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VAN ONDERZOEK NAAR EEN KENNISSYSTEEM

INDICA:instrument
vooranalysemilieumet
indicatorsoorten
Bijnatuurherstel,en-ontwikkelingwordenvaakingrepenindewaterhuishouding uitgevoerd.Doel
hiervanishetcreërenvanbepaaldemilieuomstandighedenaiederandvoorwaardenvormenvoorde
gewenstenatuur.Kennisovermilieuomstandigheden in(nieuwe)natuurterreinenisdaaromcruciaal
vooreenadequateplanning enevaluatievanmaatregelen.Omdathetdirectmetenvanmilieuomstandighedenvaakkostbaaris,ishetgebruikvanplantensoortenalsindicatorvoorhetmilieueen
goedkoopalternatie/ PlantengroeienimmersvrijweloveralendaarmeeJüngerenzealseenvlakdekkendmeetinstrumentvoordiversemilieufactoren. Kiwaheeft inhetkadervanhet bedrijfstakonderzoekvoordeNederlandsewaterleidingbedrijven hetcomputerprogramma INDICAontwikkeld
waarmeesnelmilieuomstandigheden uit vegetatiegegevenswordenajgeleid.Ditprogramma maakt
dekennisoverindicatiewaardenvanplantensoortenuitdereeksIndicatorsoortenvoorverdroging,
verzuringeneutrofiëring betertoegankelijkvooranalysevannatuurterreinen.INDICAgaatonderdeeluitmakenvanhetkennissysteemSynBioSysvanAltena.
Kiwaheeft deafgelopen tienjaarin
samenwerkingmetStaatsbosbeheer eensysteemvanindicatorsoorten ontwikkeld.Doel
vanditindicatorensysteem isominnatuurgebiedenvroegtijdig veranderingenin
waterstandregime,zuurgraad entrofiegraad
optesporen.Deindicatorsoortenzijn per
landschapstypeenpervegetatietype
beschreven.Deresultaten vanditindicatotenonderzoekwordengepubliceerdinde10deligeboekenserie'Indicatotsoortenvoot
verdroging,verzuringen eutrofiëring'.
Inmiddelszijn daarvandedelenovetbeekdalen,laagveenmoerassen,hoogvenen,vennen,kalkarmeduinvalleienendroge duinen
verschenen.Deindicatiewaarden wordenin
dezeseriegrafisch gepresenteerd intabellen
(zieindicatorentabel inafb. 1).
Conclusiesovet milieuomstandigheden
opeenplekwordengebaseerd ophetvootkomen vancombinatiesvan ind ïcatorsoorten.
Handmatig bewerkenvaninformatie over
deindicatiewaarden vanaangettoffen soortentotconclusies vergtvooreenrerreinvan
enigformaat eengroteinspanning.Daarom
ontwikkelt Kiwahet computerprogramma
INDICAwaarmee milieuomstandigheden
geautomatiseerd wordengeëvalueerdop
basisvanaangetroffen plantensoorten.De
invoetisflexibel:soortenlijsten, lossevegetatie-opnamen, vegetatietypologieën.
Afbeelding 1 geeft weethoeeenvegetatieopnamewordtgeanalyseetd.INDICAkan
momenteel demilieufactoren watetstand46 | HzO

regime,inundatieduut,zuurgraad, bufferingsgraad (alkaliteit)entrofiegraad analy-

Toepassing
Innatuurgebieden kunnen milieuomstandigheden tuimtelijk inbeeldworden
gebracht.Inhethiergepresenteerdevoorbeeld(afb.2) wordtinhetTwentse natuurgebied'DeLemselermaten'dezuurgraad
bepaald.Deinvoerbestaatuiteenstrookvan
40vakkenvan 1 bij2meterdiejaarlijks wordenopgenomen.Desrrookligtopeenflauwehellingvaneenbeekdal:vak1 ligthet
hoogst,vak40hetlaagst.Nadatdittetreindeelin1991 isgeplagd,isereenorchideeënrijkBlauwgrasland ontstaan.Voorelkevak
heeft INDICAvastgesteldwelkeklassenvoot
zuurgraad wordengeïndiceerd doordevege-

tatie.Inhetlagedeelduiden de aangetroffen
indicatorsoorten opzwakzureomstandigheden,inhetmiddendeelmeestalopneutraleeninhethoogstedeelopneuttaletot
zwakzureomstandigheden. Demeestbasischeomstandigheden lijkendusinhetmiddendeelvandestrookoptetreden.Ditisde
zonewaarhetmeestebasentijkegrondwatet
toestroomtendeminstestagnatievan
regenwater optteedt.De zwakzuteomstandigheden inhetlagedeelvandestrook hangensamen merstagnatievan regenwater
gedurendedewintet.Indevakkenwaar
meerdereklassenvoorzuurgraad worden
geïndiceerd (blauwe,rodeengrijze vakken)
kansprakezijn vaneenbodemdievoor
zuurgraad gelaagdisopgebouwd:ondiepis
debodemzuurder doorstagnatie vanzuur
regenwatet,diepetisdebodembasischet
dooiinvloed van grondwater.
Metingen aandezuurgraad opverschillendediepren bevestigendit.Zowerdin1999
invak31 ondiepindebodem(0-20cm)een
pHvan6,1gemetenendieper (40-50cm)een
pHvan63. Omdat nietalle plantensootten
evendiepworrelen,ervarenzeeenverschillendezuurgraad.Deoutput vanINDICAis
dusgoedverklaarbaar.Omdatdestrook
meerderejaren isopgenomen,wordenook
milieuveranderingen zichrbaar.Indezone
vandevakken27-31 enbovenaandehelling
(vakken4-5)lijkt lichteverzuringoptetreden.Opdezeplekken isGewonezeggeverschenen,eensoortvanrelatiefzure omstandigheden.Ditvoorbeeldlaatziendatde
milieutoestand tuimtelijk enindetijdgoed
kanwotdengevolgd.

Verdere ontwikkeling
INDICAzalinsamenhangmetSynBioSyswordenuitgebreid metdevolgende
functionaliteit:
• Vergelijkingvandegeïndiceerde milieuomstandigheden metdemilieu-eisen
vangewenstevegetatietypen.Doorzo'n

Kennissysteem SynBioSys
INDICAwordteenonderdeelvanhetkennissysteemSynBioSys(SyntaxonomischBiologisch
Systeem).SynBioSysisontwikkelddoorAlterraenfungeert opdeeersteplaatsalseenkennisbronophetgebiedvanflora,vegetatieenlandschapinNederland.Dezeinformatie kanop
allerleiniveaus(vegetatietype,landschap,locatie,landelijk) wordenopgevraagdenbewerkt.
Hetkennissysteembiedtookdemogelijkheid omallerleiecologischekennisdiegekoppeldis
aanlandschapstypen,vegetatietypenenplantensoorten teraadplegen.Ditkennissysteem
wordtdootKiwauitgebreidmettoolsvoornatuurbeheeren-beleid,metnamewaarhetgaat
omdeinvullingvanabiotischeconditiesvanfloraenvegetatie.Eénvande evaluatiefuncties
dieKiwatoevoegtaanSynBioSysishetvaststellenvanmilieuomstandigheden metbehulpvan
indicatotsoorten(INDICA). EeneerstevetsievanINDICAwordtditjaartoepasbaarbinnenSynBioSysvoorDLG(DienstLandelijkGebied).
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StroomschemavoordeanalysevanmilieuomstandighedenmetbehulpvanINDICAenSynBioSys.In
ditvoorbeeldwordteenvegetatieopnamevaneenKnopbies-begroeiing(datavanR.Loeb)opTerschellinggeanalyseerdopdemilieufactorwaterreaime.Eenvegetatieopnameiseenlijstvanplantensoorten
opeenbepaaldeplekmethunbedekkingspercentage.SynBioSysbepaaltopbasisvandegeogra/ische
positiehetlandschapstypeenopbasisvandevegetatie-opnamehetvegetattetype.INDICAkiestvervolgensdejuistetabelmetindicatorsoortendiemoetwordentoegepast.Indezetabelstaandeindicatiesvan
deplantensoorten.Voorelkeaangetroffenindicatorsoortwordtpermilieufactorbepaaldwelkemilieuklassenwordengeïndiceerd.Dezeinformatiewordtintabellenengrafiekengepresenteerd(ziebij'indicatiespectrum').Devolgendestapisomuitdeindicatiesvanalkaangetroffenindicatorsoortenafteleidenwelkemilieuklassenvoorkomen.Inditvoorbeeldwordtgeconcludeerddathetmilieu'matignat'is.
Dezeklassewordtnamelijkalsenigedoorallesoortengeïndiceerd.INDICAbepaaltdushetmilieutyp«
opbasisvandegrootstegemenedelervandeindicatiewaardenvandeaangetroffenplantensoorten.

Ajb.z:

Resultatenvanruimtelijkeanalysevandezuurgraadinnatuurgebied'DeLemselermaten'.Ineenstrook
vanveertigvakken(1 bijzmeter)ineenbeekdalzijnvoordeverschillendejarendeindicatiesvoorzuurgraadbepaald.Indestrookbestaatdevegetatieuiteenblauwgraslanddatisontstaanopeenplagplek
uit1991.Inhetdaltreedtkwelopvanbasennjkgrondwater.Inhetlaagstedeeltreedtlichtestagnatie
vanregenwaterop.
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vergelijking komteen terreinbeheerder
erachterhoeverdemilieutoestand is
verwijderd vandenatuur die hij
nastreeft. Ookweethij danwelke
milieufactor niet inordeis (bijvoorbeeld
tenatofte zuur).
• Voorspellenvandesoortensamenstellingbijnieuwe milieuomstandigheden.
Opbasisvanvegetatiegegevens inde
bestaandesituatiebepaaltINDICAde
actuelemilieutoestand.Vervolgens kan
degebruiker de milieuomstandigheden
indenieuwesituatie instellen.INDICA
geeft danaanhoedesoortensamenstellingverandert.Zo'n analysekanook
wordenuitgevoerd voordoelsoortendie
degebruiker selecteert.Degebruiker
weetdaninwelkerichting milieufactorenmoetenwordenbijgesteld omde
milieucondities vandegewenste soorten
terealiseren.
• Gebruikersspecifieke toepassingen.Specifieke behoeften vanorganisatiesaan
informatie-analyse kunnen doorde
modulaireopbouwvanINDICAenSynBioSysworden vervuld.Eenvoorbeeld
hiervaniseengeautomatiseerde toetsing
vansubsidie-aanvtagen voorProgrammaBeheerenevaluatievan natuurpotentiesdieinopdracht vanDienst Landelijk
Gebied(DLG)wordtontwikkeld.Op
basisvanlokalevegetatiegegevens kan
DLGtoetsenofdevereiste milieuomstandigheden vaneen aangevraagd
beheerpakket aanwezigzijn.Eenandere
mogelijke toepassingis bijvoorbeeld
toetsen ofdegewenste grondwatersituatiedieprovinciesvaststellen wordt
gerealiseerd.Interessant voorhydrologenisdeijking van hydrologische
modellenopvegetatiegegevens.Erzijn
namelijk veelmeerplekken waareen
vegetatieopname isgemaaktdanplekkenmeteenpeilbuisvoorde freatische
grondwaterstand.
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Legenda
neutraal (pH 6,5-7.5)
neutraal - zwak zuur (pH 5.5-7,5)
zwak zuur (pH 5,5-6,5)
zwak zuur - matig zuur (pH 4,5-6,5)
]

neutraal - matig zuur (pH 4,5-7,5)
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Kopijsluiting
AlsueenbijdragewilleverenaanH20,dan
moetdezeminimaal tweewekenvooreventueleplaatsingopderedactiebinnenzijn.
Dekopijsluitingvooreenvolgendnummer
isdusaltijd opdedagdatH20 uitkomt.
Foto'senandergrafisch materiaalbijeen
artikels.v.p.perpostopsturen!
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