union: a status assessment.

BirdLife International,Wageningen.
Van Den Berghe J.& Van Der Veken S. 2003. Inventariseren om beter te beheren:wat kan je aanvangen met

soortenlijsten? Natuur.focus 2:115-119.
Van Dyck H. 2004a. Zonder soortenkennis geen efficiënt natuurbeleid. Natuur.focus 3: 59-61.
Van Dyck H. 2004b. Soortenkennis en natuurbehoud. Een repliek op een repliek. Natuur.focus 3: 97-98.
Van Dyck H., Cortens J. & Jacobs M. 2005. Biodiversiteit in Herentalse bermen. Over bermtypes en bio-

indicatoren voor enkele insectengroepen. Natuur.focus 4: 116-120.
Van Looy K. & Hermy M. 2003. Het Walenbos doorheen de eeuwen. Historisch ecologisch inzicht als lei-

draad voor de toekomst. Natuur.focus 2: 72-80.
van Swaay C.A.M. & van Strien A. 2005. Using butterfly monitoring data to develop a European grassland

butterfly indicator. pp. 106-108 in Kühn E. et al. (eds.) Conference proceedings UFZ Leipzig-Halle. Pen-
soft, Sofia-Moscow.

Walleyn R., Baeté H., Christiaens B., De Keersmaeker L., Esprit M.,Van de Kerckhove P. & Vandekerkhove K..
2006. Monitoring en inventarisatie van de paddestoelen van de natuurreservaten Walenbos, Rodebos
en Laanvallei, en het bosreservaat Jansheideberg. Monitoringsprogramma Integrale Bosreservaten –
Mycologisch rapport. INBO, Brussel.

Queis J. 2008. De vlinderfauna van het Plinthos-gebied (Geleenbeekdal). De effecten van 10 jaar beheer.
Natuurhistorisch Maandblad 97 (april 2008): 85-87.

AUTEUR:
Marc Herremans is hoofd van de Dienst studie van
Natuurpunt. Hij werkte voordien onder andere drie jaar
voor de Avian Demography Unit van het Departement
Statistiek aan de universiteit van Kaapstad.

CONTACT:
Marc Herremans, Natuurpunt Studie, Coxiestraat 11,
2800 Mechelen. E-mail: marc.herremans@natuurpunt.be


	Natuur focus 2-2008 cover
	Natuur focus 2-2008 Biodiversiteit meten.pdf
	Natuur focus 2-2008 Biodiversiteit meten
	Natuur focus 2-2008 cover




