Afgiftekantoor 9099 Gent X - P209602

NATUUR•FOCUS
JAARGANG 17 • N°1 • 2018 Maart I Juni I September I December

Tijdschrift over natuurstudie en - beheer I

bpost / PB-PP
BELGIE(N) - BELGIQUE

Retouradres: Natuurpunt • Coxiestraat 11 B-2800 Mechelen

Kan Vlaanderen het tij nog keren
voor de Paling?

Translocatie van graslandsoorten • Fantoompopulaties en extinctieschuld
De Duinwespenorchis: evolutie in actie

Edito

Compensatiedrang
Compensatie kan zich uiten in het streven van de mens om zijn zwakheden te overwinnen, lees ik op Wikipedia. Zo gaat een student die veel te laat nog in de kroeg zat
bewust vooraan in de aula zitten om zichzelf ervan te overtuigen dat hij ondanks de uitspatting toch goed bezig is. En zo gaat de Bourgondiër excessief sporten na een zware
kerstperiode. Compensatie is een goed bestudeerd fenomeen in de psychologie. Maar
daar heb ik geen kaas van gegeten. Wat ik wél weet, is dat de compensatie van natuur
helemaal niet zo eenvoudig ligt. Dat het vaak zelfs klinkklare onzin is, ten minste vanuit natuurbehoudsstandpunt. Toch lees ik vandaag in de krant met veel verbazing over
natuurcompensatie als pasmunt voor mogelijke uitbreiding van een industriegebied in
Limburg. De lijst met twijfelachtige natuurvereffeningen wordt steeds langer.

“Natuurbehoud is geen
boekhoudkunde.
Het is geen eenvoudige
oefening van aftrekken en
optellen van oppervlaktes,
jaarrekeningen en
voorafbetalingen.”

Natuurbehoud is geen boekhoudkunde. Het is geen eenvoudige oefening van aftrekken en optellen van oppervlaktes, jaarrekeningen en voorafbetalingen. Dat het verlies
van 28 hectare waardevol natuurgebied goedgemaakt wordt door 13 hectare natuurontwikkeling op landbouwgrond, zou de balans in Limburg op netto 15 hectare verlies
brengen. Op zich is dergelijk verlies in areaal al niet te verantwoorden in een verstedelijkt Vlaanderen. Maar waar het echt over gaat, is hoe de balans voor de biodiversiteit
uiteindelijk uitdraait. En die analyse is veel complexer dan het goochelen met oppervlaktes. Er is natuurlijk het directe verlies van de soorten die in industriegebied geen
geschikt leefgebied meer vinden en dus lokaal verdwijnen. Bovendien is het niet zeker
of de landbouwgronden kunnen ontwikkelen naar minstens evenwaardige natuur en
op een redelijke termijn.
In dit nummer belichten Jozefien Goovaerts, Olivier Honnay en Tobias Ceulemans nog
een mogelijke impact voor de biodiversiteit. Het amputeren van een groot stuk natuur
maakt het gebied dat overblijft een stuk kleiner. De populaties die er nog voorkomen
zijn eigenlijk te klein om levensvatbaar te zijn. Het zijn fantoompopulaties die nog enige
tijd overleven, langzaam uitdoven, en finaal verdwijnen. Habitatverlies creëert dus een
openstaande extinctieschuld. En die moet op korte of lange termijn afbetaald worden.
Bovendien is het voor vele soorten vaak onmogelijk om nieuw gecreëerde leefgebieden
te koloniseren. De herstelde landbouwgronden zullen dus voor vele soorten nog lang
een kolonisatiekrediet te goed hebben. Schuld en krediet … misschien is natuurbehoud
toch een beetje boekhoudkunde.
Een belangrijke les die we moeten trekken: het vernietigen van natuur heeft ook
belangrijke consequenties voor de populaties in de natuur die overblijft én er is geen
garantie op herstel in de nieuwe gebieden. Kunnen we dan over compensatie spreken?
Dat deze processen op lange termijn spelen en de finale impact op de biodiversiteit
pas vele jaren na het verlies aan natuur duidelijk zal worden, komt zij die nu beslissen
industrie te ontwikkelen natuurlijk erg goed uit.
Veel leesplezier
Lander Baeten
Hoofdredacteur
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Natuur.focus is een driemaandelijks tijdschrift over

Edito

natuurstudie en -beheer in Vlaanderen. Iedereen met een
bijzondere interesse voor natuur, natuurbehoud en
wetenschap behoort tot de doelgroep. Vooral voor vrijwillige
en beroepsmatige natuuronderzoekers en -beheerders
vormt dit tijdschrift hét informatiemedium in Vlaanderen.
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Kan Vlaanderen het tij nog keren
voor de Europese paling?
Effecten van tien jaar Europese bescherming
op het voortbestaan van de Paling in Vlaanderen
Jeroen Van Wichelen, Claude Belpaire, David Buysse, Raf Baeyens, Pieterjan Verhelst, Jenna Vergeynst, Ine Pauwels,
Gerlinde Van Thuyne, Jens De Meyer, Maarten Stevens, Ans Mouton, Kristof Vlietinck & Johan Coeck

De Europese palingpopulatie gaat al tientallen jaren sterk achteruit. De soort wordt momenteel beschouwd als één
van de meest bedreigde Europese vissoorten en staat volgens de IUCN Rode Lijst voor bedreigde diersoorten
geboekstaafd als kritisch bedreigd. In 2007 vaardigde de EU een Palingverordening uit met het behoud en het
herstel van de soort als voornaamste doelstelling. Deze verordening verplichtte alle lidstaten om tegen eind 2008
voor elk stroomgebied een beheerplan op te maken voor de bescherming en het herstel van de palingstand. Het
palingbeheerplan België, dat op 10 januari 2010 definitief werd goedgekeurd, initieerde diverse
onderzoeksinitiatieven en maatregelenprogramma’s in functie van het behalen van de vooropgestelde
doelstellingen. In dit artikel laten we zien of deze het tij hebben doen keren.

Paling (© Vilda/Rollin Verlinde)
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Figuur 1. Levenscyclus van de Europese paling Anguilla anguilla.

Een gevoelige soort met een complexe levensloop
Het geslacht paling Anguilla behoort tot de familie Anguillidae
(‘echte palingen’) en herbergt momenteel 16 soorten en 3 onder
soorten (Inoue et al. 2010). Alle palingen hebben een vergelijkbare
levenswijze: het zijn katadrome vissen, m.a.w. ze groeien op in
zoet tot brak water maar planten zich voort in zee (Figuur 1). Het
paaigebied van de Europese paling Anguilla anguilla bevindt zich
ergens in de (on)dieptes van de Sargassozee. Uit de eitjes ontluiken doorzichtige wilgenbladlarven (Figuur 2a) die zijdelings
afgeplat zijn en daardoor perfect aangepast aan het pelagische
leven in zee. Na een één tot meerdere jaren durende reis bereiken ze met behulp van zeestromingen de Europese kust waar ze
metamorfoseren tot eveneens doorzichtige glasaaltjes (Figuur
2b). Door middel van passief getijdentransport dringen ze de
estuaria binnen. Daar trekken de glasaaltjes actief verder omdat
de invloed van de getijden verkleint, waarbij ze geleidelijk hun
transparantie verliezen (pigmenteren) en uitgroeien tot jonge
Palingen of elvers (Figuur 2c). Zodra een geschikt leefgebied is
gevonden, gaan ze een sedentair bestaan leiden, waarbij ze zich
enkel nog op relatief korte afstanden verplaatsen om te jagen
en te schuilen. Deze levensfase (gele paling) kan afhankelijk van
de omstandigheden 3 tot 20 jaar of zelfs langer duren. Wanneer
Europese palingen geslachtsrijp worden, ondergaan ze sterke
morfologische en fysiologische veranderingen als voorbereiding
op hun terugkeer naar de paaigronden in de Sargassozee. De
onder- en zijkant van hun lichaam wordt zilverachtig wit terwijl
de bovenzijde donkergrijs tot zwart verkleurt (Figuur 2d,e). Deze
vorm van camouflage (omgekeerd schaduweffect) verkleint
de kans op predatie tijdens hun trans-Atlantische migratie. De
borstvinnen van deze zogeheten zilverpalingen of schieralen
worden zwart en spits en de diameter van de ogen vergroot.
Het zijn aanpassingen waarvan wordt aangenomen dat ze de

b

c

d

Figuur 2. De verschillende levensstadia van een Paling: (a) wilgenbladlarve in de
Atlantische Oceaan, (b) glasaaltje aan de kust, (c) overgang in de estuaria van
doorzichtig glasaaltje (onder) naar volledig gepigmenteerde elver (boven),
(d) gele paling (boven) en zilverpaling (onder) in de rivier, door subtiele verschillen
(e) mannelijke zilverpaling met opvallend grote ogen. (© (a) Solvin Zankl,
(b) Ans Mouton, (c, e) Jeroen Van Wichelen, (d) Pieterjan Verhelst)
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in oogdiameter, kleur en lengte van de borstvinnen van elkaar te onderscheiden en
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migratie op grote diepte in de oceanen vergemakkelijken. Tijdens
de migratie verwerven zilverpalingen een tolerantie voor zout
water, zal het spijsverteringsstelsel degenereren en komen de
geslachtsorganen tot ontwikkeling. De stroomafwaartse migratie
van zilverpaling is een typisch fenomeen van de herfst en vindt
voornamelijk plaats tijdens donkere nachten met veel neerslag.
Eenmaal in zee trekken de zilverpalingen via de Azoren richting
Sargassozee, een reis van minstens 5.000 kilometer, waarbij ze
waarschijnlijk gebruikmaken van het aardmagnetisch veld om
zich te oriënteren. Vlaamse en Nederlandse onderzoekers hebben
recent, met behulp van een netwerk van detectiestations in de
Schelde en de Noordzee (LifeWatch, zie https://youtu.be/mgwblt0MMU), kunnen aantonen dat gezenderde zilverpalingen uit
onze contreien de Atlantische Oceaan bereiken via het Engels
Kanaal in plaats van de langere route via de Noordzee (Huisman
et al. 2016). De paai vindt plaats van december tot april, waarna
de uitgeputte dieren sterven.

De Paling in Vlaanderen
Historische gegevens tonen aan dat de Paling sinds lang een algemeen verspreide soort was in Vlaanderen, die bovendien sterk
door de mens werd bevist (Vrielynck et al. 2003). Naast Karper
was Paling de meest gegeten vissoort tijdens de middeleeuwen.
Er zijn aanwijzingen dat de palingpopulatie vanaf 1900 begon te
tanen. Terwijl in de tweede helft van de 19de eeuw nog massaal
glasaal werd aangetroffen nabij sluizen in de Boven-Schelde
ging de commerciële palingvangst op de Schelde vanaf 1905 door
vervuiling sterk achteruit om tenslotte helemaal te verdwijnen
rond 1930. Een aantal langlopende monitoringsprogramma’s
geven een goed beeld van de populatiedynamiek tijdens de laatste decennia. Glasaalvangsten aan het Ganzepootsluiscomplex
in Nieuwpoort worden sinds 1964 gedocumenteerd en tonen
een sterk neerwaartse trend (Figuur 3). Ook de in 1992 gestarte
jaarlijkse monitoring van opwaarts trekkende gele palingen
ter hoogte van de Lixhe-dam in de Maas bracht een zeer sterke
afname aan het licht (Nzau Matondo & Ovidio 2016, Figuur 3).
Dit veroorzaakte een dramatische achteruitgang van de palingbestanden in Wallonië en delen van Noord-Frankrijk (bovenloop
Maas en Samber) en leidde tot een dominantie van grotere
(oudere) dieren (Philippart et al. 2010, Fauconnet 2016). Voor
Vlaanderen lijkt de toestand vooralsnog iets minder dramatisch.
INBO-onderzoek toonde aan dat de densiteit aan Paling ver
ondermaats blijft, ook al is de verspreiding sinds midden jaren
‘90 stelselmatig toegenomen in de rivieren en kanalen (Figuur 4).
Deze toename kan namelijk deels in verband worden gebracht
met glasaalbepotingen (zie verder). Daarnaast werd ze mogelijks
ook verwezenlijkt door het verbeteren van de oppervlaktewaterkwaliteit dankzij een verder doorgedreven zuivering van ons
afvalwater. Zo kenden ook andere veelvoorkomende vissoorten een gelijkaardige toename in hun verspreiding. Ook in de
aangrenzende poldergebieden in het noorden van Frankrijk blijken de palingbestanden het de laatste tijd opnieuw iets beter te
doen (Fauconnet 2016). Voor het herstel van de soort speelt deze
(lichte) verbetering van de lokale palingbestanden in Vlaanderen
slechts een rol van betekenis als hierdoor daadwerkelijk meer
zilverpalingen de paaigronden in de Sargassozee bereiken. In

Net de complexiteit van hun levenswijze maakt dat de meeste
palingsoorten gevoelig zijn voor veranderingen in hun leefgebied. Zo wordt de trans-Atlantische migratie van de Europese
paling verstoord door klimaatgerelateerde wijzigingen in
zeestromingen of voedselaanbod, terwijl de continentale migratie sterk gehinderd wordt door de bouw van allerlei b
 arrières in
de estuaria en rivieren ten behoeve van waterbeheer en wateren energiewinning. Ook de gezondheid van de Europese paling
staat onder druk door water(bodem)verontreiniging en de
introductie van invasieve parasieten. Hierdoor zijn verzwakte
Palingen niet meer in staat om de paaigronden te bereiken.
Bovendien wordt een aanzienlijk deel van de natuurlijke populatie via recreatieve en commerciële visserij weggevangen. Alleen
al tussen 1997 en 2007 werd wereldwijd meer dan 1 miljoen ton
Paling verhandeld ter waarde van 10 miljard euro (Crook 2010).
Algemeen wordt aangenomen dat de combinatie van al deze
factoren het ineenstorten van de hele populatie hebben veroorzaakt. De jaarlijkse hoeveelheid glasaal die de Noordzeekusten
bereikt, is daardoor herleid tot minder dan 3% van de historische waarnemingen terwijl de hoeveelheid gele paling in de
Noordzeelanden met ongeveer 90% is gedaald (ICES 2016).
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Figuur 3. Variatie in jaarlijkse hoeveelheden glasaal gevangen t.h.v. de

Figuur 4. Verloop van het procentueel aandeel vismeetplaatsen in stromende

IJzermonding (Nieuwpoort), van gele paling gevangen t.h.v. de Lixhe-dam in de

waterlopen in Vlaanderen waar effectief vis werd aangetroffen (rode

Maas (Visé), beiden in het kader van langetermijn monitoringsactiviteiten. Ter

balkjes) en vismeetplaatsen waar Paling werd gevangen (groen). Tijdens elke

vergelijking worden ook de hoeveelheden in het buitenland aangekochte glasaal

onderzoeksperiode werd de visstand van dezelfde 303 locaties bekeken behalve

voor bepotingsdoeleinden in Vlaamse wateren getoond.

tijdens de laatste periode waarbij slechts 171 locaties werden onderzocht.

Figuur 5. ‘Knakaal’ als slachtoffer van pompwerking aangetroffen langs de boorden van de Westerschelde op het strand tussen Westkapelle en Zoutelande (NL) op
29 september 2017, het trieste lot van menig zilverpaling op weg naar zee. (© David Buysse)

Voornaamste bedreigingen in Vlaanderen
Migratiebarrières

In de Vlaamse waterlopen kwamen anno 2009 maar liefst 1.014
vismigratieknelpunten voor (Stevens & Coeck 2010). Voor de
binnentrekkende glasalen vormen de vele sluis- en spuicomplexen aan de Belgische kust een belangrijke hindernis. De sluizen voeren namelijk tijdens eb overtollig water uit het binnenland af naar de Noordzee en verhinderen bij vloed dat zout water
binnendringt. Glasalen, die bij vloed onze estuaria binnendringen, staan dus telkens letterlijk voor gesloten deuren. De weinige
glasalen die via spleten en kieren toch weten binnen te dringen
komen vrij abrupt in een zoetwateromgeving zonder getijden
terecht, terwijl ze onder natuurlijke omstandigheden geleidelijk
en in eerste instantie passief met het getij de estuaria en rivieren koloniseren. Hierdoor dienen ze zich snel om te vormen tot
een actief zwemmend stadium om in staat te zijn zich verder
stroomopwaarts te verplaatsen. Dit kan gepaard gaan met energieverliezen en gedragsveranderingen die hun verdere migratie
sterk kunnen beperken of zelfs stopzetten. Via de Schelde kunnen
glasalen op een natuurlijke wijze nog vrij ver landinwaarts trekken, maar de getijdenbarrières in Gent en op de zijrivieren beperken hun verdere verspreiding in de bovenstroomse gebieden.

Voor de naar zee trekkende zilverpalingen vormen stuwen,
dammen en turbines (waterkracht), sluizen (scheepvaart) en
pompgemalen (waterbeheer) de belangrijkste hindernissen.
Onder meer omwille van het grote aantal knelpunten in de Maas
kan slechts minder dan een derde van de uittrekkende Palingen
vanaf de Belgisch-Nederlandse grens de Noordzee bereiken
(Verbiest et al. 2012). Vooral pompgemalen, die een belangrijk
gedeelte (172 stuks) van de knelpunten in Vlaanderen voor hun
rekening nemen, hebben een kwalijke reputatie. Ze bevinden
zich voornamelijk in de polders en worden vooral geactiveerd
in het najaar, de belangrijkste migratieperiode voor zilverpaling. Bovendien is de helft van de pompgemalen uitgerust met
voor vis zeer schadelijke schroefpompen. Door zijn langwerpige
morfologie heeft Paling een grotere kans dan bijvoorbeeld kleine
vissen om door de schroeven geraakt te worden of gekneld te
raken tussen de mechanische gedeelten van de pomp (Figuur 5).
Tijdens een onderzoek naar de overleving van vissen na passage
door een schroefpomp (Spiedamgemaal te Rieme) bleek 97% van
de verpompte Paling de doorgang niet te overleven (Buysse et al.
2014). Zelfs visveiligere klassieke vijzels (Archimedes-schroeven)
zorgen nog voor een verlies van 20% (Baeyens et al. 2011).
Dergelijke hindernissen en de ermee gepaard gaande onregelmatige waterafvoer blijken ook zoek- en wachtgedrag te veroorzaken wat de uittrek van Paling sterk vertraagt (Verhelst et al. 2017).
Vervuiling

Uit meetcampagnes van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
blijkt de waterbodem op 98% van de meetplaatsen nog steeds
licht tot zwaar vervuild met voornamelijk zware metalen en
organische polluenten. Slechts 15% van de meetplaatsen blijkt te

natuur•focus

2015 bedroeg het aandeel zilverpalingen die effectief de zee bereiken in Vlaanderen slechts 11% ten opzichte van een natuurlijke
(niet door de mens verstoorde) referentietoestand (Belpaire et al.
2015a). Dit is nog ver verwijderd van de 40% ontsnapping die in de
Europese Palingverordening als doelstelling werd vooropgesteld
om het voortbestaan van de soort op lange termijn te garanderen.
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voldoen aan de Europese kwaliteitseisen (VMM 2016). In vergelijking met veel andere vissen is Paling vanwege zijn benthische
levenswijze en zijn relatief hoge hoeveelheid lichaamsvet bijzonder gevoelig voor bio-accumulatie van dergelijke toxische stoffen.
De aard en hoeveelheid polluenten in het spierweefsel van Paling
geven een representatief beeld van de chemische kwaliteit van
het habitat. Omwille van deze eigenschap wordt Paling reeds
jaren gebruikt als bio-indicator. In Vlaamse Palingen werden op
veel plaatsen te hoge hoeveelheden polychloorbifenylen (PCB’s),
polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s), perfluorkoolwaterstoffen (PFOSs), vluchtige organische componenten
(VOC’s), vlamvertragers, pesticiden, zware metalen, dioxines en
synthetische kleurstoffen aangetroffen (Belpaire & Goemans
2004, Belpaire et al. 2015b). Dergelijke chemische stress induceert
bij Paling een verhoogd metabolisme en energieverbruik, o.a. ten
koste van de opgebouwde vetreserves, wat leidt tot een verminderde conditie (Maes et al. 2013). In Vlaanderen en Nederland
bleken de vetreserves van Paling sinds de jaren ‘90 met een
derde te zijn afgenomen, ver onder de kritische waarde van 20%,
noodzakelijk om de lange trans-Atlantische migratie en daaropvolgende voortplanting in de Sargassozee met succes te kunnen
voltooien (Belpaire et al. 2009). Er zijn bovendien vermoedens dat
dergelijke contaminanten ook in de eieren terechtkomen en zo
leiden tot verstoorde ontwikkeling, waardoor het voortplantingssucces van Paling verder verlaagt (Foekema et al. 2016). Tenslotte
hebben verschillende van de opgestapelde stoffen hormoonverstorende eigenschappen, waardoor de kwaliteit van de geslachtsorganen en -producten verder in het gedrang komt (Belpaire et al.
2016). Naast chemische verontreiniging blijkt dat geluidsoverlast
(bv. scheepvaart) en vermoedelijk ook lichtverontreiniging het
natuurlijke gedrag van Paling negatief kan beïnvloeden (Walker
et al. 2014, Simpson et al. 2015).
Parasieten

Veruit de bekendste van de meer dan 160 gekende parasieten
van Paling (Jakob et al. 2016) is de niet-inheemse nematode
Anguillicoloides crassus (Moravec & Taraschewski 1988). Dit is
een natuurlijke zwemblaasparasiet van de Japanse paling die
onvrijwillig in de vroege jaren ‘80 in Europa werd geïntroduceerd
waarna de soort zich zeer snel verspreidde. In Vlaanderen werd
de eerste geïnfecteerde Paling in 1985 waargenomen (Belpaire
& De Charleroy 1985). Zijn verspreiding werd in de hand gewerkt
door het uitzetten van besmette pootaal. Op vijftien jaar tijd werd
bijna de hele palingpopulatie (90%) geïnfecteerd (Audenaert et
al. 2003). Ernstige infecties gaan gepaard met inwendige bloedingen, een verharding van de zwemblaas door de vorming van
littekenweefsel en bijkomende infecties. Dit resulteert in een
verminderde werking van de zwemblaas en een zwakkere conditie. Er zijn ernstige aanwijzingen dat geïnfecteerde zilverpalingen de paaigronden niet meer kunnen bereiken terwijl degene
die er wel nog in slagen minder energie overhouden om de paai
succesvol te kunnen afronden (Palstra et al. 2007).

Herstelmaatregelen
Wettelijke bescherming

De wettelijke bescherming van Paling in Vlaanderen is voornamelijk gericht op het beperken van de vangsten. Commerciële
glasaalvisserij (o.a. met handnetten en kruisnetten) is al lange
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tijd niet toegestaan en ook de palingvangst met boten (2006),
kruisnetten en fuiken (2009) is reeds volledig verboden. Met de
hengel geldt er momenteel een algemeen vangstverbod tussen
16 april en 31 mei op alle onbevaarbare waterlopen en ecologisch
waardevolle wateren. Peurvisserij, een oudere vorm van palingvisserij waarbij Paling wordt gevangen met behulp van een
hoeveelheid wormen die als een kwast bijeen zijn gebonden, is
daarentegen nog steeds overal en altijd toegelaten. Er is tevens
een vangstquotum in voege van maximaal 5 vissen, waaronder
Paling met een minimale lengte van 30 cm, die per hengelbeurt
mogen worden meegenomen. Gezien de hoge concentraties aan
polluenten in Paling wordt sinds 1999 het consumeren van alle
in Vlaamse openbare oppervlaktewateren gevangen Paling sterk
afgeraden door de overheid. Het effect hiervan blijkt evenwel
slechts beperkt: een enquête onder hengelaars toonde aan dat
ongeveer driekwart van de Vlaamse palingvissers hun vangsten (geschat op ±30 ton in 2015) ter consumptie mee naar huis
namen (ANB 2016). Niet verstandig, want het eten van vervuilde
Palingen in Vlaanderen houdt wel degelijk gezondheidsrisico’s
in. Op basis van een risicoanalyse werd geschat dat palingvissers 25 tot 50 keer meer PCB’s opnemen in vergelijking met
de rest van de Vlaamse bevolking en hierbij de door de Wereld
Gezondheidorganisatie ingestelde maximale dagelijkse tolereerbare innamehoeveelheid overschrijden (Bilau et al. 2007).
In Nederland bleek dat het eten van Paling uit vervuilde rivieren
effectief leidde tot hogere concentraties aan dioxine (tot 10x),
PCB’s (tot 8x) en perfluoralkylsulfaten (PFAS’s: tot 3,5x) in het
lichaam in vergelijking met consumptie van Paling afkomstig
van minder vervuilde locaties (van den Dungen et al. 2016).
Omwille van deze gezondheidsrisico’s was er in Vlaanderen
tussen 2002 en 2005 een algemeen meeneemverbod voor Paling
van kracht. In Wallonië geldt dit verbod dat er sinds 2006 in
voege is, nog steeds. Ook in Nederland en Frankrijk werd de
beroepsvisserij op bepaalde vervuilde waters verboden omwille
van gezondheidsrisico’s.
Glasaalbepoting

Het uitzetten van jonge Paling (glasaal of pootaal) kent reeds
een lange traditie in Vlaanderen. Sinds 1964 wordt glasaal in
de IJzermonding weggevangen om ze op moeilijk bereikbare
plaatsen (voorbij migratiebarrières) opnieuw uit te zetten. Sinds
het instorten van de glasaalpopulaties rond 1980 volstonden
deze vangsten niet meer om heel Vlaanderen te bevoorraden.
Daarom wordt glasaal afkomstig uit het buitenland (Frankrijk of
het Verenigd Koninkrijk) als pootgoed aangekocht. Vanwege de
hoge prijzen op de internationale markt (400-520 euro/kg tussen
2008-2013) gaat het jaarlijks doorgaans om minder dan een
tiende (< 150 kg) van wat er nodig wordt geacht om de palingbestanden in Vlaanderen enigszins op peil te houden (Vlietinck et
al. 2010). Tot op heden heeft de decennialange en wijdverspreide
bepoting met glasaal nauwelijks geleid tot een algemeen herstel
van de soort en het nut van deze strategie is dan ook erg controversieel (Dekker & Beaulaton 2016).
Verbeteren vismigratie

Sinds de Benelux-beschikking Vrije Vismigratie werd goedgekeurd in 1996 is de Vlaamse Overheid gestart met het verwijderen of passeerbaar maken van de vele vismigratieknelpunten.
Het was de bedoeling om tegen 2010 een vrije migratie voor alle

soorten vis in alle hydrografische bekkens te voorzien. Gezien
eind 2009 slechts 171 (22%) van de 789 migratieknelpunten waren
weggewerkt, werd een nieuwe Benelux-beschikking Vismigratie
(M (2009) 1) goedgekeurd met dezelfde doelstelling, maar waarbij
de vooropgestelde termijn voor het aanpakken van de knelpunten werd afgestemd op de Europese Kaderrichtlijn Water. Er werd
hiervoor een prioriteitenkaart uitgewerkt waarbij 90% van de
hindernissen van eerste prioriteit, waaronder 35 knelpunten die
ook in het Palingbeheerplan zitten vervat, tegen 2016 moesten
weggewerkt zijn. Opnieuw bleken de doelstellingen te ambitieus, want eind 2015 waren slechts 19 van de 51 meest prioritaire
knelpunten aangepakt (Demolder et al. 2016). Een aantal grote
knelpunten zoals de sluis/stuwcomplexen van Merelbeke en
Dendermonde blijven nog onopgelost. Sommige knelpunten kan
men reeds passeerbaar maken door middel van een aangepast
beheer. Uit onderzoek bleek dat de hoeveelheid binnenkomende
glasaal in de IJzer spectaculair toenam door een aantal spuischuiven ter hoogte van het spuicomplex van de Ganzepoot niet volledig te sluiten bij opgaand tij (Mouton et al. 2011). Recent onderzoek in het Afvoerkanaal van Veurne-Ambacht bracht bovendien
aan het licht dat de onnatuurlijk scherpe zout/zoet gradiënt ter
hoogte van deze spuicomplexen nauwelijks een bijkomende
migratiebelemmering vormde voor de binnenkomende glasaal
(Van Wichelen et al. 2017). Sinds 2014 wordt dit aangepaste spuibeheer dan ook jaarlijks toegepast in de Belgische havens tussen
1 maart en 1 mei, de voornaamste intrekperiode voor glasaal.
Alvast bemoedigend is dat peurvissers in het IJzerbekken reeds
een toename van het aandeel ondermaatse (< 30 cm) Paling
vaststelden (van 38% in 2014 tot 62% in 2016, pers. mededeling
Ghislain Boey). Men kan ook werk maken van het vervangen van
voor vis schadelijke pompgemalen door visveiligere systemen
(o.a. buisvijzels, schroefcentrifugaal-, venturi- en axiaalpompen).
Wanneer het vervangen van schadelijke pompen technisch of
financieel niet mogelijk blijkt, kan worden geopteerd om een
viswering (bv. een fijnmazig rooster) en een visgeleiding (bv. een
bypass) te installeren om Paling (en andere vissoorten) in staat te
stellen deze knelpunten ongeschonden te passeren. Daarnaast
kan ook het herstellen of verbeteren van de laterale connectiviteit van de waterlopen bijdragen tot een toename aan geschikt
opgroeihabitat (van Liefferinge et al. 2012).
Verbetering milieukwaliteit

De bouw van waterzuiveringsinfrastructuur heeft ervoor gezorgd
dat de waterkwaliteit in de stromende waterlichamen er al enkele
tientallen jaren op vooruitgaat. Ondanks een aantal spectaculaire rekolonisaties (o.a. voor het eerst sinds honderd jaar weer

paaiende finten in het Schelde-estuarium) is van een algemeen
herstel van de habitats nog lang geen sprake. Met de implementering van de Europese Kaderrichtlijn Water (2000), omgezet in
Vlaamse wetgeving via het Decreet Integraal Waterbeleid (2003),
brak een nieuw tijdperk voor het waterbeleid in Vlaanderen aan.
Deze richtlijn heeft tot doel om de watervoorraden en waterkwaliteit in geheel Europa veilig te stellen door te trachten alle watersystemen opnieuw in een goede ecologische toestand te brengen.
Er werd hiervoor een referentiekader (door de mens onverstoorde
toestand) uitgewerkt voor zowel biologische (o.a. waterplanten
en vis) als fysisch-chemische parameters (o.a. zuurstofgehalte,
geleidbaarheid, nutriënten) waartegen de huidige toestand van
elk waterlichamen moet worden afgewogen. Ook voor 48 prioritaire stoffen (chemische stoffen die op Europees niveau een risico
betekenen voor het aquatische leefmilieu en de volksgezondheid
waaronder een groot aantal in Paling aangetroffen polluenten)
werden milieukwaliteitsnormen vastgelegd. Op het einde van
2015, de oorspronkelijke deadline voor het behalen van de goede
toestand, werd evenwel voor slechts 1% van alle Vlaamse waterlichamen een goede toestand behaald.

Conclusie
Tien jaar Europese bescherming heeft heel wat programma’s
geïnitieerd om de Europese paling te behoeden voor een verdere
achteruitgang. De geleverde inspanningen hebben vooralsnog
niet geleid tot een voldoende herstel van de palingpopulatie. De
rekrutering van nieuwe generaties blijft op een zeer laag peil en
de palingdensiteit is laag. Paling wordt nog te vaak verhinderd
om vrij te migreren naar zijn opgroei- en voortplantingshabitat
en wordt daarbij ook vaak simpelweg beschadigd of gedood
door turbines en pompen. Daarnaast heeft hij nog onvoldoende
geschikt opgroeihabitat in de vorm van natuurlijke oevers. Zijn
voortplantingsvermogen wordt gefnuikt door de vele toxische stoffen die in het spierweefsel opstapelen en desondanks
belandt de vis nog vaak op het bord van de hengelaar.
Hoog tijd voor het Vlaamse beleid om een versnelling hoger te
schakelen in het voorzien van voor vis goed toegankelijke kwaliteitsvolle waterlopen met een zo natuurlijk mogelijke afvoerdynamiek, een verdere verbetering van de waterkwaliteit en
een sanering van de waterbodem met specifieke aandacht voor
persistente organische polluenten en een aangepaste soortbescherming. Zolang het tij niet keert, lijkt ook op Europees niveau
een doortastender beleid rond de inperking van de visserij op
Paling (ook glasaal) stilaan onontbeerlijk.

Van Wichelen J. et al. 2018. Ten years of European protection for the
critically endangered European Eel Anguilla anguilla in Flanders
(Belgium). Natuur.focus 17(1): 4-10. [in Dutch]
Despite the many restoration measures launched to prevent the Eel
from further decline, glass eel recruitment and yellow eel density remain troublesome. Eel life is challenging in Flemish waters, where migration routes are blocked by barriers, where unnatural banks and toxic

substances hamper growth and reproductive capacity and where pumping stations abruptly end many Eels’ lives. In spite of high levels of pollutants in its meat, Eels still end up on anglers plates (ca. 30 tons/year).
Urgent actions are needed to increase the amount of easily accessible
high-quality watercourses with more natural flow dynamics. As long as
the tides are not turned, a more vigorous European policy on the restriction of the Eel fishery (including elvers) seems indispensable.
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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 verschillende 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 biodiversiteitscrisis. Daarnaast verschenen ook resultaten van een herintroductieproef met doelsoorten van kalkgrasland (Jacquemyn
et al. 2017), helaas zonder succes. Tot slot werd een stappenplan
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voor beheerders volgens de visie van Natuurpunt voorgesteld
(Vanreusel et al. 2017). Het thema leeft dus duidelijk bij de redactie 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 doelstelling 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 bronpopulatie om vervolgens in te brengen op een perceel waar deze soorten oorspronkelijk voorkwamen maar door toedoen van de mens
zijn uitgestorven of op het punt staan uit te sterven.

Percentage respondenten

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

45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

39%

21%

17%

14%
7%

21-30

3%
31-40

41-50

51-60

61-70

71-80

Leeftijdscategorie (jaar)
Figuur 1. Percentage respondenten per leeftijdscategorie (n=185).

Natuurstreefbeeld

Percentage respondenten
Dotterbloemgrasland
Glanshaver- en Grote Vossenstaartgrasland
Heischraal grasland
Bloemrijk grasland
Blauwgrasland en Veldrusgrasland
Kalkgrasland
Kamgrasland
Zilverschoongrasland
Droog grasland op zandgrond
Zilt grasland
Andere

57%
50%
42%
7%
6%
6%
6%
4%
4%
3%
7%

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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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 moedigen 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 natuurbeheerders, 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 respondenten) (Figuur 1). De graslanden die onder hun beheer vallen zijn
voornamelijk dotterbloemgraslanden (57% van de respondenten), 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 scoorden dan de tegenargumenten. De belangrijkste beweegredenen
voor translocatie luiden dat de zaadbank meestal verdwenen is
(Figuur 3b) en soorten het doelperceel moeilijk kunnen bereiken 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 transloceren 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 gewaardeerd (Figuur 3d).
Alle beheerders, ook zij die helemaal bereid zijn te transloceren, vinden het belangrijk dat bepaalde randvoorwaarden in
acht worden genomen. We stelden zes randvoorwaarden voor
en lieten die scoren door beheerders. Hieronder worden deze

3b

40%

35%

35%
30%
25%
20%
15%
10%

17%

21%

19%

9%

5%

Percentage respondenten

Percentage respondenten

3a

50%

1

30%
20%

2

3

4

2%
1

5

4%

3d

50%

44%

40%

39%

30%
20%

12%
3%

2%

1

2

0%
3

4

5

2

3

4

5

Argument voor translocatie: zaadbank verdwenen
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40%
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30%
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Argument tegen translocatie: onnatuurlijke ingreep

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.

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 decennia drastisch afnam (De Becker et al. 2004). In 2005 rapporteerde 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 soortenverlies. 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 introductie, 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 zaadbank van het perceel en niet spontaan kan koloniseren vanuit
naburige populaties (voorwaarde 5). Dit zijn twee biotische
beperkingen die regelmatig opduiken bij natuurherstel op voormalige 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 soorten 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 beslissing 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.

natuur•focus

besproken in een volgens beheerders afnemende volgorde van
belang. De allerbelangrijkste randvoorwaarde is dat de bronpopulatie, een goed ontwikkelde populatie waar het plantmateriaal 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 groeiomstandigheden 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 vestigingskansen van de doelsoorten gemaximaliseerd, wat noodzakelijk is om het verspillen van kostbaar plantmateriaal van
doelsoorten tegen te gaan.
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Periode van herintroductie

Percentage respondenten
Voor 1995
1995-2000
2000-2005

4%
7%
18%

2005-2010

35%

2010-2015
Na 2015

69%
27%

groot deel van de zaden niet kiemt of overleeft en het kiemstadium 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 doelsoorten aan de bestaande vegetatie toe te voegen. Wanneer men
echter een volledige vegetatie wil herstellen, wordt aangeraden

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).

Praktijkervaring van beheerders
Van de bevraagde beheerders heeft 70% nog nooit graslandsoorten 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 verandering in de perceptie te bespeuren valt. Het staat vast dat wereldwijd 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 angustifolius (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 beheerders toegepast voor translocatie. De meest gebruikte bronhabitats om plantmateriaal te verzamelen zijn heischraal grasland
(58% van de respondenten), glanshaver- en grote vossenstaartgraslanden (33%) en dotterbloemhooilanden (25%).
Godefroid et al. (2011) pleiten voor het gebruik van opgekweekte
planten bij translocatie, aangezien bij zaadtranslocatie een
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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)

Percentage respondenten

60%

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).

50%
40%
30%
20%
10%
0%
1j monitoring (n=5)

5j monitoring (n=25)

10j monitoring (n=7)

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).

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%),

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 insectensoorten. 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 translocatie van insecten is er toch een veel kleinere fractie die het ook
effectief gedaan heeft (3 op 185 respondenten).

debat en duidelijke omkadering. (© Vildaphoto/Jeroen Mentens)

natuur•focus

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
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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 overlevingspercentages 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 translocatie. Deze herstelmaatregel is pas echt geslaagd wanneer de
individuen zich voortplanten en kunnen aanpassen aan veranderende 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 monitoring 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
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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 abiotische 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 translocatie 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 translocatiemethodes 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 beheerders 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 translocaties 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 gestimuleerd 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.

SUMMARY
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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 solution to restore biodiversity. However, translocations remain a controversial 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 preconditions 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 using 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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Fantoompopulaties
en extinctieschuld
Biodiversiteit in gefragmenteerde Hagelandse natuurgebieden
Jozefien Goovaerts, Olivier Honnay & Tobias Ceulemans

Vlaamse natuurgebieden zijn in de regel kleine restanten van historisch meer aaneengesloten ecosystemen.
Niettemin herbergen veel van deze natuureilandjes nog een bijzondere biodiversiteit. Met gericht
natuurbeheer wordt getracht om populaties van kwetsbare planten- en diersoorten te behouden. Maar hoe
duurzaam is de biodiversiteit in onze kleine en vaak geïsoleerde natuurgebieden? Hier gaan we na in welke
mate plantensoorten in het Hageland lijden onder een extinctieschuld. Dat wil zeggen dat de populaties van
de soorten nog wel aanwezig zijn in de natuurgebieden, maar dat ze omwille van de kleine oppervlakte en
hoge graad van isolatie onherroepelijk zullen uitsterven.

Soortenrijk dotterbloemhooiland met Brede orchis Dactylorhiza fistulosa in de Wingevallei. (© Tobias Ceulemans)

Extinctieschuld en kolonisatiekrediet
Extinctieschuld treedt op als gevolg van habitatfragmentatie, waardoor populaties zich nog in leefgebieden bevinden
die eigenlijk te klein en te versnipperd zijn geworden voor het
behoud van een levensvatbare populatie (begrippen zie Box 1).
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Deze populaties zijn fantoompopulaties. Ze kunnen nog enige
tijd overleven, maar aangezien de rekrutering van nieuwe individuen in dergelijke populaties kleiner is dan het aantal individuen
dat sterft, doven deze populaties langzaam uit. De historische
fragmentatie creëert dus een openstaande extinctieschuld, die
op korte of lange termijn onherroepelijk afbetaald moet worden.

Box 1: Begrippen

Extinctieschuld: uitgesteld uitsterven van soorten doordat
een afname in oppervlakte of connectiviteit van het leefgebied
geen levensvatbare populaties meer toelaat.
Kolonisatiekrediet: het afwezig zijn van soorten in een leefgebied ook al zouden de omstandigheden hun voorkomen
toelaten. Het onvermogen om het leefgebied te koloniseren
kan te wijten zijn aan beperkte verbreidingscapaciteiten of de
afwezigheid van een langlevende zaadbank.
Relaxatietijd: de tijd verstreken sinds het optreden van habitatverlies totdat een nieuw evenwicht bereikt wordt en alle
extincties hebben plaatsgevonden.
Genetische drift: door toevalsfactoren worden zelden
alle allelen (verschillende versies van eenzelfde gen) in
dezelfde frequentie doorgegeven van generatie op generatie.
Voornamelijk bij kleine populaties leidt genetische drift tot
het verlies aan genetische variatie, doordat sommige allelen
(vooral zeldzame) door toeval niet worden doorgegeven aan
een volgende generatie.

Deze extincties zijn bovendien vaak definitief omdat de kolonisatie van individuen uit naburige populaties in het huidige sterk
versnipperde landschap nagenoeg onmogelijk is (Mergeay 2017).
Naast de extinctieschuld bestaat er ook zoiets als een kolonisatiekrediet. Zoals veel natuurbeheerders weten zijn natuurherstelwerkzaamheden niet altijd even succesvol. Een bekend
fenomeen is dat na heideherstel vaak bijna uitsluitend plantensoorten met een langlevende zaadbank zoals Struikhei Calluna
vulgaris verschijnen, terwijl doelsoorten die niet over een zaadbank beschikken zoals Blauwe knoop Succisa pratensis ontbreken. Ook na bosherstel worden er in de kruidlaag vaak alleen
algemene plantensoorten zoals Geel nagelkruid Geum urbanum
waargenomen, terwijl beoogde doelsoorten zoals Eenbes Paris
quadrifolia ontbreken. Deze natuurherstelgebieden vertonen
dus nog een zogenaamd openstaand kolonisatiekrediet. Hoewel
het milieu door natuurherstel opnieuw geschikt is, kunnen plantensoorten die slechts over beperkte verbreidingscapaciteiten
beschikken de herstelde gebieden niet meer bereiken in het
gefragmenteerde landschap.

Waarom verdwijnen soorten ondanks
natuurbeheer?
Vaak verloopt er een aanzienlijke periode (de zogenaamde
relaxatietijd) tussen het verlies van oppervlakte en connectiviteit van het leefgebied en het effectief verdwijnen van soorten (Figuur 1a). Dit komt voor natuurbeheerders vaak als een

Genetische variatie: beschikbare diversiteit in genetisch
materiaal (onder de vorm van allelen, verschillende versies van
eenzelfde gen) binnen een individu of een populatie.
Genetische erosie: het verlies aan genetische variatie in
een populatie als gevolg van willekeurige genetische drift en
inteelt.
Inteelt: voortplanting tussen genetisch verwante individuen,
waardoor nakomelingen meer kans hebben om twee identieke
(en mogelijk nadelige) varianten van een gen over te erven.
Fitness: maat voor voortplantingssucces.
Omgevingsstochasticiteit: toevallige veranderingen in de
omgevingsomstandigheden.
Mengpopulatie: een populatie die ontstaat door het kruisen
van verschillende natuurlijke populaties en als gevolg hiervan
een hogere genetische variatie herbergt.

onaangename verrassing. Er wordt immers verondersteld dat,
mits goed uitgevoerd natuurbeheer en ideale milieuomstandigheden, populaties van kwetsbare doelsoorten kunnen standhouden. Helaas is het verdwijnen van fantoompopulaties vaak
niet te wijten aan een tastbare milieuverandering. Daarom is het
belangrijk om met mogelijke extinctieschuld rekening te houden
bij het uittekenen van een doeltreffend biodiversiteitsbeleid
voor kwetsbare soorten. Als de extinctieschuld in een landschap
groot is, wordt het aantal effectief bedreigde soorten immers
meestal onderschat (Hanski & Ovaskainen 2002). In Vlaanderen,
waar een grote oppervlakte aan natuurlijke habitats de afgelopen tientallen decennia verdwenen is, kan verwacht worden dat
extinctieschuld een algemeen fenomeen is.
Kleinere fragmenten kunnen slechts kleinere populaties van een
bepaalde soort herbergen, waardoor er een grotere kans bestaat
op extinctie. Dit komt enerzijds door de negatieve impact van
genetische drift in kleine populaties (zie Box 1). Genetische drift
treedt op omdat niet alle individuen van een populatie zich met
evenveel succes voortplanten, waardoor slechts een fractie van
de aanwezige genetische variatie wordt doorgegeven aan de
nakomelingen. Terwijl in grote populaties voldoende individuen
aanwezig zijn om steeds voldoende genetische variatie door te
geven aan de volgende generatie, leidt genetische drift in kleine
populaties al snel tot het verdwijnen van genetische diversiteit.
Anderzijds treedt in kleine populaties ook sneller inteelt of zelfbestuiving op, waardoor schadelijke genetische mutaties in het
nageslacht sneller tot uiting komen.

natuur•focus

Habitatfragmentatie: proces waarin een uitgestrekt habitat
omgezet wordt in een aantal kleinere patches, die geïsoleerd
zijn van elkaar door een matrix van minder tot ongeschikt
habitat.
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Soortenrijkdom

(a)

Habitatverlies

Nieuw evenwicht

Extinctieschuld

Relaxatietijd

Tijd
Langlevende, klonale plantensoorten
Kortlevende, niet-klonale plantensoorten
Fragmenten gevoelig voor negatieve randeffecten

Soortenrijkdom

(b)

Huidige oppervlakte &
huidige soortenrijkdom:
geen of zwak verband

Historische oppervlakte &
huidige soortenrijkdom:
sterk verband

Fragmentoppervlakte
Figuur 1. (a) Conceptueel model van extinctieschuld. Voor er habitatverlies
plaatsvindt, is de soortenrijkdom in een habitatfragment hoog en in evenwicht.
Na habitatverlies sterven niet alle soorten onmiddellijk uit. De extinctieschuld
is het verschil tussen het aantal soorten dat overblijft na het habitatverlies en
het nieuwe theoretische evenwicht. Relaxatietijd is de tijd verstreken sinds
het habitatverlies tot het nieuwe evenwicht bereikt is. Fragmenten met veel
kortlevende, niet-klonale plantensoorten of fragmenten onderhevig aan negatieve
randeffecten zullen sneller een nieuw evenwicht in plantensoortenrijkdom
bereiken dan fragmenten met veel langlevende, klonale plantensoorten. Gewijzigd
overgenomen van Kuussaari et al. (2009). (b) Vaststellen van extinctieschuld door
gebruik te maken van historische en huidige habitatkarakteristieken. Indien de
huidige soortenrijkdom beter correleert met historische landschapsvariabelen in
vergelijking met huidige landschapsvariabelen, wijst dit op een extinctieschuld.
De extinctieschuld wordt hier weergegeven door middel van de stippellijnen, die
de afwijking in soortenrijkdom ten opzichte van de beste trendlijn weergeeft.
Gewijzigd overgenomen van Kuussaari et al. (2009).

De combinatie van bovenstaande processen leidt in kleine populaties tot genetische erosie, wat zich bij planten uit in een sterk
verminderde kiemkracht van de zaden en een aantasting van
het aanpassingsvermogen aan gewijzigde milieuomstandigheden (Honnay et al. 2008, Honnay & Jacquemyn 2010). In theorie
kan genetische erosie tegengegaan worden door het uitwisselen
van genetische variatie met naburige plantenpopulaties door
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bijvoorbeeld uitwisseling van zaden of pollen. Helaas produceren kleine populaties ook maar weinig zaden en pollen, waardoor de kans veel kleiner is dat ze een naburig geschikt fragment
kunnen bereiken. Bovendien is in een gefragmenteerd landschap
de afstand tussen naburige fragmenten vaak onoverbrugbaar
(Mergeay 2017). Tot slot zijn kleine en geïsoleerde plantenpopulaties meestal moeilijk te vinden en bieden ze te weinig voedsel
voor bestuivers die doeltreffend pollen tussen populaties zouden
kunnen transporteren (Steffan-Dewenter & Tscharntke 1999,
Honnay et al. 2005).
Naast genetische erosie spelen ook toevalsfactoren in kleine
fragmenten een grotere rol dan in grote fragmenten. In grote
fragmenten is de kans bijvoorbeeld groter dat er bij een extreme
droogte toch nog enkele geschikte locaties overblijven waar
individuen van droogtegevoelige soorten kunnen overleven. Ook
een toevallige sterfte door bijvoorbeeld vraat of ziekte heeft in
grote populaties proportioneel een veel kleiner gevolg voor de
demografie en genetische variatie van een populatie. Tot slot is
de kans op succesvolle vestiging van kiemplanten groter in een
groot fragment, waar plaats is voor meer verschillende kansrijke
kiemplekken (Lande 1993, Matthies et al. 2004).

Extinctie met verschillende snelheden
De omvang en snelheid van het verdwijnen van soorten door
extinctieschuld is afhankelijk van de kenmerken van de betrokken plantensoorten, de landschapsconfiguratie van de overblijvende habitatfragmenten en de verstreken tijd sinds de
habitatfragmentatie. Trage extinctie, en dus een lange relaxatietijd, komt vaker voor bij langlevende plantensoorten dan bij
kortlevende plantensoorten (Vellend et al. 2006, Bommarco et
al. 2014). Populaties van eenjarige plantensoorten zijn bijvoorbeeld veel gevoeliger voor genetische erosie aangezien ze zich
elk jaar voortplanten. Bij plantensoorten die zich voornamelijk
klonaal voortplanten of die dormante levensstadia zoals zaadbanken vertonen, is de extinctie daarentegen een traag proces
(Saar et al. 2012). Snelle extinctie, en dus een korte relaxatietijd,
wordt ook vaker vastgesteld bij habitatspecialisten omdat deze
gevoeliger zijn voor kleine milieuveranderingen dan generalistische plantensoorten (Kuussaari et al. 2009). Korte relaxatietijd
valt ook te verwachten in habitatfragmenten met een ongunstige landschapsconfiguratie, zoals een relatief grote omtrek
ten opzichte van hun oppervlakte. Soorten in deze fragmenten
zullen namelijk meer last ondervinden van negatieve randeffecten zoals inspoeling van meststoffen en bestrijdingsmiddelen nabij akkers, waardoor het moeilijker is om levensvatbare
populaties te behouden. Tot slot is ook de tijd sinds de habitatfragmentatie een belangrijke factor die de omvang van extinctieschuld in een landschap bepaalt. Indien habitatfragmentatie
nog relatief recent is opgetreden, kan verwacht worden dat er
nog verschillende soorten moeten verdwijnen. Als een landschap
al lange tijd geleden gefragmenteerd is, kan worden verwacht
dat de extinctieschuld reeds afbetaald is (Adriaens et al. 2006).

Detecteren van extinctieschuld
Om inzicht te krijgen in de mogelijke toekomstige evolutie van
populaties in gefragmenteerde habitats is het vaststellen van

Soortenrijk heischraal grasland met Grasklokje Campanula rotundifolia in Leuven. (© Tobias Ceulemans)

Er bestaan diverse methoden om extinctieschuld vast te stellen
(Kuussaari et al. 2009). Een eerste manier maakt gebruik van de
relatie tussen de soortenrijkdom van een habitatfragment en
de oppervlakte van dat fragment. Zo kan de soortenrijkdom van
een fragment die vandaag waargenomen wordt, gelinkt worden
aan enerzijds de huidige oppervlakte van het habitatfragment,
en anderzijds aan de historische oppervlakte van datzelfde
fragment. Omdat het kleiner worden van habitats stelselmatig
leidt tot het verdwijnen van soorten die nood hebben aan een
voldoende groot leefgebied, zal een groot habitatfragment altijd
soortenrijker zijn dan een vergelijkbaar klein habitatfragment.
Er bestaat met andere woorden een typische relatie tussen de
oppervlakte van een habitat en de soortenrijkdom. Deze relatie wordt verstoord door lange relaxatietijden van soorten in
bepaalde habitatfragmenten. Ook lange kolonisatietijd door
beperkte verbreidingscapaciteiten van soorten kan deze relatie
verstoren. Hierdoor zal de huidige soortenrijkdom beter correleren met de historische oppervlakte van de habitatfragmenten
dan met de huidige oppervlakte van hetzelfde habitatfragment
(Figuur 1b). Als meer soorten aanwezig zijn dan verwacht op
basis van de soort-oppervlakterelatie, is dit een aanwijzing voor

extinctieschuld. Omgekeerd is er sprake van kolonisatiekrediet
als er minder soorten aanwezig zijn dan het verband voorspelt.

Meer dan twee eeuwen Hagelandse
habitatfragmentatie in kaart
Het Hageland is gelegen in het oosten van Vlaams-Brabant,
ruwweg tussen Leuven, Aarschot, Diest en Tienen en combineert
invloeden van de Kempische zandgronden in het noordoosten,
de alluviale Vlaamse vallei in het noordwesten en de Brabantse
leemstreek in het zuiden. De afwisseling tussen langgerekte
ijzerzandsteenheuvels met heides en droge bossen en daartussen rivier- en beekvalleien met hooilanden en broekbossen
zorgt voor een hoge habitatdiversiteit. Deze habitats raakten
echter door verschillende ontginningsgolven vanaf de 10de tot
ver in de 20ste eeuw steeds verder gefragmenteerd (Minnen en
Vankerckhove 2000). Daarnaast zijn er sinds het einde van de
20ste eeuw toenemende inspanningen van natuurbeheerders
om sommige van deze habitats te herstellen. Dit maakt van de
streek een ideaal studieonderwerp om extinctieschuld en kolonisatiekrediet te onderzoeken.
Om de habitatfragmentatie van de bossen, heiden en hooilanden in het Hageland vanaf 1775 in kaart te brengen, werd
historisch kaartmateriaal gedigitaliseerd door middel van een
Geografisch Informatie Systeem (GIS). In dit onderzoek werd
gebruik gemaakt van de Ferrariskaart van 1775, kaarten van
Depot de la Guerre van het jaar 1870 en het jaar 1930 en satellietbeelden van 1990 en 2016 (Figuur 2). Bossen, heiden en
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extinctieschuld van groot belang. Een lange relaxatietijd biedt
namelijk nog de mogelijkheid om de onlangs gefragmenteerde
leefgebieden opnieuw uit te breiden of te verbinden voor kwetsbare doelsoorten verdwijnen. Het kan ook inzichten verschaffen
in de specifieke behoefte voor het uitbouwen van duurzame
populaties en kan zo oppervlakte- en connectiviteitsrichtlijnen
bieden voor natuurherstel.
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Figuur 2. Verspreiding van (a) bos, (b) hooiland en (c) heide in het studiegebied van 1775 tot 2016.
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Historische ontbossing gevolgd door een recente
toename van Hagelandse bossen
De oppervlakte bos in het jaar 1775 is een restant van het
aaneengesloten bosmassief dat het Hageland domineerde tot
in de 11de eeuw. Dit bosmassief was oorspronkelijk een deel van
het Kolenwoud dat zich in de Romeinse periode uitstrekte van
Henegouwen in het westen tot aan de Demer en de Gete in het
oosten. Ook het Zoniënwoud, Hallerbos en Meerdaalwoud zijn
restanten van hetzelfde bosmassief. Na de 11de eeuw begon een
massale ontginningsfase door de toenemende bevolking en de
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Uit de analyse van het kaartmateriaal blijkt dat de totale oppervlakte van zowel bos, heide en hooiland tussen 1775 en 2016
met respectievelijk 63%, 89% en 94% afnam. Naast deze sterke
afname van oppervlakte is er eveneens sprake van een fragmentatie van de drie habitattypes. Visuele vergelijking van de
opeenvolgende kaartjaren laat zo een versnippering van grote
aaneengesloten habitatfragmenten tot kleine, meer geïsoleerde
fragmenten zien voor zowel bossen, hooilanden als heides
(Figuur 2). Deze veranderingen in de landschapsconfiguratie
doorheen de tijd kunnen ook met behulp van enkele landschapsmaten gekwantificeerd worden. Zo zien we dat het aantal fragmenten niet evenredig afneemt met de oppervlakte-afname (of
in het geval van bossen zelfs toeneemt) en dat de verhouding
tussen omtrek van het fragment en oppervlakte in de opeenvolgende kaartjaren toeneemt (Figuur 3). Hieruit blijkt dat zowel

de gemiddelde isolatie ten opzichte van andere fragmenten
als de invloed van randeffecten in de habitatfragmenten zijn
toegenomen.

Aantal fragmenten

hooilanden waren op de gebruikte historische kaarten eenvoudig te onderscheiden doordat ze consequent uit de legendes
afgeleid konden worden. Er werd geen onderscheid gemaakt
tussen verschillende bos- heide- en hooilandtypes omdat
deze op het terrein vaak in mozaïek voorkomen en omdat
kwetsbare soorten vaak in de overgangen tussen verschillende
types een geschikt leefgebied vinden. In het studiegebied zijn
de verschillende bostypes voornamelijk elzenbroekbossen,
eiken-beukenbossen en essen-eikenbossen. Onder de noemer
‘hooiland’ werden alleen de historisch permanente graslanden
afgebakend. Het gaat om semi-natuurlijke graslandtypes als
glanshaverhooilanden, kamgraslanden, dotterbloemgraslanden en blauwgraslanden. Intensieve landbouwgraslanden,
zoals regelmatig gescheurde en ingezaaide raaigrasakkers,
werden niet weerhouden als hooiland. Tot slot werden zowel
de droge heides, natte heides als heischrale graslanden samen
geclassificeerd als ‘heide’.

Figuur 3. Totaal aantal fragmenten (balken) en gemiddelde omtrek-oppervlakte
verhouding (diamanten) van bos, hooiland en heide over de verschillende
kaartjaren.
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Figuur 4. Oppervlakte van de habitattypes in het Hageland doorheen de jaren. De grootte van de taartdiagrammen is geschaald ten opzichte van de totale oppervlakte van
alle habitattypes in 1775. Deze referentietoestand werd transparant weergegeven achter de diagrammen van de daaropvolgende kaartjaren ter illustratie van de inkrimping
van de oppervlakte semi-natuurlijke habitat in de streek.

De afname met 5.672 ha (73 %) van bosoppervlakte tussen 1775 en
1930 is voornamelijk toe te schrijven aan de omzetting van grote
aangesloten bossen in het zuiden en het noordoosten van het
studiegebied voor de uitbreiding van landbouwgebied (Figuur
5). Tussen 1990 en 2016 stijgt de totale bosoppervlakte terug met
736 ha. Dit zal enerzijds te wijten zijn aan populierenaanplantingen op de natte valleihooilanden en anderzijds aan de spontane
verbossing van dezelfde natte hooilanden en de drogere heides.
Deze spontane verbossing was het gevolg van het verlaten van
het traditioneel hooi- en graasbeheer doordat natte hooilanden en voedselarme heides minder interessant werden voor
moderne landbouw. Momenteel bedraagt de bosoppervlakte in
het studiegebied 2.861 ha. Hiervan is weliswaar slechts 406 ha
historisch permanent ‘oud bos’, met andere woorden sinds het
kaartblad van 1775 onafgebroken als bos gekarteerd (Figuur 5).

Bos

Dus slechts 5,2% van het oorspronkelijke bosareaal in 1775 blijft
momenteel over. De nieuwe bosgebieden zijn vaak ontstaan
door de verbossing van historische hooilanden (897 ha) of heides
(194 ha).

Recente verbossing van Hagelandse hooilanden en
urbanisatie van Hagelandse heides
De hooilanden op de Ferrariskaart (1775) waren een onderdeel
van grote oppervlakten hooilanden in de overstroombare en dus
vruchtbare rivier- en beekvalleien die tijdens de late middeleeuwen een cruciale rol speelden als hart van de hooiproductie
voor het vee. Daarnaast werden voor pastorale doeleinden
enkele van de drogere heuveltoppen ontbost vanaf de vroege
Middelleeuwen waardoor er zich heidevegetaties ontwikkelden.
In de tweede helft van de 18de eeuw werden echter vele van
de heides en een deel van de minder overstromingsgevoelige

Hooiland

Omgezet in agrarisch gebied

Omgezet in urbaan gebied

Omgezet in bos

Permanent habitat

Heide

Recent habitat ontstaan na 1775

Figuur 5. Ontwikkeling van bossen, hooilanden en heides in het studiegebied tussen 1775 en 2016. Rood: na 1775 omgezet in agrarisch gebied, blauw: na 1775 verbost, oranje:
na 1775 omgezet in urbaan gebied, donkergroen: permanent habitat sinds 1775 en lichtgroen: recent habitat ontstaan na 1775.
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bijkomende vraag naar brandhout en landbouwgrond (Minnen
en Van Kerckhove 2000).
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hooilanden in landbouwgebied omgezet (resp. 217 ha en 1.554
ha, Figuur 5). Dit werd mogelijk gemaakt door het gebruik
van technisch verbeterde ploegen (Minnen & Van Kerckhove
2000). In de loop van de 20ste eeuw vielen de overblijvende
overstromingsgevoelige hooilanden verder ten prooi aan populieraanplantingen (427 ha) en spontane verbossing als gevolg
van het stopzetten van beheer (470 ha). Van de oorspronkelijke
hooilandoppervlakte in 1775 is anno 2016 een totaal van 897
ha verbost, waarvan 423 ha vanaf 1930 en 474 ha vanaf 1990.
Daarnaast is 1.557 ha verloren gegaan ten voordele van intensief landbouwgebied en 154 ha omgezet in urbaan gebied. De

drogere heidegebieden zijn sinds 1775 voornamelijk verloren
gegaan ten voordele van urbanisatie (195 ha), verbossing (194 ha)
of omgezet in intensieve landbouw (322 ha, Figuur 5).
Grotere oppervlakten aaneengesloten hooiland- en heidegebieden zijn anno 2016 verdwenen in het studiegebied. De overgebleven hooilanden en heides beperken zich voornamelijk tot
kleinere snippers in natuurreservaten. Bovendien is maar een
erg beperkte oppervlakte aan historisch permanent habitat
bewaard gebleven. Niet meer dan 67 ha hooilanden is permanent hooiland dat al sinds 1775 op elk kaartblad werd gekarteerd

Heidefragment in Gelrode met op de achtergrond oprukkende verbossing. (© Tobias Ceulemans)
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Tabel 1. De verschillende R2 (percentage verklaarde variatie) van de relatie
tussen de huidige soortenrijkdom en de verschillende habitatoppervlaktes over

(a)

de verschillende kaartjaren. Een hogere R2 duidt op beter verband. Er waren
zinvolle R2 te berekenen.

Kaartjaar

R²
Bos

Hooiland

Heide

2016

0.72

0.12

0.15

1990

0.69

0.28

0.40

1930

0.70

0.62

/

1870

0.65

0.64

/

1775

0.68

0.82
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als hooiland. Dit komt overeen met amper 2,5% hooiland ten
opzichte van de oorspronkelijke hooilandoppervlakte in 1775
(2.676 ha). Wat heidegebieden betreft is er geen permanente
heide, die reeds consequent sinds 1775 bestond, meer aanwezig
in het studiegebied (Figuur 5).
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Extinctieschuld in Hagelandse hooilanden en
kolonisatiekrediet in Hagelandse bossen
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(c) 100
Soortenrijkdom

Om extinctieschuld of kolonisatiekrediet te detecteren werden
36 hooilandfragmenten, 24 heidefragmenten en 32 bosfragmenten onderzocht. Voor elk van deze fragmenten werd de
soortenrijkdom bepaald door middel van veldinventarisaties in de periode maart 2014 tot augustus 2016. Ook werden
waarnemingen van soorten per fragment opgevraagd bij het
platform Waarnemingen.be voor de periode tussen 2006 en
2016 (Natuurpunt Studie 2017). Alleen waarnemingen van
karakteristieke plantensoorten van de habitattypes bos, hooiland en heide werden weerhouden, bijvoorbeeld Dalkruid
Maianthemum bifolium (bos), Pijptorkruid Oenanthe fistulosa
(hooiland) en Dophei Erica tetralix (heide). In totaal komt dit
neer op 75 bossoorten, 151 hooilandsoorten en 92 heidesoorten.
Erg algemene soorten die in elk habitatfragment voorkomen
zoals Smalle weegbree Plantago lanceolata en Pinksterbloem
Cardamine pratensis werden niet opgenomen omdat deze niet
bijdragen tot detecteren van verschillen tussen de fragmenten.
Ook niet-inheemse soorten werden niet opgenomen omdat
deze de effecten van extinctieschuld kunnen maskeren. Het
is belangrijk om de juiste soorten in beschouwing te nemen
aangezien extinctieschuld enkel verwacht wordt voor soorten
gespecialiseerd in het onderzochte studiehabitat (Kuussaari et
al. 2009).
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Figuur 6. Welke fragmenten vertonen extinctieschuld of kolonisatiekrediet?
De figuren geven de actueel waargenomen soortenrijkdom weer in functie
van de huidige oppervlakte van de habitatfragmenten (2016) voor (a) bossen,
(b) hooilanden en (c) heides. De grijze stippellijn geeft het verband weer tussen
oppervlakte in 2016 en de waargenomen soortenrijkdom. Indien extinctieschuld
aanwezig is, is dit niet de trendlijn die het beste de relatie tussen oppervlakte en
soortenrijkdom beschrijft. De blauwe volle lijn met 95% betrouwbaarheidsinterval
geeft het beste verband tussen de waargenomen soortenrijkdom en de historische
oppervlakte. Voor hooiland is dit de oppervlakte in 1775, voor heide die in 1990
en voor bos is de actuele oppervlakte het best gerelateerd aan de waargenomen
soortenrijkdom (de grijze stippellijn valt hier dus samen met de blauwe volle
trendlijn). De afwijking in soortenrijkdom ten opzichte van de beste trendlijn is een
indicatie voor de aanwezigheid van extinctieschuld (rood: er worden meer soorten
waargenomen dan verwacht op basis van de beste soort-oppervlakterelatie) of
kolonisatiekrediet (groen: er worden minder soorten waargenomen dan verwacht).
De zwarte punten vallen binnen het betrouwbaarheidsinterval van de regressielijn
en hier lijkt de soortenrijkdom dus in evenwicht met de habitatoppervlakte. De
schaal van de grafieken is logaritmisch.
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Vervolgens werd de waargenomen soortenrijkdom gerelateerd
aan de oppervlaktes van de fragmenten in de verschillende tijds
periodes. We stelden vast dat de waargenomen soortenrijkdom
in de onderzochte hooilandfragmenten het beste verklaard
wordt door de habitatoppervlakte in 1775 en steeds minder
goed door de daaropvolgende oppervlaktes en het minste
door de oppervlakte in 2016 (Tabel 1). Deze verstoorde relatie
tussen soortenrijkdom en oppervlakte is een sterke indicatie
van extinctieschuld of kolonisatiekrediet. Voor heides waren er
onvoldoende habitatfragmenten in de tijdsperiodes voor 1990
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Soortenrijkdom (%)

(a)

100

67
50
40

14 26
(b)

54
Oppervlakte (ha)

150

Voor bosfragmenten vonden we daarentegen dat de huidige
soortenrijkdom het best verklaard wordt door de huidige
oppervlakte. Vooral bij recent ontstane bossen vonden we een
lagere soortenrijkdom dan verwacht zou mogen worden op
basis van de fragmentoppervlakte. Bijna 60% van de bosfragmenten vertonen bijgevolg kolonisatiekrediet (19/32, Figuur 6).
Aangezien slechts een beperkte oppervlakte aan historisch
boshabitat bewaard is gebleven, is het waarschijnlijk dat recentere fragmenten niet gekoloniseerd kunnen worden omwille van
de erg beperkte kolonisatiecapaciteiten van bossoorten.

Soortenrijkdom (%)

100

60
50
28

1

5

(c)

10

50

Oppervlakte (ha)

Soortenrijkdom (%)

100
67
50
27

0.8 3

10
Oppervlakte (ha)

25

Figuur 7. Soortenrijkdom in functie van de habitatoppervlakte voor (a) bossen,
(b) hooilanden en (c) heides op basis van de beste soort-oppervlakte relaties. De
huidige habitatoppervlakte van een bosfragment in het Kloosterbroek (14 ha) en
gemiddelde oppervlakte van hooilanden in het Walenbos (1 ha) en heides op de
Eikelberg (0,8 ha) en de bijhorende voorspelde soortenrijkdom zijn weergegeven in
rode stippellijnen.

om zinvolle conclusies te trekken over deze periodes. Niettemin
wordt de soortenrijkdom het beste verklaard door de habitat
oppervlakte in 1990 en niet in 2016, eveneens een indicatie van
extinctieschuld of kolonisatiekrediet. Op Figuur 9 kan worden
vastgesteld dat 64% van de onderzochte hooilandfragmenten
(23/36) en 42% van de onderzochte heidefragmenten (10/24) een
hogere soortenrijkdom vertonen dan verwacht op basis van de
fragmentoppervlakte (Figuur 6). Bijgevolg kan voor deze fragmenten worden verwacht dat er nog meerdere karakteristieke
plantensoorten zullen verdwijnen. Onze resultaten wijzen uit
dat het in hooilandfragmenten om gemiddeld 18 en in heidefragmenten om gemiddeld 11 plantensoorten gaat (resp. 42% en
59% van de gemiddelde totale soortenrijkdom).
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In 19% van de hooilandfragmenten (7/36) en 29% van de heidefragmenten (7/24) werd er een kolonisatiekrediet waargenomen. Deze fragmenten bevatten namelijk minder soorten
dan verwacht zou mogen worden op basis van de beste relatie
tussen fragmentoppervlakte en soortenrijkdom (Figuur 6). Deze
fragmenten zijn relatief recent ontstaan door recente natuurherstelwerkzaamheden. Voor fragmenten die ver van populaties
van karakteristieke plantensoorten in andere fragmenten gelegen zijn, is effectieve zaadverbreiding onmogelijk en blijft kolonisatie bijgevolg achterwege. Anderzijds is kolonisatie ook vaak
een traag proces waardoor nog niet alle plantensoorten zich
naar deze fragmenten hebben kunnen verspreiden.

Slechts 28% van de huidige bosfragmenten vertonen in onze
analyse extinctieschuld (9/32, Figuur 6). Aangezien in het
Hageland zowel ontbossing als bebossing gebeurde doorheen
de jaren, is een verlengde tijd tot relaxatie te verwachten, zowel
wat betreft de accumulatie als het verlies van soorten in verschillende bosfragmenten. De fragmenten met extinctieschuld zijn
voornamelijk oude fragmenten met een relatief lage oppervlaktetoename doorheen de jaren. Onze resultaten wijzen uit dat
gemiddeld vijftien soorten nog zullen uitsterven in deze kleinere
bosfragmenten (20% van de gemiddelde totale soortenrijkdom).

Vertaling naar natuurherstel
Op basis van de beste relatie tussen habitatoppervlakte en
soortenrijkdom kan een denkoefening gemaakt worden over de
noodzakelijke oppervlakte om een gewenste plantensoortenrijkdom duurzaam te kunnen herbergen in een habitatfragment
(Figuur 7). Zo werden bijvoorbeeld in het Walenbos (Tielt-Winge)
een aantal verboste hooilanden met een gemiddelde oppervlakte
van ongeveer 1 à 2 ha hersteld. Op basis van onze resultaten zou
dit betekenen dat in deze fragmenten slechts 28% van de onderzochte karakteristieke hooilandsoorten een duurzaam onderkomen kunnen vinden. Als deze herstelde oppervlakte verdubbeld
zou worden naar 5 ha, dan stijgt dit aandeel al naar 50% van de
mogelijke soortenrijkdom in karakteristieke hooilandplanten.
Door de logaritmische aard van de soort-oppervlakte relatie zou
een verdere toename naar 10 ha vervolgens “slechts” een bijkomende toename van 10% betekenen. Op basis van onze gegevens
is weliswaar al een minimale oppervlakte van 50 ha noodzakelijk
om alle hooilandsoorten te herbergen (Figuur 7).
Natuurlijk betekent hooilandherstel vaak dat er hierdoor ook
bos moet worden gekapt. Niettemin, indien de oppervlakte van
elk hersteld hooilandfragment in het Walenbos verhoogd zou
worden naar 5 ha, zou er ‘slechts’ 6% van de totale bosoppervlakte

Voor heides maken we dezelfde oefening aan de hand van de
bestaande heidefragmenten op de Eikelberg (Gelrode) met
oppervlaktes tussen 0,1 en 0,8 ha. Onze resultaten geven aan dat
bij deze oppervlaktes een soortenrijkdom tussen 13% tot 27%
van de onderzochte karakteristieke heidesoorten hier duurzaam
zou kunnen voorkomen. Als de oppervlaktes verhoogd zouden
worden naar 3 ha stijgt de potentiele soortenrijkdom reeds naar
50%. Een verdere toename in heideoppervlakte naar bijvoorbeeld 10 ha, zou wederom ‘maar’ een bijkomende toename
van 17% inhouden door de logaritmische aard van de soort-oppervlakte relaties. Voor het herstel van de volledige potentiele
soortenrijkdom van heidefragmenten wijzen onze gegevens
tot slot uit dat een minimale oppervlakte van minstens 25 ha
vereist is (Figuur 7). Als de oppervlakte van één heidefragment
verhoogd zou worden naar 3 ha, zou er ‘slechts’ 7% bos van de
totale bosoppervlakte moeten verdwijnen (2,3 ha). Indien elk
heidefragment hersteld zou worden naar 3 ha, zou er 36% van
de totale bosoppervlakte moeten verdwijnen (12 ha). Weer is het
belangrijk om te wijzen op voorzichtigheid bij omvorming van
boshabitat naar heide zodat er geen nefaste gevolgen zijn voor
de bosflora door de inkrimping van de bosoppervlakte.
Voor bossen nemen we als voorbeeld een fragment oud bos in het
Kloosterbroek (Rotselaar). Dit bosfragment heeft een oppervlakte
van 14 ha, wat op basis van onze resultaten overeenkomt met een
duurzame soortenrijkdom van 30 bossoorten (40% van het totaal
aantal onderzochte karakteristieke bossoorten). Momenteel
komen hier echter 35 bossoorten voor, wat wijst op enige extinctieschuld. Uitgaande van deze extinctieschuld zou het bosfragment
bij voorkeur uitgebreid moeten worden om het voortbestaan
van de waardevolle aanwezige bossoorten te waarborgen. Onze
resultaten geven aan dat 35 bossoorten een minimale oppervlakte
van 22 ha vereisen om op duurzame wijze te kunnen overleven.
Bijgevolg is een bosuitbreiding van minstens 8 ha nodig om de
huidige extinctieschuld te remediëren.

Conclusie
Karakteristieke plantensoorten van heides, maar vooral van
hooilanden vertonen een aanzienlijke extinctieschuld in het
Hageland. De grote extinctieschuld bij karakteristieke plantensoorten van hooilanden is waarschijnlijk te wijten aan de relatief
recente sterke afname in habitatoppervlakte (na 1930). Dit betekent dat veel plantenpopulaties in deze habitats in de toekomst
nog zullen verdwijnen, zelfs met een aangepast natuurbeheer:

het zijn fantoompopulaties. Hagelandse bossen daarentegen
vertonen voornamelijk een kolonisatiekrediet. Dit is dan weer
te wijten aan de relatief recente toename in bosoppervlakte
(ten koste van historische hooilanden en heides) en de erg trage
verbreiding van karakteristieke bosplanten naar deze nieuwe
bossen. De extinctieschuld in bossen is waarschijnlijk al ‘afbetaald’ omdat het grootste verlies aan bosoppervlakte relatief
lang geleden plaatsvond (voor 1870) en er daardoor voldoende
tijd is voorbijgegaan om de extinctie van lokale bosplantenpopulaties te laten plaatsvinden. Niettemin zijn er nog steeds
enkele relatief kleine bosfragmenten die eveneens extinctieschuld vertonen.
Een deel van het verwachte uitsterven van plantenpopulaties kan waarschijnlijk voorkomen worden door herstel van
voldoende grote oppervlaktes habitat op locaties waar recent
habitat is verloren gegaan en nog steeds fantoompopulaties
aanwezig zijn. Op basis van onze resultaten is er voor het duurzaam herbergen van de helft van de potentiele soortenrijkdom
een minimale aaneengesloten oppervlakte van 3 ha heide, 5 ha
hooiland en 26 ha bos noodzakelijk. Door de logaritmische aard
van de soort-oppervlakte relatie komt een toename in oppervlakte vervolgens niet overeen met een evenredige toename
in soortenrijkdom. Om de totale potentiële soortenrijkdom te
herbergen lijkt een minimale aaneengesloten oppervlakte van
25 ha heide, 50 ha hooiland en 150 ha bos noodzakelijk. Het is
echter ook belangrijk om erbij stil te staan dat deze oppervlaktes enkel gelden voor de plantensoortenrijkdom. Oppervlaktes
voor het behoud van karakteristieke diersoorten liggen vaak
vele malen hoger omwille van de grotere oppervlaktebehoefte
van dieren. Bovendien houden deze oppervlaktes geen rekening
met de vorm en ligging van de fragmenten in het landschap.
Fragmenten met een grote omtrek zijn namelijk meer blootgesteld aan negatieve milieu-invloeden van buitenaf (randeffecten), wat de habitatkwaliteit en dus de soortenrijkdom van het
fragment kan beïnvloeden. Onderzoek wijst uit dat fragmenten
best een zo klein mogelijke rand-oppervlakte verhouding vertonen (kleine omtrek, grote oppervlakte) om nefaste randinvloeden, zoals bijvoorbeeld schaduw in hooilanden vanuit bosranden en inwaaien van meststoffen en bestrijdingsmiddelen
vanuit landbouw, te beperken (Goovaerts 2017).
Het is zeer waarschijnlijk dat onze resultaten niet alleen van
toepassing zijn op het Hageland, maar ook op de rest van
Vlaanderen. Veel van de huidige plantenpopulaties in onze sterk
versnipperde natuurgebieden zijn wellicht fantoompopulaties.
Dat is bijzonder verontrustend. Recent gaat er meer en meer
aandacht naar de rol van de landschapsmatrix in het leveren van
ecosysteemdiensten en het behoud van biodiversiteit, waarbij
extensivering van het landgebruik rondom natuurgebieden
centraal staat. Het doel hiervan zou zijn om de negatieve milieu-
invloeden op natuurgebieden via het realiseren bufferzones te
beperken. Onze analyses tonen evenwel aan dat voor duurzaam
behoud van biodiversiteit grotere en meer aaneengesloten
natuurgebieden noodzakelijk zijn. Alleen het extensiveren van
de landschapsmatrix rond de huidige natuursnippers zal de
achteruitgang van biodiversiteit niet stoppen. Het vergroten van
natuurgebieden dient bijgevolg absoluut de eerste prioriteit te
krijgen.
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moeten verdwijnen (27 ha). Aangezien het Walenbos bestaat uit
ongeveer 450 ha quasi aaneengesloten bos, ver boven de 150 ha
die nodig lijkt om het maximaal aantal bosplanten te herbergen,
hoeft deze ingreep geen negatieve impact te hebben voor de
lokale plantenbiodiversiteit van het bos (Figuur 7). Natuurlijk
hangt dit ook af van de beheerkeuze voor welk locaties omgevormd worden. Historisch oud bos, waarvan er in de streek en bij
uitbreiding in heel Vlaanderen nog maar een fractie overblijft,
is vanzelfsprekend onvervangbaar. Maar spontaan verboste
hooilanden, populierenplantages op voormalige hooilanden of
bostypes waarvan er meerdere tientallen hectaren voorkomen
in het gebied kunnen wel in aanmerking komen voor eventuele
omvorming, zonder mogelijke nefaste gevolgen voor de bosflora.
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Natural and semi-natural habitats in Flanders such as forests, meadows
and heathlands are usually small and isolated relics of historically larger
and more interconnected ecosystems. Nevertheless, these fragmented
relics provide the last refugia of characteristic biodiversity and are therefore frequently subject of nature conservation schemes. However, these
schemes may ultimately fail due to extinction debt of phantom populations. These populations are expected to go extinct, despite nature management efforts, due to insufficient habitat surface area left. By investigating the relationship between the currently observed biodiversity of
forest, meadow and heathland fragments in the ‘Hageland’ (Belgium)
on the one hand, and the current and historical habitat fragment surface area on the other, we show that 28% of forest fragments, 64% of
meadows and 42% of heathlands show an extinction debt, indicating a
risk of losing an average of 20%, 59% and 42% of the current characteristic plant diversity of these respective habitats. The higher extinction
debt of heathlands and particularly meadows is most likely due to the
(slightly) higher and more recent habitat loss as opposed to forests. No
historically permanent heathlands and only 2,5% of historically permanent meadows remain in the region, as opposed to 5,2% historically
permanent forest. Most forest area was lost prior to 1930 in favour of
agricultural expansion, whereas most meadows were lost since 1930 in
favour of afforestation. Our results emphasize the need to expand habitat surface area, through for instance nature restoration schemes, to
ensure effective biodiversity conservation in the last remnant nature
patches. To attain a maximum of characteristic plant diversity, our results indicate that a minimum of 150 ha of continuous forest area, 50 ha
of meadow and 25 ha of heathland would be necessary.
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Evolutie in actie
Behoud van de zeldzame Duinwespenorchis in de kustduinen
Hans Jacquemyn, Hanne De Kort, An Vanden Broeck & Rein Brys

In het natuurbeheer vandaag staan soorten centraal, maar soms is het niet duidelijk wat exact een soort is.
Soorten en hun populaties evolueren immers afhankelijk van de omgeving waarin ze voorkomen en kunnen zo
aanleiding geven tot nieuwe soorten. Maar waar de ene soort stopt en de andere begint is soms niet duidelijk.
Toch is het voor het beheer van soortendiversiteit belangrijk om soortvorming te begrijpen en te herkennen. In
deze bijdrage willen we een lans breken voor een meer genuanceerde visie op het soortenconcept en aangeven
dat natuurbeheer ook kan en moet gericht zijn op het behoud van de evolutionaire processen die tot nieuwe
soorten leiden.

Wat is een soort?
Een van de belangrijkste doelstellingen van het natuurbeheer
vandaag bestaat erin om op lange termijn het behoud van
soorten te verzekeren en op die manier een zo groot mogelijke
diversiteit aan soorten na te streven. Daarom is het belangrijk
om soorten te kunnen herkennen, wat in de praktijk niet altijd
even eenduidig is. Want wat is een soort eigenlijk? En welke
populaties van een soort wil je daarbij behouden? Eeuwenlang
hebben biologen en natuurfilosofen geworsteld met de term
‘soort’ en het soortbegrip heeft in de loop der tijden dan ook een
aantal ingrijpende veranderingen ondergaan. Aristoteles (384 –
322 BC) was een van de eersten die het concept ‘soort’ probeerde
te vatten door een classificatie van soorten voor te stellen. In zijn
optiek waren alle levende wezens geordend in een onveranderlijke toestand van perfectie, die wordt gereflecteerd in hun vorm
(Gr: eidos). Aristoteles creëerde een eigen classificatiesysteem
waarin hij een onderscheid maakte tussen twee grote groepen
dieren: soorten met bloed en soorten zonder. De eerste groep
omvatte de levendbarende viervoeters (zoogdieren), de vogels,
de eierleggende viervoeters (reptielen en amfibieën), de vissen

en de walvissen. Voor de planten, die hij als ‘lagere’ levensvormen beschouwde, stelde Aristoteles geen classificatie op. Het
was wachten tot de Engelse botanist John Ray voor een eerste
definitie van een plantensoort (zie Box 1).
Kenmerkend voor Aristoteles’ classificatie is de notie dat soorten
als onveranderlijke entiteiten worden beschouwd. Dit vinden we
onder andere ook terug bij Linnaeus (1707 - 1778) die het principe van de binomiale nomenclatuur introduceerde (Linnaeus
1735), waarbij elke soort een geslachtsnaam en een soortnaam
heeft, zoals Vulpes vulpes Vos, Turdus merula Merel of Anemone
nemorosa Bosanemoon. Het duurde tot de negentiende eeuw
vooraleer duidelijk werd dat soorten evolueren en op termijn
aanleiding kunnen geven tot het ontstaan van nieuwe soorten.
Een van de fundamentele grondleggers van dit nieuwe idee was
Charles Darwin (1809 – 1882). Op zijn 22ste kon hij aan boord
van de HMS Beagle een bijna vijf jaar durende wereldreis (18311836) maken waarop hij levende organismen observeerde en
documenteerde en een uitgebreide collectie fossielen aanlegde.
Op basis van deze collecties en observaties ontdekte Darwin dat
soorten niet eeuwig hetzelfde blijven maar evolueren en dat het

Box 1:
John Ray (1627-1705) wordt algemeen beschouwd als de grondlegger van het soortbegrip bij planten. In
zijn Historia Plantarum schreef hij:

Dit concept gaat er dus van uit dat een soort een eenheid is, waarvan bij voortplanting de kenmerkende
eigenschappen in dezelfde gedaante opnieuw tevoorschijn komen in zijn/haar nakomelingen.

natuur•focus

‘No surer criterion for determining species has occurred to me than the distinguishing features that perpetuate themselves in propagation from seed. Thus, no matter what variations occur in the individuals or the
species, if they spring from the seed of one and the same plant, they are accidental variations and not such as
to distinguish a species ... Animals likewise that differ specifically preserve their distinct species permanently;
one species never springs from the seed of another nor vice versa.’
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Figuur 1. Charles Darwin (a) en Alfred Russell Wallace (c) kwamen onafhankelijk
van elkaar tot de conclusie dat soorten zich aanpassen aan hun omgeving en dat
natuurlijke selectie het onderliggende mechanisme is dat deze evolutie stuurt.
Darwin beriep zich hierbij op zijn observaties van onder andere de Galapagos
vinken (b), terwijl Wallace zijn bevindingen ondersteunde met observaties van
de Zwartvoetboomkikker Rhacophorus nigropalmatus (d), ook wel de Wallace
vliegende boomkikker genoemd.

mechanisme dat ten grondslag ligt aan deze evolutie natuurlijke
selectie is. Een welgekend voorbeeld hiervan zijn de vinken op de
Galapagos eilanden, waarvan Darwin voor het eerst aantoonde
dat deze nauw verwante vogels zich op elk van de verschillende
eilanden morfologisch hadden gedifferentieerd door zich op
verschillende voedselbronnen toe te leggen. Als gevolg hiervan
vertoonden de vinken subtiele verschillen in de vorm van hun
bek (Figuur 1). Darwin suggereerde dan ook om soorten niet
langer te classificeren op basis van wat ze deden, maar op basis
van wat ze waren en waar ze vandaan kwamen, omdat soorten
volgens hem slechts een arbitrair deel van de ‘Tree of Life’ zijn.
Deze observaties vormden uiteindelijk de basis van zijn majestueuze boek ‘On the Origin of Species by Means of Natural
Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle
for Life’.
Ongeveer op hetzelfde moment dat Darwin zijn ideeën rond
de evolutie van soorten ontwikkelde, reisde aan de andere kant
van de wereld Alfred Russell Wallace (1823 - 1913) (Figuur 1c)
doorheen de Maleisische Archipel. Hij stelde vast dat gerelateerde soorten samen voorkomen in ruimte en tijd. Hieruit
concludeerde hij dat het leven zoals dat werd waargenomen
het resultaat is van een diversifiërend, genealogisch proces.
Een welgekend voorbeeld dat hij hiervoor aanhaalde, is de
Wallace vliegende kikker Rhacophorus nigropalmatus (Figuur
1d). Dit is een grote boomkikker die vliezen tussen de tenen heeft
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ontwikkeld om zich zwevend van de ene naar de andere boom
te begeven. Onafhankelijk van Darwin kwam Wallace dus ook tot
de vaststelling dat soorten evolueren. Wat echter nog ontbrak
in zijn ideeën waren inzichten omtrent de mechanismen die
maken dat soorten evolueren. Tijdens een hevige malaria-aanval kwam Wallace, geïnspireerd door het lezen van het werk van
Thomas Malthus, op het idee dat beter aangepaste groepen op
termijn minder goed aangepaste groepen gradueel vervangen.
Later schreef Wallace deze ideeën neer in een artikel dat als titel
had ‘On the tendency of varieties to depart indefinitely from the
original type’ en kwam hij onafhankelijk van Darwin tot de idee
van soortvorming door natuurlijke selectie.

Ecotypes of ecologische rassen
Dat soorten evolueren en er op die manier nieuwe soorten
kunnen ontstaan, lijkt niemand vandaag de dag nog te
betwisten. Meestal verloopt deze evolutie echter erg traag en
kunnen er in de loop van dit diversificatie- of soortvormingsproces enkele overgangsfases vastgesteld worden (Figuur 2). Deze
overgangsfases worden ook wel eens ‘ecotypes’ of ‘ecologische
rassen’ genoemd. Taxonomen noemen dit dan weer ‘varianten’
of ‘ondersoorten’. De eerste die een poging heeft gedaan om
verschillende stadia in het soortvormingsproces te herkennen
en aan te duiden was opnieuw Alfred Russell Wallace (Wallace
1865). De term ecotype werd later voor het eerst gebruikt door
de Zweedse evolutiebioloog Göte Turesson (1892-1970), waarmee hij ecologisch onderscheidbare populaties wou aanduiden
die aangepast zijn aan de lokale groei-omstandigheden. De
Amerikaanse biologen Jens Clausen, David Keck en William
Hiesey hebben het werk van Turesson verdergezet. Zij voerden
een groot aantal experimenten uit waarbij planten van dezelfde
soort, maar afkomstig uit verschillende leefgebieden, werden
overgeplant in elkaars leefgebied. Zo konden ze nagaan hoe
populaties afkomstig uit gebieden met verschillende omge
vingscondities morfologisch, fysiologisch en demografisch
reageren op contrasterende omgevingscondities. Zij deden
hun onderzoek in het Sierra Nevada gebergte in de buurt van
California, waarbij ze proefgebieden installeerden langsheen
de kust, op een hoogte van 1.400 meter en in alpien gebied op
3.000 meter hoogte. Hun resultaten toonden aan dat planten die
in verschillende gebieden voorkwamen zich hadden aangepast
aan de heersende omstandigheden. In zijn boek ‘Stages in the
Evolution of Plant Species’ kwam Clausen (1951) met de term
‘Ecological races’ op de proppen. Volgens Clausen ontstaan deze
ecologische rassen deels doordat ze zich aangepast hebben aan
de lokale groei-omstandigheden en deels omdat ze reproductief van elkaar geïsoleerd geraken en dus moeilijker met elkaar
kunnen kruisen (Figuur 2).

Het geslacht Wespenorchis
Met ongeveer 27.000 soorten (Dressler 2005) vormt de
orchideënfamilie (Orchidaceae) een van de meest soortenrijke
plantenfamilies binnen de Bedektzadigen. Orchideeën ontstonden ongeveer 112 miljoen jaar geleden, hoogst waarschijnlijk in
Australië (Givnish et al. 2016). Vanuit Australië koloniseerden ze
Antarctica, dat op dat moment nog niet bedekt werd door ijs, en
maakten ze nadien de sprong naar Zuid-Amerika waar ze verder

Lokaal aangepaste
populaties
(Biotypes)

Verschillende
ecotypes/subsoorten
(Ecologische rassen)

Veelal ecologische
isolatie

Elk type van reproductieve
barrière, maar meestal
ecologisch

Onderscheiden
soorten
(Ecosoorten)
Elke combinatie van
reproductieve barrières, maar
meestal al enige intrinsieke
postzygotische isolatie

Divergerende
soortencomplexen
(Cenosoorten)
Intrinsieke postzygotische
isolatie zo sterk dat enkel nog
F1 hybriden kunnen worden
gecreëerd

Sterkte totale reproductieve isolatie
Sterkte intrinsieke postzygotische reproductieve isolatie
Kans op omkering
Figuur 2. Hypothetische voorstelling van de verschillende tussenstadia die tijdens het soortvormingsproces volgens de Amerikaanse bioloog Jens Clausen (1951) kunnen
herkend worden (aangepast naar Lowry 2012). Reproductieve isolatie stelt hierbij een maat voor voor de mate waarin divergerende populaties nog met elkaar kunnen
kruisen. Verschillende reproductieve barrières dragen bij tot reproductieve isolatie. Deze kunnen opgedeeld worden in prezygotische (voor bevruchting) barrières en
postzygotische (na bevruchting) barrières. De eerste generatie hybriden na kruising tussen twee soorten worden F1 hybriden genoemd. Wanneer de kruisende soorten
dermate ver van elkaar gedivergeerd zijn, slagen deze F1 hybriden er niet meer in nakomelingen voort te brengen. We zeggen dan dat de soorten effectief ‘reproductief
geïsoleerd’ zijn van elkaar.

Een ander taxonomisch complex geslacht van orchideeën,
waarin zelfs experten nog moeilijk hun weg vinden, is het
geslacht wespenorchis Epipactis. Zo is het aantal soorten binnen
dit geslacht de laatste decennia spectaculair toegenomen.
Delforge (1995) erkende in 1995 36 soorten in Europa, maar
zes jaar later was het aantal soorten al opgelopen tot 56, een
toename van maar liefst 55% (Delforge 2001). Veelal gaat het
hier om soorten met een beperkt verspreidingsgebied die morfo
logisch vaak niet sterk van elkaar verschillen en in veel gevallen
is het niet duidelijk of het echt om aparte soorten gaat, dan wel
om ondersoorten of varianten (ecotypes) van bestaande soorten.
Hoewel het misschien niet de meest spectaculaire orchideeën
zijn, bieden soorten van het geslacht wespenorchis een aantal
interessante studiemogelijkheden. Zo wordt het geslacht
gekenmerkt door mixotrofie (Selosse et al. 2004, Hynson et al.
2016, Jacquemyn et al. 2017b), waarbij planten koolstof verwerven door gedeeltelijk zelf aan fotosynthese te doen en een deel
van hun nutriënten bekomen via associaties met schimmels.
Deze schimmels vormen op hun beurt vaak een associatie met
bomen en fungeren dus als een soort van tussenstation, waarbij
koolstof gevormd door middel van fotosynthese door de boom
via de schimmel aan de orchidee wordt geleverd. Zo is het van
de Kleinbladige wespenorchis Epipactis microphylla geweten dat
deze soort zo associaties vormt met verschillende truffelsoorten
Tuber sp. (Selosse et al. 2004).

De bloemen van Epipactis produceren overvloedig nectar
en worden voornamelijk bestoven door wespen Vespula sp.,
terwijl andere insecten zoals hommels of bijen de bloemen van
Epipactis soorten grotendeels links laten liggen. Onderzoek naar
het geurprofiel van de bloemen van de Breedbladige wespenorchis E. helleborine en de Paarse wespenorchis E. purpurata heeft
aangetoond dat deze specifieke vluchtige aromatische componenten uitzenden die erg gelijkaardig zijn aan aromatische stoffen die normaal worden uitgezonden door beschadigd plantenweefsel. Deze worden ook green-leaf volatiles (GLVs) genoemd.
Wanneer een plant aangevallen wordt door een herbivoor, zal ze
geurstoffen uitzenden die parasitaire wespen aantrekken, die op
hun beurt de belagers van de plant aanvallen (Brodmann et al.
2008). Sommige van de componenten die in het geurprofiel van
de bloemen van deze twee Epipactis soorten werden aangetroffen, worden bijvoorbeeld ook uitgezonden door koolbladeren die
aangevreten worden door rupsen van het Klein koolwitje Pieris
rapae. Daarnaast worden in de nectar van wespenorchis ook een
reeks bacteriën en gisten teruggevonden die gespecialiseerd zijn
in het overleven in suikerrijke milieus (Jacquemyn et al. 2013).
Zo werden recent nog twee nieuwe soorten bacteriën van het
geslacht Rosenbergiella (Rosenbergiella epipactidis en R. collisarenosi) beschreven, die allebei geïsoleerd werden uit de nectar
van de Moeraswespenorchis E. palustris (Lenaerts et al. 2014).

De Duinwespenorchis
Een voorbeeld van een Epipactis-soort waarvan de taxo
nomie niet duidelijk is, is de Duinwespenorchis. Sommige
auteurs (Delforge et al. 1991, Delforge 2006) beschouwen de
Duinwespenorchis als een aparte soort (Epipactis neerlandica),
andere (Tyteca & Dufrêne 1994, Claessens et al. 1998, Ehlers &
Pedersen 2000, Pedersen & Ehlers 2000, Kreutz & Dekker 2000)
als een ondersoort van de Breedbladige wespenorchis (Epipactis
helleborine subsp. neerlandica) en nog anderen (Kapteyn den
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diversifieerden (Givnish et al. 2016). Omwille van het groot aantal
soorten en de snelle diversificatie vormen orchideeën een uitstekende soortengroep om evolutie en soortvorming te bestuderen.
Daarnaast kent deze soortengroep een groot aantal soorten
waarvan de taxonomie niet duidelijk is. Denk bijvoorbeeld aan
het geslacht spiegelorchis Ophrys waarvan recent 353 soorten
werden beschreven (Delforge 2016). Allicht gaat het hier niet om
duidelijk afgebakende soorten, maar om varianten of ecotypes
die reproductief niet sterk van elkaar geïsoleerd zijn.
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Bouwmeester 1989, 2012) als een variant van de Breedbladige
wespenorchis (Epipactis helleborine var. neerlandica). Om de zaak
nog complexer te maken erkende Delforge (2006) een variant
van de Duinwespenorchis, die Epipactis neerlandica var. renzii
wordt genoemd of E. helleborine subsp. neerlandica var. renzii
en een zeer beperkt verspreidingsgebied in het noorden van
Denemarken kent. Kunt u nog volgen?
België

Er wordt algemeen van uitgegaan dat varianten van de
Breedbladige wespenorchis, zoals de Duinwespenorchis, een
recente oorsprong kennen en zich vrij snel hebben aangepast
aan de vaak extreme omgevingscondities van de leefgebieden
die ze koloniseerden (Squirrell et al. 2002, Tranchida-Lombardo
et al. 2011). Het exacte tijdstip waarop deze processen zich
hebben voltrokken en wanneer deze varianten zich van hun
moedersoort hebben afgesplitst is niet zo eenvoudig te bepalen.
Er zijn evenwel technieken beschikbaar die op basis van mole
culaire merkers toelaten te bepalen wanneer een populatie
zich genetisch begint te onderscheiden van een andere populatie. Zonder al teveel op de methode in te gaan, kunnen hierbij
bepaalde hypothetische scenario’s vooropgesteld worden die
het ontstaan van een populatie verklaren en kan via statistische modellen worden getoetst welk evolutionair scenario
het meest plausibel is. In het geval van de Duinwespenorchis
construeerden we twee mogelijke scenario’s, één waarbij het
bosecotype van de Breedbladige wespenorchis de ouder is van
de Duinwespenorchis en een alternatief scenario dat vooropstelt
dat de Duinwespenorchis de ouder is van het bosecotype van de

Frankrijk
Kustduinen
Bestaande populatie
Bezette introductieplaats

10 km

Onbezette introductieplaats

Figuur 4. Overzicht van de bestudeerde duinpopulaties van de Breedbladige
wespenorchis Epipactis helleborine. In het rood worden bestaande populaties
weergegeven, in het groen plaatsen waar kiemingsexperimenten werden
uitgevoerd.

Breedbladige wespenorchis. Tegelijkertijd onderzochten we voor
beide scenario’s het tijdstip waarop de twee taxa zich van elkaar
hebben onderscheiden. Met een aan 100% grenzende graad van
waarschijnlijkheid kon scenario 1 aanvaard worden, waarmee
het algemeen vermoeden, dat de Duinwespenorchis is ontstaan
uit het bosecotype van de Breedbladige wespenorchis, inderdaad bevestigd wordt. Interessanter is echter de vaststelling dat
dit proces zich evolutionair gezien heel recent heeft voorgedaan
(slechts 50 generaties geleden). We kunnen dus stellen dat de
Duinwespenorchis zich vermoedelijk recent van het bosecotype
van de Breedbladige wespenorchis heeft afgesplitst.
Het verspreidingsgebied van de Duinwespenorchis is niet zo
goed gekend omdat ze vaak moeilijk opgemerkt wordt onder
kruipwilg- of duindoornstruwelen in de overgang naar het
nattere deel van duinpannes. De Duinwespenorchis lijkt echter
een zeer beperkt verspreidingsgebied te kennen langsheen de
Noordzee. Zo komt de soort slechts op een beperkt aantal vindplaatsen voor in Nederland (duinen bij Zandvoort, bij Bergen en
op Schiermonnikoog) (Kreutz & Dekker 2000), langsheen de kust
van Normandië (Delforge 2005) en in Denemarken (Pedersen
& Ehlers 2000) (Figuur 3). In Vlaanderen werden in de zomer
van 2015 een twintigtal groeiplaatsen teruggevonden in het
gebied tussen Nieuwpoort en De Panne (Figuur 4). De meeste
populaties waren echter erg klein en bevatten niet meer dan
50 individuen (minimum 3, maximum 140, gemiddeld 29). Deze
populaties werden meestal teruggevonden aan de rand van
natte duinpannen, waarin vaak in het nattere gedeelte ook
Moeraswespenorchis werd teruggevonden. De twee soorten
lijken elkaar te vermijden en komen nauwelijks door elkaar voor.

Is de Duinwespenorchis een aparte soort?

Duinecotype
Bosecotype
Figuur 3. Verspreiding van het bos- en duinecotype van de Breedbladige
wespenorchis Epipactis helleborine in Europa. De verspreiding van het bosecotype
wordt in het groen weergeven, van het duinecotype in het rood.
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De volgende vraag is of we de Duinwespenorchis als een aparte
soort moeten beschouwen, in dit geval zou ze dan Epipactis
neerlandica genoemd worden, of eerder als een ondersoort
van de Breedbladige wespenorchis, die we dan E. helleborine
subsp. neerlandica zouden noemen. We weten reeds dat de
Duinwespenorchis genetisch verschilt van de Breedbladige
wespenorchis (Jacquemyn et al. 2017a). Naast deze verschillen

b)

Figuur 5. Verschillen in algemene verschijningsvorm van de Breedbladige
wespenorchis Epipactis helleborine tussen planten uit a) duinpopulaties en b)
bospopulaties.

in DNA verschillen de individuen van de Duinwespenorchis ook
morfologisch van de Breedbladige wespenorchis (Figuur 5).
Hierbij is de Duinwespenorchis doorgaans kleiner en meer
gedrongen dan de Breedbladige wespenorchis (gemiddeld 32,19
cm hoog versus 60,33 cm), wat misschien een aanpassing is
aan de meer winderige omstandigheden aan de kust of aan de
drogere omstandigheden in kustduinen. De planten bezitten
ook minder bloemen (respectievelijk 25 en 33 bloemen). De vorm
van de bloemen verschilde daarentegen niet erg tussen beide
ecotypes (Jacquemyn et al. 2017a). Deze gegevens zijn in overeenstemming met eerdere studies die de morfologie vergeleken
hebben tussen individuen van duinpopulaties en van bospo
pulaties (Kapteyn den Bouwmeester 1989, 2012, Claessens et al.
1998, Van den Bussche 2000). Dus op basis van genetische en een
aantal morfologische kenmerken is het verleidelijk om de twee
taxa als aparte soorten te erkennen.
Wanneer we echter naar de vrucht- en zaadzetting kijken nadat
we de twee taxa met elkaar gekruist hebben, dan blijkt dat ze
perfect in staat zijn om elkaar te bestuiven en zaad te zetten.
De vrucht- en zaadzetting na kruising tussen taxa is namelijk
even hoog in vergelijking met het reproductieve succes wanneer
individuen binnen beide taxa met elkaar gekruist worden.
Dit geeft aan dat reproductieve isolatie na bestuiving zeer
zwak ontwikkeld is en bevestigt de recente afsplitsing van de
Duinwespenorchis van de Breedbladige wespenorchis. Op basis
van deze gegevens kunnen we dus moeilijk van een aparte soort
spreken (zie ook Figuur 2), maar eerder ecotypes in het beginstadium van soortvorming.

Mycorrhiza, kieming en ecologische isolatie
Orchideeën zijn afhankelijk van schimmels voor de kieming
van hun zaden. De zaden zijn immers zo klein dat ze geen
reservestoffen meegekregen hebben en bijgevolg een beroep

op schimmels moeten doen om de kieming op gang te brengen. Verschillende orchideesoorten gebruiken hiervoor andere
soorten schimmels om hun zaden te doen kiemen. Onderzoek
naar de schimmelgemeenschappen van zeven orchideesoorten
die samen in duinpannen voorkomen, toonde duidelijk aan
dat soorten van het geslacht handekenskruid Dactylorhiza
met totaal andere schimmels associëren dan bv. soorten van
het geslacht wespenorchis (Jacquemyn et al. 2017b). Ook de
Groenknolorchis Liparis loeselii, die eveneens in kalkrijke duinpannen kan teruggevonden worden, associeerde met nog eens
totaal andere schimmels. Vermits de Breedbladige wespenorchis voornamelijk in bos voorkomt en de omgevingsomstandigheden grondig verschillen tussen bossen en duinpannen, kan
verwacht worden dat de schimmel-gemeenschappen waarmee
het bosecotype associeert grondig verschilt van deze waarmee
het duinecotype associeert en dat deze verschillen een invloed
kunnen uitoefenen op de kieming. Als de verschillen dermate
groot zijn, is het misschien zelfs mogelijk dat zaden van duinpopulaties niet meer kiemen in bossen en omgekeerd, dat zaden
van bospopulaties niet kiemen in de duinen. Men spreekt in dit
geval van ecologische isolatie (Figuur 2).
Om dit na te gaan vergeleken we de schimmelgemeenschappen van twee duinpopulaties met deze van twee bospo
pulaties. Tegelijkertijd namen we ook enkele stalen van de
Moeraswespenorchis Epipactis palustris, die vaak samen
voorkomt met de duinvorm. Uit de resultaten bleek duidelijk
dat de schimmelgemeenschappen sterk verschilden tussen
bos- en duinpopulaties (Figuur 6). De duinpopulaties van E.
helleborine bleken veel meer schimmels gemeen te hebben
met de Moeraswespenorchis dan met de bospopulaties (Figuur
6a). Hierdoor verschilden de schimmelgemeenschappen
die teruggevonden werden in typische bospopulaties van E.
helleborine sterk van die van de Moeraswespenorchis en de
Duinwespenorchis (Figuren 6b, c). Schimmelsoorten uit de
geslachten Cenococcum of Wilcoxina werden bijvoorbeeld niet
teruggevonden in de duinen, terwijl deze wel regelmatig werden
teruggevonden in bospopulaties (Figuur 6b).
Vervolgens voerden we kiemingsexperimenten uit, waarbij we
zaden van zowel de duin- als bospopulaties lieten kiemen in
duinen en bossen. Op die manier konden we nagaan of de geobserveerde verschillen in schimmelgemeenschappen de kieming
van zaden beïnvloeden. Zaden werden hierbij in zaadpakketjes
in de grond gebracht. Deze zaadpakketjes zijn diaplaatjes
waarin een fytoplankton-netje wordt aangebracht waarin de
zaden worden uitgestrooid en kunnen kiemen. De diaplaatjes
werden zowel in de duin- als de bospopulaties verticaal in de
bodem ingegraven. Na ongeveer 18 maanden onder de grond
verbleven te hebben werden de diaplaatjes opgegraven en
werd de kieming bepaald. De kieming van orchideezaden
verloopt vrij traag en verschillende stadia kunnen tijdens het
kiemingproces waargenomen worden (Figuur 7). Voordat een
orchideezaad (a) effectief ontkiemt, zwelt het embryo van
het zaad aanzienlijk op (b). Hierna breekt er een knolvormige
structuur, de protocorm, door de zaadhuid (c) en ontwikkelt
deze zich verder, waarbij verschillende stadia van protocorm
ontwikkeling doorlopen worden (d-e). Pas in een later stadium,
wat soms meerdere jaren kan duren, ontwikkelen de bladeren
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Figuur 6. Verschillen in schimmelgemeenschappen tussen Moeraswespenorchis Epipactis palustris en duin- en bospopulaties van de Breedbladige wespenorchis E.
helleborine. (a) Het aantal schimmels dat gedeeld wordt door de drie taxa en die uniek zijn voor elk taxon. (b) Gedetailleerde weergave van de schimmelgemeenschappen
die in elk taxon worden teruggevonden. (c) Visuele voorstelling van de verschillen in gemeenschapssamenstelling tussen populaties van Moeraswespenorchis (blauw) en
duinpopulaties (rood) en bospopulaties (groen) van de Breedbladige wespenorchis. Deze figuur is het resultaat van een multivariate analyse: punten (individuen) die dicht bij
elkaar liggen hebben zeer gelijkaardige schimmelgemeenschappen. Punten die ver uit elkaar liggen hebben sterk verschillende schimmelgemeenschappen.

zich en zal de plant voor het eerst boven de grond verschijnen.
Voor dit onderzoek bepaalden we zowel het aantal kiemende
zaden als het aantal protocormen dat in elk zaadpakketje
teruggevonden werd.

de duinen door de Breedbladige wespenorchis heeft geleid tot
snelle veranderingen in uiterlijke kenmerken die mogelijk een
aanpassing zijn aan duinmilieus. In die zin zien we hier evolutie

De resultaten van dit kiemonderzoek geven duidelijk weer
dat zaden van de duinpopulaties regelmatig kiemden in
de duinen (Figuur 8a) en ook uitgroeiden tot protocormen
(Figuur 8b). Wanneer deze zaden echter in bossen werden
uitgezaaid, kwamen beduidend minder zaden tot kieming en
groeiden ze ook merkelijk minder door tot een protocorm. De
resultaten zijn nog duidelijker wanneer we kijken naar zaden
van de bospopulaties. Ook hier zien we dat zaden frequent
kiemen wanneer ze in bos worden begraven, maar bijna niet
kiemen wanneer ze in duinen worden begraven. Gemiddeld
werden meer dan vier protocormen in een zaadpakketje
teruggevonden wanneer zaden in bos werden begraven, maar
geen enkele protocorm werd gevormd wanneer deze zaden in
duinen werden ingezaaid. Dit geeft aan dat het voor zaden van
bospopulaties zeer moeilijk zal zijn om duinen te koloniseren,
als ze hier al terecht kunnen komen. Een mooi voorbeeld van
ecologische isolatie dus.

Implicaties voor natuurbehoud
De betreurde Franse biologe Isabelle Olivieri (1957-2016)
schreef dat natuurbehoud niet alleen leefgebieden, soortenrijkdom of individuele soorten moet beschermen, maar ook de
evolutionaire processen die tot diversiteit leiden (Olivieri et
al. 2016). Het hoeft geen betoog dat de recente kolonisatie van
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Figuur 7. Verschillende stadia in het kiemingsproces van Epipactis zaden. (a) Zaad
met een levensvatbaar embryo, (b) opgezwollen zaad met schimmeldraden
duidelijk aanwezig, (c) ontwikkeling tot een knolvormige structuur of protocorm en
(d-e) verdere ontwikkeling van de protocorm. Pas in een later stadium ontwikkelen
de bladeren zich en zal de plant voor het eerst boven de grond verschijnen.
Gedurende het hele kiemingsproces zijn de zaden en protocormen afhankelijk van
schimmels.
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Figuur 8. Verschillen in kieming en ontwikkeling van protocormen tussen zaden die verzameld werden in duin- en bospopulaties en die te kiemen werden gelegd in beide
leefgebieden.

dus bijna letterlijk aan het werk. Spijtig genoeg bestaan de
meeste populaties van de Duinwespenorchis slechts uit een
beperkt aantal individuen en deze individuen komen dan ook
nog eens bijna uitsluitend in bijzondere micro-habitats voor.
Dat maakt dat het voor deze potentieel nieuwe soort niet
eenvoudig is om haar areaal uit te breiden of haar populaties
te vergroten. Nochtans geven onze kiemexperimenten weer
dat er in de Belgische kustduinen nog voldoende habitatplekjes aanwezig zijn waar de soort kan kiemen en de zaden
kunnen uitgroeien tot volwassen planten. We zijn dus al bij al
niet te pessimistisch over het voortbestaan van dit bijzondere
ecotype, maar wensen toch aan te stippen dat verdere karte
ring en opvolging van bestaande populaties aangewezen zijn.
We weten bijvoorbeeld niet hoe stabiel de onderzochte populaties zijn en aan welke invloeden ze onderhevig zijn. Het is
bijvoorbeeld algemeen gekend dat de Duinwespenorchis erg
afhankelijk is van de dynamiek van duinvorming, aangezien
de soort haar optimale standplaatsen heeft op de rand van
stuifduinen die nog niet volledig zijn ingepalmd door struwelen. Ook is niet goed geweten welk effect langdurige droogte
tijdens de zomermaanden op deze soort en haar overleving
heeft of hoe hoge waterstanden in de winter de overleving
van dit ecotype beïnvloeden. Worden jaarlijks wel voldoende
vruchten en zaden geproduceerd om voldoende kiemplanten
te garanderen? Zijn deze populaties volledig geïsoleerd van
bestaande populaties van de Breedbladige wespenorchis en
indien niet, hoe beïnvloedt instroom van genetisch materiaal
van deze populaties de verdere evolutie en ecologie van het
duinecotype? Het beantwoorden van deze en andere vragen
kan leiden tot een beter begrip van soortvorming in orchideeën
en planten in het algemeen en tegelijk dienen als een hefboom
voor betere maatregelen die tot doel hebben om duinsystemen en hun dynamiek te beschermen of te herstellen. Dit zal
niet enkel de Duinwespenorchis ten goede komen, maar ook
een hele reeks van andere zeldzame soorten die in dit habitat
hun optimum vinden. In deze context is het verontrustend
te moeten vaststellen dat in een artikel van Van den Bussche

(2000) gewag wordt gemaakt van een populatie bestaande uit
meer dan duizend individuen. Het is niet helemaal duidelijk om
welke populatie het hier juist gaat, maar onze data geven weer
dat het merendeel van de door ons teruggevonden populaties
uit niet meer dan vijftig individuen bestond en dat de grootste
populatie slechts een honderdtal individuen bevatte.

Conclusie
De Duinwespenorchis kan beschouwd worden als een variant van de Breedbladige wespenorchis. Vooralsnog hebben
we onvoldoende redenen om de Duinwespenorchis als een
aparte soort te beschouwen. Deze variant splitste zich pas heel
recent af van de Breedbladige wespenorchis en de twee taxa
kruisen ook nog makkelijk onderling. Dit neemt niet weg dat
duinpopulaties niet interessant kunnen zijn. Integendeel, wij
zijn van oordeel dat vanuit het standpunt van natuurbehoud
deze populaties absolute bescherming behoeven vermits we
hierin evolutie als het ware aan het werk kunnen zien. In die
zin beschermen we niet een soort, maar eerder het proces
dat tot een nieuwe soort kan leiden. De Duinwespenorchis is
trouwens geen uniek geval. Andere voorbeelden van soorten
die zich aan het duinmilieu aangepast hebben, zijn reigersbek (Duinreigersbek en Gewone reigersbek), melkdistel
(Duinmelkdistel en Akkermelkdistel), viooltje (Duinviooltje en
Driekleurig viooltje), dravik (Duindravik en Zachte dravik) en
zwenkgras (Duinzwenkgras en Rood zwenkgras). Vermits deze
soorten geen algemene bescherming genieten, lijkt het ons
aangewezen om in beleidsplannen meer aandacht te geven
aan ecotypes opdat evolutionaire processen en de verdere
ontwikkeling tot aparte soorten niet in het gedrang worden
gebracht.
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Ecological speciation is the process by which one species diverges into
two distinct phylogenetic lineages that gradually become reproductively
isolated from each other after they have colonized a new habitat. Because
ecological speciation typically occurs across a continuum of time and
several intermediate stages, often called ecological races or ecotypes,
can be discerned during the speciation process, it may result in a complex of taxa among which species limits are difficult to define. A typical example of a species group among which species limits are difficult
to define is the genus Epipactis. It contains a complex of autogamous
and non-autogamous taxa that may have arisen after the colonization
of new habitats, followed by rapid adaptation and evolutionary changes
in key traits that allow establishment and survival in these newly colonized habitats. However, the taxonomic status of these species is problematic and different authors have treated the taxonomy of Epipactis in
different ways, some recognizing the different taxa as distinct species,
others considering them only as minor intraspecific variants or ecological races. Here we present the results of genomic, meta-genomic and
morphological analyses aimed at investigating the taxonomic status of
coastal dune populations of the widespread terrestrial orchid Epipactis
helleborine. Investigations of the mycorrhizal fungi associating with
coastal dune populations and typical forest populations has shown that
they associate with significantly different fungal communities. Crossing
experiments show that both taxa easily cross and produce viable seeds.
However, germination of seeds of dune populations in forest habitat and
vice versa was always lower than that of seeds of coastal populations in
dune habitats or of forest populations in forest habitat, leading to strong
reproductive isolation as a result of immigrant inviability. Genomic
analyses using SNP markers further revealed that coastal dune populations diverged only about 50 generations ago from inland populations,
went through a significant bottleneck and were most likely the result of
a single colonization event. The sampled dune populations also showed
very little genetic differentiation and no apparent spatial genetic structure was observed. Overall these results are consistent with a process of
genetic divergence after a single very recent colonization event followed
by extensive gene flow among populations. From a taxonomic point of
view coastal dune populations of E. helleborine should not be treated as
a separate species, but rather as an ecotype.
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Eerste Vlaamse Rode Lijst mossen hoopt
interesse van natuurbeheerders te wekken
Eind 2017 werd de eerste Rode Lijst hauwmossen, levermossen
en bladmossen voor Vlaanderen uitgebracht (Van Landuyt & De
Beer. 2017). Deze lijst werd opgesteld door Wouter Van Landuyt
(INBO) en Dirk De Beer in samenwerking met het Agentschap
Plantentuin Meise en de Vlaamse werkgroep Bryologie en
Lichenologie.
In 2002 werd een checklist van de mossen van Vlaanderen
(veenmossen uitgezonderd) opgesteld als voorbereidend project
voor een Rode Lijst van mossen in Vlaanderen (De Smedt &
Stieperaere, 2002). Door het ontbreken van een centrale databank was er sindsdien weinig evolutie in de opmaak van een
Vlaamse Rode Lijst. Pas in 2011 werd effectief gestart met het
centraliseren van de verspreidingsgegevens van mossen in één
databank (Van Landuyt 2011), waardoor de opmaak van een
Rode Lijst eindelijk haalbaar werd.

Diversiteit aan mossen in Vlaanderen
In vergelijking met de omringende regio’s (Wallonië) of landen
(Noord-Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk) is Vlaanderen
relatief arm aan mossoorten. In 2007 werd door André Sotiaux,
Herman Stieperaere en Alain Vanderpoorten een Belgische
checklist opgesteld voor mossen. Deze lijst behandelt de soorten die in Wallonië, het Brussels hoofdstedelijk Gewest en
Vlaanderen werden waargenomen, waarbij wordt aangegeven
welke soorten sinds 1980 niet meer gezien zijn en vermoedelijk
uitgestorven zijn. Daarnaast werd ook een lijst opgesteld en
besproken van 36 soorten die op de Europese Rode Lijst staan en
in België werden waargenomen.
In 2007 werden in Vlaanderen volgens Sotiaux et al. (2007) 527
soorten mossen (5 hauwmossen, 123 levermossen en 399 bladmossen) gevonden. Tussen het verschijnen van deze checklist en
de Rode Lijst die in 2017 verscheen (Van Landuyt & De Beer 2017)
werden echter nog meerdere soorten nieuw ontdekt en bleken

er ook enkele soorten onterecht vermeld voor Vlaanderen. In
totaal komen we nu aan 532 soorten mossen (4 hauwmossen,
116 levermossen en 412 bladmossen). Het hogere aantal soorten
in Wallonië (740 soorten, Sotiaux & Vanderpoorten 2015a) en de
Britse eilanden (1.069 soorten, Blockeel et al. 2014a) is deels te
wijten aan belangrijke milieus voor mossen die in Vlaanderen
ontbreken, zoals natuurlijke rotspartijen.

Rode Lijst als instrument voor natuurbeheer
De soortensamenstelling van de mossen in Nederland is
vergelijkbaar met die in Vlaanderen, waardoor in het verleden
bij gebrek aan een Vlaamse Rode Lijst beroep werd gedaan
op de Rode Lijst mossen van Nederland (Siebel et al. 2013) in
publicaties. Rode Lijsten zijn belangrijke instrumenten in het
natuurbehoud en -beheer. Hoewel de aandacht voor mossen
in het natuurbehoud in Vlaanderen eerder gering is, vormen
mossen toch een belangrijk onderdeel van onze biodiversiteit.
Wat betreft soortendiversiteit is het een aanzienlijk soortenrijkere groep dan taxonomische groepen waar veel aandacht aan
besteed wordt zoals zoogdieren, vogels, amfibieën en reptielen,
dagvlinders, libellen ... Soms worden groeiplaatsen van zeer
zeldzame en bedreigde mossen uit onwetendheid vernietigd ten
voordele van minder bedreigde soorten van andere taxonomische groepen. Een Rode Lijst voor mossen in Vlaanderen is alleen
daarom al onontbeerlijk. Los van de intrinsieke diversiteit zijn
mossen belangrijke ecosysteembouwers. In het Vlaamse natuurbehoud hoog gewaarde biotopen zoals actieve hoogvenen (habitattype 7110 van de habitatrichtlijn), overgangsvenen en trilvenen (habitattype 7140) en kalktufbronnnen (habitattype 7220)
(Decleer 2007, Vriens et al. 2011) zouden simpelweg niet bestaan
zonder de mossen die het ecosysteem opbouwen. Ook in andere
ecosystemen spelen mossen een belangrijke rol, bv. vochtige tot
natte dopheivegetatie (habitattype 4010) en droog duingrasland
(habitattype 2130) (Vriens et al. 2011).

Nieuwe checklist veenmossen
In 2017 werd ook een gedocumenteerde checklist voor de veenmossen van Vlaanderen opgesteld (De Beer 2017b). De laatste
checklist voor veenmossen in Vlaanderen was nog gebaseerd
op gegevens uit 1974. Deze aangepaste checklist is gebaseerd
op een revisie van herbariummateriaal en veldwerk. Van elke
soort is onderzocht in welk ecodistrict ze voorkomt en er wordt
een recente verspreidingskaart gegeven. De soorten worden
uitgebreid besproken en zijn voorzien van microscopiefoto’s.
De nieuwe checklist telt 26 soorten, waarvan één sedert lang
verdwenen in Vlaanderen.

Buizerdmos, een soort van kalkgraslanden, is zeer zeldzaam in Vlaanderen en zit in
de categorie Ernstig bedreigd. (foto Vilda/Rollin Verlinde)

Positieve effecten
De laatste vier decennia is de mossenflora in Vlaanderen
ingrijpend veranderd, zowel in positieve als in negatieve zin. In
de jaren ’70 tot ’90 van de vorige eeuw was een groot deel van
Vlaanderen een zogenaamde epifytenwoestijn (Hoffmann 1993,
Hoffmann et al. 1988). Onder invloed van zeer hoge zwaveldioxide emissies en de verzurende deposities ervan kwamen in
grote delen van Vlaanderen nog nauwelijks epifytische mossen
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op bomen voor. Tussen 1990 en 2014 daalde de potentieel verzurende emissie1 (combinatie van SO2, NOx en NH3) met niet minder
dan 67% (www.milieurapport.be/nl/feitencijfers/milieuthemas/
verzuring/verzurende-emissie/potentieel-verzurende-emissie/).
In die periode hebben talrijke epifytische mossen Vlaanderen
geherkoloniseerd. Daarnaast zijn er een aantal nieuwe epifytische mossoorten met een mediterraan-Atlantisch verspreidingspatroon, die Vlaanderen veroverden of recent opdoken. De
uitbreiding ervan is mogelijk te wijten aan klimaatopwarming.
Positieve maatregelen voor mossen
Het oprichten van integrale bosreservaten heeft een positief
effect op de mosflora in Vlaanderen. De aanwezigheid van dood
hout zorgt voor microhabitats voor zowel terrestrische soorten,
die op de bodem geen plaats vinden door de bladval, maar ook
voor specialisten die enkel op dood hout groeien (Van Landuyt &
De Beer 2016). Ook wortelkluiten van omgevallen bomen zorgen
voor extra habitat voor terrestrische soorten. Binnen deze bosreservaten is dan ook een toename van dood-hout specialisten
vast te stellen.
Negatieve effecten
Meest opvallend is de achteruitgang van stikstofmijdende
soorten, vooral levermossen. De toegenomen atmosferische
stikstofdepositie heeft een onmiddellijk effect op soorten die
hun nutriënten primair uit de atmosfeer halen. Bovendien

Geveerd diknerfmos is een soort van kalkbronnen en kalkrijke kwel, een biotoop
dat zeldzaam is in Vlaanderen. De soort zit in de categorie Kwetsbaar.
(foto Vilda/Jeroen Mentens)

zorgt de atmosferische stikstofdepositie voor een toename
van nutriëntenbeschikbaarheid voor vaatplanten, waardoor
deze de mossen verdringen. Open microhabitats in natte
heiden en venen die belangrijk zijn voor mossen groeien dicht
met grassen en een beperkt aantal resistente mossen zoals
Heideklauwtjesmos en het uitheemse Grijs kronkelsteeltje. In
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aan de voet van wilg, es en populier. Deze soort zit in de categorie Kwetsbaar.
(foto Vilda/Rollin Verlinde)

bossen zorgt het voor een toenam van bramen, die het licht
wegnemen voor de mossen. De achteruitgang van mossen in
heiden en bossen situeert zich vooral bij de terrestrische soorten. In de zogenaamde rabattenbossen is dat omdat greppels
minder onderhouden worden en daardoor overgroeid raken
of bedekt met bladstrooisel. Het zijn net die greppelwandjes
die zo belangrijk zijn voor vele mossen omdat ze vrij zijn van
bladstrooisel.
Negatieve maatregelen voor mossen
Vaak worden binnen het natuurbeheer eenzijdige keuzes
gemaakt in functie van meer aaibare soorten dan mossen. Zo
worden voor mossen belangrijke broekbossen gekapt voor
omvorming tot rietvelden voor rietvogels. In graslanden wordt
de moslaag opgerakeld voor orchideeën. Het bekalken van natte
heiden en vennen tegen verzuring heeft voor mossen een desastreus effect. Deze maatregel wordt uitgevoerd om de dominantie
van veenmossen tegen te gaan, maar dit blijkt slechts op korte
termijn efficiënt te zijn (van Diggelen et al. 2015). Bovendien
worden zeldzame en bedreigde mossen hierdoor vervangen
door banale soorten van ruderale milieus.
Roosmarijn Steeman (roosmarijn.steeman@natuurpunt.be)
Natuurpunt Studie
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Wilde zwijnen maken leefgebied
voor Aardbeivlinder
Wide zwijnen halen de jongste tijd regelmatig het nieuws. Er
wordt vaak gewezen op hun nefaste invloed op akkers, graslanden en kwetsbare beschermde vegetaties in natuurgebieden.
Recent Nederlands studiewerk levert een ander beeld van de
wroetende evers. De onderzoekers stelden vast dat Everzwijnen
efficiënt kunnen zijn om dichte grasmatten in vergraste heidegebieden aan te pakken. Het gewoel zorgt voor microhabitats die
in sommige gebieden bijzonder in de smaak vallen bij bedreigde
soorten.
Centraal in hun studie in het Nationaal Park de Hoge Veluwe
stond de Aardbeivlinder. Hun veldwerk in de heide bevestigde
dat dit zwart-witte dikkopje warme, open en schaars begroeide
plekjes gebruikt waar Tormentil als waardplant groeit. In
graslanden gelden gelijkaardige effecten, maar hier zagen
ze vaker de verwante Kruipganzerik als waardplant gebruikt
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worden. Dichte grasmatten zonder veel naakte bodem maken
dat een gebied weinig tot geen geschikte leefgebied heeft voor
de rupsen van de kieskeurige Aardbeivlinder.
Het is de eerste studie die het verband legt tussen wroetwerk
van Wilde zwijnen en geschikte microhabitats voor rupsen
van een regionaal bedreigde vlindersoort. Op basis van bijkomende observaties in het veld verwachten de auteurs ook
gunstige effecten van Wilde zwijnen op het microleefgebied
van andere bedreigde dagvlindersoorten zoals Bruin dikkopje,
Kalkgraslanddikkopje en de Veldparelmoervlinder. De onderzoekers willen nu verder bekijken wat de ideale frequentie zou
zijn van dit wroetbeheer voor de creatie van geschikte micromilieus voor de Aardbeivlinder en andere doelsoorten onder de
dagvlinders.
Anders dan de vele berichten over zwijnen menen de
Nederlandse onderzoekers dat deze pientere, sociale dieren
een toegevoegde waarde hebben als ecosysteem-ingenieurs
voor bedreigde pionierssoorten. Eerder hadden Duitse vlinderonderzoekers al gewezen op de betekenis van een ander
zoogdier als ecosysteem-ingenieur voor minder zeldzame vlindersoorten die toch op vele plaatsen achteruitboeren: in matig
voedselrijke graslanden bleek de Kleine vuurvlinder immers
preferentieel zuringplanten nabij molshopen te gebruiken om
eitjes af te zetten (Streitberger et al. 2014). In grasland bieden

deze zandhoopjes een bijzonder en dus warmer microklimaat
voor eitjes en jonge rupsen. Maar ook voor volwassen vlinders
kunnen warme, zandige plekjes in de vegetatie zoals molshopen frequent gebruikte substraten zijn voor het regelen
van de lichaamstemperatuur bij volwassen vlinders zoals de
Dagpauwoog (Dennis 2004).
Deze studies over habitatkwaliteit bij vlinders tonen hoe erg
uiteenlopende soorten toch indirecte relaties met elkaar kunnen
hebben die niets te maken hebben met de dynamiek van eten en
gegeten worden.
Hans Van Dyck (hans.vandyck@uclouvain.be)
Earth & Life Institute (UCL)
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Verspreide kleine bloemperken verhogen de
bijendiversiteit in een stedelijk landschap
Dat het niet goed gaat met de wilde bijen is al een tijdje duidelijk (Ollerton et al. 2014). Omwille van hun belangrijke rol als
bestuivers van wilde bloemen, maar ook van landbouwgewassen (Klein et al. 2007), kan deze achteruitgang een sterk
negatief effect hebben op het functioneren van ecosystemen
(Vanbergen et al. 2013). De achteruitgang van bijen wordt
toegeschreven aan verschillende factoren zoals pesticidengebruik, parasieten, ziekten en habitat- en nectarverlies. Vooral
de steeds intensievere landbouw en uitbreidende verstedelijking zorgen voor een afname aan nectarbronnen en nestgelegenheden voor wilde bijen (Goulson et al. 2015). Het behoud
van wilde bijen en andere bestuivers spitst zich de laatste
jaren dan ook vaak toe op een verhoging van nectarbronnen,
vooral in stedelijke omgevingen (Winfree et al. 2011). In stedelijke parken worden vaak grote bloemperken gebruikt om
bestuivers en andere nectarbehoevende insecten een handje
te helpen. Enkele Amerikaanse onderzoekers stelden zich de
vraag of een dergelijke grote bloemenweide effectief bijdraagt
aan de diversiteit aan bijen in de stad (Simao et al. in press).
Een tweede vraag die ze zich stelden was of het niet beter
zou zijn om vele kleinere bloemperkjes aan te leggen in plaats
van één grote bloemenweide. Om dit te testen plaatsten ze
verschillende aantallen potten met Zilverschildzaad Lobularia
maritima verspreid over Ann Arbor, een stad in de Amerikaanse
staat Michigan. Vervolgens volgden ze gedurende twee jaar
het aantal groefbijen Halictidae op dat een bezoek bracht aan
deze nectarplanten. Uit hun experiment bleek dat niet alleen
het aantal soorten groefbijen maar ook het aantal waargenomen individuen groter was naarmate er meer potten met
Zilverschildzaad geplaatst werden. Het bijplaatsen van een
klein aantal planten in een daarvoor nectararme omgeving
had hierbij de grootste impact. Naarmate er meer en grotere
hoeveelheden nectarplanten bijgeplaatst werden, was er
echter geen duidelijk effect op soortendiversiteit en aantallen

Roodpotige groefbij Halictus rubicundus (© Henk Wallays)

groefbijen meer waar te nemen. Het effect van het bijplaatsen
van nectarplanten was ook in het tweede jaar nog duidelijk
merkbaar met een verdere toename van het aantal soorten
groefbijen, maar had geen toename van het aantal individuen
meer tot gevolg.
Kleine bloemperken dragen in een stedelijke omgeving dus
vrij snel bij tot een grotere bijendiversiteit! In dit geval ging
het enkel om groefbijen, maar verwacht wordt dat ook andere
bijen en nectarbehoevende insecten hiervan profiteren. Het
aanleggen van kleine bloemperken in tuinen kan dus wel
degelijk bijdragen tot een grotere bijendiversiteit, uiteraard
op voorwaarde dat er geschikte nectarplanten voor bijen
en andere insecten worden gebruikt (www.natuurpunt.be/
pagina/hoe-help-je-wilde-bijen-je-tuin). Ook bij de aanleg
van stedelijk groen suggereert deze Amerikaanse studie dat
het nuttiger kan zijn om vele kleine bloemperken aan te leggen
verspreid doorheen de stad, dan om alles te concentreren in
één grote bloemenweide.
Dirk Maes (dirk.maes@inbo.be)
Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
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Lawaai treft vissen –
wetenschappers luiden de alarmbel
Een wereld op mensenmaat is rijk aan decibels. De menselijke bedrijvigheid onder diverse vormen (verkeer, constructie,
industrie, enz.) verhoogt en verandert het achtergrondgeluid te
land, ter zee en in de lucht. Decennium na decennium zwengelt
geluidspollutie wereldwijd verder aan. Een groeiend aantal
studies documenteert deze ontwikkeling en rapporteert over de
gevolgen voor individuele soorten, gemeenschappen en relaties
tussen soorten (bv. predator-prooi).
Om door de spreekwoordelijke bomen het bos te zien, hebben
wetenschappers technieken om globale trends en effecten in te
schatten over een rits van studies heen. In het vakjargon heet dat
meta-analyse: een analyse gebaseerd op andere analyses. Door
gepaste statistische technieken te gebruiken kan dan in meer
algemene termen het belang van bepaalde invloeden geschat
worden.
Het vakblad Global Change Biology publiceert een dergelijke
meta-analyse over de invloed van geluid in het water op het
gedrag en de fysiologie van vissen (Cox et al. 2018). Fysiologie is
de tak van de biologie die de stofwisseling van soorten onderzoekt (bv. energiegebruik). Deze nieuwe studie baseerde haar
conclusies op kennis uit 42 aparte studies rond dit thema. Die
studies werden in elf verschillende landen uitgevoerd en omvatten werk in zowel zoet-, brak- als zeewater en zowel veld- als
laboratoriumwerk. Alles bij elkaar goed voor een totaal van meer
dan 2.300 datapunten.
De auteurs laten er geen twijfel over bestaan: antropogeen
lawaai heeft een beduidende negatieve invloed op zowel het
gedrag als de fysiologie van vele vissoorten, al valt er ook nog
veel te leren. De belangrijkste effecten houden verband met het
gereduceerd vermogen tot foerageren, veranderende predatierisico’s en een terugval in het voorplantingssucces. De wetenschappers schatten dat veruit de meeste vissoorten gevoelig
zijn voor de huidige veranderingen in de ‘soundscape’ van hun
milieu. Hoe extreem en hoe negatief de effecten zijn, hangt af
van het type geluidsbron dat verantwoordelijk is voor het lawaai.
Vooral rond die verschillen weten we nu nog te weinig. Er wordt
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melding gemaakt van een verhoging van de gehoorgrens bij
stevig achtergrondlawaai. Bovendien gaat dat vaak gepaard met
een verhoging van stresshormonen. Er wordt gewezen op zowel
onmiddellijke effecten, kortetermijneffecten, als ook fysiologische effecten die veel langer blijven doorwerken.
Net als lichtpollutie is geluidsvervuiling een erg indringende
vorm van milieuverandering die vele organismen beïnvloedt.
Bovendien verschilt ons gehoorbereik van dat van vissen en
andere dieren. Zo kunnen installaties en motoren geluiden
maken die voor ons zelfs niet hoorbaar zijn, terwijl andere
levensvormen er krankjorum van worden. Veel meer aandacht
voor de impact van zowel artificieel geluid als licht zijn erg nodig.
Het zijn lastige problemen waarbij we niet altijd … stil staan.
Hans Van Dyck, Earth & Life Institute
(hans.vandyck@uclouvain.be)
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Oude natuurtijdschriften
digitaal beschikbaar
De Natuurpuntwerkgroep ‘Natuur, geschiedenis en erfgoed’
heeft de oudste jaargangen van De Wielewaal en de Bulletins
van Belgische Natuur- en Vogelreservaten online beschikbaar
gesteld. Iedereen kan ze nu eenvoudig raadplegen en doorzoeken. De oude tijdschriften bevatten waardevolle informatie,
zowel over de natuur vroeger als over de werking van de voorlopers van Natuurpunt.
Zo kan worden teruggevonden dat het tijdschrift De Wielewaal
in 1941 voor het eerst melding maakt van de Chinese wolhandkrab Eriocheir sinensis, een invasieve soort die vandaag enorm in
de belangstelling staat. Toen werden twee exemplaren gezien in

In de toekomst zullen nog andere publicaties en documenten worden ingevoerd. Wie op de hoogte wil blijven, kan zich
opgeven voor de gratis nieuwsbrief van de werkgroep ‘Natuur,
geschiedenis en erfgoed’.

 www.natuurpunt.be/afdelingen/werkgroep-erfgoed > Oude
tijdschriften

400 jaar blik op de natuur in Antwerpen
Twintig jaar geleden stelden enkele vrijwilligers uit de verenigingen aan de provincie Antwerpen voor om samen iets op te zetten
rond natuurstudie. Zo kwam ANKONA, de Antwerpse Koepel
voor Natuurstudie, tot stand. Op dinsdagavond 29 mei wordt ‘20
jaar Antwerpse Koepel voor Natuurstudie’ gevierd in cultureel
centrum ’t Schaliken in Herentals. Naar aanleiding van het jubileum verschijnt een publicatie waarin onder meer teruggekeken
wordt op de lange traditie van natuurstudie in de provincie.
Meer details op de website.

 www.ankona.be
Jos Gysels (erfgoed@natuurpunt.be)
Natuurpuntwerkgroep Natuur, geschiedenis en erfgoed
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Grootschalig verbranden van bomen
voor elektriciteitsproductie
is niet klimaatvriendelijk
Het Europees Parlement gaf midden januari groen licht voor
het verder subsidiëren van het verbranden van hele boomstammen en stronken in biomassacentrales. De beslissing kwam er
ondanks grote tegenstand van natuur- en milieuorganisaties
en burgers die via een petitie hun ongenoegen lieten blijken. Ze
vinden dat de uitspraak voorbijgaat aan het wetenschappelijk
bewijs over de schadelijke gevolgen op het klimaat, de gezondheid van burgers en biodiversiteit, en vrezen dat steeds meer
bossen verbrand zullen worden in naam van de strijd tegen de
klimaatverandering.

Vlak voor de stemming reageerden meer dan 600 wetenschappers met een open brief waarin ze de klimaatneutrale
eigenschappen van grootschalige houtverbranding op de korrel
namen. Verbranden van hout is volgens hen inefficiënt en stoot
voor elke kilowattuur geproduceerde elektriciteit zelfs meer CO2
uit dan bij verbranding van fossiele brandstoffen. Het oogsten
van hout laat behoorlijk wat biomassa achter in de vorm van
wortels en takken, die op hun beurt afbreken en koolstof uitstoten. Het resultaat is een grote ‘koolstofschuld’. De redenering dat
die uitstoot wel gerecupereerd zal worden door opnieuw bomen
te planten, geldt enkel op zeer lange termijn. En die tijd hebben
we niet, aldus de onderzoekers. Ook de negatieve gevolgen voor
het wereldwijde bosbestand en de biodiversiteit zijn groot.
Omdat de vraag naar hout blijft stijgen, zal dit ook een impact
hebben op de aanbodzijde van landen zoals Canada en Amerika.
Op dit moment worden miljoenen tonnen hout gebruikt voor
de opwekking van warmte en elektriciteit. Het aandeel van
biomassa in de Europese energiemix bedraagt momenteel meer
dan 60%. Zonder beperkingen zullen onze bossen de komende
jaren alleen maar meer onder druk komen te staan. Ook al beslisten de Europarlementsleden om het gebruik van biomassa te
beperken tot de meest efficiënte elektriciteitscentrales, zonder
maatregelen om het gebruik van houtachtige biomassa in de
vorm van stammen te verbieden, zullen onze Europese bossen in
gevaar blijven.
Maar wat dan met kleinschalig gebruik van biomassa? Er zijn
toepassingen mogelijk waarbij houtstromen die geen andere
hoogwaardige functie kunnen invullen, toch ingezet kunnen
worden als energie- of warmtebron. Leidraad hierbij moet
hierbij het cascadeprincipe zijn, dat stelt dat reststromen een
zo hoogwaardig mogelijk toepassing moeten krijgen. Zo staat
het gebruik van hout waarvan een meubel gemaakt wordt veel
hoger op de duurzaamheidsladder dan het gebruik van hout
als energiebron. Biomassa kan dus enkel een bijdrage leveren
als alternatief voor fossiele brandstoffen als er reststromen uit
bijvoorbeeld bosbeheer en de papierindustrie zoals houtafval en
residu’s gebruikt worden. Denk bijvoorbeeld aan een gemeentehuis dat (deels) verwarmd wordt via een biomassaketel die
draait op houtafval afkomstig van snoei- en afvalhout uit de
gemeente. Met meer adequate duurzaamheidscriteria, slimme
regelgeving en een focus op lokaal gebruik kunnen we dus nog
stappen vooruit zetten om hout een duurzame invulling te
geven. Deze toepassingen zijn echter beperkt door het aanbod
van hout(afval). Bovendien is er ook steeds meer vraag vanuit
de biochemische sector naar dit afvalhout als duurzamer alternatief voor aardolie. Volop inzetten op duurzame verwarmingsbronnen en zonne- en windenergie voor elektriciteitsproductie
lijkt dan ook de enige juiste weg voorwaarts.
Robin Verachtert (robin.verachtert@natuurpunt.be)
Natuurpunt Beleid
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Sleidinge, een deelgemeente van Evergem bij Gent. In 1943 werd
een volledig artikel gewijd aan het massaal optreden van de
soort in Emblem bij Lier. ‘Voor de vissers zijn ze een nachtmerrie.
Visjes, wormen, deeg, aardappel worden met even veel smaak
verslonden en zo men niet rap is, de lijn onverbiddelijk doorgehakt’, schreef Remy De Cuyper, lokale natuurliefhebber en visser.
Verder rapporteerde hij dat ze ‘met honderden door liefhebbers
worden gevangen, welke er zelfs een bijverdienste van gemaakt
hebben’. Dat laatste was, gelet op de oorlogsjaren, wellicht geen
overbodige luxe. Opvallend is dat na 1946 niemand zich nog
bleek in te laten met de krabben.
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Ad Valvas
Thema-excursies Natuurbeheer
Met het organiseren van thema-excursies wil Natuurpunt de vrijwillige en professionele medewerkers
met elkaar in contact brengen Elke excursie heeft een specifiek thema dat door de lokale beheerder wordt
toegelicht.
Tijdens en na elke excursie is er ruime mogelijkheid tot interactie en discussie. Zo kan iedereen van elkaars
ervaringen leren. Deze excursies zijn dus een aanrader voor elk lid van een beheerteam of iedereen die bezig
is met natuurbeheer. Schrijf je snel in, want de plaatsen zijn beperkt.
www.natuurpunt.be/thema-excursies
ZA 7 APRIL 2018

Natuurbeheer voor wilde bijen
Wilde bijen vormen een soortenrijke groep met heel wat specifieke
soorten die gebruikmaken van een enkele waardplant, een warm
microklimaat nodig hebben of specifieke nestelvereisten kennen. Toch
wordt maar zelden stilgestaan bij wilde bijen in het beheer van een
natuurgebied.
Tijdens deze thema-excursie gaan we rond in het natuurgebied Rosdel
bij Hoegaarden. We vinden er schrale kalkrijke hellinghooilanden, struwelen, taluds en holle wegen waar al meer dan honderd soorten bijen
werden aangetroffen. We leren er het landschap lezen in functie van
wilde bijen: waar nestelen ze, waar zoeken ze voedsel? We staan stil
bij de grote kolonies zandbijen in de schrale hellingen en steilkanten,
wijzen op belangrijke landschapselementen voor wilde bijen en leren
er welk beheer gevoerd wordt voor de zeldzame Knautiabij. Zo leren
we algemene richtlijnen voor een bijvriendelijk natuurbeheer, die in elk
natuurgebied resulteren in een voldoende aanbod aan nestgelegenheid
en voedselaanbod.

Asbij in een hellingwei in het Willebringerbos (© Pieter Vanormelingen)

Afspraak: om 13u, Nerm 153, Hoegaarden

Detailbeheer van terrassen met Beemdkroon in Kumtich
(© Pieter Vanormelingen)

Kwabaal (© Vilda/Rollin Verlinde)

ZA 28 APRIL 2018

Bezoek viskwekerij Linkebeek (INBO)
Het Centrum voor Visteelt is een afdeling van het INBO, waar onderzoek
gebeurt naar de kweek van inheemse vissoorten. Er worden ook
enkele inheemse vissoorten routinematig gekweekt voor bepoting in
functie van natuurbeheer en visserij of herintroductie. Het gaat om
Beekforel, Kwabaal, Snoek, Serpeling, Kopvoorn, Zeelt, Kroeskarper en
Rivierdonderpad.
Afspraak: om 13u30 aan de INBO Viskwekerij, Dwerboschstraat 28,
Linkebeek
Inschrijven: met een mailtje naar sarah.tilkin@natuurpunt.be
Vistanks met Kwabaal (© Vilda/Yves Adams)
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Boeken & Bytes

van Dort K., van Gennip B. &
de Bruyn D.
2015 | Basisgids Mossen.
KNNV Uitgeverij. 168 blz.
ISBN: 978-90-5011-558-2
Te koop in de Natuurpunt winkel
(www.natuurpunt.be/winkel)
Prijs: 21,95 euro – Ledenprijs: 17,95 euro
Bestelcode: 0115582

Het is geen eenvoudige opdracht om als doorwinterd bryoloog
een basisgids mossen te schrijven, ‘bedoeld als introductieboek
voor de belangstellende leek’. Je mag de lezer niet betuttelen,
noch halve waarheden verkondigen en je moet wetenschappelijk
correct blijven. Bovendien moet je keuzes maken: welke soorten
ga je behandelen, welke laat je weg? En zeker dat laatste is een
probleem bij mossen, want laat nu net de meest algemene soorten zo lastig te omschrijven zijn. Geen enkel mos is zo vormenrijk
als Gewoon dikkopmos, geen enkel mos kan zo sterk op een ander
soort lijken als Purpersteeltje en Gewone haarmuts heeft als voornaamste kenmerk dat het geen opvallende kenmerken bezit ...
Het boek begint met enkele inleidende hoofdstukken: wat zijn
mossen, hoe planten ze zich voort, hoe herken je de hoofdgroepen? Er is zelfs een hoofdstukje besteed aan loeptechniek. Onder
‘levenscyclus’ wordt uitgebreid ingegaan op de geslachtelijke

voortplanting van mossen. Jammer dat de ongeslachtelijke
vermenigvuldiging in verhouding zo bondig wordt behandeld
terwijl ze bij mossen minstens zo belangrijk is.
Bij de bespreking van de hoofdgroepen zijn foto’s toegevoegd als
ondersteuning van wat in de tekst verklaard wordt. Sommige
foto’s geven ofwel te weinig detail of zijn van zulke slechte kwaliteit dat ze de leek geen stap verder zullen brengen. Hier en daar
een pijltje bij een foto had al veel kunnen helpen. Zal de leek op
de afbeeldingen de broedkorrels vinden van Geelkorrelknikmos,
de broedlichamen van Kwastjesmos, de ingedeukte bladeren van
Gedrongen kantmos, het onderblad van Klein tuitmos en ontdekken wat nu precies een hauwmos is? Ik mag het betwijfelen.
In het hoofdstuk werkgroepen en websites wordt enkel ingegaan
op de BLWG, de Nederlandse mossenwerkgroep dus. Vreemd dat
er geen hand wordt uitgestoken naar de Vlaamse mossenwerkgroepen en dus ook niet naar een potentieel Vlaams lezerspubliek.
Het beschrijvende deel begint met sleutels voor het onderscheiden van de hoofdgroepen. Enkele goede tekeningen of foto’s
waren hier wellicht eerder aangewezen dan de nogal vage
beschrijvingen van de hoofdgroepen. Bij veenmossen staan de
takken trouwens niet in kransen, wel in langs de stengel verspreid
staande bundels. Na de sleutel voor de hoofdgroepen komt men
dadelijk bij de detailbespreking van de veenmossen (sleutel C),
terwijl sleutel A en B later volgen, zeer verwarrend.

OP ZOEK NAAR
JE VOLGENDE AVONTUUR ?
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Boeken & Bytes
In de sleutels van de hoofdgroepen is afgestapt van de klassieke
dichotome sleutels om ‘ontsporen’ te vermijden. Ik ben het met
de auteurs eens dat beginners niet houden van zulke sleutels
en snel afhaken als ze niet vlug tot een resultaat komen. Maar
eigenlijk zijn de sleutels in de Basisgids ook dichotoom opgesteld,
alleen plaatsen ze de lezer telkens voor de keuze ‘Is het deze
soort? Indien niet, ga dan verder’. Dit geeft evenveel aanleiding
tot ontsporen als klassieke sleutels.

habitats en dus ook omgekeerd dat de kennis van habitats een
goed hulpmiddel kan zijn bij het determineren van mossen. Over
het algemeen zijn de foto’s van goede kwaliteit en dus ook van
groot nut voor de beginner. Hier en daar hadden ze meer detail
mogen geven, bijvoorbeeld om duidelijk het verschil in bladvorm
weer te geven bij de smaragdsteeltjes. Duidelijke detailfoto’s
ontbreken bijvoorbeeld ook bij Gewoon kribbenmos, Gewoon sterrenmos, sommige haarmutsen, Gewoon peermos enzovoort.

Het is moedig om in een boek voor beginners ook de veenmossen
te behandelen, al staat in de tekst ‘zelfs voor ervaren bryologen
blijft microscopische controle soms noodzakelijk’. Zeg maar:
‘dikwijls noodzakelijk’. Daarom ontgaat mij ook het nut van de
afbeelding met de stamblaadjes: niet alleen zijn die met enkel
een loep nauwelijks waar te nemen, de afbeelding suggereert ook
ten onrechte dat veenmossen enkel aan de grootte of vorm van
de stamblaadjes op naam zijn te brengen.

Dikwijls worden bij een ‘hoofdsoort’ ook erop lijkende soorten
beschreven. De verwijzing naar deze soorten en de bijhorende foto’s
met sterretjes had opvallender gemogen, ook de icoontjes die verwijzen naar de biotopen hadden wat krachtiger mogen overkomen.

De soortbeschrijvingen bestaan hoofdzakelijk uit foto’s, vertrekkende van het biotoop tot detailfoto’s. Bij Kussentjesveenmos is
dat bijvoorbeeld goed gelukt: een algemeen beeld van natte heide,
een detailbeeld van veenmosrijke natte heide, een foto van een
moskussen en tenslotte een detailfoto. Het kan niet te veel benadrukt worden dat mossen prima indicatoren zijn van bepaalde

Grosscurt A.
2017 | Plantengallen.
KNNV Uitgeverij. 424 blz.
ISBN: 978-90-5011-603-9
Te koop in de Natuurpunt winkel
(www.natuurpunt.be/winkel)
Prijs: 49,95 euro – Ledenprijs: 44,95 euro
Bestelcode: 0116039

Bij de KNNV Uitgeverij verscheen dit jaar deze nieuwe fotogids
over plantengallen. Een gal is een abnormale groei van een plant
die daartoe wordt aangezet door een galveroorzaker. Dergelijke
galvormers komen voor in een breed scala aan families en groepen: galwespen, galmuggen, galmijten, bladluizen, bladvlooien,
bladwespen, boorvliegen, kevers, vlinders, schimmels, aaltjes,
bacteriën … Gallen vormen eigenlijk een vrij toegankelijke groep.
Imago’s en larven mogen dan vaak moeilijk op naam te brengen
zijn, de gallen zijn in veel gevallen gemakkelijk te herkennen. Een
basiskennis van planten is wel nuttig aangezien de determinatie
van een gal altijd start met het op naam brengen van de waardplant. Dat met gallen de studies van planten, fungi en geleedpotigen overbrugd worden, is net wat veel gallenliefhebbers aantrekt.
Gallen zijn er in talloze vormen en kleuren, van minuscuul klein
tot moeilijk over het hoofd te zien.
Deze fotogids ‘Plantengallen’ bevat foto’s van meer dan 400
soorten en toont daarmee mooi deze grote verscheidenheid.
De afbeeldingen, bijna uitsluitend eigen werk van de auteur,
zijn degelijk van kwaliteit, al doorstaan ze niet helemaal de
vergelijking met fotogidsen van gekende natuurfotografen
zoals Heiko Bellmann (‘Geheimnisvolle Pflanzengallen. Ein
Bestimmungsbuch für Pflanzen- und Insektenfreunde’) of
Michael Chinery (‘Britain’s Plant Galls. A Photographic Guide’).
Met een 1.400-tal foto’s voor iets meer dan 400 soorten is dit een
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Samengevat: de teksten van vooral de inleidende hoofdstukken missen dikwijls consistentie, soms te veel in detail, soms te
oppervlakkig. Hetzelfde kan gezegd worden van de determinatiesleutels. Maar vermoedelijk zal het doelpubliek vooral gebruik
maken van de soortbeschrijvingen en de foto’s en die zijn over het
algemeen van goede kwaliteit.
Dirk De Beer (dirk.debeer@telenet.be)

rijk geïllustreerd naslagwerk. Van heel wat soorten is bovendien
niet alleen het meest voor de hand liggende plaatje te zien, maar
worden ook vormvariaties, doorgesneden gallen en soms de
galveroorzaker getoond.
Het merendeel van de getoonde soorten komt voor in Nederland
(en Vlaanderen) of kan hier worden verwacht. We appreciëren
dat van zowel de galveroorzakers als van de waardplanten ook de
Nederlandse namen gebruikt worden.
Opvallend is de indeling van dit fotoboek: elk hoofdstuk bespreekt
een familie of groep. In het hoofdstuk Galwespen bijvoorbeeld
lees je eerst een inleiding met algemene informatie over de familie en vervolgens krijg je informatie over en foto’s van een 30-tal
soorten galwespen. Zo’n indeling per familie of groep is opvallend
omdat in publicaties over gallen de soorten vaker zijn gegroepeerd per waardplant. De aparte opbouw biedt een interessante
insteek en de inleidingen zijn goed uitgewerkt. Het maakt het
werk wel minder geschikt voor het determineren van gallen. De
getoonde soorten vormen uiteraard ook maar een selectie van
de soorten die men kan vinden in Nederland en er worden geen
gelijkende soorten vernoemd in de soortteksten; zo wordt er bij
Gewone berkenzaadgalmug geen gewag gemaakt van de gelijkende Late berkenzaadgalmug of zijn niet alle galwespen op eik
opgenomen.
Kortom, dit boek biedt achtergrondinformatie en inspiratie voor
wie al ervaring heeft met gallen en een interessante inleiding
voor wie net begint.
Bij dezelfde uitgeverij wordt gewerkt aan nog een andere publicatie over gallen: een groots opgezet Engelstalig determinatiewerk voor alle Europese soorten, dat wordt verwacht in 2018.
Bart Uitterhaegen (bart.uitterhaegen@gmail.com)

© Shutterstock.com

Een verrekijker of telescoop koop je niet elke dag.
Het is een belangrijke aankoop die moet voldoen aan hoge verwachtingen op lange termijn.
Om je te helpen bij de keuze, maakte Natuurpunt een selectie van verrekijkers of telescopen
die garant staan voor het ultieme waarnemingsgenot. Zowel de beginnende als de gevorderde
liefhebber kan bij ons terecht voor verrekijkers, telescopen, loepjes en accessoires, verkrijgbaar
in verschillende prijsklassen en van uiteenlopende gerenommeerde merken zoals Swarovski,
Leica, Meopta, Pentax, Kite en Bynnex.
Natuurpunt biedt je als lid de mogelijkheid om optische producten aan te kopen met een
ledenkorting. Je kan hiervoor terecht in de online Natuurpunt Winkel of bij onze optiekpartners. Bij hen kan je ook terecht voor extra advies, het testen van een toestel of service
na verkoop.
www.natuurpunt.be/optiek

BESTEL ONLINE
www.natuurpunt.be/
winkel
OPTIEKPARTNERS
Natuurpunt BC
Kiewit
Putvennestraat 112
3500 Hasselt
011-24 60 20
info@natuurpuntlimburg.be

A.S Adventure
www.asadventure.com/
benl/index.cfm/fuseaction/shops.shops
Natuurpunt BC
Ekeren
Steenstraat 25
2180 Ekeren
03-541 58 25
antwerpennoord@
natuurpunt.be

Sights of Nature
Pieter de Conincklaan
108; 8200 St-Andries
BRUGGE
050-31 50 01
son@deputter.com
Optiek Porteman
Rijselstraat 12
8900 Ieper
057-20 09 71
info@optiekporteman.be

Optiek Mertens
Leuvensestraat 1
3010 Kessel-Lo
016-26 22 72
info@optiekmertens.be
JNM winkel
Kortrijksepoortstraat
9000 Gent
tel: 0479 58 64 44
winkel@jnm.be
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