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Translocatie van 
graslandsoorten

De stem van beheerders in Vlaanderen

Floriaan D’hulster, Pieter Vangansbeke, Sien De Haes & An De Schrijver

Soortenrijke graslanden en de daarmee geassocieerde planten- en diersoorten zijn in de loop van de laatste 

decennia sterk onder druk komen te staan. De resterende goed ontwikkelde graslanden liggen vaak geïsoleerd 

in het versnipperde landschap, wat uitwisseling tussen populaties verhindert en herkolonisatie van nieuwe 

habitats na natuurherstel bemoeilijkt. Translocatie van soorten zou hiervoor een oplossing kunnen zijn, hoewel 

het laatste woord over dit controversiële thema nog niet gezegd is. In Vlaanderen zijn erg veel natuurbeheerders 

actief, met wellicht evenveel meningen in deze discussie. Al deze beheerders drukken hun stempel op het al 

dan niet slagen van het biodiversiteitsherstel in Vlaanderen. We waren erg benieuwd naar hun mening en 

ervaringen en voerden daarom een bevraging uit. De belangrijkste resultaten vind je hier.

Het afgelopen jaar verschenen in dit tijdschrift al verschil-
lende publicaties over translocatie. Godefroid & Ensslin (2017) 
en Mergeay (2017) wezen reeds op de mogelijkheden en het 
belang van translocatie als methode om tijd te kopen om meer 

duurzame oplossingen te vinden voor de huidige biodiversi-
teitscrisis. Daarnaast verschenen ook resultaten van een herin-
troductieproef met doelsoorten van kalkgrasland (Jacquemyn 
et al. 2017), helaas zonder succes. Tot slot werd een stappenplan 

Orchideeëngrasland bij zonsopgang (© Vildaphoto/Jeroen Mentens)
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voor beheerders volgens de visie van Natuurpunt voorgesteld 
(Vanreusel et al. 2017). Het thema leeft dus duidelijk bij de redac-
tie en de lezers van Natuur.focus.

De making-of

In het voorjaar van 2017 werd een bevraging georganiseerd bij 
natuurbeheerders die als professional of als vrijwilliger actief 
zijn in het Vlaamse natuurbeheer. De bevraging had als doelstel-
ling om een beter beeld te krijgen over de mening van Vlaamse 
graslandbeheerders omtrent translocatie van soorten, in kaart 
te brengen waar en hoe reeds graslandtranslocaties werden 
uitgevoerd en te achterhalen wat de kansen op succes waren. 
Onder translocatie verstaan wij hier specifiek het verzamelen 
van plantmateriaal van (doel)soorten uit een lokale bronpopula-
tie om vervolgens in te brengen op een perceel waar deze soor-
ten oorspronkelijk voorkwamen maar door toedoen van de mens 
zijn uitgestorven of op het punt staan uit te sterven.

Na een uitgebreide literatuurstudie werd een online enquête van 
25 vragen opgesteld. Hierin werd gepeild naar het profiel van de 
beheerder, zijn/haar mening en ervaring omtrent translocatie en 
de hiervoor gebruikte methodes en resultaten. Tot slot volgden 
nog enkele vragen over passieve verspreiding van zaden binnen 
het desbetreffende natuurgebied en hun mening omtrent trans-
locatie van dieren. Na het opmaken van een eerste proefversie 
van de enquête werden met behulp van verschillende experts 
en onderzoekers met ervaring in graslandbeheer en -onderzoek 

de puntjes op de i gezet. Vervolgens werd de definitieve versie 
op 29 maart 2017 per mail verzonden naar 610 beheerders van 
Natuurpunt vzw, 108 regiobeheerders en boswachters van 
het Agentschap voor Natuur en Bos, de bevoegde persoon voor 
natuur van elke Vlaamse provincie en enkele beheerders van 
vzw Durme en Regionale Landschappen. Na twee weken werd 
een herinneringsmail gestuurd om de beheerders aan te moedi-
gen om de enquête alsnog in te vullen in het geval dit nog niet 
gebeurde. Op 4 mei 2017 werd de enquête afgesloten en kon het 
analyseren beginnen.

De respons 

In een maand tijd werd de enquête ingevuld door 185 natuurbe-
heerders, wat overeenkomt met een responsratio van ca. 25%. 
Deze respondenten beheren verschillende types graslanden 
in alle uithoeken van Vlaanderen en werken voornamelijk voor 
Natuurpunt (74%) en het Agentschap voor Natuur en Bos (19%), 
maar ook voor kleinere organisaties, provincies of verenigingen. 
De leeftijdsverdeling van de respondenten lag tussen 24 en 74 
jaar, met een piek tussen 51 en 60 jaar (39% van de responden-
ten) (Figuur 1). De graslanden die onder hun beheer vallen zijn 
voornamelijk dotterbloemgraslanden (57% van de responden-
ten), glanshaver- en grote vossenstaartgraslanden (50%) en 
heischrale graslanden (42%) (Figuur 2).

Translocatie: ja, maar onder voorwaarden

Een meerderheid (56%) van de beheerders is bereid om 
graslandsoorten te transloceren, terwijl minder dan 10% tegen 
is (Figuur 3a). In de enquête werden verschillende argumenten 
voor en tegen translocatie gewaardeerd door de beheerders. 
Hieruit bleek dat de argumenten pro gemiddeld iets hoger scoor-
den dan de tegenargumenten. De belangrijkste beweegredenen 
voor translocatie luiden dat de zaadbank meestal verdwenen is 
(Figuur 3b) en soorten het doelperceel moeilijk kunnen berei-
ken als gevolg van het versnipperde landschap (Figuur 3c). Ook 
het feit dat zeldzame soorten dreigen uit te sterven als niet 
actief wordt ingegrepen krijgt een hoge waardering door de 
beheerders. 

De grootste drempels die beheerders ervan weerhouden te tran-
sloceren zijn het risico dat niet-streekeigen genetisch materiaal 
kan worden ingebracht, de bronpopulatie kan verzwakken en 
ongewenste soorten, zoals invasieve exoten, mee verspreid 
kunnen worden. Deze risico’s kunnen sterk verkleind worden 
door richtlijnen voor translocatie in acht te nemen (zoals die 
van Natuurpunt: Vanreusel et al. 2017). Dit houdt onder andere 
in dat de translocatie degelijk wordt voorbereid en een geschikte 
bronpopulatie wordt geselecteerd. Wetenschappers en experts 
kunnen hier een belangrijke rol in spelen. Het tegenargument 
dat translocaties onnatuurlijk zijn en niet thuishoren in het 
natuurbeheer werd gemiddeld als eerder onbelangrijk gewaar-
deerd (Figuur 3d).

Alle beheerders, ook zij die helemaal bereid zijn te transloce-
ren, vinden het belangrijk dat bepaalde randvoorwaarden in 
acht worden genomen. We stelden zes randvoorwaarden voor 
en lieten die scoren door beheerders. Hieronder worden deze 
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Figuur 1. Percentage respondenten per leeftijdscategorie (n=185).

Figuur 2. Natuurstreefbeeld van de graslanden die door de respondenten worden 

beheerd. Onder de categorie ‘Andere’ vallen alle antwoorden die maar één keer 

voorkwamen of weinig concreet omschreven werden. Aangezien veel beheerders 

meerdere graslandtypes beheren komt de totaalsom uit boven 100%.
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besproken in een volgens beheerders afnemende volgorde van 
belang. De allerbelangrijkste randvoorwaarde is dat de bron-
populatie, een goed ontwikkelde populatie waar het plantma-
teriaal van doelsoorten verzameld wordt, voldoende groot is 
zodat deze niet beschadigd wordt (voorwaarde 1). Bovendien 
verdient plantmateriaal van lokale herkomst de voorkeur, liefst 
uit het eigen natuurgebied en anders uit hetzelfde ecodistrict 
(zie Couvreur et al. 2004 voor meer info over ecodistricten) 
(voorwaarde 2). Om ervoor te zorgen dat de abiotische groeiom-
standigheden van het bron- en doelperceel zo goed mogelijk 
overeenkomen is selectie van een goede bronpopulatie cruciaal 
(Vander Mijnsbrugge et al. 2010). Zo worden de kiem- en vesti-
gingskansen van de doelsoorten gemaximaliseerd, wat nood-
zakelijk is om het verspillen van kostbaar plantmateriaal van 
doelsoorten tegen te gaan.

Translocatie heeft volgens beheerders ook enkel zin als de 
oorspronkelijke oorzaken voor het verdwijnen van een soort 
uit een gebied bekend en opgeheven zijn (voorwaarde 3). Veel 
graslandsoorten waren vroeger algemeen in ons landschap 
maar verdwenen door de sterke landbouwintensivering of door 
het omzetten van graslanden naar een andere bestemming, 
waardoor het areaal en de kwaliteit hiervan de laatste decen-
nia drastisch afnam (De Becker et al. 2004). In 2005 rappor-
teerde Dumortier et al. (2005) dat op een totaal van meer dan 
180.000 ha grasland in Vlaanderen slechts 5.600 ha soortenrijk 
is (Dumortier et al. 2005). Veel graslandpercelen die momenteel 
in natuurbeheer zijn, waren ooit gedurende korte of langere 
tijd in landbouwgebruik, waarbij onder andere bemesting en 

verandering van de hydrologie oorzaak waren van het soorten-
verlies. Bij translocatie is het volgens beheerders van belang om 
deze abiotische beperkingen eerst aan te pakken. Beheerders 
zien een translocatie dan ook voornamelijk als een manier 
om de oorspronkelijke vegetatiesamenstelling te herstellen 
(voorwaarde 4), wat een beduidend verschil is met introduc-
tie, waarbij een soort wordt gevestigd buiten haar historisch 
verspreidingsgebied.

De respondenten zijn ook van mening dat men best pas overgaat 
tot translocatie wanneer de soort niet aanwezig is in de zaad-
bank van het perceel en niet spontaan kan koloniseren vanuit 
naburige populaties (voorwaarde 5). Dit zijn twee biotische 
beperkingen die regelmatig opduiken bij natuurherstel op voor-
malige landbouwgrond. Spontane kolonisatie krijgt nog steeds 
de voorkeur, hoewel men hierin ook rationeel moet zijn en niet te 
lang mag wachten. Er moet bijvoorbeeld vermeden worden dat 
er prioriteitseffecten optreden, waarbij een of meerdere soorten 
uit de buurt een vrijgekomen habitat innemen, waardoor soor-
ten die later komen zich niet meer kunnen vestigen (Mergeay 
& De Meester 2010). De laagst gewaardeerde randvoorwaarde, 
hoewel nog steeds 58% van de respondenten dit heel belangrijk 
tot strikt noodzakelijk vinden, is het inwinnen van advies van 
wetenschappers of experts om tot een goed gefundeerde beslis-
sing te komen (voorwaarde 6). Om de slaagkansen van nieuwe 
translocaties te verhogen, lijkt het ons dan ook belangrijk om 
alle bestaande kennis optimaal in te zetten en te streven naar 
een nauwe samenwerking tussen onderzoekers, experts en 
beheerders.
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Argument voor translocatie: versnippering landschap
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Argument tegen translocatie: onnatuurlijke ingreep
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Argument voor translocatie: zaadbank verdwenen

Figuur 3. Score van enkele vragen uit de enquête op een schaal van 1 (niet bereid/niet belangrijk) tot 5 (helemaal bereid/heel belangrijk) (n=185). (a) Mate van bereidheid tot 

translocatie, (b) Argument voor translocatie: zonder actief ingrijpen kunnen doelsoorten zich niet vestigen omdat deze verdwenen zijn uit de zaadbank van de bodem, zeker 

na landbouwgebruik, (c) Argument voor translocatie: zonder actief ingrijpen kunnen doelsoorten nieuwe percelen moeilijk bereiken door de versnippering van het landschap 

en (d) Argument tegen translocatie: translocaties zijn onnatuurlijk en horen niet onder natuurbeheer.
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Praktijkervaring van beheerders

Van de bevraagde beheerders heeft 70% nog nooit graslandsoor-
ten getransloceerd, terwijl de overige respondenten dit al één 
keer (10%), enkele keren (14%) of zelfs meermaals (6%) hebben 
gedaan. De resultaten hieronder gaan alleen over deze 30% (of 
55 beheerders) met ervaring in translocaties. 

Uit de resultaten van de enquête lijkt het aantal translocaties 
toe te nemen in de tijd (Figuur 4). Bij interpretatie van deze 
figuur moet men er wel rekening mee houden dat wellicht niet 
alle beheerders van voor 2000 nog actief zijn en dat we hierdoor 
mogelijks een onderschatting rapporteren. Ook de gegevens van 
‘na 2015’ zijn onvolledig want deze omvatten slechts één jaar 
aangezien de enquête werd afgenomen in het voorjaar van 2017. 
Hoe dan ook is het interessant te exploreren of er een verande-
ring in de perceptie te bespeuren valt. Het staat vast dat wereld-
wijd het aantal wetenschappelijke artikels over translocaties 
sterk toeneemt met de tijd (Godefroid & Herremans 2017). 

Ongeveer de helft (53%) van de respondenten ging over tot 
translocatie na overleg en akkoord van alle beheerders van 
het gebied. Hierbij werd vooral afgegaan op advies van andere 
beheerders (65%) en eigen kennis (62%), maar eveneens uit 
boeken en tijdschriften (53%). Toch 42% van de beheerders vroeg 
wetenschappelijk advies vooraleer over te gaan tot actie. 

Beheerders noemden een breed palet aan soorten die werden 
getransloceerd. De meest gebruikte plantensoorten zijn Blauwe 
knoop Succisa pratensis (11 respondenten), Klokjesgentiaan 
Gentiana pneumonanthe (8), Grote ratelaar Rhinanthus angus-
tifolius (8), Heidekartelblad Pedicularis sylvatica (6), Knoopkruid 
Centaurea jacea (5) en Struikheide Calluna vulgaris (5) (Figuur 5). 
Deze doelsoorten werden op verschillende manieren getrans-
loceerd. De meest gebruikte vormen van plantmateriaal zijn 
zaden (76% van de respondenten) en vers maaisel/hooi (56%). 
Ook andere methodes zoals via plaggen/zoden (29%) en jonge of 
volgroeide planten (24%) werden al door verschillende beheer-
ders toegepast voor translocatie. De meest gebruikte bronhabi-
tats om plantmateriaal te verzamelen zijn heischraal grasland 
(58% van de respondenten), glanshaver- en grote vossenstaart-
graslanden (33%) en dotterbloemhooilanden (25%).

Godefroid et al. (2011) pleiten voor het gebruik van opgekweekte 
planten bij translocatie, aangezien bij zaadtranslocatie een 

groot deel van de zaden niet kiemt of overleeft en het kiemsta-
dium het meest kwetsbaar is in de levenscyclus van de plant. 
Ook bij zeldzame en meerjarige soorten wordt dit aangeraden, 
respectievelijk om de beschikbare zaden optimaal te gebruiken 
en omdat de slaagkans hoger ligt. Hoewel slechts 24% van de 
respondenten reeds gebruikmaakte van deze methode leent 
ze zich volgens onderzoek het best om een of enkele doelsoor-
ten aan de bestaande vegetatie toe te voegen. Wanneer men 
echter een volledige vegetatie wil herstellen, wordt aangeraden 
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Figuur 4. Verdeling van het aantal translocaties doorheen de tijd (% van het 

totaal aantal beheerders die ooit al een translocatie uitvoerde). Aangezien veel 

beheerders gedurende meerdere periodes translocaties uitvoerden komt de 

totaalsom uit boven 100% (n=55).

Figuur 5. Van links naar rechts en boven naar onder: Blauwe knoop, 

Klokjesgentiaan, Grote ratelaar, Heidekartelblad, Knoopkruid en Struikheide, 

plantensoorten die al werden getransloceerd door de respondenten van de 

enquête. (© Vildaphoto)
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om eerst zaad of maaisel van een geschikte bronpopulatie te 
transloceren, om vervolgens bijvoorbeeld na drie tot vijf jaar de 
ontbrekende doelsoorten aan te vullen via opgekweekte planten 
(Godefroid & Herremans 2017).

Bij de selectie van een goede bronpopulatie moet vooral gekeken 
worden naar een zo groot mogelijke overeenkomst in abiotische 
groeiomstandigheden. Daarnaast moet de populatie groot en 
stabiel zijn en voldoende genetische variatie bevatten. Tot slot is 
ook de afstand tussen bronpopulatie en doelgebied van belang 
(Vander Mijnsbrugge et al. 2010). Beheerders lijken dit afstands-
principe vrij goed ter harte te nemen: zo verzamelde 49% van de 
respondenten plantmateriaal binnen het eigen gebied en 67% 
binnen het ecodistrict. Soms werd het plantmateriaal ook elders 
in Vlaanderen verzameld (16%) of zelfs buiten Vlaanderen (13%), 
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Succes en monitoring van soortspecifieke translocaties

Ja, alle geïntroduceerde soorten hebben zich gevestigd

Eerder wel, een meerderheid van de geïntroduceerde soorten heeft zich gevestigd

Eerder niet, een minderheid van de geïntroduceerde soorten heeft zich gevestigd

Neen, geen van de geïntroduceerde soorten heeft zich gevestigd

Figuur 6. Mate van succes t.o.v. aantal jaar monitoring na translocatie (n=37).

Box 1: Translocatie van insecten?

Ter vergelijking werd in de enquête ook kort gepeild naar de 
ervaring en mening van beheerders omtrent translocatie van 
insectensoorten die typisch zijn voor graslanden. Een grote 
meerderheid van de beheerders (76%) heeft dezelfde mening 
of het nu gaat over translocatie van planten- of insecten-
soorten. Daarentegen is 17% eerder tegenstander en zou de 

enquête strenger hebben ingevuld voor insecten, terwijl 6% 
eerder voorstander is van translocatie van insecten en de 
enquête dus milder zou hebben ingevuld. Hoewel 82% van de 
beheerders minstens even positief staat tegenover transloca-
tie van insecten is er toch een veel kleinere fractie die het ook 
effectief gedaan heeft (3 op 185 respondenten). 

Ook over translocatie van insecten is het laatste woord nog niet gezegd. De behoudsprioriteit van sommige soorten (hier de Aardbeivlinder) noopt echter tot een goed 

debat en duidelijke omkadering. (© Vildaphoto/Jeroen Mentens)
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maar sommige van deze gebieden bevinden zich ook dicht bij de 
Nederlandse of Waalse grens.

Succesbepaling en monitoring

De soortspecifieke translocaties (waarbij een of enkele soorten 
via zaad of jonge of volgroeide planten wordt overgebracht) 
leken vrij succesvol. Bij 26% van de respondenten vestigden alle 
getransloceerde soorten zich, terwijl bij 55% de meerderheid 
van de soorten zich vestigde. Slecht bij een minderheid van de 
beheerders (19%) vestigden zich weinig of geen van de getrans-
loceerde soorten. Bij de niet-soortspecifieke translocaties, waar 
het hele vegetatietype werd overgebracht (bijvoorbeeld via 
maaisel of plaggen), vestigden alle doelsoorten zich bij 16% van 
de respondenten. Bij 72% vestigden zich veel soorten, waaronder 
enkele doelsoorten.

In de wetenschappelijke literatuur werden overlevingspercen-
tages beschreven van 52% (Godefroid & Ensslin 2017) tot 92% 
(Guerrant Jr 2012). Godefroid et al. (2011) toonden wel aan dat het 
succes dat wordt gerapporteerd in de literatuur (gemiddeld 78%) 
over het algemeen veel hoger ligt dan wanneer dit bevraagd 
wordt in een enquête (gemiddeld 33%). Dit betekent wellicht 
dat in de wetenschappelijke literatuur te weinig gerapporteerd 
wordt over mislukte translocaties, terwijl hier voor de praktijk 
belangrijke lessen uit getrokken kunnen worden. Bovendien is 
vestiging nog maar de eerste stap van een succesvolle translo-
catie. Deze herstelmaatregel is pas echt geslaagd wanneer de 
individuen zich voortplanten en kunnen aanpassen aan veran-
derende omstandigheden (Godefroid et al. 2011, Godefroid & 
Vanderborght 2011).

Een pijnpunt in het translocatieproces is de opvolging op 
lange termijn. De monitoring en bepaling van succes gebeurt 
meestal door de vegetatiesamenstelling op te volgen in de 
eerste vijf jaar na translocatie (51% van de respondenten). Bij 
sommige anderen werd dit langer of korter volgehouden en 
bij nog andere beheerders werd het succes intuïtief bepaald. 
Aangezien vele van de translocaties in dit onderzoek pas recent 
plaatsvonden, is de monitoring vaak nog lopende en geeft dit 
onderzoek dus geen volledig overzicht van de inspanningen. 
Translocatie is volgens de literatuur een langetermijnproces 
dat niet op korte termijn beoordeeld kan worden (Albrecht et 
al. 2011). Onze resultaten suggereren dat de periode van moni-
toring een effect heeft op de succesratio: monitoring na slechts 
één jaar geeft lagere kans tot succes dan na vijf en tien jaar 
monitoring, wat erop zou kunnen wijzen dat niet alle soorten 
na één jaar reeds gekiemd zijn of zich gevestigd hebben (Figuur 

6). De kans op falen stijgt ook sterk bij de respondenten die de 
translocatie gedurende tien jaar hebben opgevolgd, wellicht 
omdat sommige soorten zich niet in stand kunnen houden en 
terug verdwijnen omwille van bijvoorbeeld ongunstige abioti-
sche milieuomstandigheden. In het algemeen kunnen we dus 
concluderen dat monitoring van het eerste jaar inderdaad niet 
volstaat. Volgens de recente aanbevelingen van Godefroid & 
Ensslin (2017) zou de vegetatie best gedurende minstens tien 
jaar worden opgevolgd om het succes van de trans locatie te 
bepalen en de kennis hierover uit te breiden. 

Een probleem waar Godefroid & Vanderborght (2011) reeds 
op wezen is het gebrek aan rapportering en verzameling van 
translocatieprojecten in een (inter)nationale databank. Ook uit 
onze enquête blijkt dat slechts 24%, respectievelijk 35% van de 
respondenten de translocaties volledig of deels rapporteerde. 
Documenteren en rapporteren van translocaties is nochtans 
belangrijk om de nog beperkte kennis omtrent translocatieme-
thodes en -succes te vergroten.

Bruggen slaan tussen wetenschap en beheer

Translocatie is een thema dat leeft bij zowel wetenschappers 
(bv. John et al. 2016, Baasch et al. 2016, Godefroid et al. 2016), als 
bij beheerders. Ondanks de drukke agenda van vele beheerders 
kon onze bevraging rekenen op heel wat enthousiaste bijval. 
Onze biodiversiteit is dan ook in een fase terechtgekomen waar 
alle beschikbare kennis moet ingezet worden om ze maximaal 
te beschermen en te herstellen. Het merendeel van de beheer-
ders is het erover eens dat translocatie van soorten hierin een 
belangrijke rol kan en zal spelen. Om dit in goede banen te leiden 
is er dringend nood aan een goede omkadering voor transloca-
ties in de vorm van duidelijke, wetenschappelijk onderbouwde 
richtlijnen. De bestaande kennis moet, eveneens via duidelijke 
richtlijnen, gebundeld en uitgebreid worden door middel van 
monitoring en rapportering, waar beheerders best toe gesti-
muleerd worden. Beheerders en onderzoekers kunnen elkaar 
hierin versterken door kennis uit onderzoek en praktijkervaring 
met elkaar uit te wisselen. Het artikel van Verheyen (2017) in 
Natuur.focus pleitte er al voor dat een betere afstemming tussen 
onderzoekers en beheerders kan leiden tot win-winsituaties. 
De uitwerking van een translocatiekader door Natuurpunt lijkt 
hierin een belangrijke stap (Vanreusel et al. 2017). Hopelijk zet 
dit ook de deur open naar een betere monitoring en centrale 
rapportering van geslaagde en minder geslaagde translocaties. 
Deze ervaringen kunnen helpen om translocaties op de juiste 
plaats en op de juiste manier in te zetten om de soortenrijkdom 
in onze graslanden te behouden en te herstellen.
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SUMMARY

D’hulster F. et al. 2018. Translocation of grassland species. A practi-
tioner’s perspective in Flanders. Natuur.focus 17(1): 11-17. [in Dutch]

Species-rich grasslands have declined during the last decades, mainly 
because of habitat loss and fragmentation. In some cases implementing 
translocation in nature management might be the best short-term solu-
tion to restore biodiversity. However, translocations remain a controver-
sial issue and opinions about the measure differ between scientists and 
practitioners. We surveyed the opinion and experience of practitioners 
concerning translocation, focusing on grassland species. A total of 185 
managers of semi-natural grassland in Flanders scored different pre-
conditions of translocation and arguments pro and contra. Managers 
that already performed translocations (55 out of 185) were asked which 
methods and species were used and what the success rate of the trans-
location was. The results show that the majority of the practitioners 
are in favour of applying translocation in their sites, considering some 
important preconditions, such as the use of source material from vital 
donor populations in the vicinity of the receptor site. Thirty percent of 
the respondents had translocated plant species at least once, mostly us-
ing seeds of target species or hay from donor sites. The translocation 
success seemed to depend on the length of the monitoring period. These 
findings again stress the need for long term monitoring and reporting 
to inform other managers and to develop guidelines and best practices.
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