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Samenvatting
Inditrapportwordtvoor 17 doelsoortenvandeZandmaaseenecologischprofiel beschreven.Doel
hiervanwasomtekomentoteenaantalvrijsimpelerekenregelswaarmeevoordezesoortende
netwerkfunctie geëvalueerdkanworden.Vooriederesoortwordteenaantalregels geformuleerd
waarmeeaandehandvandeecotopenbeschrijving vanhetstudiegebied(inditgevaldeZandmaas)de
hoeveelheidenderuimtelijke liggingvanhethabitatkanwordenbepaald.Vervolgenskanmetbehulp
vaneenkennissysteem (LARCH)wordenbepaaldwaarzichnetwerkenendaarbinnen kernpopulaties
bevinden.Dezeinformatie wederomwordtineentweedestapgetoetstaannormenvoorduurzaamheidentenslottekaneengraadmeterwordenberekendvoordenetwerkfunctie: dezogenaamde
stapsteenfunctie.
Inhetrapportwordteenprocedurebeschrevenomeenaantalfictievelandschappen (configuraties) te
genererenendoorterekenenopnetwerkfunctie volgensdealeerdergeschetstewijze.Erwordt
uitgegaanvaneenvariërend aantalplekkenbinnenhetstudiegebieddieonderlingopregelmatige
afstand vanelkaarliggen.Bijeenvasteoppervlaktebetekentdateenrangetussenèènplekdiezeer
grootisenvele,zeerkleineplekken.Erisgewerktmetdriemogelijke oppervlakten:dehuidige
oppervlaktevaneenbepaaldecotoop,deoppervlaktebijuitvoeringvanhetstreefbeeld eneen
tussenvariant.
Alsvoorbeeld isdeproceduretoegepastvooreen4-talsoorten.Deresultatenvoorderietzangerende
middelstebontespechtlatenziendatdeoptimalenetwerkconfiguratie afhangt vandebeschikbare
totaaloppervlakte aanecotoop:iserweinigdanisconcentreren debesteoptie,iserveeldanis
verdelendebesteoptie.
Doornuineenvolgendefase deproceduredoorterekenenvooralledoelsoortenkanerzichtworden
gekregenopdemeestoptimaleconfiguratie voorallesoorten gezamenlijk.

1.INLEIDINGENDOEL
IndeeerstewerkrapportagevanhetMaaseconetproject (Foppen 1996)zijn opbasisvanspeciaal
ontwikkeldecriteriadoelsoorten geselecteerdwaarmeedeecologischenetwerkfunctie vaneengebied
kanwordengeëvalueerd.Indehierbeschreventussenrapportagevanfase2(zieRIZA-NotaProject
EconetZandmaas)zullenvoordegeselecteerdedoelsoortenrichtlijnen wordenbeschrevenwaarmee
voordezesoorteneennetwerknalysekanwordenuitgevoerd (hoofdstuk 2).Tevenszaleenprocedure
wordengepresenteerd engetestwaarmee vuistregelskunnenwordengegenereerdvooroptimale
ruimtelijke configuraties inriviersystemen afhankelijk vandehoeveelheidhabitatdieaanwezigisof
ontwikkeldzalworden(hoofdstuk 3).Denetwerkmodellen persoortzullen ineenvolgendefase
gebruiktwordenomde vuistregelsmeetegenererenvolgensdealhierbeschreven procedure.Tevens
zullenzegebruiktwordenomdenetwerkfunctie teevaluerenvandehuidigetoestandeneenaantal
inrichtingsvarianten vandeZandmaas.
Deevaluatieresultaten hebbentotdoelomdeindeMER-Zandmaasgekozenvariant(en)tetoetsenop
netwerkfunctie enominrichtingsvariantenwatditbetreft teoptimaliseren.Eengoede netwerkfunctie
zaleenbeterewaarborgbiedenvoorduurzamepopulatiesvansoortendievoorhunvoortbestaan
voornamelijk afhankelijk zijn vanriviersystemen.InhetgevalvandeZandmaaskandatbetekenen
datdesoorten inhetZandmaasgebied zelf belangrijke leefgebieden vindenofdatdesoortende
ZandmaasalseenverbindendeschakelgebruikentussendebovenstroomsedelenvandeMaasende
benedenstroomse delenvandeMaas,WaalenRijn.DevuistregelskunnenbinnenhetZandmaasprojectgebruiktwordenalseensnellemanieromdeconfiguratie vanhabitatplekkentetoetsenop
netwerkfunctie. Verderzijnzebruikbaarbijhetplannenvantoekomstigeinrichtingsvarianten inhet
rivierengebied.

2.NETWERKMODELLERING DOELSOORTEN
2.1WERKWIJZE
Voordatdenetwerkfunctie vaneenhabitatvaneensoortkanwordengeëvalueerdmoetereerstper
soorteennetwerkmodel wordenopgesteld.Eennetwerkmodeliseenverzamelingvanrichtlijnen en
normenwaarmeeuitgaandevanbijvoorbeeld eenecotopenkaartbepaaldwordtwaarduurzame
populatiesof populatienetwerken vaneensoortvoorkomen.Hetbestaatuitdevolgendeelementen:
1. hetbeschrijven vandeecotooptypendievoordesoortvanbelangzijn voorreproductie, foerageren
ofmigratie.
2.hetbepalenvandepopulatiegrootteaandehandvaneeninschattingvanhetaandeelgeschikt
habitat,dehabitatkwaliteitendedichtheidvandesoort
3.hetbeschrijven vanhetdispersie-mechanisme vandesoortenbepalenwelkehabitatplekkentoteen
lokalepopulatieeneennetwerkbehoren.
4.hettoetsenvandeinhetstudiegebiedverwachtepopulatiegroottes aannormenoverduurzaamheid
Inhetgevalvandehiergepresenteerde soortmodellenvoordoelsoortenvandeZandmaasisde
informatie overhabitatendichtheden(onderdeel 1 en2)geleverddoorsoortdeskundigen.
Debepalingvanlokalepopulatiesennetwerkpopulaties endeduurzaamheidsnormenvoordedoelsoorten(onderdeel3en4)makendeeluitvanhetmodelLARCH.LARCH (LAndscapeEcological
RulesfortheConfiguration ofHabitat)iseenkennisondersteunend systeemvandeafdeling Landschapsecologie.
Indezewerkrapportage isvooriederesoorteenecologischprofiel beschrevenwaarinnaastdestatus
vandesoortinNederlandeninhetrivierengebied ookliteratuurinformatie isbeschrevenover
habitatgebruik,dichtheid endispersie.Uiteindelijk wordeneenaantalrekenregelsgepresenteerd
waarmeedeecotopeninformatievertaaldkanwordennaareenkaartmetduurzamenetwerken.
Netwerkanalyseszijntotnogtoemetnamegedaanvoorvogelsenzoogdieren.Informatie voordeze
soortenzijn afkomstig uitliteratuurenexpertjudgementvansoortdeskundigen.Omdatinhetrivierengebied deaquatischgebondenorganismen eengroterolspelenisbeslotenbinnenhetZandmaasprojectookdenetwerkfunctie vooreenaantalvissenenmacrofaunasoortenteonderzoeken.Dit
betekendeechterweleengroteinhaalslagmetbetrekkingtotdekennisoverdispersieenhomeranges
enrichtlijnen voorduurzamepopulatiesvandezesoorten.Omdatalsnelduidelijk werddatvoordeze
doelsoorten eenanderebenaderingvandenetwerkproblematiek opz'nplaatsisisbeslotenomvoor
dezeorganismen eenapartkennisoverzichttemaken.
2.2HOMERANGEENDISPERSIEBIJVISSENENMACROFAUNA
Home-ranges endispersie bijmacrofauna
Onderhomerange wordtverstaandeafstand dieorganismen kunnenafleggen gedurende éénetmaal.
Debewegingen omdieafstand afteleggenzijn gericht opvoedselzoekenofschuilplaatsenopzoeken. Hetgaatomactievebewegingenvanhetorganismezelf. Deafstand dieeenorganismedagelijks aflegt kanafgeleid wordenuitdefunctionele morfologie vanhetorganisme. Uitdevorm ende
bouwvaneenorganismevolgthoeeenorganisme zichvoortbeweegt endaarmeede mogelijkheden
omveel ofweinigtebewegen. Voor insekten(Hynes 1969)enoverigegroepen wordendevolgende
mogelijkheden vanbewegingsgedrag onderscheiden:
• rectaljet-propulsion = lijnvormige straalaandrijving (bv.Anisoptera);
• wigglingmotion = 'heenenweer' beweging (bv. Culicoides,Chironomidae);
• paddles / streamlining = roeiend schoksgewijze voortbeweging (bv. Coleoptera, Heteroptera);
• sinoïde / lijnvormige beweging (bv.Naididae);
• kruipende beweging (bv. Mollusca).

Naast actievevoortbeweging isookpassievebeweging mogelijk, nl. meegevoerd wordendoorde
windof stroming. Dezeeffecten oporganismenmoetbetrokken wordenindeafteleggen afstanden
omdathetverschil tussenactief enpassief bewegingsgedrag nietaltijd duidelijk onderscheidenkan
worden (Southwood, 1962).Ookhetvoorkomenvanorganismen ineenhabitatmetstromendof
stilstaand water kanvoordedagelijks afteleggenafstanden groteverschillen opleveren. Instromendewaterenwordtdeafstand voor eengrootdeelbepaald doordrift instroomafwaartse richtingen
demogelijkheden vanorganismenommetactief gerichtebewegingen, afhankelijk vandestroomsnelheid, inkortetijd terug kerennaarhetsubstraat (Waters 1972,McLay 1970, Elliott 1971).Bij
veelmacrofauna organismen, inhetbijzonder deinsekten, zijn stroomopwaartse verplaatsingen
gericht opverbreiding vandesoortenwordendanookgerekend totdispersie.
Uitgaandevanliteratuur enexpertjugdement iseenschattinggegevenvandedagelijks (maximum)
afteleggenafstanden. Hierbij isdepositionering indewaterkolom (oever, bodem,vegetatie,
stroming)vaninvloedopdeverbreiding.
Veelliteratuurstudies makenmeldingvandirectebewegingen vanorganismenmaar kwantificeren
deafgelegde afstanden nietofnauwelijks (Sheldon, 1984).Uitgaandevanbewegingsgedrag kande
macrofauna worden ingedeeld (Merritt &Cummins, 1984)indevolgendegroepenvanactieve
beweging:
Groep

Positionering

schaatsers
zwevers
duikers
zwemmers
klevers
spartelaars
klimmers
gravers

wateroppervlak
waterkolom
waterkolom
waterkolom
stevige substraten
oppervlak vegetatie
verticale structuren
waterbodem

Dagelijkse maximale afstand
(expertjudgement Ü3N-DLO)
500m
100m
250 m
250m
50m
100m
50m

5m

Inhet kadervanditkennisoverzicht wordtonderdispersieverstaan zowelongerichte alsgerichte
verbreiding vanorganismen inhunadultestadiumtussenjaren. Indemeestegevallenbeschikken
alleendeadultebeestenhetvermogenomzichover groteafstanden teverplaatsen. Veelorganismen
leggen relatief groteafstanden afomtepaaienofeierenaftezetten. Sommige insektenkennen
stroomopwaartse verplaatsingen diegericht zijnombovenstrooms eierenaftezetten.
Voordispersievanmacrofauna wordtvoordeinsektenuitgegaanvanafstanden afgelegd tijdens het
adulte levenstadium.
Eenvoudige vuistregels diegehanteerd wordenomeenschattingtemakenvoordeafteleggen
afstand vanadulteinsekten zijn:
• habitatstabiliteit isomgekeerd evenredig aandepotentievaninsektenomandereplekkente
koloniseren (Johnson 1969,Southwood 1962);
• levensduurvan insekten;
• vliegvermogen -bepaalddoordegroottevanhetinsekt;
Naastdeze 'biotieke' vuistregelsdievanuithetorganismezelf kunnenwordenafgeleid wordtde
dispersieafstand sterkbepaald doorabiotischeomstandigheden (o.a. windsnelheid en-richting,
temperatuur, lichtintensiteit, atmosferische druk-Johnson 1969).
Aandehand vandebiotieke 'vuistregels' wordtvoor insektenpertaxondedispersieafstand geschat.
Veelalgeeft literatuur inzicht indeactueel afgelegde afstanden waarbij biotiek enabiotieksamengaan. Migratieafstanden voormacrofauna dieniet instaatzijnzichteverplaatsenviadeluchtwordt
eenschatting gemaaktopbasisvanliteratuurgegevens enbewegingsgedrag.

Homerange endispersie bij vissen
Demigratievanvissenhangt nauw samenmetdebiologische aspectenvanvoortplanting, voeding
engroei enzelfbescherming (Milner 1984).Migratievindtplaatstussenpaai-en opgroeigebieden,
voedselgebieden, enfourageer- enoverwinteringsgebieden (Buskens&Nijhof 1990,Verdonschot
1996).Per leeftijdsklasse (larve,juveniel, adult)kanmigratieverschillen, enaspecten zoalsopgroeien, foerageren enoverwinterenhebben invloed opdehomerangesendispersieafstanden vanvissen.
Bijanadromevissoorten hangenvetreserves vaneenindividu samenmetdepotentieel afteleggen
afstand (Nikolsky 1963).Per soortzijn weinig gegevensbeschikbaar overhomerangesvanlokaleen
regionale migranten, welisbekenddateenaantalsoortentrouw zijn aanhethabitat (Gerking 1950
1953 1959,Stottetal. 1963).Deafstanden diepersoortperdagofperperiodeworden afgelegd
wordennauwelijks metliteratuur onderbouwd. Welismogelijk omaandehandvanmorfologie van
vissen 'af telezen' inwelkematevissen instaatzijn omseizoensafhankelijk temigreren(Hynes,
1969).Zozijn vissenwelkelevenindewaterkolomgestroomlijnd enbezitteneenhogezwemcapaciteit. Dit integenstelling tot 'bodemvissen', diemorfologisch aangepast zijn omstevig inde
stroming opéénplaatsteblijven.
Opbasisvanmorfologie enbewegingsgedrag vanvissenwordtdemaximaleafstand voorhomerangeendispersie geschat (expertjugdement IBN-DLO)eningedeeld naar eenklassificatievan
vismigratie (Raat, 1994):
Klassen

Homerange Migratie

Ml -anadromevissen

< 50km

< 1000km

M2-katadromevissen

< 250km

< 5000km

M3-lokalesoorten
M4-regionalesoorten

< 5km
< 25km

< 50km
< 500km

Omschrijving
paai-enopgroeigebieden inbekenenrivieren,voedsel-en foerageergebieden inzee.
voedsel-enfoerageergebieden inbekenenrivieren, paaienvindt
plaatsopzee
migratieoverkorteafstand
migratieoverlangereafstand

populatiedichtheden bijvissen en macrofauna
Denatuurlijke dichtheid inelksubecotoop /habitatvanpopulatieswordtbepaalddoor meerdere
faktoren. Denatuurlijke dichtheid vaneenpopulatieontstaat ingeschikthabitatonder natuurlijke
omstandigheden. Deuiteindelijke dichtheid vaneenpopulatie inbepaaldeperioden vaneenjaar
wordt, naastgeboorte ensterfte, bepaald doormigratievandeelpopulatiestussen leefgebieden.
Zotrekken adultebarbelen afhankelijk vandestijging vandewatertemperatuur naardepaaigebieden. Deverdeling vandenatuurlijke populatie inruimte entijd iszowelvoorvissenalsvoor
macrofauna moeilijk vasttestellenomdatdebeschikbare literatuur daarvaneenonvoldoendebeeld
geeft.
InDuel (1996)wordendichthedenvanpopulaties inmindergeschiktehabitatsbepaald worden
aandehand vanfactorindexen. Dezefaktorindexen gevendematevangeschiktheid aanvaneen
ecotooptype;dezezijn nietaltijd metliteratuurreferenties onderbouwd.
Devertaalslag vanheteffect vandegeschiktheid vaneenhabitat(b.v. stroomsnelheid) opde
populatiedichtheid naarrekenregels isnauwelijks temaken. Zoishetpaaihabitatvandebarbeel afhankelijk vandestroomsnelheid indeecotopen 'ondiepezomerbed' en 'nevengeul'. Eenschatting
vanhethabitatoppervlak datvoldoetaandestroomsnelheid diedebarbeelnodigheeft omtegaan
paaien(40-70cm/sec)isvoor deMaas,eendoorregenwater gevoederivier, erg afhankelijk vande
afvoer enneerslagperperiode.Voordebepalingvandegeschiktheid vaneenhabitat spelen
meerdere abiotische faktoren eenrol. Indebeschikbare literatuur wordenvoor de betreffende
soortendeabiotischefaktoren onvoldoende gekwantificeerd.
Deminimumpopulatiegrootte vertelthoekleineenpopulatiekanzijn omtekunnen overleven.
Voorvissenenmacrofauna hangtditnauw samenmetdedraagkracht endestabiliteit vaneen
ecosysteem. Basisvanoverleving vaneenpopulatie isallereersthetbehoudvaneenzekerehoeveelheid genetischevariatie. Vanuitdatgenetischoogpuntgeeft Franklin (1980)voorvisseneenminimumpopulatiegroottevan500individuenwaarbij minstens50geslachtrijpe exemplaren inde
populatie aanwezigmoetenzijn. Indekennismodellering isditminimumgetal gehanteerd. Voor
macrofauna iserwaarschijnlijk geensprakevanechteminimumpopulaties geziendegevoeligheid
voor milieufluctuaties.
Denetwerkbenadering bijvissen en macrofauna
Bijvissenzal ineenaantal gevallendenetwerkbenadering vanvogelsenzoogdieren gevolgd
kunnenworden. Er isdansprakeover afzonderlijke deelpopulatiesvaneensoort ineenbepaald
gebied, d.w.z. datertussendezepopulatiessprake isvaneenonafhankelijke populatiedynamiek. In
gezonde netwerken wisselenzonuendanindividuenuitenhetuitsterven in(kleine)gebiedenwordt
gecompenseerd door rekolonisaties. Erzalsprakezijnvanpopulatiesdiedoorhungrootte slechts
eenzeer geringe kanshebbenopuitsterven (=kernpopulaties)endezekunnenwordenweergegeven
door eenaantal individuen ofeventueel eenbiomassa.
Voor anderevissoorten kanderivierbeschouwd wordenalseenmigratieroute tussenverschillendedeelleefgebieden, bijvoorbeeld paaiplaatsen enopgroeigebieden, voedselgebieden enoverwinteringsgebieden. Daarbij bestaateennetwerkuiteenstelsel vangeschiktehabitatplekkenbinnende
rivier waartijdens demigratiegebruikvanwordtgemaakt(beschutting, stroomsnelheid, voedsel,
etc). Deonderlinge afstand enbarrièresbepalendeeffectiviteit vandemigratieroute endaarmeede
populatiegrootte. Bijdezestudiewordt ervanuitgegaandatbarrières indevormvanstuwen zijn
opgehevenendatalleenafstanden tussengeschiktetrekhabitats eenbelemmering kunnenvormen
voor eenpopulatie.
Voormacrofauna iszomogelijk nogmoeilijker aantegevenwateengeschikt netwerk inhoudt.
Evertebraten zijn zeer gevoeligvoorallerleimilieustochastiek, d.w.z. populatieszullenuitsterven
doordattoevallige omstandigheden (weer, overstromingen, brandetc.) eengeheel leefgebied zullen
vernietigen. Rekolonisatie isdaaromvanhetgrootstebelangenhethebbenvannetwerkenmetde
daarbijbehorende risicospreiding isdemeestefficiënte strategie. Daarbij ishetvanbelangaante
gevenwanneer habitatplekken nogtoteennetwerkbehoren enwanneer niet. Duurzamenetwerken

zullennietuit eenbepaald aantal individuenbestaan, maaruiteenminimaalaantalplekkenvaneen
bepaalde omvang. Bestaateenduurzaam netwerk voor eenvogeluitbijvoorbeeld 120individuen,
eenduurzaam netwerkvaneenlibelzalbestaanuiteenstelselvan 15 habitatplekkenmeteen
minimalegroottevan 1 ha.

2.3NETWERKMODELLEN
2.3.1Inleiding
Omdenetwerkfunctie vaneengebiedvooreenbepaaldesoortteevalueren ishet noodzakelijk
bepaaldeecologischekennisvaneensoortteformaliseren ineenaantalrekenregels.Dezerekenregels
leidentotkwantitatieveuitsprakenoverpopulatiesdievervolgensweergetoetstkunnenwordenaan
eenaantalnormenvoorduurzamenetwerken(AppendixIII).Desetmetrekenregelskanomschreven
wordenalseennetwerkmodel,eenmodeldatdusnietmechanistisch isopgebouwdvolmetmathematischebeschrijvingen, maardatbestaatuitgeformaliseerde expertjudgementregels.
Persoortwordendevolgendeonderdelenbeschreven:
•Algemeen:meteenbeschrijving vanhetvoorkomenvandesoortinNederland eninhetZandmaasgebied.
•Ecologischprofiel: beschrijving vanhabitatvoorkeur,dichtheden,dispersie-gedragenvermogenaan
dehandvanliteratuur.
•Rekenregels:regelswaarmeeaantal,dichtheid,aantalgeschikteplekkenkanwordenbepaaldaande
handvandeecotopenklassificatie. Verderfusieafstanden voorlokalepopulatiesennetwerkpopulaties.
Defusieafstand voordelokalepopulatie(Fl)geeft aantotopwelkeafstand plekkennogtoeenlokale
(=deel)populatiehoren.Denetwerkafstand (Fn)geeft aantotopwelkeafstand lokalepopulatiesnog
toteennetwerkkunnenwordengerekend.Eenverklaringvoorallegebruiktafkortingen staatin
AppendixIII.

2.3.2 Moerassprinkhaan Stethophyma grossum
Auteur: Bram Mabelis,Ruud Foppen
Algemeen
Demoerassprinkhaan wordt niet alsdoelsoort genoemd inhetrivieren- en nationaal natuurbeleid. De
soort is inNederland vrij zeldzaam enrivieruiterwaarden vormen inpotentie een zeer goed habitat
(Kleukers et al. 1996).Een studie langsdeIJssel, Waal enRijn leverde een aantal vindplaatsen op in
vochtige uiterwaardplekken met een extensief beheer (Van Wingerden etal.1996).Langs de Maas
zijn recentelijk slechtsenkelevindplaatsen bekend geworden (uitKleukerset al. 1996).
Ecologisch profiel
De moerassprinkhaan iseen soortvan allerlei vochtige habitattypen, zoalsvochtige heidevelden,
beekbegeleidende hooilanden enandere halfnatuurlijke vochtige graslanden (Kleukers etal. 1996).In
principe vormen ook uiterwaardgebieden een geschikt habitat voorde soort.De indruk bestaat dat
vooral plekkenmetkwel gunstigeomstandigheden bieden.Moerassprinkhanen zijn gevoeligvoor de
invloeden van uiterwaardverontreiniging met bijvoorbeeld PAK's.Dit kanvoor een deel het ontbrekenvan de soort langsde groterivieren verklaren.Deandereverklaring isdat inveel in potentie
geschikte gebieden hetagrarisch beheerte intensief is(Van Wingerden et al. 1996).
Dedichtheden van deze soort kunnen oplopen tot minimaal 100exemplaren per ha (Kleukers et al.in
prep.).Tevens wordt door deze auteurs vermeld dat een 'duurzame'populatie zichkan handhaven in
gebieden van meer dan 1 ha.Doordat desoort inoverstromingsgebieden eenvrij dynamisch milieu
bewoond wordt aangenomen datereen vrij grotekansop lokaal uitsterven is(Van Wingerden et
al.1996).Rekolonisaties behoren alleen maartot demogelijkheid indienpopulaties opgeringe afstand
van elkaar liggen.Afgelegde afstanden binnen een seizoen beperken zichtot maximaal 100meter
(Van Wingerden 1990)endispersie zal beperkt blijven tot enige 100-enmeters.
Rekenregels
Hethabitat van demoerassprinkhaan isteklassificeren onderhetvochtige uiterwaardengrasland
(Gla, naar Grontmij (1995)enRademakers &Wolfert (1995)).Ditecotooptype isniet inzijn geheel
geschikt, de soort zal hier vooral voorkomen invochtige kommen met een vrij open vegetatie (Van
Wingerden etal. 1996).De gesteldenorm dient ook rekening tehouden met hetfeit dat door de hoge
kans op uitsterven door milieuomstandigheden een aantal plekken opkorte afstand van elkaar moeten
voorkomen. Integenstellingtotandere soorten zaldaarom deduurzaamheid vaneen populatie niet
via de dichtheid en degestelde duurzaamheidsnorm voor aantallen worden samengesteld, maar via
het aantal geschikte plekken per ecotoop.

Geschikte plekken
GPmin=OPP(Gla)/10
GPmax=OPP(Gla)/5
Fusieafstanden
F1=0 Fn=500 meter

2.3.3Rivierrombout Gomphus flavipes
Auteurs:Tjeerd-Harm van den Hoek
Piet Verdonschot
Algemeen
Gomphus flavipes isalsdoelsoort voor deZandmaas opgenomen omdat onder natuurlijke omstandigheden de soort karakteristiek isvoor grotere rivieren (Geijskens &Van Tol 1983).De rivierrombout
isverdwenen als gevolgvan hetverdwijnen van hetgeschikte ecotoop.De laatste waarneming in
Nederland dateertvan 1902,in de 19eeeuwzijn erwaarnemingen uit derivieren bekend.De nauwverwante Beekrombout {Gomphusvulgatissimus), die ookverdwenen was isinmiddels langsde Maas
weerwaargenomen enhetzelfde wordtverwacht voor deRivierrombout (Kurstjens 1995).Binnen
Europazijn inNoord-ItaliëenOost-Duitsland noggroterepopulatiesaanwezig (Askew 1988).
Ecologisch profiel
Gomphus flavipes leeft in (bochten van)midden- en benedenlopen van degrotere rivieren (Heidemann & Seidenbusch 1993).Hethabitatwordt gekarakteriseerd met stromingsarm water gekoppeld
aan sedimentatie van fijne bodembestanddelen (zand, leem,klei)(Schorr 1990,Bellman 1992).Ook
stromingsluwe plaatsen achter kribben en omgevallen bomen (nevengeul)worden door de rivierrombout gekoloniseerd (Heidemann & Seidenbusch 1993).Van vegetatie isderivierrombout minder
afhankelijk. Larven graven zich inhet sediment inenvoeden zichmet oligochaeten en larven van
chironomiden (Geijskens &Van Tol 1983),een zomertemperatuurvan boven de 17°C indiceert een
ondiep habitat (Schorr 1990).Voor hetuitvliegen gebruikt Gomphus flavipes een schuin oplopende
oever (Schorr 1990).
Erzijn vanuit de beschikbare literatuur nauwelijks gegevens verkregen om een homerange te
geven, maar gezien het graafgedrag van de larve kan een homerange worden afgeleid met behulpvan
de indeling naar bewegingsgedrag. Dehomerange van de larvevan derivierrombout wordt geschat op
maximaal 5meter.
De dispersie wordt afgeleid uit hetvliegvermogen en levensduur van deGomphus vulgatissimus
(verwante soort in stromende wateren bovenstrooms aan Gomphus flavipes) (Geijskens &Van Tol
1983,Bellman 1993,Kurstjens &deVeld 1996).Vliegtijd vindt plaatsvanaf meitot begin augustus,
dewijfjes verspreiden zich over een relatief groot gebied, demiddelgrote rombout is in staat snelte
vliegen (Geijskens &Van Tol 1983).Opbasisvan dezegegevens wordt dedispersievan de soort
geschat opmaximaal 50km.
Over depopulatiegroottes van Gomphus flavipes zijn weinig gegevensvoorhanden. Duel (1996)
geeft een dichtheid van 5 - 1 0 exemplaren/m2 ingeschikt habitat aan op basisvan het gravende
karakter. Vergelijkbare opgaven zijn niet bekend. Duurzamepopulatiesgroottes zijn onbekend.
Rekenregels
Relevante ecotopen voor de soort zijn ondiep Zomerbed (ZO)ennevengeulen (WN),zieook Duel et
al. (1996).Binnen deze plekken is slechts datgedeelte optimaal waar de stroomsnelheid van het water
minder dan 0.5 m/s is.Geschikte plekken bestaan uit minimaal ?haaan habitat met een optimale
dichtheid.
Geschikt habitat
GH=a*W2+b*W4
waarbij aenbderespectievelijke percentages oppervlakte zijn met een stroomsnelheid <0.5 m/s
Fusieafstanden Fn = 40000
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2.3.4MosselwantsAphelocheirusaestivalis
Auteurs:Tjeerd-Harm vandenHoek
PietVerdonschot
Algemeen
Aphelocheirus aestivalis iseenWSVdoelsoortvoordeZandmaas (Duel 1996).Opditmomentkomt
dezewantswaarschijnlijk nietvoor indeMaas.Inhetverleden isdezewantsaangetroffen tot inde
BergscheMaas(Redeke 1948).Recent isdesoort indeWaal aangetroffen.
Desoort iszowel instilstaand alsinbrakkewaterengevonden(Nieser 1982).Primair isde
mosselwants eenindikator voor zuurstofrijk water omdatdedierenzichvrijwel permanent ingraven
inhetsubstraat eneengrotezuurstofbehoefte hebben. Bovenstrooms vanhetNederlandse deelvan
deMaas, teHastière (België),zijn in 1989veelexemplarenvanAphelocheirus aestivalis bemonsterdtezamenmet Caenis macrura enHydropsychesp, soortendieeengoedezuurstofvoorziening in
hetwater indiceren (Frantzen 1991, Ketelaars&Frantzen 1995).
Ecologisch profiel
Aphelocheirusaestivalis bevindt zichopdebodem, tussengrindof ingegraven inhetzand inde
rivier (nevengeul) (Statzner 1988)ofgroterebeken(Nieser 1982). 'sNachtswordtvoedsel gezocht,
o.a. larvenvanhaften enkokerjuffers (Nieser, 1982).Het iseensoortvanzuurstofrijk water(Nieser, 1982)metsubmersevegetatie. Desoortprefereert matigtot snelstromend water (Thorpe&
Crisp 1946),maarAphelocheirusaestivalis isookwaargenomen inveelzoeteenbrak stagnante
wateren (Saettem 1986).Degebondenheid aanzuurstofrijk watermaaktdatdewantsnualleennog
insnelstromende waterenwordtgevonden, UitdeverdelingvanAphelocheirusaestivalis blijkt dat
substraat (grind, zand),diepte ensubstraathelling nauwelijks deverdeling vandepopulatie verklaren, meergeschikt zijn destroomsnelheid eninteractiestussenhydraulische karakteristieken
(Statzner 1988).
Omdatdeactiviteitenvandemosselwants 'snachtsplaatsvinden zijn erweinig literatuurgegevens
beschikbaar. Alleen Saettum (1986)vermeld datAphelocheirus aestivalis eensnelle zwemmer isis
en 'snachts actief is. OpbasisvanditgegevenwordtdehomerangevanAphelocheirusaestivalis
(zwemmer) geschat opmaximaal250m.
Over hetdispersievermogen vanAphelocheirus aestivalis isweinigbekend. Toch isdewants
verspreid over Scandinavië (Saettum 1986),Groot-Brittanië (Macan 1976),centraal Europa (Thorpe
&Crisp 1946,Nieser 1978)tot inSiberië (Nieser 1978).Voordeverspreiding isdewantsaangewezenopdrift indestroming omdatdezesoortvrijwel geheel vleugelloos is(Nieser 1982).De
dispersiewordtgeschat op25km.
Waarnemingen aanAphelocheirus aestivalis duidenoprelatief hogeabundanties (m2) inbestaandeennauwelijk organischbelastte wateren. Populatiesvariërend van329(oppervlakte onbekend)in
Noorwegen (Saettum 1986),50- 170inBelgië(Ketelaars&Frantzen 1995)en70inDuitsland
(Stazner 1988)wordengemeld. OokRedeke(1948)vermeldvoordeMaasvele individuen. Aannemendedatdegenoemdevindplaatsen overeenkomenmetnatuurlijk omstandighedenvoor deMaas,
wordteennatuurlijke populatiegeschatop 150individuen/m2ingeschikthabitat. Gegevensovereen
minimumpopulatiegrootte zijnuitdebeschikbare literatuur nietbekend.

il

Rekenregels
Demosselwants kanindevolgendeecotopenwordenaangetroffen: Ondiepzomerbed, dynamische
strängennevengeul (Duel etal. 1996).Daarbij iser eenvoorkeur voorwatermeteenstroomsnelheidvan ....m/s. Eengeschikteplekbestaatuit ...ha aanhabitatmeteenoptimale dichtheid.
Geschikthabitat
GH= a*W2+b*W5a+c*W4
waarbij a,bencderespectievelijke percentagesoppervlaktezijnmeteenstroomsnelheid ???m/s
Fusieafstanden
Fl = 250
Fn = 25000 stroomafwaarts
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2.3.5 kokerjuffer Tinodes waeneri
Auteurs:Tjeerd-Harm vandenHoek
PietVerdonschot
Algemeen
Dekokerjuffer Tinodes waeneribehoorttotdemacrofauna vangrotere stromendewateren enmeren
(Edington&Hildrew 1981). Dekokerjuffer iskarakteristiek voorstevigsubstraat (Klink&Moller
Pillot 1982).Zowel inhetBelgischealsinhet Nederlandse deelvandeMaaswordtdesoort
regelmatig inkleineaantallengevonden(Smit 1982,VanDessel 1989).Binnenhet rivier-ecotopenstelsel (Rademakers &Wolfert 1994)kanhethabitatvoordekokerjuffer nader gespecificeerd
worden.???????
Ecologisch profiel
Hethabitat vanTinodes waeneri bevindtzichtussendestroomdraad endeoever vanderivier, waar
destroming (instromendewateren) ofgolfslag (ingroterestilstaandewateren)voor eencontinue
verversing vanwater zorgt. Dezeverversing zorgtvooraanvoervanzuurstofrijk water envoedsel.
Dekokerjuffer leeft opstevigesubstraten (o.a. stenen)envormtophetsubstraatgefixeerde tunnelofspinselachtige kokertjes enschraapt hetvoedselvanhetoppervlakvanhet substraat (Danecker
1961,Jones 1976).
Alslarve isTinodes waeneri minofmeergebondenaanhet leveninkokertjes, dehomerange
vandesoortisdaarbij gelijk aaningegravenorganismen. Dehomerangewordtgeschatop5m,
afgeleid uithetbewegingsgedrag.
Dekokerjuffer kenttweevliegperiodenvanmeitot september (Edington&Hildrew 1981)enis
verspreid over geheel Europa (Tobias&Tobias 1981).OokHigler (1995)geeft Tinodes waeneri
voor Nederland opals 'algemeen'. Ookbuitenhetstroomgebied vandeMaaszijn inNederland
adulte exemplaren aangetroffen, o.a. aandeIJssel. Doordat Trichoptera sterkevliegers zijn isde
dispersie overeentijdspanne vaneenaantaljaren geschatop50km.
Uitdebeschikbare literatuur zijn geenvergelijkende populatiesvanTinodes waeneri omeen
betrouwbare schatting temakenvandepopulatiegrootte ondernatuurlijke omstandigheden.
Rekenregels
Tinodes kangevondenworden indevolgende ecotopen:
minimaal ....ha aangeschikthabitat.
Geschikthabitat
GH=0.1*W?+0.5*W?
Fusieafstanden
Fn=???
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Eengeschikteplekbestaatuit

2.3.6Rivierdonderpad Coitusgobio
Auteurs:Tjeerd-Harm vandenHoek
PietVerdonschot
Algemeen
Derivierdonderpad iseenplaatselijk inbekenenrivierenvoorkomende bodemvis. InhetstroomgebiedvandeMaasenzijbeken lijken ertweepopulatiesvoortekomen, eenkwetsbarepopulatiein
bekeneneenpopulatie ingrotewateren(DeNie 1996).Ingrotewateren isde rivierdonderpad
gevangenbij kribben inderivieren (DeNie 1996).Indebekeniserplaatselijk duidelijke afname
vandesoortwaartenemen (DeNie 1996,Nijsen &DeGroot 1987).
Doordat derivierdonderpad 'honkvast' is(Gerking 1950, 1953, 1959)engevoeligvoor verstoring
(hogeafvoeren) envervuiling zijnbeekpopulatiesonderhevigaanversnippering. Beekpopulaties
kunnendoormigratietussenbeekssystemen onderling endoor stroomopwaartse migratie instand
wordengehouden. Derivierdonderpad valtonderde Natuurbeschermingswet.
Ecologisch profiel
Derivierdonderpad iseenbewoner vanlangzaamstromende,ondiepewateren(Gaudin 1990)welke
continueverzadigd zijn metzuurstof (Lelek 1987).Zehebbeneenvoorkeur voor relatief lage
watertemperaturen (Kainz&Goldman 1989)engeringebegroeiingvanwatervegetaties (Gaudin
1990).Belangrijk zijn structuurelementen zoalsstenen, takkenenboomwortels diezorgenvoor
beschaduwing enfungeren alsschuilplaats.
Dehomerangevanrivierdonderpad isveelalbeperkttoteengrindbank (Gerking 1950,1953,
1959).Demaximalehomerange wordt geschatop5km,hierbij wordtdeindelingvoor lokale
migranten gehanteerd.
Voorderivierdonderpad ispaaitrekonbekend(DeNie 1996).Waarschijnlijk zullenbodemvissen
inhetalgemeenweinigmigratievertonen(expertjugdementIBN-DLO).
Naastbiotische invloedenopmigratie kunnenabiotischeomstandigheden (hoge afvoer,
zuurstofregime) rivierdonderpaddenplaatselijk verdrijven waarbij eennieuwhabitat gekoloniseerd
kanworden. Volwassen individuen zijn echter instaat ombij stroomsnelheden van 120cm/szich
vasttehoudenaanhetsubstraat (DeNie 1996).Stroomopwaartse migratievanderivierdonderpad is
onbekend. Dedispersie afstand vanderivierdonderpad wordtgeschatmaximaal 50km(lokale
migranten).
Donderpadden leven inhet algemeeninkleinewisselendepopulatiegroottes. Bij Cottis cognatus,
eennauwverwante soort, zijnpopulatiegroottes waargenomenvariërend tussende 10en 100per
riviersectie (Sheldon 1987,Hyslop 1982). Omeenschattingtegevenoverduurzameminimum
kern-of netwerkpopulatiegroottes zijn onvoldoende gegevensvoorhanden.
Rekenregels
Derivierdonderpad zalvooral voorkomen inhetecotoopondiepzomerbed ennevengeul.
Aantal/dichtheid
Drrf=?
GH=W2+W4
B=GH*Dref
Fusieafstanden
Fl=1000
Fn=5000
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2.3.7Barbeel Barbusbarbus
Auteurs:Tjeerd-Harm vandenHoek
PietVerdonschot
Algemeen
Inzoweldenatuurdoeltypen (LNV)alsdewatersysteemverkenningen (RWS)isdebarbeeleen
doelsoort voorhet stroomgebied vandeMaas.Indejaren 1972tot 1995isbijna dehelft vanhet
aantalvangsten inNederland (vnl.vuikvangsten) afkomstig uitdeMaas(DeNie, 1996), waarvan
hetgrootstedeelvoorkomt indeGrensmaas (DeGroot 1991,Nijsen &DeGroot 1987,Vriese
1991, Schouten&Quak, 1993,Raat 1996).Voortplanting vandebarbeel inLimburg is recentelijk
waargenomen inveelkleinezijriviertjes vandeMaas(Crombaghs&Gubbels 1996).Kenmerkend
voordebarbeel ishetmigratiegedrag vanennaarverschillendehabitats. Geziendebarbeelstand
voor 1960endeuiteenlopende habitateisendiegesteld wordenommigratie,voortplanting en
foeragering, isdebarbeel gebondenaandematigstromendedelenvandeMaas, kleine zijrivieren
enlaaglandbeken.
Ecologisch profiel
Hetvoorkomenvandebarbeel isgebondenaanzuurstofrijk, helder enstromend water. Het leefhabitat indehoofdstroom inhetdiepezomerbed wordtgekenmerkt door eenschonebodemvanzand
enkiezelstenen (DeNie 1996),denevenstroom wordtgekarakteriseerd doorvariatie instructuur,
stroming, bodemgesteldheid envegetatie. Diepeenlangzaam stromendedelenwordengebruiktom
teoverwinteren (Fetter 1986),terwijl zuurstofrijke, ondiepeenmatigstromendedelenalspaai-,
opgroeigebieden wordengebruikt (Semmekrot&Vriese 1992).Barbelenvanverschillende leeftijdsklassengebruiken verschillende ecotopen (Copp 1989,Lelek 1980,Fetter 1986,Penczak &Zalewski 1974). Zopreferen adulteexemplaren langzaamstromende, diepereecotopen,jongebarbelen
komenmeervoor insnelstromende, ondiepereecotopen;juveniele enlarvalestadia worden vrijwel
altijd aangetroffen oplocatiesmetweinigtotgeenstroming. Degeprefereerde bodemsubstraten
hangensamenmethetvervalendeschuifspanning (Semmekrot &Vriese 1992).
Eenbarbeel kanzijn helelevenscyclusvoltooienbinneneenriviertraject van6- 10km(DeNie
1996). IneenonderzoekvanSteinmann(1937) iseendeelvandebarbeelpopulatie plaatstrouw.
Geschatwordtdatdehomerangesvoordebarbeel nietmeerdan25kmindelengterichting vaneen
riviertraject bedraagt.
Migratiegedrag vandebarbeel wordtgeïnduceerd door stijging, dalingofstabilisatie vande
watertemperatuur. Contante stijging stimuleertdetreknaarpaaigebieden (Steinmannetal. 1937).
Rosengarten (1954)steldevastdatdebarbeel actief kleine zijriviertjes opzoektomtepaaien, zie
ookCrombaghs etal. (1996).Tijdens demigratieperiode kunnenperdagafstanden worden afgelegd
van 8km(DeGroot 1991),degemiddeldesnelheid kan240cm/secbedragen (Huet 1962).Verbreidingdoormiddelvanpaaimigratieonderbarbelen wordtgeschatopmaximaal 500km.
Voor deMaasenzijrivieren en-bekenwordtdepopulatiebarbelen sinds 1970langzamerhand
groter (DeNie 1996).Degevangenhoeveelheden (n=42 in 1978-1986(DeGroot 1991),n=39 in
1985-1990(Semmekrot &Vriese 1992))indeMaasstaaningeenverhouding metdevangstendie
Philippart vaststelde inderivier deOurthe (stroomgebied vandeMaas,Ardennen). Debarbeeldichtheid indeOurthevarieert tussende54,2en 188kg/ha(Philippart 1979).
Onder optimaleomstandigheden wordtgeschatdathetaandeelvanbarbelen ongeveer 15%vande
totale visstand is(Vriese 1992),uitgaandevaneennatuurlijke visstand (250-300kg/ha,Hynes
1970)wordthetnatuurlijk aantalbarbelengeschatop40kg/ha.
Dueletal. (1996)geeft deze40kg/haopalspopulatiedichtheid voordeZandmaas. Eendeel
hiervanzalechter deGrensmaas gaangebruiken alspaaihabitat endelenvandeZandmaasals
migratieroute. Deeigenlijke dichtheid indeZandmaas isduslager. Overde gekwantificeerde
verdeling vanleeftijdsklassen vandebarbeel overdeecotopenvandeMaaszijn geengegevens
15

bekend.
Rekenregels
Barbelen komen voor indevolgende ecotopen: Ondiep zomerbed, diepzomerbed en nevengeul.
Daarbij zal dehoeveelheid paaihabitat debeperkende factor zijn. Paaihabitat wordt gevonden in
ondiep zomerbed en nevengeul.Geschikte plekken daarbinnen hebben een stroomsnelheid van 0.4-0.7
m/s (Duel et al. 1996).Paaiplaatsen maken minimaal 10-20%uitvan een geschikt leefgebied.
Een kerngebied voor debarbeel bestaat uit een populatie met een biomassa van
kg
Geschikt habitat
Dref=40 kg/ha
GHl««fg«bied=W2+W4+W1
G I W * = a*W2+b*W4
waarbij a enbdepercentages oppervlakte zijn meteen geschikte stroomsnelheid
Indien GHpaaiplek/GHleefgebied>10, dan B = D r e f *GHletfgebied

Fusieafstanden
Fl=25000
Fn=500000
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2.3.8 Snoek Esox lucius
Auteurs:Tjeerd-Harm van den Hoek
Piet Verdonschot
Algemeen
De snoek isalsdoelsoort (Watersysteemverkenningen) opgenomen omdat het een indicator isvoor
riviersystemen mét afgesloten strängen en inminderemate indynamische strängen en diepe plassen.
Binnen het riviersysteem worden dediepe stromende gedeelten gemeden vanwegehet gebrek aan
vegetatie (Grimm 1984).Een afnemende populayietrend van de snoekvanaf dejaren vijftig door
vertroebeling zetzich nog steedsvoort (DeNie 1996).
Ecologisch profiel
Eenbelangrijke voorwaarde voor hetvoorkomen van de snoek iseen rijke émergenteen submerse
watervegetatie (Grimm 1984).Deze vegetatiesworden vooral gevonden inmatig voedselrijke,
stagnante tot langzaam stromende wateren (Duel etal. 1996,Nijsen &DeGroot 1987).In diepere,
openwateren zijn alleen grotere snoeken (>60cm) waargenomen.
Alspaaihabitat worden ondiepe,metvegetatie begroeide wateren, bij voorkeur ondergelopen
grasland (DeNie 1996),gebruikt bij eenwatertemperatuur van 6- 14 °C(O.V.B. 1988). Juveniele
snoekjes migreren stroomafwaarts naar dieperwatermet submersevegetaties (Raat 1988,Craig &
Babaluk 1989).Inhet habitat moet minstens één geschikte prooisoort aanwezig zijn, de snoek geeft
daarbij devoorkeur aan cypriniden.
De lengte van de snoek isbepalend voor de groottevan dehomerange. Debewegingen van de
snoek in het zomerhabitat vinden plaats ineen straal van 0,25 -3km (Diana etal. 1977, Banach,
1989)enzijn niet gebonden aan een bepaald ecotoop (Diana, 1980).Als lokaal voorkomende soort
wordt dehomerange ingedeeld opmaximaal 5km.
Lange afstand verplaatsing van de snoek istijdens paaimigratiewaargenomen envarieertvan 10
tot 20km.Een duidelijk territoriumgedrag wordt door de snoek nietvertoond (OVB 1988).De
dispersie wordt geschat opmaximaal 50km.
Voor de snoek isonder optimale condities een standvan 80- 120kg/hamogelijk. De populatiedichtheid van de snoek isgerelateerd aan dehoeveelheid geschikt snoekhabitat (Grimm, 1989).In
niet-geèxploiteerdeen geëxploiteerde populaties bij vegetatie-rijke wateren isde gemiddelde biomassa 110kg/harespectievelijk 75kg/ha(Grimm 1989).In de literatuur wordt nietsvermeld over de
minimum populatiegroottes.
Rekenregels
Snoeken komen voor indevolgende ecotopen: geïsoleerde en dynamische sträng,ondiep zomerbed,
nevengeul, open plas,dichte plas.Alleen inhetecotoop geïsoleerde strängkomen optimale paaiplaatsen voor, deandere ecotopen zijn slechts deels geschikt (naar Duel etal.1996).Nevengeul en ondiep
zomerbed behoren tot geschikte gebieden ingestuwde situaties waarbij de stroomsnelheid kleiner is
dan 0.3 m/s.
Aantal/dichtheid
GH= 0.2*W2+0.8*W4+0.2*W5a+0.1*W6a+0.4*W6b+W5b
Dref= 110kg/ha
B=Dref *GH
Fusieafstanden
Fl=5000 Fn=50000
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2.3.9Ri\ierpr\k Lampetraßuviatilis
Auteurs:Tjeerd-Harm vandenHoek
PietVerdonschot
Algemeen
Derivierprik iseendoelsoort vandeWatersysteemverkenningen (WSV)voordegrote rivieren. De
soortmoetfungeren alsindicator voorhetongehinderd trekkenvanzeetotpaaigronden (Duel etal.
1996). Derivierprik iseenanadromevissoort dieondiepegrindbankenvanrivieren enbeken
opzoektomtepaaien. Hetverspreidinggebied beperkt zichgrotendeelstotdegrotere waterenlangs
deNederlandse kust -inderivierenminderalgemeen(Nijsen &DeGroot 1987), inderivieren iser
sinds 1985tot 1995eentienvoudige stijging indevangstenwaargenomenwaarschijnlijk dooreen
verbetering vandewaterkwaliteit (DeNie1996).
Ecologisch profiel
Volwassen rivierprikken trekken naardepaaigrondenalsdezeewatertemperatuurinpelagialezones
10-11°Cheeft bereikt (Maitland 1980,Hynes 1969).Geschiktepaaigrondenhebbeneenstroomsnelheid van 100-200cm/secbij eendieptevan20-150 cmopzand, grind enstenen(Holcik 1986).
Rivierprikpopulaties wordenhetmeesteaangetroffen inrivierenmeteenvervalvan 1,9-5,7 m/km
(Baxter 1954 1957)opplekkenmeteenlagestroomsnelheid enbinnendezetrajekten bestaathet
substraatuitzand enzilt (vnl. achter obstakels) (Maitland 1980,Kainua&Valtonen 1980).De
larven (ammocoetes)gravenzichinenna3-5jaar vindtdemetamorfose plaatsomvervolgensals
echte rivierprik naar zeetetrekken(Semmekrot&Vriese 1992).
Populatiesvanrivierprik (larven)hebbeneenbeperktehomerangedoordat larvenzichvoeden
metbodemmateriaal opdeplaatswaarzezichhebbeningraven. Delarvenkunnenzichmetde
stroomlatenmeevoeren omzichergensanders indebodemtevestigen(DeNie 1996).Hetvoedsel
bestaatuit fijn bodemmateriaal metfijn dierlijk materiaal (Baxter 1954,Sterba 1953).
Precieze gegevensomtrent dehomerangesontbreken, maximumlokalehomerangewordt
geschatop5km. Deverspreiding vanrivierprikken isdoorhetanadromekarakter groot, zijhetdat
deafstand vankusttotmeestbovenstroomswaargenomen rivierprikken varieert tussen 30-300km
(DeNie 1996,Kainua&Valtonen 1980).Verbreiding opzee isonbekend. Rivierprikken trekken
naarbovenstroomse delenomtepaaien, maarwaarschijnlijk nietgericht naargrondenwaarzezijn
opgegroeid (Tuunainenetal. 1980),zetrekkenzovertotdatbarrièresverdertrekken onmogelijk
maakt (Maitland 1980).Volgensdeklasse-indeling voor anadromevissenwordtdemaximale
dispersiegeschatop 1000km.
Populatiegroottes vanrivierprikken kunnenjaarlijks sterkvariëren, ondernatuurlijke riviersystemen isdedichtheid vanrivierprik hoog (Sjoberg 1980).InFinland kunnengeschattepopulatiesin
goed substraat perjaar variërenvan200.000tot500.000rivierprikken (Valtonen 1980).Waargenomendichthedenvanlarvenvariëren tussende6-21individuen/m2. Enook indeMaastussen
1953en 1957zijn vangstentussen95.000tot200.000 individuengemeld (Maitland 1980),teLith
werd tussen 1948en 1963gemiddeld 12.000kg(= 150.000rivierprikken) gevangen(DeNie 1996).
Opbasisvanwaargenomen dichtheden vanrivierprik (heden&verleden)wordt een natuurlijke
populatiegrootte voordeMaasgeschat op 150.000individuen.
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Rekenregels
Derivierprik komtvoor indevolgende ecotopen: ondiepzomerbedennevengeul. Depopulatiegrootte indeZandmaas wordtuitgedrukt inhetaantaltrekkende exemplaren. Dehoeveelheid
geschikttrekhabitat zalvan invloed zijn vanhettotaal aantalteverwachten rivierprikken inde
Zandmaasendusookvaninvloedzijn opdepopulatiegrootte inhetpaaigebied. Inhoeverre afstandentussengeschiktetrekplekken vaninvloedzijn opdepopulatiegrootte isnietbekend.
Geschikt(trek)habitat
GH=W2+W4
Fusieafstanden
Minimaleafstand tussentrekplekken: 5 km(=homerangegrootte)
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2.3.10 Boomkikkeri/y/a arborea
Auteur: Claire Vos
Algemeen
Deboomkikker wordt inhetNatuurbeleidsplan alseen prioritaire soort aangemerkt en staatvoor het
rivierengebied ook als doelsoort genoemd. Tevens isde soort doelsoort voor het gehele Maasgebied.
De soort isde laatste decennia sterk achteruit gegaan enkomt nunog in 5gebieden voor inNederland
(Crombaghsetal. 1994).
Erzijn geenrecentemeldingen vanboomkikkers inNederlandse uiterwaarden.Net overde grens
inBelgië komt de soortvoor ineen uiterwaard bij Maasmechelen langsdeGrensmaas.Uit historische
gegevens van de laatste 100jaar zijn relatiefveel meldingen bekend uithet Maasdal (Vergoossen
1991).
Ecologisch profiel
Deboomkikker iseenkarakteristieke soortvoorkleinschalige halfhatuurlijke landschappen met hoge
natuurwaarden (Bergmas enZuiderwijk 1986).Oorspronkelijk wasdeboomkikker kenmerkend voor
landschappen met enige matevan dynamiek, zoalsmoerasgebieden enoverstromingsvlaktes in beekenrivierdalen. Daarnaast heeft de soort zich inNederland uitgebreid naarhetkleinschalig cultuurlandschap met drinkpoelen enhoutwallen (Stumpel &Crombaghs 1995,Vos 1993).Langs de Duitse
Rijnuiterwaarden worden overstromingsvlaktes enpionierwateren alsoptimaal beschouwd voor
boomkikkers (Schütz 1992).LangsMidden-enZuideuropese rivieren isdeboomkikker een karakteristieke soortvoor goed ontwikkelde ooibossen (Creemers 1994).
Het landhabitat kan omschreven worden als:
*zonbeschenen struweel, zoalsbosjes, bosranden met mantelvegetatie, bij voorkeur bramen, hagen of
houtwallen
* ruigten met braam en hoge kruiden
*moeras-enoevervegetatie met hogekruiden (braam, lisdodde)
Hetvoortplantingshabitat bestaat uitondiep stilstaand watermet een goed ontwikkelde watervegetatie
die niet beschaduwd is.Bij voorkeur kleine plasjes niet groter dan 0.5-1 ha(bijv. drinkpoelen).
Ervindt eenjaarlijkse migratietussen water- en landhabitat plaats.Aangenomen wordt dat de
verschillende onderdelen van hethabitat niet verder dan circa 250meter uitelkaar mogen liggen. In
een straal van 250meter rond een voortplantingswater moet minimaal 1 ha landhabitat aanwezig zijn
(Vos 1993).
Deboomkikker iseen soort met een beperkt dispersievermogen (Vos,Lenders???) enkan maximaal
slechts enkele kilometers afleggen tussen voortplantingsplaatsen.
Rekenregels
In het rivierengebied behoren vooral dewateren behorend bij het ecotoop geïsoleerde strängtot de
voortplantingswateren (zieook Duel etal. 1996).Aangezien poelen binnen het uiterwaardengebied
niet te kwantificeren zijn envaak van tijdelijke aard zijn worden zebuiten beschouwing gelaten. Hier
dient buiten het studiegebied wel rekening meeworden gehouden.
Het landhabitat wordt gevormd door struwelen enruigtes grenzend aan hetwaterhabitat. Als potentieel geschikte plekken isgekozen voor deecotopen zachthout- enhardhoutbos en moeras.
Een duurzam netwerk bestaat niet uit een bepaalde oppervlakte aan plekken, maar uit een aantal
geschikte plekken.
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geschikte plek
GP= (Rla+Bl+B2+B4)> 1 hamits grenzend aan W5b
Fusieafstand
Fl=250m
Fn=1000m
Barrières
Wegen breder dan 7meter,bebouwing, beschoeide wateren, Maas
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2.3.11 RoerdompBotauris stellaris
Auteur: Ruud Foppen
Algemeen
Deroerdomp iseentypische rietmoerasbewoner enalszodanigdoelsoort inveel moerasnatuurdoeltypen (Handboek natuurdoeltypen).De soort staat opdeRodeLijst omdat er inde laatste tientallen
jaren een duidelijke afname isgeconstateerd (Osieck &Hustings 1994).Deroerdomp komt wijdverspreid binnenNederland voormetduidelijke concentraties indegroteremoerasgebieden inNederland. Inhet rivierengebied was deroerdomptot dejaren zeventig een vrij gewone verschijning daarna
iserechter sprakevan een grote afname enkomt desoort nogmaarzelden voor.In de Maasuiterwaarden wasde soort ook al in dezeventigerjaren zeerzeldzaam enbeperkte zichtot het meest
westelijke gedeeltevan het studiegebied rond Lith.
Ecologisch profiel
The roerdomp prefereert grote rietmoerassen met open water omte foerageren enmeestal natte en
brederietvelden alsbroedplaats (Gauckler &Kraus 1965,Cramp& Simmons 1977).De roerdomp
komt in lagedichtheden voor: variërend van 2-10per 100ha(Bauer &Glutzvon Blotzheim 1986).
Een analysevan ringgegevens bracht aan het licht dat dejongendispersie beperkt blijft tot binnen de
100km (ongepubl. gegevens IBN-DLO).De indeliteratuur gevonden waarden wijken hier niet sterk
van af. Een gecalibreerd METAPHOR modelvoorderoerdompwaarvoor alsmaximale dispersieafstand 75kmwas opgegeven bleek hetbest dehuidige verspreidingspatronen te voorspellen.
Rekenregels
Habitatvoor deroerdompzalvooralworden gevonden binnenhetecotoopmoeras(Rla). Echter niet
het gehele moeras zal geschikt zijn. Slechts 50%van dehoeveelheid moeras zal uit macrophytenvegetaties bestaan die geschikt zijn als broedhabitat.
Aantal
Amin=OPP(Rla/2)*0.07
Amax=OPP(Rla/2)*0.14
Fusieafstanden
Fl=750
Fn=75000
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2.3.12 KwakNycticorax nycticorax
Auteur: Ruud Foppen
Algemeen
Alhoewel de soort inde middeleeuwen zeertalrijk moetzijn geweest inde lage landen ishetvoorkomen heden ten dage beperkttot enigetientallen paren (Osieck &Hustings 1994).Opvallend genoeg is
hetgeen doelsoort voor het landelijk natuurbeleid (Handboek natuurdoeltypen), maar wel voor de
rivieren (Duel et al. 1996).Belangrijke broedplaatsen waren ofzijn tevinden indeBiesbosch en de
Peel.Verder zijn erverspreide broedplaatsen inhetrivierengebied. Deherkomst van debroedparen is
onduidelijk doordat ersprake isvan ontsnapte individuen uitwaterwildcollecties (Reijnen etal.
1995). Recentelijk iser sprake van eentoename vandewaargenomen aantallen inhet zuidelijke
Maasdal (Schepers 1995).Algemeen wordtaangenomen dat desoortgaatprofiteren van de natuurontwikkelingsplannen langsdeGrensmaas.DeZandmaasvormt inpotentie een belangrijke verbindende schakeltussen deze gebieden indebovenloop endepotentiële gebieden langsde andere grote
rivieren bijv. Ooypolder enRijnstrangen en gebieden aan debenedenloop van deMaas inNederland
(Biesbosch).
Ecologisch profiel
Dekwak iseentypische bewoner van rivierbegeleidende bossen enmoerassen.Ze broeden meestal in
kolonies, inandere landen vaak met andere reigersoorten. Kwakken maken gebruik van over het
water hangendetakken alsroestplaats (Alieri &Fasola 1992).Hetvoedsel bestaat uit macrofauna,
amfibieën envissen die gevangen worden in ondiepewateren zoalsmoeras enoevers van nevengeulen.De grootte van dekolonies wordt zowel doorde groottevan hetbeschikbare broedbos alsdoor de
hoeveelheid beschikbaar foerageerhabitat bepaald. Grotekolonies (>10paar)hebben een oppervlakte
van 10ha geschikt broedbos(moerasbos of zachthoutooibos) nodig. Solitaire paren kunnen zich
echter alvestigen inbossen van 2ha(Alieri &Fasola 1992).Uitgaande van degegevens van Hafner
& Fasola (1992)kan gesteld worden datdedichtheden zullen variëren tussen 5en 13per 100ha
geschikt foerageergebied.
Over dispersieafstanden bestaat geen exacte informatie. De soort iszeer mobiel binnen de broedtijd
en maakt foerageervluchten tot 5kilometervan dekolonie (Hafner &Fasola 1992).Gezien de
kolonisaties op grote afstand van bestaande kolonies magworden aangenomen dat de dispersie over
veletientallen kilometers plaatsvindt.
Rekenregels
Dedraagkracht van een habitat hangt zowel afvan dehoeveelheid foerageerhabitat alsvan de
hoeveelheid broedhabitat. In eerste instantieworden dedraagkrachtaantallen berekend aan de hand
van deoppervlakte aan geschikt foerageerhabitat. Daarnawordt gecontroleerd oferdan binnen een
cluster foerageerplekken voldoende broedgelegenheid is.
Aantal
Aminfoercg«^OPP((W2+W4+W5a+W5b)/l00)+((Rla+B4+G1a)/20)
Amaxf«^«^ OPP((W2+W4+W5a+W5b)/40)+(Rla+B4+G1a)/8)
#
Indien A<10 OPP(B2+B4+B5) aaneengesloten>2 ha
Indien A>10 OPP(B2+B4+B5)aaneengesloten>10ha
Fusieafstanden
Fl=5000, Fn=75000
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2.3.13 Middelste bonte spechtDendrocopus médius
Auteur: Ruud Foppen,Alex Schotman
Algemeen
Demiddelste bonte specht iseen soort die inNederland zeerzeldzaam is.Recent iser sprakevan een
toenamevan het aantal broedvogels inhetzuiden vanhet land,hetgeen waarschijnlijk samenhangt
met een uitbreiding van deBelgische populatie (Schmitz 1993).Vanwege zijn zeldzame voorkomen
isde soort niet opgenomen alsdoelsoort inhetkadervan hethandboek natuurdoeltypen ofde watersysteemverkenningen. Ook ontbreekt de soort opdeRodeLijst (Osieck &Hustings 1994).De
middelste bonte specht isechter eentypische bewonervan rivierbegeleidende bossen envindt daar
zijn optimaal habitat (Flade 1994,Reijnen etal. 1995).Bossen langsdeGrens-enZandmaas kunnen
gezien worden alspotentieel habitatenvormen een schakeltussen deBelgische populaties en potentiëlegebieden inhet Rijndal.

Ecologisch profiel
De soort prefereert boomsoorten met een ruwe bastzoalsEik, EsenElsenkomtvooral voor in oude
bossen (bomen met stamdiameter>50cm).Inhardhoutooibossen enovereenkomstige vochtige
eikenbossen haalt de soort zijn hoogste dichtheden: 35 paarper 100ha (Reijnen etal. 1995,Flade
1994).In andere bostypen waarin metname eik dedominante soort iskomen lagere dichtheden voor
5-10paar per 100ha(Glutzvon Blotzheim &Bauer 1980,Schmitz 1993).
Er zijn slechts anecdotische gegevens bekend over dedispersievan desoort(Glutz von Blotzheim &
Bauer 1980),Samen met informatie uitpatroonanalyses van aan-afwezigheid inversnipperde bossen
(Petterson 1985,Muller 1982) levertdathet beeld opdatdedispersie zichbeperkttot enige tientallen
kilometers.
Rekenregels
Aantal
Amin=OPP(Bl)*0.15
Amax=OPP(Bl)*0.35
Fusieafstanden
Fl=500
Fn=15000
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2.3.14 BlauwborstLuscinia svecica
Auteur: R.Foppen
Algemeen
Deblauwborst iseen soort die inde laatstetientallenjaren een duidelijke ontwikkeling heeft laten
zien inaantal enverspreiding (Hustings et al. 1995).Voor 1960washetvooral een soort van Zuid- en
inmindere mate van Oost-Nederland. Noord-Brabant enLimburg kenden, althans op atlasblokniveau,
een aaneengesloten verspreiding enookhet rivierengebied was goed bezet.Na een aanvankelijke
afname, waardoor de soort zelfs opderode lijst belandde (Osieck &Hustings 1994) isernu sprake
van een spectaculaire toename diezichuitstrekt over geheelNederland (Hustings etal. 1995).De
soort isbinnen hetrivierengebied alsdoelsoort binnen de Watersysteemverkenningen opgevoerd en
daarnaast alstypische bewoner van riviermoeras enmoerasbos een doelsoort uit het handboek
natuurdoeltypen.
Binnen hetZandmaasgebied kwam de soort vroeger vooral voor inkleiputten en grienden. Aangrenzend inNoord-Limburg kon de soortworden gevonden invengebieden oprivierduinen,. In potentie
vormt deZandmaas deverbindende schakeltussen populaties indeBrabantse enLimburgse Peel en
populaties in hetwestelijk rivierengebied ende Biesbosch.
Ecologisch profiel
InNederland verschillen detraditionele blauwborstbiotopen perregio.InOost en Zuid-Nederland
kwam de soortvoornamelijk voor inhoogveengebieden enopnatte heide met opslag, verlandingszonesvan vennen en moerasbosjes. Inhetrivierengebied isheteenkarakteristieke broedvogel vanjonge
grienden, kleiputten, oude rivierlopen enverruigde rietzomen.
Dedichtheden van deblauwborst variëren perhabitattype. Inoptimaleverruigde rietgorzen kunnen
deaantallen oplopen tot 50per 100ha(Meijer &van derNat 1989).Inkleine rietmoerasjes in het
rivierengebied kan de dichtheid zelfs oplopen tot 0.5-1 perha (ongepubliceerd materiaal IBN-DLO).
In dezelfde ordevan grootte liggen de getallen van Lust(1993)van blauwborsten inde Zwinstreek
voorkomend inkleiputten en rietranden langskreken. Inminder optimale habitattypen komen
dichtheden voorvan 10-20per 100ha(Cramp 1988).
Over de dispersie van deblauwborst bestaan weinig of geen harde gegevens.Adulten blijken zeer
plaatstrouw (Franz &Theiß 1986,Glutz), over demeer van belangzijndejongendispersie zijn geen
gegevens voorhanden. Wel kan uit een analyse van hetuitbreidingspatroon van deblauwborst in
Nederland worden afgeleid datnieuwe kolonisaties 5kilometer perjaar voortschrijden (Hustings et
al. 1995)Dat geeft een maximum aanvoor degerealiseerde dispersie.
Rekenregels
Aantal
Amin=OPP(Rla)/4)+(OPP(Rlb+B4+B5)/20)
Amax=OPP(Rla)/2)+(OPP(Rlb+B4+B5)/10)
Fusieafstanden
Fl=200
Fn=7500
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2.3.15 Grauwe gors Miliaria calandra
Auteur: R.Foppen
Algemeen
Degrauwe gors iseenvrij karakteristieke bewoner van uiterwaardgraslanden enwordt als zodanig
ook als doelsoort uit het handboek natuurdoeltypen opgevoerd. De soort isop derode lijst opgenomen
als sterk bedreigd (Osieck &Hustings 1994).
De grauwe gors iseen soort die inNederland een opvallend patroon vanvoorkomen vertoont: enkele
bolwerken en daartussen vrijwel niets(Hustings et al. 1990). Belangrijke bolwerken waren gelegen
inZeeuws-Vlaanderen, in degehele provincie Limburg,Oost-Groningen en inhet oostelijk rivierengebied (Betuwe).De soort isde laatstejaren sterk in aantal achteruitgegaan, restanten van de
voormalige bolwerken zijn tevinden inhet zuidelijk Maasdal, inhet land van Maas en Waal en inhet
Zuidlimburgse heuvelland (Hustings etal. 1995). Binnen het studiegebied wordt de soort vooral
gevonden inhetwestelijk deel,belangrijke bolwerken bevonden zichmetname inde uiterwaarden bij
Lith.DeZandmaas vormt een verbindende schakeltussen depopulaties alhier en de resterende
populaties langsde Grensmaas en aangrenzend Zuid-Limburg (Hustings etal. 1995).
Ecologisch profiel
Van nature komt de soort inNederland waarschijnlijk alleen voor opoude,extensief beweide schorren,de soort isvooral afhankelijk vanhet agrarische cultuurlandschap. Alhoewel demeeste Nederlands grauwe gorzen akkerbewoners waren kwam de soort inhetgehelerivierengebied enzeker ook
langsde Maasvrijwel uitsluitend voor inreliëfrijke, kruidenrijke hooilanden met plantensoorten als
veldzuring enbereklauw. Een opvallend fenomeen isdatde soort zichna dedesastreuze aantalsachteruitgang hetbest heeft kunnen handhaven inderiviergraslanden endathetvoortbestaan van de
soort inNederland nu afhankelijk lijkt van dithabitattype.Alsdichtheden werden inhet zuidelijke
Maasdal aantallen van 10-20per 100havastgesteld (Hustingset al. 1995).In de literatuur worden
voor andere riviergebieden getallen gegeven van 7-16 paar per 100ha,vaak echter lager (Cramp&
Perrins 1994).
De grauwe gors blijkt zeer plaatstrouw (Cramp &Perrins 1994,maar zie ookHustings etal.1995).
Gemiddelde broedplaatsdispersie isminder dan een kilometervoor zowel mannetjes als vrouwtjes.
Gemiddelde geboortedispersie is 1100metervoormannetjes (maximum 5kilometer) en 1250 meter
voor vrouwtjes (maximum 4kilometer) (Cramp &Perrins 1994).
Rekenregels
Aantal
Amin= OPP(Rla+Gla+Glb)/20
Amax= OPP(Rla+Gla+Glb)/10
Fusieafstanden
Fl= 100
Fn= 5000
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2.3.16WaterspitsmuisNeomysfodiens
Auteur:R.Foppen,J.Bakker
Algemeen
Dewaterspitsmuisishetmeestaanwatergebondenkleinezoogdier.Desoortisalsdoelsoortgenoemdvoornatuurdoeltypen inhetriviergebiedenstaatopdeNederlandseRodeLijst.InNederland
komtdesoortzeeralgemeenverspreidmaarverbrokkeldvoor:grotemoerasgebieden,beeksystemen
enrivieren.Hetvoorkomen lijkt samentehangenmethet(potentieel)optredenvankwel(Broekhuizenetal. 1994).Langsdegroterivierenisdesoortvooralwaargenomen langsdeRijn enMaas.
LangsdeZandmaaskomtdesoortvooralvoorinMiddenenNoord-Limburgsamenhangendmetde
beekdalen aldaar.Erlijkt geenredenomaantenemendatersprakeisvaneendramatischeachteruitgang,degegevenszijn echterkarig.
Ecologisch profiel
DewaterspitsmuiskomtinNederlandvoorinwaterenmeteenrijkeoeverbegroeinguithetRietverbondenofhetMoerasspireaverbond (Broekhuizenetal. 1992).Home-rangeszijn sterkwatergebonden.Uitvangst-terugvangstgegevens valtafteleidendateenterritorium gemiddeld250meteraan
geschikteoevernodigheeft (VanBemmel&Voesenek 1984).Overdichtheden isweinigbekend,
Kalkhoven etal.(1995)gaanuitvan0.04-0.06havaneengeschiktnatuurdoeltypevooreenterritorium.
Uitveldonderzoek inZwitserlandenGroot-Brittaniëblijktdatdewaterspismuiseengoede
disperser is.Erwordenafstanden afgelegd toteenkilometer(Lardet&Vogel 1985, Weissenbergeret
al. 1983,Shillito 1963).Waterspitsmuizenzullen,gezienhunspecifieke habitateisen,zichwaarschijnlijk alleenviawaterwegenmetgeschikteoeverzoneskunnenverspreiden.Debindingmethet
achterlandvanrivierenzaldaaromvooralplaatsvindenviabeekdalen.
Rekenregels
Geschikteoeversvoordewaterspitmuiszijntevinden langswaterenmetalsoeverbegroeingmoeras
enbovendien langsdynamischeengeïsoleerdesträngenenkleiputten.Dehoeveelheidgeschikt
habitatkanineersteinstantiealleenuitgedruktworden indezegrenslengtevanwaterenmoeras.Voor
desträngenenkleiputtenbetreft hetoppervlaktes.
Aantal
Amin=GR(Wl+W4+W6a+W6b)#(Rla)/1000+OPP(W5a+W5b)/10
Amax=GR(Wl+W4+W6a+W6b)#(Rla)/500+OPP(W5a+W5b)/5
Fusieafstanden
Fl=250
Fn=2000
Ba=snelweg
Verplaatsingalleen langswaterwegen
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2.3.17 Bever Castor fiber
Auteur: R.Foppen
Algemeen
Debever isrecentelijk inNederland geherintroduceerd indeBiesbosch en in hetoostelijk rivierengebied (Gelderse Poort)(zie o.a.Nolet 1994).Alhoewel de soort een typische rivierbewoner iswordt
hij niet als doelsoort genoemd inhethandboek natuurdoeltypen of inde watersysteemverkenningen.
Ook inDuitsland zijn bevers uitgezet onder andere indeEifel. Waarschijnlijk isheteen deel van deze
exemplaren geweest dierecentelijk inNoord-Limburg inenrond zijriviertjes van deMaas opdoken.
Depotentiële plekken langsde Grensmaas in aanmerking genomen maakt deZandmaastot een
belangrijke schakel tussen de
Limburgse, deDuitsepopulaties,deBiesbosch endeGelderse Poort.
Ecologisch profiel
De bever leeft innatuurlijke bossen (hardhout ofzachthout) diezeer dicht ofaan openwater staan.De
soort bouwt burchten langs steile oevers.Optimale habitatsvormen hoog-dynamische rivierdelen met
pioniervegetaties opzand- grindbanken. Dedichtheden alhierzullen hogerkunnen worden dan in
bijvoorbeeld minder dynamische leefgebieden alsdeBiesbosch.Nolet (pers.meded.) stelt daarom dat
een beverfamilie langsdegrote rivieren met2000metergeschikte rand kan volstaan, dit i.t.t. families
in deBiesbosch diegemiddeld eenrandlengtevan 3000meter nodighebben (Nolet 1994).
Over dedispersie van debever bestaan weinig exacte gegevens.Nolet (1994) stelt dateen afstand van
100kilometer (Biesbosch-Gelderse Poort)overbrugbaar is.Echteruit een studievan hetverspreidingspatroon van uitgezette bevers inZweden blijkt datdejaarlijkse kolonisatiesnelheid ongeveer 20
kilometer bedraagt onder demeest gunstige omstandigheden (Hartman 1995).Bij afstanden in deze
zelfde ordevan grootte zal ernoguitwisseling mogelijk zijn tussen populaties.
Rekenregels
Gunstige randen voor debeverzullen liggen opdegrensvlakken tussen bos enwater.Alleen productiebos wordt alsongeschikt beschouwd. Geschiktewateroppervlakten zijn behalve derivier zelf
nevengeulen, aangetakte grind- ofzandgaten enoudesträngen.
Aantal
GR=GR((B1+B2+B4)#(W5b+W5b+W6a+W6b))
(=grenslengte tussen B en W)
Amin= GRb/3000
Amax= GRb/2000
waarbij A indit geval het aantal families bedraagt.
Fusieqfstanden
Fl=2000
Fn=20000
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2.3.18 OtterLutra lutra
Auteur: R.Foppen, J.Bakker
Algemeen
Deotter isinNederland officieel uitgestorven alhoewel erjaarlijks inLimburg exemplaren worden
aangetroffen en erwaarschijnlijk sprake isvan eenkleine populatie die samenhangt met de restpopulaties in deArdennen (Winter 1995).Vroeger isde soortvrij algemeen geweest, zeker ook langs de
Zandmaas (Van Wijngaarden enVan dePeppel 1970). Zowel inhetHandboekNatuurdoeltypen als
in deWatersysteemverkenningen wordt deotter alseen belangrijke doelsoort gezien met name ook
voor deMaas.Verder staat de soort met stip indeRodeLijst vanNederlandse zoogdieren.
Inhetkadervan het soortbeschermingsplan otterzijn er inmiddels concrete plannen om otterste
herintroduceren inNederland. Ineerste instantiewordtdaarbij gedacht aangrotemoerasgebieden in
hetnoorden van het land. DeZandmaas kan in ditkader gezien worden alseen verbindende schakel
tussen derestpopulatie inZuid-Limburg en derestvan het land.

Ecologisch profiel
Otters zijn striktwatergebonden zoogdieren. Geschikte voortplantingsplaatsen enrustplaatsen zijn
gelegen inrietmoerassen enmoerasbos: oever- enverlandingssituaties met macrofytenvegetaties
(Vanwijngaarden enVan dePeppel 1970,Duel etal. 1995).Inprincipe kan deottervoedsel vinden
inalle aquatische milieus zijhet dat dewaterdiepte niet grotermoetzijn dan 5meter. Optimale
voedselgebieden voor deotter zijn stagnante wateren, minder optimaal zijn het rivierbed zelf en
nevengeul (Duel et al. 1995).Home-range grootteopgaves voor een otter lopen nogal uiteen: 9001500ha(Veen 1980),2-40 kilometer geschiktewaterrand (Mason &Macdonald 1986), 15km
rivieroever voormannetjes, 12voorvrouwtjes (Erlinge 1967),800ha geschikte natuurdoeltype
(Kalkhoven et al.1995),doorsnee leefgebied 15kmvoor mannetjes en 7kmvoor vrouwtjes (Lange et
al. 1994).Zie ook overzicht van Duel et al.(1995).In nederland wordt uitgegaan van leefgebieden van
1000ha, omgerekend 10-15kilometer oeverlengte langseen rivier(Walter 1989).
Veel minder isbekend overhetdispersievermogen van otters.Anecdotische gegevens wijzen er op
datvooral demannetjes grote afstanden kunnen afleggen (Broekhuizen et al. 1992).Otters maken
vrijwel zeker gebruik van waterbegeleidende oevervegetaties om zichteverplaatsen (Reuther 1985,
Walter 1989).Vooral drukkewegen vormen een gevaarlijke barrièreen kunnen leefgebieden voor
individuen ofpopulaties opdelen (Duel etal. 1988).Verder kan worden aangenomen dat otterszich
vooral langswatercorridors zullen bewegen (Green etal. 1984,Worm 1992,Brzezinski et al.1996).
Erkan worden aangenomen dathet landschap inde lengterichting van deriviergeen hoge weerstand
zal opleveren voorzichverspreidende otters.Deenigeuitzondering vormen steden dieaanweerszijdenvan de rivieren zijn gelegen en langestukken onbegroeide ofbeschoeide rivieroever (>10 km).
Rekenregels
Zowel het foerageergebied als gunstige voortplantingsplekken kunnen een beperkende factor vormen.
Gunstige foerageerranden voor deotterzullen liggen langs stagnantewateren zoals geïsoleerde
strängen,kleiputten en plassen. Rivier ennevengeul zijn minder geschikt.Alsgunstige voortplantingsplaatsen wordt gekozen voor moeras enmoerasbos.Het aantal wordt bepaald door de meest
beperkende van detwee factoren.
Aantal
Aminfocr»g«r= PE(W

V15000

Amaxfo«w= PE(W

V10000

Aminvoor«pi= O P P ( R l a + B 4 ) / 2 0
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Amaxvoortpi= O P P ( R l a + B 4 ) / 1 0

Fusieafstanden
Fl=5000meterwaterweg
Fn=30000meterwaterweg
Ba=snelweg
Verplaatsingalleenlangswaterwegenmetminofmeernatuurlijke oever
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3.PROCEDURE INRICHTINGSVUISTREGELS
3.1.INLEIDING
Eenonderdeelvanfase 2vanhetMaaseconetprojectishetopstellenvanvuistregelsvoordeontwikkelingenoptimalisatievaninrichtingsvarianten.Uitgangspunthierbij isdatervooriederesoorteen
soortoptimalenetwerkconfiguratie isendatdezeconfiguratie bovendiennogeensafhangt vande
totalebeschikbarehoeveelheidgeschiktbiotoop.Dusnietalleensoortverschillen maarookoppervlakteverschillenbepalendemeestoptimalenetwerkconfiguratie. Eenvoorbeeld:alser200hamoeras
aanwezigisdanzaleenbepaaldedoelsoortalleenduurzaamkunnenvoorkomen alshethabitat
geconcentreerd ineenplekvoorkomt.Isdetotalehoeveelheidmoeras2000hadanisdemeest
optimaleconfiguratie eenspreidingvanduurzameplekkenoverhetgehelestudiegebied zodathet
gehelestudiegebieddooreengrootnetwerkwordtopgevuldenereenoptimale stapsteenfunctie
(Foppen 1996)bestaat.Vooreenanderedoelsoortkanhetoptimumafhankelijk vandispersievermogenendichtheidgeheelandersliggen.Hetuiteindelijk streven isnaarrichtlijnen waarmeegegeven
eenbepaaldeoppervlakteeenconfiguratie kanwordennagestreefd waarmeezoveelmogelijk doelsoortenduurzaamzullenkunnenvoorkomen.
Welkeoppervlakteszijnbelangrijk? Alseensoortuitgangspuntvoorderangeinoppervlaktesvan
eenbepaaldbiotoopisgekozenvoordehuidigesituatieaandeenekantvanderangeendeoppervlaktesvanhetstreefbeeld aandeanderekantvanderange.
Inditrapportwordtdeprocedurebeschreven enwordendeeersteresultatenvermeldvandetoepassingvandezeprocedure.Inhetvervolgtraject vanhetprojectzullenzoveelmogelijk soortenworden
ingezetbijhetbepalenvandevuistregels(zieookprojectbeschrijving Maaseconetfase 2en3).

3.2STUDIEGEBIED
OpbasisvandeecotopenkaartvanhetRJZA(Rijkswaterstaat) iseenkaartvervaardigdvande
Zandmaas,diehetgebiedtussendestuwbijLinne(Limburg)enLithbeslaat.Dittraject isietskorter
danhettraject vandegestuwdemaas(Rademakersetal.1996b,p.83e.V.;p.167).
Detotalelengtevanhetriviertraject Zandmaasbedraagtca. 120km.Hettotaaloppervlakvande
ecotopen is 18195ha.Deberekendeoppervlaktevandeecotopenblijkt indepraktijk ietsaftewijken
vandeoppervlakten dieweergegeven wordenindebasisrapporten,dieintotaal20.943ha.bedraagt
(tabel 1; Rademakersetal. 1996).
Intabel 1 isweergegeven hoedeecotopenverdeling isbinnenhetstudiegebied.Hetoppervlakvoorde
gestuwdemaasisontleendaanRademakersetal. (1996b).Ookvoordeverschillendeecotopen
binnenhetZandmaasgebiedblijken ergeringeafwijkingen tezijn inoppervlakte.Deelskomtdit,
zoalsgenoemd,doorhetfeit dathetriviertraject ietskorteris.
Voorelkeecotoopeenheid iseenstreefbeeldoppervlakte afgeleid. Ditisgeschiedtopbasisvaneen
referentiesituatie, hoeeenhypothetisch landschapondereennatuurlijk regiemzichontwikkeldzou
hebben(naarRademakersetal. 1996). Ditstreefbeeld isopbasisvanhetietsgroteregebiedvande
GestuwdeMaasvastgesteld.Ditisgecorrigeerdomdathetstudiegebied inwerkelijkheid ietskleiner
is,doorhetstreefbeeld tevermenigvuldigen metdefactor gebaseerdopdeverhoudingvande
oppervlakten.
Opditmomentheeft hetcultuurland hetgrootsteoppervlakteaandeelbinnendeZandmaas,metca.
30%(tabel 1).Bijrealisatievanhetstreefbeeld zouhetcultuurlandsterkafnemen, totminderdan10
%,tengunstevannatuurlijk graslandenvooralruigte.
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Tabel1:

OppervlakteecotopenZandmaas

Ecotooptype

Ecotoopcode

Oppervlak Gestuwde maas(ha)

Streefbeeld(ha)

Vegetatie-structuureenheid

Oppervlak
Zandmaas
(ha)

Gecorrigeerd
streefbeeld
(ha)

Diepzomerbed

ZD

2256

210

Wl

2093

180

Natuurlijke
oeverzone

ZO
ON

29
0

1960
130

W2

29

1679
111

Nevengeulen
ensträngen

WN
WD

0
490

160
450

W4
W5a

0
350

137
385

Moeras

M
BM
WS

20
40
30

270
590
200

Rla
B4
W5b

22
40
19

231
505
171

Natuurlijk
grasland

GO
GU

100
0

20
3310

Glc

101

17
2835

Ruigte

RO
RU

0
30

100
6890

Rib

25

86
5902

Ooibos

BH
BZ
BP

100
70
1040

4830
460
0

BI
B2
B3

71
55
896

4138
394
0

Cultuur

A
S
WP
GP

4660
1670
1340
9200

0
1660
0
0

ol.olh
o2
W6a,W6b
G2,G2h

3988
1379
995

0
1422
0
0

21.220

21.240

Totaal

18.195

afkomstig uittabel,p.167
3.3WERKWIJZE
Indewerkwijze kunnen eenaantalstappenwordenonderscheiden:
1. Hetstellenvanrandvoorwaarden aandeverkenning
2.Het makenvanzogenaamdeconfiguratiekaarten
3.hetdoorrekenenvandeconfiguratiekaarten voordoelsoorten
4.evaluatievande netwerkfunctie
5.interpretatievanderesultaten envormen richtlijnen
Vooreenviertal soortenzullendezestappenwordendoorlopen.
3.3.1 Randvoorwaarden
Zoalsgezegdwordtergewerktmetderangeinoppervlaktesgegevendehuidigesituatieeneen
natuurstreefbeeld voordeZandmaas(Rademakersetal. 1996).Daarbij iserooknogeentussenwaardegekozen(hetgemiddeldevandetweeuitersten).
Erkannatuurlijk gespeeldwordenmeteenoneindigaantalverschillendeconfiguraties. Plekken
kunnenopeengemiddeldeafstand vanelkaarliggen,erkunnenclustersvanplekkenbijelkaarliggen,
grotegebiedenafgewisseld metkleineetc.Omwillevandereproduceerbaarheid endeglobaliteitvan
derichtlijnen isgekozenvooreeneenvoudigeopzet.Aangezienrivieren lijnvormig zijnendebreedte
vanhetstudiegebied dusvrijbeperktis(gemiddeldenkele 100-enmeters)isgekozenvooreen
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variatieinlengteafstand tussenplekken.Gekozen isvooreenvariatieinhetaantalplekkenvan gelijke
groottewaarbij eensoortvasteafstand wordtgehanteerdtussendeplekken.Vooriederesoortleidt
dattoteenaantalzogenaamdeconfiguratiekaarten,pertotaaloppervlakteenpergemiddelde afstand
vaneenbiotooptypekomtereenkaart.
Alsrandvoorwaarde isgehanteerd datderangeinafstanden tussenplekkeneenweerspiegeling
moetzijnvanhetdispersievermogen enerzijdsendeecotoopgroottesanderzijds. Datvoorkomtdater
configuraties wordendoorgerekenddievoordesoortnauwelijks verschillen gaanopleveren.
3.3.2 Ontwikkeling configuratiekaarten
Deconfiguratiekaarten gevenweerhoegroothetoppervlakvandeecotopen isdatgerealiseerdzou
kunnenworden.Voorhetbeoordelenvanverschillendealternatieven isgekozenvooreenvariërend
aantalhabitatplekken (tabel3).Behalvehetaantalhabitatplekken wordtookweergegevenhoeverde
zwaartepuntenvandehabitatplekken uitelkaarliggen.Dekernpuntenvandehabitatplekken zijnop
regelmatigeafstanden vanelkaargesitueerd.
Tabel3. Aantalhabitatplekken endegemiddeldeafstand vandezwaartpuntenvoordegegenereerde
configuratiekaarten
configuratie
kaart

habitatplekken

afstand tussen zwaartepunten (km)

distl
dist2
dist3
dist5
distlO
dist20
dist50

1
2
3
5
10
20
50

50
33
22
10,5
5,2
2,2

_

Infiguur 1 isalsvoorbeeld eenkaartmetde'kernpunten'voor3habitatplekken weergegeven.Daarna
wordtdebeschikbarehoeveelheid habitatomeenzwaartpuntheengedrapeerd.Infiguur2isals
voorbeeld aangegeven hoe3959ha.habitatomdezekernpunten isgesitueerd.Echterde hoeveelheid
habitatmoetwelbinnenhetstudiegebiedpassen.Daartoeiseenprocedureontwikkeld inARCINFO
omhetgebiedbinnendegrenzenteplaatsen.Omdezekernpuntenwordteenbuffer gelegdmeteen
straalvan4500m.Vervolgenswordtberekendhoeveeloppervlakbinnendezestraal indebegrenzing
vanhetMaasdalvalt.Uitfiguur2blijkt datdehabitatplekken nietallemaalevengrootzijn,omdatde
breedtevanhetmaasdalnietoveralgelijk is.Vervolgenskangetoetstwordenofhetoppervlak
voldoetaandevoorafgewensteoppervlakte.Doordestraalvandebuffer aantepassenkanhet
oppervlakhabitatvergrootofverkleindworden.
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3 habitatplekken

Buffer binnen maasdal

buffer 4500 m.

oppervlak 3959 ha

Figuur 1. Plaatsenvan 3 habitatplekkenmetbuffer alsoppervlakteindicatie.Omhetzwaartpuntheen
wordteencirkelgeplaatstmeteenstraalvan4500meter (=buffer).
Figuur 2. Deelvandecirkelbinnenhetstudiegebiedendebijbehorende oppervlakte.

Eenalternatiefzouzijn geweestomopwillekeurigeplaatsenhabitatplekken tesitueren.Ditzou
echterertoeleidendatdeeffecten vandeverschillendeconfiguratiesveelmoeilijker te interpreteren
zoudenzijn.
Erisgekozenvoor4doelsoorten(tabel4).Gegevensoverdenetwerkmodellen vandezesoortenen
devoordezesoortendoorgerekendeconfiguratiekaarten staaninappendix3.
Tabel4.Degekozendoelsoortenvoordeverkenning
Soort

Habitattype

Rietzanger
Middelstebontespecht
ZwarteWouw
Moerassprinkhaan

Moeras
Hardhoutooibos
Zachthoutooibos
RuigteenMoeras

Terverduidelijking wordteenvoorbeeldvoordemoerassprinkhaan uitgewerkt.InFiguur 3 wordt
weergegevenhoedehabitatkaarteruitzietbijrealisatievanhetstreefbeeld voordemoerassprinkhaan.Dehabitatplekken omvattenresp. 1,5,20en50kernen.Hetstreefoppervlak is 6133 (meteen
toegestaneafwijking van ±5 %).
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r

N
Ecotopenkaart Gestuwde Maas
bosiskaart REA

Streefbeeld sprinkhaan

5 habitatplekken
6314 ha

Streefbeeld sprinkhaan

Streefbeeld sprinkhaan

20 habitatplekken
6160 ha

Figuur3.Voorbeeld vanderealisatievanconfiguratiekaarten bijdemoerassprinkhaan.

50 habitatplekken
5912 ha

J

3.3.3 Het doorrekenen en evaluerenvan de configuratiekaarten
Configuratiekaarten worden met behulpvan hetLARCH-model doorgerekend. Inhet LARCH-model
ishet voor een soort opgesteld netwerkmodel debasisvoor hetbepalen van de lokale en netwerkpopulatiegroottes.Metbehulpvan de inhetLARCH-model opgeslagen normen wordt nu bepaald welke
populaties tot een kernpopulatie kunnen worden gerekend enwelke netwerken duurzaam zijn. Hieruit
kantenslotte de stapsteenfunctie worden afgeleid: degraadmeter voornetwerkfunctie! De stapsteenfunctie ishetpercentage van het studiegebied met een duurzaam netwerk.

Intermezzo(uitFoppen 1996)
STAPSTEENFUNCTIE
Destapsteenfunctie vooreenbepaaldesoortwordt
gedefinieerd alsdeoppervlaktestudiegebieddat
deeluitmaaktvaneenduurzaamnetwerk.Deze
oppervlaktebijèènnetwerkisoptimalerdandezelfde oppervlaktebijmeerderenetwerken.Vandaardatdestapsteenoppervlakte gecorrigeerd
wordtvoorhetaantalnetwerken(tabelI).
Voorsoortenwaarbijkerngebiedenkunnenworden
aangegeven ishetmogelijk omde stapsteenfunctie
tebaserenopdeoppervlakteaankerngebieddie
binnenhetstudiegebied isgelegen.Eenkerngebied
uiteenduurzaamnetwerkisnamelijktebeschouwenalseengebiedmeteenhogebezettingskans.In
deRhine-econetstudiewerdendezegebiedenmet
eenhogebezettingskansopgespoordmetbehulpvansimulatiesinMETAPHOR(Reijnen etal.1995). De
huidigeLARCH-benaderingsluitdaarbijaan.Optimaalisdenetwerkfunctie indatgevalalsdesoortvoorkomt
inéénduurzamekernpopulatiediezichuitstrektoverhetgehelegebied.VoordebepalingisdezelfdetabelIte
gebruiken.
TabelI.Voorbeeldvoorstapsteenfunctiescores Hoegroterhetpercentagestudiegebieddatdeeluitmaaktvan
een(potentieel)duurzaamnetwerk(=stapsteenopp.)destebeterdestapsteenfunctie .
aantal netwerken

1

2

3

4

1-25

25

20

16

13

26-50

50

40

32

26

51-75

75

60

48

40

76-100

100

80

64

50

stapsteenoppervlakte
(%studiegebied)

Nietduurzamepopulatieskrijgen stapsteenfunctie 0. Potentiëleduurzamepopulatieswordenalsduurzaam
behandeld.Hoemoethetnetwerkwordenbegrensdzodatdeoppervlakteaanduurzaamstudiegebiedkan
wordenbepaald?Omdebuitenstegebiedenvaneennetwerkheendienteenbuffer tewordenmeegenomenvan
lx demaximaledispersieafstand, immersallepotentiëleplekkendiebinnendezeafstandvallenzoudendeel
uitmakenvanditduurzamenetwerk.Daarnawordtdezegrenzenophetstudiegebiedgeprojecteerd enkanhet
aandeelwordenbepaald.
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AlsvoorbeeldwordennudeeersteresultatenvandeLARCH-berekeningen gepresenteerd voor2 van
de4voorbeeldsoorten.Deberekeningenvoordemoerassprinkhaan kondennognietmetdegeautomatiseerdeLARCH-procedurewordenuitgevoerdvanwegedeafwijkende manierwaaropduurzaamheidwordtgeformuleerd (nietinoppervlakte,maarinaantalplekken).Dezwartewouwwasopgeen
enkelmomentduurzaamenhethadderhalvegeenzinomderesultatentebespreken.Uittabel 4kan
hetvolgendewordengeconcludeerd.Voorderietzangerisalleeneengoedenetwerkfunctie teverwachtenbijhetstreefbeeld (figuur 4).Debesteconfiguratie wordtverkregenbijhetconcentrerenvan
deoppervlaktebeschikbaarmoerasinenkelegroteplekkendieminimaaleenkernpopulatieondersteunen.Voordemiddelstebontespechtmoetonderdehuidigeomstandigheden gekozenworden
voorconcentratieineenoftweeplekken,echterbijdevariantmoetendeplekkenverspreidworden
overzoveelmogelijk plekken(20of50)(figuur 4).Ditisookhetgevalbijhetstreefbeeld, daar geeft
ookdeverdelingover 10plekkenaleengoede netwerkfunctie.
Uitderesultatenblijkt duidelijk datdeoptimalenetwerkfunctie afhangt vandeoppervlaktehabitat
datterbeschikkingstaat.Eenvoorlopigeregellijkt: isdehoeveelheidoppervlakte indeordevan
groottevandeoppervlaktebenodigdvooreenkernpopulatieconcentreerdanallesineenplek.Neemt
deoppervlaktetoegadanspreidenoverhetgehelestudiegebied.

middelste bontespecht

rietzanger

X

~

100 - f f

j

i

s

60-''

-^'

40-'
20-''

o-l^
huidig

fl^n
1

i "
huidig

*-

m1
i'

Figuur4.Grafische presentatievandenetwerkevaluatieresultaten. Uitgezetstaatdestapsteenscore.
Hoehogerdescoredestebeterisdestapsteenfunctie vanhetgebied.Opdex-asstaande3varianten,
opdey-asdestapsteenscoresenopdez-asdeconfiguraties, vanvorennaarachterenresp. 1 plek,
2,3,5,10,20,50.
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Tabel4.Voorbeeldvaneenevaluatievanconfïguratiekaarten metbehulpvandeLARCH-procedure.
Denamenvandeconfïguratiekaarten geveneerstdesoortaan(rie=rietzanger,spe=middelstebonte
specht)endaarnahetaantalplekkenvandeconfiguratie (1-50)entenslottedevariant(nu=huidige
situatie,str=streefbeeld, var=middenvariant).
Configuratiekaart

aantal
duurzame
netwerken

% studiegebied
duurzaam

stapsteenfunctie

RIE1STR
RIE2STR
RIE3STR
RIE5STR
RIE10STR
RIE20STR
RIE50STR

1
2
2
0
0
0
0

26-50
51-75
76-100
0
0
0
0

50
60
64
0
0
0
0

RIE1NU 1
RIE2NU 2
RIE3NU 3
RIE5NU 5
RIE10NU
RIE20NU
RIE50NU

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

RIE1VAR
RIE2VAR
RIE3VAR
RIE5VAR
RIE10VAR
RIE50VAR

1
0
0
0
0
0

26-50
0
0
0
0
0

50
0
0
0
0
0

SPE1STR
SPE2STR
SPE3STR
SPE5STR
SPE10STR
SPE20STR
SPE50STR

1
2
3
5
1
1
1

1-25
51-75
51-76
76-100
76-100
76-100
76-100

25
60
48
50
100
100
100

SPE1NU 1
SPE2NU 2
SPE3NU 3
SPE5NU 5
SPE10NU
SPE20NU
SPE50NU

1
2
0
0
0
0
0

1-25
26-50
0
0
0
0
0

25
40
0
0
0
0
0

SPE1VAR
SPE2VAR
SPE3VAR
SPE10VAR
SPE20VAR
SPE50VAR

1
2
3
2
1
1

1-25
51-75
51-75
76-100
76-100
76-100

25
60
48
80
100
100
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Ineenvolgendefase vanhetproject dientdeprocedure voor allesoortentewordendoorlopen. Uit
deresultaten kandandeoptimaleconfiguratie bij eenbepaaldevariantwordenbepaald. Meer inhet
algemeenkunnenuitdezeanalyses richtlijnen wordengeformuleerd voordeoptimale inrichtingvan
riviergebieden. Daar kanbijdeplanningvannatuurontwikkelingsprojecten rekening meeworden
gehouden indienmenalsdoelnastreeft dat rivierecotopen duurzamenetwerkenmoetenbiedenaan
typische riviersoorten.
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APPENDIX I

Verklaringgebruikte afkortingen
Alleoppervlaktes inha,alleafstanden inmeters,tenzijandersvermeld
Voordeverklaringvantermenwordtverwezennaarwerkrapportage 1 (Foppen 1996)
Amin=minimaalverwachteaantal inecotoop
Amax=maximaalverwachteaantalinecotoop
waarbij hetaantalsomsapartvoorfoerageergebieden enbroedgebiedenwordtopgegeven.
APmin=minimaalaantalgeschikteplekken
APmax=maximaalaantalgeschikteplekken
OPP(X+Y)=OppervlakteaanecotoopX+oppervlateaanecotoopY
GR(X)#(Y)=gemeenschappelijke grenslengtetussenecotoopXenY
PE(X+Y)=PerimeteraanecotoopX+oppervlakteaanecotoopY
GH=geschikteplekmethabitat
Fl=Fusieafstand voorlokalepopulaties
Fn=Fusieafstand voor netwerkpopulaties
Ba=absolutebarrière
KP=kernpopulatie
MVP=MinimalViablePopulation
NW+=netwerkmeteenkernpopulatie
NW-=netwerkzondereenkernpopulatie
Dref = Referentiedichtheid vooreennatuurlijke populatie (indof kg/ha)
B = biomassanorm
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Lijst van de gebruikte ecotopen
Zievoor eenverklaring van de afkortingen van deecotopen deomschrijving uit de rapportage
kartering ecotopen Maas (Grontmij 1995).Een kopievan deze lijst is bijgevoegd.
Code

Omschrijving

BI
B2
B3
B4
Gla
Gib
Glc
G2
G2h
01
Olh
02
Rla
Rib
Wl
W2
W3
W4
W5a
W5b
W6a
W6b

hardhoutooibos
zachthoutooibos
produktiebos
moerasbos
natuiterwaardgrasland
vochtiguiterwaardgrasland
stroomdalgrasland
produktiegrasland
produktiegrasland
akker
akker
bebouwdterrein
moeras
ruigte
diepzomerbed
ondiepzomerbed
hardeoever
nevengeul
dynamischestrang/kleiput
geïsoleerdestrang/kleiput
openplas
dichteplas
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APPENDIX II
Modelsoorten voor een eerste analyse m.b.t.genereren van richtlijnen bij verschillende oppervlaktes
aan habitat

Uitgangspunten:
*erwordt alleen gekeken naarde graadmeter kernpopulaties (behalve bij deevertebraten), omdat de
omgeving diewel een rol speelt niet wordt meegenomen
*voor iedere soort isslechts een ecotoopvan belang aangezien hetnogniet duidelijk ishoe meerdere
ecotopen met verschillende totale oppervlaktes verdeeld moeten worden.
Modelsoort 1.
Kleine landevertebraat inmoeras:vergelijkbaar met de moerassprinkhaan
Hoge dichtheden, geringe dispersie
-dichtheid 100individuen per haRla of Rib
-dispersie
lokale plek dient aaneengesloten te zijn
netwerkpopulatie maximaal 500muit elkaar
-duurzaamheidsnorm: er isbij deze soort geen sprake van kernpopulaties. Grote plekken zijn ook op
tevatten alseen netwerk. Minimaal 15plekken binnen netwerk groter dan 2ha losliggende plekken
ofminimaal 1 plek van 100ha.
Modelsoort 2
Medium-sized vogel inbos,vergelijkbaar met middelste bonte specht
Relatief hoge dichtheid enmet een geringe dispersie
-dichtheid 0.35paar per ha hardhoutooibos
-dispersie
lokale plek 350meter fusieafstand
netwerkpopulatie maximale afstand 10km
-duurzaamheidsnorm: minimaal 20 ?? voor kernpopulatie
Modelsoort 3
Medium-sized vogel inmoeras:vergelijkbaar met rietzanger
Relatief grote dichtheid en grote dispersie
-dichtheid: 5paar per ha in optimaal habitat, moeras isslechts voor bijv. 10%geschikt
-dispersie
lokale plek 100meter fusieafstand
netwerkpopulatie maximale afstand, 20km
-duurzaamheidsnorm: minimaal 100 ?? voor kernpopulatie
Modelsoort 4
Grotevogel in bos
Relatief lage dichtheid eneen zeer grote dispersie,zwarte wouw
-dichtheid: 1 paarper 25-50 ha zachthoutooibos, mimimaal 5ha continue
-dispersie
binnen lokale plek 250 meter fusieafstand
buiten lokale plek 2500 meter fusieafstand
netwerkpopulatie maximale afstand 75km
-duurzaamheidsnorm:minimaal 20 $9 vooreen kernpopulatie
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APPENDIXIII
Overzichtvandeconfïguratiekaarten diezijnaangemaaktvoordeevaluatie
Dekaartnamenzijn opgebouwduitdesoortnaam,hetaantalhabitatplekkenendeconfiguratie.
Voorde4voorbeeldsoorten zijn habitatkaarten gemaaktvoor3configuraties: dehuidigetoestand
(nu),streefbeeld (str)eneenvariantdiehiertussenin ligt(var).
Voorbeeldsoort:
Habitat:
Aanwezighabitat:
Streefbeeld:
Habitatkaart

Rietzanger
Moeras(ecotooptypeRla)
22ha.
231 ha.

Aantalplekken Straalbuffer oppervlak

gemiddeldoppervlak

rie1nu*
rie2nu
rie3nu
rie5nu
rielOnu
rie20nu
rie50nu

1
2
3
5
10
20
50

270
200
155
120
85
60
38

23
23
23
23
23
22
23

23
12
8
4,6
2,3
1,1
0,5

rie1str
rie2str
rie3str
rie5sérielOstr
rie20str
rie50str

1
2
3
5
10
20
50

850
945
565
385
280
195
120

226
240
241
225
238
236
232

226
120
80
45
24
12
4,5

rie1var
rie2var
rie3var
rie5var
rie1Ovar
rie20var
rie50var

1
2
3
5
10
20
50

645
575
395
285
205
145
90

130
130
130
127
129
131
130

130
65
43
25
13
7
2,5

*deeerste3lettersgevendesoortnaamaan,detweecijfers hetaantalplekkenendedrielaatste
cijfers devariant
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Voorbeeldsoort:
Habitat:
Aanwezighabitat:
Streefbeeld
Habitatkaart

Zwarte wouw
Zachthout ooibos(ecotooptypeB2)
55 ha.
394ha.
Aantal

plekken

Straal

bufferoppervlak

wou1nu*
wou2nu
wou3nu
wou5nu
woulOnu
wou20nu
wou50nu

1
2
3
5
10
20
50

420
325
250
190
135
95
60

55
56
58
56
57
56
57

55
28
19
11
5,7
2,8
1,1

woulstr
wou2str
wou3str
wou5str
woulOstr
wou20str
wou50str

1
2
3
5
10
20
50

1115
1515
775
525
375
250
160

384
409
414
390
408
383
412

384
205
138
78
41
19
7,9

wou1var
wou2var
wou3var
wou5var
wou1Ovar
wou20var
wou50var

1
2
3
5
10
20
50

840
930
555
375
275
195
120

221
235
233
214
229
236
232

221
118
78
43
23
12
4,5

*deeerste3lettersgevendesoortnaamaan,detweecijfers hetaantalplekkenendedrielaatste
cijfers devariant
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Voorbeeldsoort:
Habitat:
Aanwezig habitat:
Streefbeeld
Habitatkaart

Middelste bonte specht
Hardhout ooibos(ecotooptype B1)
71ha.
4138 ha.

Aantal plekken Straal buffer

oppervlak

gemiddeld oppervlak

spelnu*
spe2nu
spe3nu
spe5nu
spelOnu
spe20nu
spe50nu

ï
2
3
5
10
20
50

485
385
285
215
155
105
60

74
74
73
72
74
69
71

74
37
24
14
7,4
3,5
1,4

spelstr
spe2str
spe3str
spe5str
spelOstr
spe20str
spe50str

1
2
3
5
10
20
50

8175
9110
4860
2745
1550
950
530

3944
4344
4320
4321
4148
4133
4145

3944
2172
1440
864
415
207
80

spelvar
spe2var
spe3var
spe5var
spelOvar
spe20var
spe50var

1
2
3
5
10
20
50

4895
5995
2395
1495
995
635
370

2199
2205
2138
2029
2128
2124
2146

2199
1103
713
406
213
106
21

*deeerste 3 letters geven de soortnaam aan,detwee cijfers hetaantal plekken endedrie laatste
cijfers de variant
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Voorbeeldsoort:
Habitat:
Aanwezig habitat:
Streefbeeld
Habitatkaart

Moerassprinkhaan
Ruigte en Moeras (ecotooptype Rla of Rib)
47ha.
6133 ha.

Aantal plekken Straal buffer

oppervlak

gemiddeld oppervlak

moeinu*
moe2nu
moe3nu
moe5nu
moelOnu
moe20nu
moe50nu

1
2
3
5
10
20
50

395
300
225
170
125
85
55

49
48
47
45
49
45
48

49
24
16
9
4,9
2,3
1,2

moelstr
moe2str
moe3str
moe5str
moelOstr
moe20str
moe50str

1
2
3
5
10
20
50

13000
12500
6795
3800
2045
1240

6187
6090
6330
6314
6009
6160
5912

6187
3045
2110
1262

moeivar
moe2var
moe3var
moe5var
moeiOvar
moe20var
moe50var

1
2
3
5
10
20
50

6745
7745
3700
2000
1300

3168
3233
3208
2969
3215
2964
3148

3168
1617
1069

650

775
455

601
308
114

594
322
148
61

*deeerste 3 letters geven de soortnaam aan,detwee cijfers het aantal plekken en dedrie laatste
cijfers de variant
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