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Voorwaard
Voor U ligt een deeL van de serie rapporten over EFKECTVOORSPELLING. Deze serie
wordt uitgegeven onder auspiciën van het Ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en het Ministerie van Landbouw en Visserij
en is vooral bedoeld voor gebruik bij HILIEU-EFFECTRAPPORTAGE.
Milieu-effectrapportage (m.e.r.) is een hulpmiddel bij de besluitvorming over
bepaalde activiteiten. Anders gezegd: het is een instrument om de gevolgen van
op stapel staande activiteiten voor het milieu zichtbaar te maken,opdat daarmee
rekening wordt gehouden bij het nemen van een besluit over die activiteit en de
wijze van uitvoering ervan.Vanaf een zo vroeg mogelijk stadium bij de
voorbereiding tot nà de uitvoering van die activiteit loopt de m.e.r.-procedure
daarom mee met de besluitvormingsprocedure*.
M.e.r. is er op gericht het milieubelang naast andere belangen een volwaardige
plaats in de besluitvorming te geven. Daarom worden milieu-effecten van een
bepaald project en van alternatieven daarvoor beschreven in een zogenoemd
milieu-effectrapport (MER).
Zo'n MER is een openbaar rapport; voorspelde milieu-effecten worden hierin
systematisch en zo objectief mogelijk beschreven. Niet alleen voorafgaande aan
en tijdens het besluit kan de informatie uit het MER worden gebruikt,maar ook
erna. Het is een steun bij het achteraf beoordelen van de gevolgen voor liet
milïeu.
In het totale m.e.r.-proces is het voorspellen van milieu-effecten een
belangrijk onderdeel. Bij voorspellen tracht men zo goed mogelijk de aard en
omvang van veranderingen in het milieu te bepalen die als gevolg van een
activiteit kunnen optreden.
Deze serie "Effectvoorspelling" geeft informatie over de problemen bij het
voorspellen van milieu-effecten en over de middelen die beschikbaar zijn voor de
oplossing van die problemen.
Ten behoeve van het voorspellen van milieu-effecten zijn vele, verschillende,
methoden ontwikkeld. In de serie "Effectvoorspelling" wordt getracht een
overzicht te geven van die voorspe1lingsmethoden. Per voorspellingsmethode is zo
goed mogelijk aangegeven wat de mogelijkheden zijn, maar ook wat de beperkingen
zijn. Met deze serie "Effectvoorspelling" worden door de ministeries geen
voorspellingsmethoden voorgeschreven noch wordt een voorkeur voor bepaalde
methoden uitgesproken .Dat kan ook niet, omdat in de praktijk van geval tot
geval moet worden bekeken welke methoden in die omstandigheden het meest
geschikt (of het minst ongeschikt) zijn. Deze serie effectvoorspelling is dus
geen "kookboek"!
Dit betekent, dat een in de serie opgenomen methode niet per sé beter is dan een
(nog) niet opgenomen methode. Voorkeur voor bepaalde voorspellingsmethoden zal
in het specifieke geval van toepassing van m.e.r. kunnen worden uitgesproken
door het bevoegd gezag.

Wie uitgebreider informatie wenst over de procedurele elementen van m.e.r.
wordt verwezen naar het wetsontwerp m.e.r. ("Uitbreiding van de Wet algemene
bepalingen milieuhygiëne (Regelen met betrekking tot
milieu-effectrapportage)". Tweede Kamer, zitting 1980-1981, 16814, nrs. 1-3,
A-C) en naar de Voorlopige algemene richtlijnen als hulpmiddel bij
milieu-effectrapportage, MER-reeks nr. 6, ministeries van Volksgezondheid en
Milieuhygiëne en van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, 1981.

Voorwoord

Deserie "Effectvoorspelling" isbedoeld voorallendieopenigerleiwijze
betrokken zijn bijhetm.e.r.-proces:bijvoorbeeld project-managers,ambtenaren
bijvergunningverlenende instanties,ledenvanmilieu-groepen,insprekers.De
serie isdaarom nietalleen geschreven voorde specialisten ineenbepaald
vakgebied,maarook voorgeïnteresseerden die nietzijn ingevoerd indat
vakgebied.
Hetvoorspellen vanmilieu-effecten isnogniet iets,datmenvolledigonderde
knie heeft.Veelmethoden zijnnog inontwikkeling; voorsommigemilieu-effecten
ontbreken zezelfshelemaal.Het isonvermijdelijkdatdeserienapublicatie
geleidelijk aanveroudert.Daarom zaldeserieperiodiekworden bijgesteld.
Tenslotte:methetuitbrengen vandezeuitgave vande serie "Effectvoorspelling"
is niethet laatstewoordoverhetvoorspellen vanmilieu-effectengezegd.
Opmerkingen enadviezen over verbetering zijndanook zeerwelkom.

DeMinister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening enMilieubeheer,

Drs. E.H-jr^fa.Nijpels

öfc^

DeMini

zerr vanLandbouw enVisserij,

Ir.G.J'.M.Braks

Voorwoord

Over de serie Effectvoarspelling'
De seriebestaatuit tiendelen.Elkdeel issamengestelddooreen
groepvanvertegenwoordigersvaneenofmeer instituten.
I. Algemene inleiding,samengesteld door Environmental Resources
Limited,London;
II. Lucht,samengesteld doorTNOMaatschappelijke Technologie,
Delft/Apeldoorn;
III. Oppervlaktewater,samengesteld doorhetWaterloopkundigLaboratorium,Delft;
IV. Bodem, samengesteld doorhetRijksinstituutvoor Volksgezondheid
enMilieuhygiëne,Bilthoven,enhet Instituutvoor Cultuurtechniek enWaterhuishouding,Wageningen;
V. Planten,dierenenecosytemen,samengesteld doorhetRijksinstituutvoorNatuurbeheer,Leersum;
VI. Landschap,samengesteld doorhetRijksinstituutvooronderzoekin
deBos-enLandschapsbouw "DeDorschkamp",Wageningen;
VII. Geluid, samengesteld doorhetRijksinstituutvoor Volksgezondheid
enMilieuhygiëne,Bilthoven,enDHVRaadgevend Ingenieursbureau
BV,Amersfoort;
VIII. Risico's, samengesteld doorTechnicaConsulting Scientistsand
Engineers,London;
IX. Straling, samengesteld doorhetRijksinstituutvoor Volksgezondheid
enMilieuhygiëne,Bilthoven;
X. Gezondheid.
De delenstaanopzichzelf,maarhetverdientaanbeveling deAlgemene
inleiding (deel I)bij deanderedelentegebruiken.
Aan de totstandkomingvandedelen ItotenmetVI is,gezamenlijk,door
de groepen vandeverschillende institutengewerkt.HetWaterloopkundig
Laboratoriumheeftdaarbijcoördinerende takenuitgevoerd.
DevoorbereidingvandedelenItotenmetVI isbegeleid dooreenbegeleidingscommissie onder leidingvanProf.Dr.E.H.AdemavandeLandbouwuniversiteit Wageningen.DevoorbereidingvandedelenVII,IXenXwordt
begeleid door eenbegeleidingscommissie onder leidingvandrs.P.E.deJongh
vanhetministerie vanVolkshuisvesting,Ruimtelijke Ordening enMilieubeheer. DevoorbereidingvanhetdeelVIIIwordtbegeleid dooreenbegeleidingscommissie onder leidingvanDrs.J.A.Suurlandvanhetministerie
vanVolkshuisvesting, Ruimtelijke OrdeningenMilieubeheer.
Door talvanpersonen eninstellingenzijnopmerkingengemaaktenadviezen
gegeven. Eengroot aantal institutenheeft gereageerd openquêtesover
voorspellingsmethoden.
Deverantwoordelijkheid voor de inhoudvanderapportenberustbijde
hierboven genoemde instituten.DeministeriesvanVolkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening enMilieubeheer envanLandbouw enVisserij zijnverantwoordelijk voor depublicatievandeserie Effectvoorspellingmilieueffectrapportage.

Over deserie 'Effectvoorspelling'

iii

INHOUDSOPGAVE

1. Introductie toth e tdeel 'Plantent dieren ene c o s y s t e m e n ' . . . .
1.1.Opzetvanhet rapport
1.2.Organismenenecosystemen:begripsomschrijving
1.3.Afbakeningvanhet onderwerpvanhet deelPlanten,dierenen
ecosystemen

1
1
1
2

2. O r g a n i s m e n , p o p u l a t i e s , l e v e n s g e m e e n s c h a p p e n e necosystemen . . .
4
2.1. Inleiding
4
2.2. Organismen
4
2.2.1. Indeling enbouw
4
2.2.2.Fysiologie
7
2.2.3.Irvloed vanhetabiotischemilieu
10
2.3. Populaties
18
2.3.1.Opbouwvanpopulaties
18
2.3.2. Invloed vanhet abiotischemilieu
20
2.3.3.Relatiesvanorganismenbinnendepopulatie
21
2.3.4.Verbreiding enverspreiding
22
2.4. Levensgemeenschappen
25
2.4.1.Opbouw
25
2.4.2.Bereikbaarheid eneilandtheorie
26
2.4.3.Relaties tussenorganismenvanverschillende soorten
. . . 28
2.4.4.Veranderingenbinnen een levensgemeenschap
31
2.5. Ecosystemen
32
2.5.1.Opbouw
32
2.5.2.Energiestroom
33
2.5.3.Stofkringlopen
34
2.5.4.Relaties tussendecomponentenvan eenecosysteem
34
2.5.5.Processenenpatronen
36
2.5.6.Ecosysteemontwikkeling of successie
37
3. Planten» dieren en l e v e n s g e m e e n s c h a p p e n inNederland
3.1. Inleiding
3.2. Ecologischeveranderingen inNederland
3.2.1.Xotdetwintigsteeeuw
3.2.2.Veranderingen inde twintigsteeeuw
3.3.Recente toe-enafnamevansoortenen levensgemeenschappen
3.3.1. Soorten
3.3.2.Levensgemeenschappen
3.3.3. Soortenrijkste levensgemeenschappen inNederland

<tö
40
40
40
43
.. 45
45
51
53

<r.Oorzaak-gevolg-relaties bijplanten» dieren en ecosystemen
. . . 55
4.1. Inleiding
55
4.2. Karaktervandeeffecten
56
4.3.Oorzakenvanmilieu-effectenoporganismen enecosystemen . . . 58
4.3.1.Activiteiten endeelactiviteiten
58
4.3.2.Eersteoorzaakklasse:verandering van (micro)klimaat en
andere fysischevariabelen
60
4.3.3.Tweedeoorzaakklasse:concentratieveranderingenvan stoffen
64
4.3.4.Derdeoorzaakklasse:rustverstoring
66
4.3.5.Vierdeoorzaakklasse:veranderingen inaantallenorganismen
67
4.3.6.Vijfdeoorzaakklasse:ruimtebeslag
69
4.4. Oorzaak-gevolg-netwerk
70
4.5.Effectenopplanten,dierenenecosystemen
71
Overdeserie 'Effectvoorspelling'

4.5.1.Eerste effectklasse:veranderingen bij organismen
4.5.2.Tweede effectklasse:veranderingen inpopulaties
4.5.3.Derde effectklasse:veranderingen inlevensgemeenschappen
4.5.4.Vierde effectklasse:veranderingen inecosystemen
4.6.Doorwerking vaneffectenenhogere ordeeffecten

71
74
. 75
75
76

5.Aanpak van voorspellingen
78
5.1. Inleiding
78
5.2.Afleidenvanoorzaak-gevolg-relaties
79
5.2.1.Typenonderzoek
79
5.3.Effectenonderzoek
81
5.3.1.Onderzoek naareffectenvanveranderingen in (micro)klimaat
enandere fysischevariabelen
81
5.3.2.Onderzoeknaareffectenvancohcentratieveranderingen . . . 86
5.3.3.Onderzoek naareffectenvanrustverstoring
87
5.3.4.Onderzoeknaareffectenvanveranderingen inaantallen
organismen
89
5.3.5.Onderzoek naar effectenvanruimtebeslag
90
5.4.Effectvoorspelling
91
5.4.1.Voorspelling vaneffectenop individuele organismen . . . . 91
5.4.2.Voorspelling vaneffecten op populaties
92
5.4.3.Voorspelling vaneffectenop (deel)levensgemeenschappen .. 98
5.4.4.Voorspelling vaneffecten opecosystemen
102
6.Voorspelling vaneffecten opplantenf dieren enecosystemen .. 104
6.1. Inleiding
104
6.2.Voorspellingen ophet niveauvan populaties
105
1-1:Zwaremetalen enmonocotylen
105
1-2:Lichtintensiteit enwaterplanten
107
1-3:Verkeersintensiteit en terreingebruik door ganzen
108
1-4:Landbouw enweidevogels:vervolglegselmodel
109
1-5:Olieenzeevogels
112
1-6:Effectenvankoelwaterinname op zeevissen
114
1-7:Fysische factorenendeproduktievan zeegras
116
1-8:Verontreinigende stoffen encultuurgewassen: TELOC
....
118
6.3.Voorspellingenophet niveauvandeellevensgemeenschappen:
vegetatie
122
II-9: Abiotischemilieufactoren enhetvoorkomenvan
plantensoorten
122
11-10:Zwaveldioxide envoorkomen vanplantensoorten
124
11-11:Loodemissiedoorwegverkeer envegetatie
127
11-12:Regeneratie vanvegetatie na landinrichting
128
11-13:Grondwaterpeil envegetatiesamenstelling: WAFLO
129
11-14:Grondwaterstandverandering envegetatietypen
132
11-15:Abiotischemilieufactoren envegetatie:deEcotopenmethode
133
6.4.Voorspellingen ophet niveauvandeellevensgemeenschappen:
vogels
137
11-16:Effectenvanhabitatverlies of-verandering opvogels .. 137
11-17: Oppervlakte enaantalvogelsoorten
138
11-18:Verkeersintensiteit enbroedvogeldichtheid
140
11-19:Vochtvoorziening enbroedvogeldichtheid
142
11-20:Landschapsverandering enbroedvogeldichtheid
143
6.5.Voorspellingen opecosysteemniveau
145
111-21:Recreatie enbosecosystemen:FERM
145
111-22:Ecosystemen enverontreinigende stoffen:THEM
146
111-23:Zwaremetalen entrofieniveaus inwater
151
111-24: Concentratie organische verbindingen invis:PEEC
... 153
111-25:Effectvoorspelling ophet ecosysteem als geheel:ECOMET
155
7. Inventarisatie en waardering
7.1. Inleiding

Over de serie 'Effectvoorspelling'

159
159

7.2. Inventarisatiemethoden
7.3.Waardering
7.3.1. Inleiding
7.3.2.Waarderingscriteria

159
161
161
162

8.Nederlandse beleidsinstrumenten inzakeplantent dieren en
ecosystemen
8.1.Inleiding
8.2.Beleidsdoelstellingen
8.3.Beleidsinstrumenten
8.3.1.Nationale wetgeving
8.3.2. Internationale verdragen
8.4.Normen
9. Informatiebronnen
9.1. Overzicht
9.2.Publicaties over inventarisatie enwaardering
9.3.Publicaties overmilieu-effecten opplanten,dierenen
ecosystemen
9.4.Documentatieover planten,dieren enecosystemen
9.5. Organisaties diekunnenworden geraadpleegd bijhet opstellenen
beoordelenvanMER'en.
9.6. Milieu-gegevensbestanden

165
165
165
166
166
169
172
173
173
173
176
179
187
195

10.Begrippenlijst

198

11. index

205

12. Enquête-formulier

206

Overde serie 'Effectvoorspelling'

vi

1.Introductie tot het seriedeel
'Planten,dieren,ecosystemen'
1.1.OPZET VAM HET RAPPORT

Dit rapport gaat over gevolgen van menselijke activiteiten voor planten,
dierenenecosystemen.
Hetrapportbestaatuitdriedelen:
•

•

•

Een inleidend deel,datdehoofdstukken 1t/m5omvat.Dezehoofdstukken vormen een inleiding in de biologie en ecologie en zijn
vooralbedoeldvoorniet-ingewijdelezers.
Het tweededeel omvat dehoofdstukken 6en7.Inafwijking vande
eerder verschenen delen van de seriewordenhier inhoofdstuk 6,
naast eenpaarvoorspellingsmethoden,voornamelijkvoorbeeldenvan
voorspellingenbeschreven.
Hoofdstuk 7bevat eenbeknopte beschrijving van inventarisatiemethoden die soms ook gebruikt kunnen worden bij het opstellen of
beoordelenvaneenMER.
Het laatste deel, de hoofdstukken 8tot enmet 10,geeftachtergrondinformatie die bij het opstellen vanvoorspellingen vanbelangkanzijn.

Devragen,die inelkhoofdstukbehandeld worden,zijnookaangegeven inde
lessuijzer,datishetuitklapbarevelachterinditrapport.
Erwordt op gewezen,dat overalwaar indezeteksteenmannelijkepersoonsvorm staat vermeld, ook de vrouwelijke vorm kan worden gelezen, enomgekeerd.

1.2.ORGANISMEN EN ECOSYSTEMEN: BEGRIPSOMSCHRIJVING

Dit rapport gaat overmilieu-effecten op (groepen)organismen. Organismen
(= levendewezens)onderscheiden zichoptallozemanierenvanlevenlozematerie. Een absoluut onderscheid is echter niet aan te geven. Virussen
wordenwelaisovergangsvormaangemerkt.
Organismen zijn ingedeeld in groepen. De basis van die indeling is het
onderscheid insoorten: groepen organismendieonderlingtotvoortplanting
instaat zijnendaarbijvruchtbare nakomelingen voortbrengen -of groepen
waarvan datwordt aangenomen;bij uitgestorven organismen isdat nietmeer
naLegaan.
Aan elkebekende soort iseennaamgegeven.Intotaalwordennuongeveer 1,5
miljoen soorten onderscheiden. Op basis van hun onderlinge verwantschap
zijnsoortenverenigd ingroteregroepen.Desystematiek (=taxonomie)isde
wetenschap die zich bezig houdt met denaamgeving enordeningvan soorten
naaronderlingeverwantschap.
Pcpulatiaszijngroepenorganismenvaneenbepaaldesoortbinneneenbepaald
gebied. De omvang van een populatie wordt onder andere bepaald door de
voortplantingssnelheid van de afzonderlijke organismen en de mate waarin
andereorganismenledenvandepopulatievangenenopeten.
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Populaties vanverschillende soortendiebinnenhetzelfdegebiedvoorkomen,
wordentezameneenlevensgemeenschap genoemd
De levensgemeenschap beinvloedt en wordt beïnvloed door allerlei inwerkingen van niet-levende objecten en factoren zoals licht,temperatuur,
concentraties van stoffen. Een levensgemeenschap vormt samen met deze
niet-levendeobjectenenfaktoreneenecosysteem.
De begrippen organisme, populatie, levensgemeenschap en ecosysteem staan
centraal indeopbouwvanditrapport.Elkbegripgeefteenzogehetenbiologisch organisatieniveau aan; op ieder niveau spelen zichandere processen
af. Milieu-effecten kunnen op alle vier de organisatieniveaus optreden.
Echterdemethodenomdezeeffectentevoorspellenkunnenperorganisatieniveauaanzienlijkverschillen.

Dit rapport gebruikthetbegrip 'milieu' opverschillende manieren.Allereerst gaathet uitvanhetbegrip 'milieu'zoalsdatstaatomschreveninhet
hoofdstukm.e.r.vandewetalgemenebepalingenmilieuhygiëne:
'het geheelvanwater,bodem, lucht,mensen,dieren,planten, goederen
alsmedederelatiestussendeze'.
Maar daarnaast wordt inditrapportgesprokenover 'hetmilieuvaneenorganisme'. Danwordtbedoeld:
'het geheelvanfactorendatinvloedkanhebbenophetlevenvaneenorganisme.'
Derelatiesvaneenorganismemetdiensmilieukunnenintweegroepenworden
ingedeeld:
•

•

relaties met niet-levende (zogeheten abiotische) milieu-onderdelen: water,bodem,luchtendelevenlozeobjectendaarin.
Voorbeeldenvanzo'nrelatie zijndeinvloedvanhetbodemvochtgehalteopdegroeisnelheidvaneenplantendedalingvanhetvochtgehalteindebodemtengevolgevanwateropnamedoorplanten.
relatiesmetandereorganismen (zogehetenbiotischerelaties)
Eenvoorbeeldvanzo'nrelatieisdebestuivingvansommigebloemen
doorinsekten.
Relaties met mensen (de zogeheten anthropogene relaties) vormen
eenspecialecategoriebinnendebiotischerelaties.

Centraal indit rapport staananthropogene relatiesendeinvloed,diemenselijkeactiviteitenkunnenuitoefenen opandere (biotische enabiotische)
relaties.

1.3.AFBAKENING VAN HET ONDERUERP VAN HET PEEL PLANTEN, DIERE» EN
ECOSYSTEMEN

Ditrapportbesteedtgeenofnauwelijksaandachtaan:
•

•

•

micro-organismen. Alleen hun rol in stofkringlopen komt in dit
rapport aandeorde.Voormicro-organismendiebijdemensziekten
kunnenverwekkenwordtverwezennaarseriedeelX, 'Gezondheid'.
zoo-enfytoplankton (=zwevende,dierlijkerespectievelijkplantaardige organismen) van het oppervlaktewater. Vooral het fytoplanktonwordt inseriedeelIII,'Oppervlaktewater',behandeld.
zoo-enfytobenthos (=dierlijke respectievelijk plantaardigeorganismendieopof indeonderwaterbodem vaneen oppervlaktewater
leven).Overdezeorganismen is ingeenenkelrapportuitdezeserieinformatiegegeven.
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landschap.Inditrapport ligtbijdebesprekingvanecosystemende
nadrukoprelaties tussen (groepen)organismenonderlingentussen
organismen en hun abiotische milieu; seriedeel VI, 'Landschap',
behandelt vooral devisueleervaring endebeleving vanecosystemen.
cultuurgewassenenvee.In landbouwkundig onderzoek iseenaantal
methoden ontwikkeld om effecten op cultuurgewassen en op vee te
voorspellen. Deze methoden zijn echter niet zo zeer op milieu-effecten als wel op landbouw-economische effecten gericht.
Alleenvoorzover dezemethodenbruikbaar zijnbijhet voorspellen
vanmilieu-effectenwordenzeinditrapportgenoemd,
levensgemeenschappen in(zout)oppervlaktewater.InseriedeelIII,
'Oppervlaktewater',wordtaandergelijkelevensgemeenschappeniets
meeraandachtbesteed.
effectenvanstraling.ZiehiervoorseriedeelIX,'Straling',
risico'svanbrandenen/ofexplosies.ZiehiervoorseriedeelVIII,
'Risico's'.
exploitatie van vis- en wildstand. Aangezien deze activiteiten
nietm.e.r.-plichtig zijnvaltbehandeling daarvanbuitenhetkadervandezeserie.
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1.Introductie tothet deel 'Planten,dierenenecosystemen'

2.Organismen,populaties,
levensgemeenschappen,
ecosystemen
2.1. INLEIDING

Dithoofdstukbeschrijftin:
•

•
•
•

paragraaf 2.2 hoeorganismenzijnopgebouwdenwelkefysiologische
processenbij plantenendierenzoaloptreden.Daarnaastbehandelt
dezeparagraafdeinvloedvanabiotischemilieufactoren.
paragraaf 2.3 hoepopulatieszijnopgebouwd,welkewisselwerkingen
enwelkeveranderingenzichkunnenvoordoenbinnenpopulaties
paragraaf 2.4 enkele kenmerkenvan levensgemeenschappenenderelatiestussendedaarinvoorkomendeorganismen
paragraaf 2.5 hoeecosysteaianeruitzien,watdebelangrijkstebetrekkingen tussenonderdelen ervan zijnenwatdeaardvandiebetrekkingenis.

2.2. ORGANISMEN

2.2.1.Indeling en bouw

Een traditionele indeling van organismen isdie ineenplentenrijkeneen
dierenrijk. De schema's 2-1 en 2-2 gevendebelangrijkste groepen binnen
lietplanten-endierenrijkaan.
Naar bouw en vorm worden planten onderverdeeld in hogere en lagere
planten *). Aan hogere planten (varens en zaadplanten) kunnen wortels,
stengelsenbladerenwordenonderscheidenenzebezitteneenzogehetenvaatstelsel voor het transport van stoffen (zie paragraaf 2.2.2). Lagere
planten (bacteriën,schimmels,wierenenmossen)hebbeneendergelijkstelsel niet en ook wortels, stengels en bladeren zijn niet of veel minder
duidelijkteonderscheiden.
Cellenvormendebouwstenen vanhet leven.Alleorganismenzijneruitopgebouwd; sommigebestaan uit (heel)veel cellen,andereuitslechtsenkeleen
erzijnerdiemaaruiteencelbestaan.
In een cel bevindt zich het zogeheten cytoplasma (= celplasma) enbijde
meeste organismen is ook een kern aanwezig. Cytoplasma en kern vormende
levende inhoud van de cel, aangeduid met de term protoplasma. Water,eiwitten, vetten en koolhydraten zijn de belangrijkste bestanddelen van
cellen. Plantecellenhebben in tegenstelling tot dierlijke nog een zogehetenvacuole (celvochtsysteem)eneencelwand.
Binnen de kern liggen de erfelijke eigenschappen vanhet organisme ineen
soort 'chemischdraaiboek'vastgelegd. Dedragersvandezeerfelijkeeigenschappenhetengenen.

*)Erwordt somsookeenonderscheid gemaakttussen 'wilde'plantenencultuurplanten.Ditonderscheidberustechternietoptaxonomischegronden.
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Deze genenbestaan uitnucleinezuren (DNAofRNA 2 ))eneiwitten. Degenen
(ditkunnenerveleduizendenzijn)liggenachterelkaargerangschiktopeen
zeer langmolecuul.Datmolecuulheetchromosoom. Hetaantalchromosomenin
decelkernissoortspecifiek.
SCHEMA 2-1.Vereenvoudigde indeling van het plantenrijk
bekend

belang-

aantal

rijkste

voorkomen

bijzonderheden

soorten energiebron
bacteriën

6.000 dood organisch
materiaal

schimmels

40.000 dood of levend
organisch materiaal

wieren

40.000 zonlicht

(=algen)

mossen

varens

inbodem> lucht.zoet/zout

eencellig; sommige veroorza-

water enandere organismen

ken ziekten

idem

soms eencellig; sommige
schimmels veroorzaken
ziekten

inzoet en zout waterl ook
organismen

wieren vormen vaak de eerste
schakel van voedselketens
in oppervlaktewater

op landl soms inzoet water

mossen hebben meestal voch-

(bronmos)

tig milieu nodig

op land (vaak op andere
planten)enkele soorten
in/opzoet water

varens hebben meestal voch-

op land en inzoet water.

grote groep met grote

sommige soorten inzout

diversiteit

opbomen of inandere

25.000 zonlicht

11.000 zonlicht

zaadplan- 200.000 zonlicht
ten

tigmilieu nodig

Hater (zeegrassen)

Als het 'chemisch draaiboek' wordt gelezen, worden op basis van de erin
vastgelegdecodesbepaaldeeiwittengeproduceerd indecel,diedeerfelijke
eigenschappentotuitingdoenkomen.
Die erfelijke eigenschappen blijken niet constant.Erkunnen zichplotselingeveranderingen voordoen.Dergelijkeveranderingenstaanbekendalsmutaties. Er bestaan genmutaties, chromosoommutaties en genoommutaties (=
veranderingenwaarbijmeerdaneenchromosoombetrokkenis).
Bijverandering vande genetische codeingeslachtscellen,wordtdemutatie
erfelijk endusdoorgegeven aaneennieuw individu. Meestal issprakevan
een zogehetenverliesmutatie,datwil zeggen:dat de levenskansenvan zo'n
individu aanzienlijk verminderen. In die enkele gevallen dac eendoorgegeven mutatievoordeel voor het nieuwe individu oplevert (een winstmutatie), zal de mutatie een rol spelen in de evolutie (= de geleidelijke
veranderingenvanorganismenbijhetvoortschrijdenvande tijd).
Tegenover de sporadisch optredende spontane (=dooronbekende oorzaak tot
stand gekomen) mutaties, worden mutaties tegenwoordig meer en meer
geïnduceerd door stoffenals polychloorbifenylen (=PCB's), vinylchloride,
cyclamatenof sommigevormenvan straling (zieookdeelIX,'Straling',van
deze serie).

2

)DNAenRNAzijnafkortingenvan (deEngelsewoordenvoor)respectievelijk
desoxyribonucleïnezuur enribonucleinezuur.
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SCHEMA 2-2.Vereenvoudigde indeling van het dierenrijk.
bekend
aantal

energiebron

voorkomen

bijzonderheden

soorten
eencelligen, zo-

inbodem, lucht, zoet

veel eencelligen vei—

als trilhaai— en

organisch ma-

en zout water en

oorzaken ziekten

sporediertjes

teriaal

andere organismen

sponzen

30.000 dood en levend

2.500 dood organisch
materiaal;
eencelligen

holtedieren, zoals

7.000 dood organisch

zeeanemonen, kora-

materiaal

len en kwallen
weekdieren, zoals
schelpdieren, slak-

80.000 dood en levend
organisch ma-

ken en inktvissen
wormen, zoals plat-

vooral inzout water,
enkele soorten inzoet
water
vooral inzout water,

vaak zowel mobiele

enkele soorten

als immobiele

inzoet water

levensstadia

inzoet enzout water
water en op land

veel soorten bezitten
een schelp; soms
inwendig

teriaal
inbodem, zoet en zout

ook parasitaire

wormen, ringwor-

organisch ma-

water en in andere

soorten

enen bloedzuigers

teriaal

organismen

insekten, zoals
kevers, vliegen

20.000 dood en levend

involwassen vorm
meestal immobiel

1000.000 dood en levend
organisch ma-

mieren,bijenen

op land en inzoet

sommige soorten vei—

water

oorzaken schade aan

teriaal

gewassen of dragen

sprinkhanen
spinnen

infecties over
30.000 dierlijkmateriaal

schaaldieren, zoals
kreeften, krabben

6.500 dood en levend
organisch ma-

en garnalen
stekelhuidigen,

vooral op land, maar

grote verscheidenheid

ook inzoet/zout water

invorm en leefwijze

inzout enzoet water

soms parasitair

teriaal
5.000

idem

inzout water

lichaamsvorm vaak radiaal symmetrisch

16.000

idem

inzout en zoet water

voortplanting via ei-

zoals zeesterren
vissen

eren/soms levendbarend
amfibieen zoals sa-

2.000

idem

lamanders, kikkers
reptielen zoals

4.000

idem

slangen, hagedissen
vogels

zoogdieren

inzoet water en op

tenminste voortplan-

land

ting in water

op land en inzoet

warmteminnend

en zout water
8.000

5.000

idem

idem

op land en in/op zout

bezitten veren; ei-

enzoet water

eren met harde schaal

op land en inzoet

levendbarend

en zout water
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Dieren groeien doorceldeling. Bij planten treedtnaastceldelingookcelstrekking op.Bijceldeling wordennieuwe cellen gevormd;bij celstrekking
nemendecellenwateropwaardoorzegroterworden.
Alle cellen van een meercellig organisme hebben, globaal gesproken,dezelfdeerfelijkeeigenschappen;zezijndoorceldelinguitdezelfdecelontstaan. Het erfelijk materiaal wordt bijceldelingverdeeld overde nieuwe
cellen en aangevuld, zodat de nieuwgevormde cellen uiteindelijk evenveel
DNA (ofRNA)bevattenalsdecelwaaruitzezijnontstaan.
Hoewel iedere cel van een meercellig organisme, afstamt van dezelfde cel
(vaakeenbevruchte eicel), zijnnietallecellengelijk.Doorceldifferentiatiespecialiserencellenzich.Zoontstaaner(grote)verschilleninvorm
en functie,bijvoorbeeld tusseneen zintuigcelvaneenoog eneen spiercel
vaneendarmwand.Cellenmetdezelfdevormenfunctiezijnverenigd inweefsels,bijvoorbeelddekweefsel (inhuidofdarmwand)ensteunweefsel (=houtvezels in planten of botweefsel bij gewervelde dieren). Verschillende
weefsels te zamen vormen vaak weer organen» zoals de bloem bij planten
(voortplantingsorgaan) bijvoorbeeld of de long bij bepaalde diergroepen
(ademhalingsorgaan).

2.2.2. Fysiologie

Debelangrijkstefysiologischeprocessenvanorganismenzijn:
•

•

opnamevanstoffen
Organismen nemenwater,anorganische enorganische stoffen opuit
atmosfeer,bodemenoppervlaktewateren/ofuitandereorganismen.
Deeenvoudigste opnameprocessen zijnlouterfysischenberustenop
diffusie: dat ishet transport vandeeltjesvaneenhoge naareen
lage concentratie onder invloed van de bewegingsenergie van de
deeltjes. Een dergelijk 'berg-af' transport wordt passief transport genoemd. Diffusie door membranen heetosmose;deopnamevan
waterdoorplantenbijvoorbeeld iseenosmotischproces.
Actief transport vindt plaats tegen het concentrâtieverval inen
kostenergie.
stofwisseling
Wordt ook aangeduid met de term metabolisme. Er worden drie
soortenmetabolismeonderscheiden:
-

•

•

anabolisme (=opbouwstofwisseling)
katabolisme(=energie-ofbedrijfsstofwisseling)
basaalmetabolisme (=grondstofwisseling;destofwisselingdie
minimaalnodigisvoorhetonderhoudvanhetleveninrust).

transportvanstoffen
De transportwegen bij plantenvoorwater,voedingszouten enstofwisselingsprodukten zijn stelsels van vaten enrijenvancellen;
de laatsteverbindendevatenmetdeoppervlaktevandeplant. Figuur 2-1 laat zienwaar ineenhogereplant opnajue,stofwisseling
entransportplaatsvinden.
Bij veel lager ontwikkelde dieren vindt transport voornamelijk
doordiffusie plaats.Hogerontwikkeldedierenbezitteneenbloedvatenstelsel.
voortplanting
Zowel geslachtelijke als ongeslachtelijke voortplanting kan optreden. Bij ongeslachtelijke (ook wel vegetatieve) voortplanting
ontstaat het nieuwe individu uit eendeelvanhet oude organisme
(doorbijvoorbeelddelingofknopvorming).
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Bij geslachtelijke (ook wel generatieve) voortplanting ontstaat
het nieuwe individuuiteenvrouwelijke kiemcel nadat bevruchting
heeftplaatsgevonden.
Organismen (vooraldierlijke)bezittenvaakapartevoortplantingsorganen.
Hetverschijnsel datmannelijke envrouwelijke exemplaren vaneen
soort inuiterlijkvan elkaarverschillenwordt seksuele dimorfie
genoemd.

Elke cel: o p b o u w v a n
• andere k o o l h y d r a t e n , b.v.
cellulose en zetmeel
(grondstof glucose)
• vetten (grondstof glucose)
• aminozuren en daaruit
e i w i t t e n (grondstoffen
glucose, nitraat, sulfaat)
• vele andere organische
stoffen

/

\A

water + zouten bijv. nitraat en sulfaat

FIGUUR 2-1.Plaatsen indehogere plantwaaropname,stofwisseling en
transport plaatsvinden. Ontleend aan KREUTZER, H.H. en A.A.G.
OSKAMP.Biologie4vh. Wolters-Noordhoff,Groningen,1975.

Stofwisseling

Binnen destofwisseling vanorganismenzijntweegroepenchemischereacties
teonderscheiden:
•

•

reacties waarbij stoffen inhet organisme complexerworden;voor
dit soort reacties isenergie nodig.Dezereactiesworden opbouwreactiesoftewelassimilatiereactiasgenoemd.
reacties waarbij stoffen inhet organisme eeneenvoudiger samenstellingkrijgenenwaarbijenergievrijkomt.Dezereactiesworden
afbraakreactiesofteweldissimilatiereact^esgenoemd.

Eenassimilatiereactie waaraanveelonderzoekisverricht isdekoolzuurassimilatie (overigensbestaande uitveledeelreacties)bij planten. Indeze
reactiewordenkooldioxideenwateromgezet inglucoseenzuurstof.Debenodigdeenergiewordtindemeestegevallenverkregenuit (zon)licht.
Koolzuurassimilatie met licht als energiebron wordt ook wel fotosynthese
genoemd.
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Dechemischeweergavevandefotosyntheseluidt:
6 CO
2
kooldioxide

> CH 0 + 6 0
6 126
2
glucose
zuurstof

+ 6H0+ lichtenergie
2
water

Het overgrote,deelvandezaadplanten,varens,mossenenwierenistotfotosynthetisereninstaat.
Het (zon)lichtwordt indeplantenopgevangendoorpigmenten.Hetbekendste
pigmentisbladgroen (=chlorofyl).
Planten die tot koolzuurassimilatie in staat zijn,worden autotroof (=
zelf-voedend)genoemd,omdat zevoorhunvoedsel niet afhankelijk zijnvan
andere organismen.Uit de gevormdeglucoseenopgenomenmineralen 3 )kunnen
ze zelf alle andere benodigde organische stoffenvormen,zoalskoolhydraten,eiwitten,vettenennucleihezuren.

SCHEMA 2-3. Opbouw enafbraak vanorganische stoffen bijautotrofe
organismen.
licht,water
kooldioxide

koolzuurassimilatie

glucose

zuur-— dissimi
stof
latie

N,P,K,Ca,S,Mg
enandere benodigde
elementen uit
anorganische
stoffen

"-verdere
assimilatie

bestanddelen
vanhetorganisme

overigefysiologische
processen

-— energie

Glucose speelt daarbijenerzijdsderolvanbouwstof,datwilzeggenvanbeginprodukt van de chemische omzetting. Anderzijds levert verbranding van
glucosedeenergie,dienodig isvoorzulkeassimilatiereacties.Dieenergie
komtvrij door deoxidatievanglucose;deomgekeerde fotosynthesereactie.
Schema 2-3 geeft aan, hoe deopbouwenafbraakvanorganische stoffenbij
autotrofeorganismenverloopt.
Overschotten van glucoseworden doororganismenopgeslagenalsvet,zetmeel
en/ofandereenergierijkeverbindingen.
Naast autotrofe bestaan er ook heterotrofp.organismen (heterotroof =anders-voedend). Onderdeplantenzijnzezeldzaam,bijdebacteriënalgemeen
envoorhetdierenrijkkarakteristiek.
Hetcrotrofe organismen kunnen de benodigde organische verbindingen zelf
nietmaken.Vooral voor glucose zijn zeafhankelijk vanautotrofeorganismen. Schema 2-4 geeft aan,hoedeopbouw enafbraakvanorganische stoffen
bijheterotrofeorganismenverloopt.

3

)Alsbouwstenenvoordediverseorganischestoffenzijndeelementenkoolstof, zuurstof enwaterstof (inhetglucosemolecuul)nietgenoeg.Andere
elementen, zoals stikstof, fosfor, kalium, worden indevormvananorganischeionenuitdeomgevingopgenomen.
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SCHEMA 2-4.Opbouw enafbraak
organismen.
opnamevan
organische
stoffen
uit levende
ofdode
organismen

van organische

*-vert
latie

vanhetorganisme

1
if

zuurstof

stoffenbij heterotrofe

*•dissimi
latie

i'

overigefysiologische
processen

* energie

Sommige heterotrofe planten (zogeheten sappofyten), voeden zich met dood
organisch materiaal, terwijl andere (zogeheten parasieten), afhankelijk
zijnvanlevendeplanten.
Tot deheterotrofe plantenbehoren-naastenkelehogereplantesoorten-de
meestebacteriënenschimmels.

Dieren zijn voor hun voeding direkt of indirekt afhankelijk van organisch
materiaal uitkoolzuurassimilerendeplanten.Datvoedsel isnietonmiddellijk bruikbaar, maar moet in eenverteringsproceseerstworden afgebroken
totverbindingenwaaruit onder anderekoolhydraten,vetteneneiwittenzijn
opgebouwd.
Ookvoorde leveringvan zuurstofzijndierenaangewezenopfotosyntheti.serendeplanten.
Voor de opname en het transport vanvoedingsstoffen envoor verschillende
andereprocessenhebbenookdierenvaak aparteweefsels enorganenontwikkeld.

2.2.3.Invloed van het abio-Hsehemilieu

2.2.3.1.Inleiding

Elk organisme staat in contact met zijn omgeving. Die omgeving wordtgewoonlijk onderverdeeld in biotische en abiotische factoren (zieookparagraaf1.2).
Dezeparagraafgaatinopdeabiotischemilieufactorenenderelatiestussen
dezefactorenenorganismen.
Relaties tussen organismen en biotische factorenkomenaandeordebij de
beschrijvingenvanpopulatiesenlevensgemeenschappen.
Organismen worden door abiotische milieufactoren beinvloed; aandeandere
kant beinvloeden ze deze factoren ook zelf. Er is sprake vaneenwisselwerking.De invloed vandergelijke factorenoporganismenbetreftonderanderedevestigingvanorganismen,degroei-envoortplantingssnelheid ende
gezondheid.Vaakheeft eenverandering indeomgeving invloed opverschillende fysiologische processen tegelijkertijd. Een verdroging vandebodem
leidtbijvoorbeeld niet alleen toteenverminderingvanhet watertransport
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inplanten,maai"ook toteenafnamevandefotosynthese en soms tothet in
bloeikomenvaneenplant.
Plantenkunnenzich,integenstelling totveeldieren,doorhunvastzittende
(=sessiele)leefwijzenietonttrekkenaandemilieu-omstandigheden.
De invloed vanorganismenophetabiotischmilieukanonderanderemerkbaar
zijn in de lichtintensiteit (bij beschaduwing)en indeconcentraties van
stoffen (dooropnameofuitscheiding).
Deparagraaf isverderalsvolgtopgebouwd:
•
•
•
•

2.2.3.2 gaat in op het verband tussendedosisvandemilieufactorenendeinvloeddiezehebben
2.2.3.3behandelt eenpaarchemischemilieufactorendievanbelang
zijnvoororganismen
2.2.3.4gaatinopeenaantalfysischemilieufactoren
2.2.3.5gaatinopaanpassingenvanorganismenaanhunomgeving.

2.2.3.2.Optimumkromme an beperkende-factoren

Een plant die veel water nodigheeft,sterft ineenwoestijn.Een olifant
gaat dood op de Zuidpool. Demilieu-omstandighedenopeenbepaalde plaats
veroorzaken dat daar slechts bepaalde organismen leven enandere niet.De
plaatswaareenorganismeleeftwordtzijnhabitat genoemd.
Voor ieder organisme gelden bepaalde minimale en maximale waarden van de
milieufactoren.Het traject daartussenwordt alsde (ecologisch) amplitude
vaneenorganismebeschouwd.Benedendeminimaleofbovendemaximalewaarde
kan het organisme niet leven. Tussen minimaal vereist en maximaal toelaatbaar ligt eenzogeheten fysiologisch optinum. Dij diewaarde verloopt
eenfysiologisch proceshet snelst.De grafiek waaruitditoptimum isafte
lezen, wordt optimumkromme genoemd. Figuur 2-2 laat zien dat de optimumkrommen van organismen van verschillende soorten *)voor dezelfdemilieufactornietgelijkzijnaanelkaar.
Tegenover het opeenbepaalde plaats aanwezige a.biotischemilieu staandus
debehoeftenvandesoorten.Vanallenoodzakelijkefactorenbepaaltdiegene
dieverhoudingsgewijshetminstvoorhandenis,dematevanontwikkeling.Die
factorheet beperkende of limiterende factor.Wanneerervaneenbeperkende
factor duseen tekort is,belemmert datdeontwikkeling vanlietorganisme,
hoeroyaal deandere factoren ookbeschikbaarzijn.Eenoptimumkrommewordt
experimenteel bepaald door organismen onder laboratoriumor:standighedente
kwekenenalleendebetreffendefactortevariëren.
Inhet milieu isechternooitsprakevanmaareenfactormaaraltijdvaneen
combinatie van factoren. Voor iedere milieufactor heeft het organisme een
fysiologisch optimum. Opeenplaats zullen alle,factorendievooreenorganismevanbelangzijnzeldenofnooitallemaaloptimaalzijn.
Bovendien oefenen andereorganismeninvloed u:t(concurrentiebijvoorbeeld,
zieparagrafen2.3.3 en2.4.3).
Deoptimale plaats voor eencombinatie vanfactorenisdusvaaksuboptimaal
voordeafzonderlijkefactoren.Ditwordthetecologischoptimumgenoemd.

*)Eigenlijkhebbendeverschillendefysiologischeprocessenbinneneenorganisme ieder een 'eigen' optimumkromme voor defactor.Deverschillen
tussendeze krommen zijnmeestal echter zo gering,dat bij een bepaalde
milieufactor gesprokenwordtvandeoptimumkrommevaneenorganisme;dus
vanallefysiologischereactiestezaraen.
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Herpotrichia juniperi
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FIGUUR 2 - 2 . Optimumkrommen van de g r o e i van v e r s c h i l l e n d e p l a n t e s o o r t e . n v o o r de t e m p e r a t u u r . O n t l e e n d a a n LARCHER, W. O e k o l o g i e d e r
P f l a n z e n . Ulmer, S t u t t g a r t , 1976.

Binnendegrenzenvandeoptimumkrommeishetorganismeinstaatdevariatie
indeabiotischemilieufactoren tetolereren.Daarbuitentredenofgebreksverschijnselenop (bijeen tekort)ofvergiftigingsverschijnselen (bijeen
teveel). Zohangt de invloed vanbijvoorbeeld eenstofopeenorganismedus
altijdafvandedosisvandiestof.
Maximaenminimawordenookwelletale (=dodelijke)waardengenoemd.
Voor veel stoffen die al bij lage doses toxisch zijn, zijn de maximale
waarden vooreen aantal soorten experimenteel bepaald. Voor dieren wordt
vaak de LD50vaneenstofaangegeven;datisdehoeveelheid stofpereenheid
lichaamsgewicht die gemiddeld bij 50%vandeindividuenvaneenproefgroep
eenletaaleffect (=sterfte)veroorzaakt.
Naast de hoeveelheid stof spelen de blootstellingsduur endegevoeligheid
vanorganismen (diebijvoorbeeld afhangt vande leeftijd ende gezondheid)
eenrolbijhetoptredenvaneffecten.

2.2.3.3.Chemischemilieufactoren

Deze paragraaf behandelt voornamelijk derelatie tussenchemische factoren
enplanten.Dierengebruiken,integenstelling totdemeestehogereplanten,
andere organismenalsvoedsel.Dierenzijndanookviadieandereorganismen
afhankelijk van de (niet-levende delen van de)bodem,deatmosfeer enhet
water.Welnemenzezelfwaterop.
De meeste hogere planten halen kooldioxide en zuurstof uit de lucht en
voedingsstoffen enwater uit debodem. Onder de lagereplanten zijnerdie
voedingsstoffen,water,zuurstof enkooldioxide opnemen uithet oppervlaktewater.Bijvoorbeeld fytoplankton:plantaardigeorganismen,dieinhetoppervlaktewaterzweven.
Dekooldioxideconcentratieheeftvooralinvloedopdeintensiteitvandeassimilatie.
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Deaanwezigheid (enbeschikbaarheid)vanvoldoendezuurstof isvoorveelorganismenabsoluut noodzakelijk om teblijven leven.Deafhankelijkheid van
zuurstofwordt wel aangegevenmet determaëroob,eenonafhankelijkheidmet
'anaëroob'.
De zuurstofbehoefte bij dieren isondermeerafhankelijkvandeintensiteit
vandestofwisseling.
De anorganische stoffen die voor organismen van essentieel belang zijn
worden nutriënten genoemd. Koolstof, waterstof, fosfor,stikstof,calcium
en natrium zijn in relatief vrij grotehoeveelheden nodig enstaandaarom
bekend alsmacronutrienten.Nietminderbelangrijk,maarwelinveelgeringeremate nodig zijnbijvoorbeeld zink,koper,magnesium,ijzer,molybdeen.
Dezemicronutrienten (ookwelspore-elementengenoemd)veroorzaken,wanneer
ze onvoldoende of in onopneembare vorm aanwezig zijn,bij organismenheel
specifiekegebreksziekten.
De opnamevannutriëntendoorhogereplantenvindtplaatsviadeopnamevan
water.
De.waterbehoefte en de opgenomen hoeveelheid waterkunnen per plantesoort
aanzienlijk verschillen.Eenwaterleliebijvoorbeeld neemt zeerveel water
openkanslecht tegendroogte,eenjeneverbesdaarentegenneemt,veelminder
openkaneenaanzienlijkedroogteperiodemakkelijkoverleven.
Defactorwaterbepaalthetsterkstdegeografischeverspreidingvanplanten
en veroorzaakt ook de meeste aanpassingenvanplanten aanhunmilieu (zie
paragraaf 2.2.3.5).Dehoeveelheid vocht indebodemopeenbepaaldeplaats
isvoorveelplanteneenvestigingscriterium.
Heelbelangrijkvoorplantenisdezogehetenwaterbalans:deverhouding tussendehoeveelheidopgenomenenafgegevenwater.
De mate waarin planten in staat zijnomwater uit debodem teonttrekken,
hangtsamenmet:
•
•

•

hetvochtgehalte (=dehoeveelheidwaterindebodem)
devochtspanning (=de groottevandekrachtenwaarmeewater door
debodemwordt 'vastgehouden').Voorde samenhang tussenvochtgehalteenvochtspanningzie 'Bodem',deelIVvandezeserie.
dematewaarindeplantdevochtspanningkanoverwinnen.
Deze hangt weerafvandeweerstand diewaterbijopnameindewortelsondervindt envande zuigspanning indeplantzelf.Devochtspanning waarbij de plant geen water meer aan de bodem kan
onttrekken heet verwelkingspunt. Uit experimenten is gebleken,
dat het verwelkingspunt varieert van -1,0 MPa (megapascal) tot
-2,0MPa. Inde praktijkwordthetverwelkingspuntvaakuitgedrukt
inpF (zie 'Bodem',deel IV).VoordemeesteplantenligthetverwelkingspuntbijeenpF-waardevan4,2.

Deafgiftevanwatervindt plaatsviaverdamping.Ditproceswordttranspiratie genoemd. De transpirâtiesnelheid is bepalend voor de zuigspanning
binnendeplant.
Transpiratie vindt onder andere plaats door huidmondjes: openingen inde
huid (=epidermis)vanbladeren (ziefiguur 2-3). Dezehuidmondjes kunnen
doordeplantzelfgeopendengeslotenworden.
Opnamevanvoldoendewaterenvoedingsstoffen isvoororganismenvanlevensbelang. Er bestaan echter ook stoffendiebij opname schadelijk zijnvoor
organismen (zieookparagraaf 4.5.1).
Dezuurgraad (pH)oefentdirectinvloeduitopveelfysiologischeprocessen,
vooralbijplanten.
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FIGUUR 2-3.Huidmondjes indebuitenste cellaag vaneenblad vaneen
hogere plant.Vergroting ongeveer 750x.

2.2.3.4. Fysischemilieufactoren

Belangrijkefysischefactorenvoororganismenzijn:

lichtintensiteit en -kwaliteit. Lichtenergie is nodig voor de
fotosynthese. De hoeveelheid licht die plantenbereikt,varieert
niet alleenmetdegeografische ligging (tropen,polen)enmet de
hoogtetenopzichtevandezee,maarverschiltookperbegroeiingstype (vlakteofbos)enmethet seizoen (zomer ofwinter). Figuur
2-4geeftdaareenvoorbeeldvan.
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FIGUUR 2-4.Matewaarin licht doordringt indeverschillendevegetatiesvaneengemengd bos;opverschillende hoogten (links)en inverschillende seizoenen (rechts). Ontleend aanLARCHER,W.Oekologie der
Pflanzen.Ulmer,Stuttgart,1976.
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Defotosynthese vertoont optima inhetblauweenrodedeelvanhet
spectrum omdat chlorofylbijdezegolflengtenzogehetenabsorptiemaximabezit.
Licht heeft verder invloed opde groei,kieming,orgaanvorming en
beweging van planten. Bacteriën bijvoorbeeld worden door
ultraviolet licht in hun groei geremd. De kiemkracht van zaden
wordt vooral door de spectrale samenstelling vanhet lichtbeinvloed.Hetaantalurenlichtperdag (=daglengte)heeft invloedop
debloemvormingvanplanten.Inditverbandzijnteonderscheiden:
•
•
•

lange-dagplanten (meerdan12uurlichtnodig)
korte-dagplanten (minderdan12uurlichtnodig)
dag-neutraleplanten (ongevoeligvoordedaglengte).

Het is een bekend verschijnsel dat planten 'naar het licht toegroeien'. Deze zogeheten fototropie wordt veroorzaakt door een
ongelijke strekkingsgroei omdat 'groeistof' in de plant aan een
kantdoorlichtvernietigdwordt.
Dieren zijn inhet algemeenminderafhankelijkvandeaanwezigheid
van licht.Sommigediersoortenkunnenzelfslevenopplaatsenwaar
permanenteduisternisheerst,zoalsingrottenofindediepzee.
temperatuur. Deze factor heeft invloed op bijvoorbeeld defotosynthese,groeienademhaling vanorganismen.Eigenlijk zijnalle
fysiologische processen binnen organismen van de temperatuurafhankelijk.Dieafhankelijkheidkanwordenweergegevenviaeenoptimumkromme. Beneden de optimale temperatuur neemt de
processnelheid toe met stijgende temperatuur, meestal een factor
1,5 a 2,5 per 10gradenCelciustemperatuurstijging. Bovendeoptimaletemperatuurneemtdeprocessnelheidweeraf.
Bij planten kan het effect van temperatuurstijging ook afhangen
vandelichtintensiteit.Figuur2-5 illustreertdit.
Warmbloedige dieren zijnmindertemperatuurgevoeligdankoudbloedige,daarzijookbijsterkewisselingenvandetemperatuurbuiten
hetlichaamdelichaamstemperatuurconstanthouden.

a

b

20"

e

10°

4

y

2
.c

"£ 0

0°

///

Tï

o~
™ -2

?

3000 5000 7000 9000 Lux

FIGUUR 2-5.Verband tussen deopname snelheid van kooldioxide ende
lichtintensiteit bij verschillende temperaturen. Ontleend aan
WINKLER, S.Einfuhrung in diePflanzenoekologie.Fischer,Stuttgart,
1973.

windsnelheid. Planten endieren ondervinden opplaatsenwaarhet
vaakhardkanwaaien (aandekustbijvoorbeeld)veelhindervande
wind. Deze heeft onder andere invloed op de verdamping en opde
stevigheidvanorganismen.
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4. stroomsnelheid vanhetoppervlaktewater. Instromendwaterkomen
vooreendeelandere soortenvoor daninstilstaandwater.Vanbelanghierbij isonder anderehet door stroming veroorzaakte stoftransport.
5. bodemstructuur en -textuur. Van belang voor de beschikbaarheid
van water en voedingszouten voor indebodemwortelendeplanten,
maar ook dieren als dassen, die inholen levenofvogels diehun
nestenvankleibouwen,zijnafhankelijkvanwatdebodemstructuur
en-textuurbiedt.
Licht,temperatuur, luchtvochtigheid endewindvariërenmeestal insamenhang met elkaar: ze worden te zamen aangeduid met weer (wanneerdedagelijkse variaties worden beschouwd); met klimaat (wanneer de geografische
variaties ende lange termijnverschillenwordenbeschouwd)ofmetmicroklimaat (wanneer verschillen op heel beperkte schaalworden beschouwd). Klimatologische omstandigheden hebben grote invloed opdeorganismendie ter
plekke voorkomen ofzichdaarwillenvestigen. Vooral plantenen sessiele
diersoortenondervindendieinvloed.Anderediersoortenzijninstaatomgeschikterlevensomstandighedenoptezoeken (zieookparagraaf 2.2.3.5).

2.2.3.5.Aanpassingen van organismen

De eigenschappen van planten en dierendienuttigblijken voordelevenswijzevanhetbetreffende organisme,wordenindeecologiealsaanpassingen
voordielevenswijzeaaneenbepaaldmilieubeschouwd.
Alledooreenorganismeontwikkeldeeigenschappenomineenspecifiekmilieu
teoverlevenworden te.zamenwel aangeduid metoverlevingsstrategie 5 ) . Er
wordt gesteld dat de mogelijkheid om dergelijke eigenschappen te ontwikkelenerfelijk isvastgelegd,maardatvandemilieu-omstandighedenafhangt
ofeninwelkematedezeeigenschappenzichzullenontwikkelen.
Wanneer bijvoorbeeld de stengelvoet vaneenpaardebloem intweeenwordtgedeeld endeenehelft gepootwordt inhet laagland,deandere inhetbergland,danontwikkeltzichdegrotelaaglandvormendekleineberglandvorm.
Dergelijkevormveranderingen onderinvloedvanmilieufactorenhetenmodificaties.
De in de vorige paragraaf besproken ongelijke strekkingsgroeivan planten
onder invloed vanhet licht (fototropie), isookalseenvormveranderingop
tevatten.
De kleur van bepaalde Insekten hangt sterk,samenmet dekweektemperatuur.
Bijlageretemperaturenwordenzebijnazwart.
De onderwater bladerenvandewaterranonkel lijkenopveertjes,terwijl de
bladerenbovenwaterdegewonebladvormbezitten.
Bij tropischevlinderszijnvormenuitdrogeenregentijdzeerduidelijkvan
elkaarteonderscheiden.
Het optredenvaneenverschillend zomer-enwinterkleedbijdierenkaneveneens beschouwd worden als een modificatie. Een dergelijk zogeheten
seizoendimorfisme is onder andere waar te nemen bij veel vogels (eenden,
roofvogels) en verschillende soorten zoogdieren (hermelijn, poolvos,
wisent).
Naast vormaanpassingen kunnen ook fysiologische en gedragsaanpassingen
voorkomen.

5

)Voor meer informatie zie onder meer: GRIME,J.P. Plant strategies and
vegetationprocesses.J.Wiley,Chichester,1979.
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Naar dewijze waarop planten het ongustige jaargetijde doorkomen, worden
bijvoorbeeld zogeheten levensvorrnan onderscheiden. De voornaamste daarvan
zijn:
•
•
•
•
•
•

therofyten;overlevenalszaad,sporeofzeerjongeplant
hydrofyten;overlevenonderwater
geofyten;overlevenalsknollen,bollenofwortelstokkenonderdegrond
hemicryptofyten; overblijvende knoppen op de grond.Alle bovengrondse
delensterveninhetongunstigeseizoenaf.
chamaetofyten; overblijvende knoppen bevinden zich dicht boven de
grond,debovengrondsedelenstervennietaf
phanerofyten; overblijvende knoppen bevinden zich ver boven de grond
(bomenbijvoorbeeld).

Sommigediersoorten alsvleermuizen,egelsenhamsterskomenhetongunstige
jaargetijde door,door gedurende dieperiodehun stofwisseling, ademhaling
enbloedsomloopsterkteverminderen. Aanleidingvooreendergelijkwinterslaapgedrag iseendalendeomgevingstemperatuurenvoedselgebrek.
Dierenkunnenzichaanongunstigeomstandighedenookonttrekkendoorzichte
verplaatsen naar eenbeterwoongebied. Zo'nverplaatsingvandeenenaarde
andere plaatswordt trek genoemd.Hetmeest bekend isdevogeltrek; inhet
najaar trekken vogels naar warmere gebieden en in liet voorjaar naar
broedgebieden.
Er zijnechterveelmeervormenvantrekwaarbijveelvariatiebestaat inde
redenen om tegaantrekken,intijdstip,inrichtingenindeafstand.Naast
periodiekkantrekookincidenteelofzelfseenmaligzijn.
Incidentele trek treedt bijvoorbeeld op wanneer diersoorten verschillende
fasen inhunontwikkeling doorlopen opverschillende plaatsen.Zo levende
larvenvan insektenals libelleneneendagsvliegen inhetwater enbrengen
garnaien hun eerste levensstadia in ondiepe kustgebieden door,terwijl ze
daarnanaaropenzeetrekken.
Deverplaatsingomvoedseltezoekenvindtdagelijksplaatsintegenstelling
tot de verplaatsing om te overwinteren, waar sprake is van een zogeheten
seizoensritme.
De oorzaken van de seizoentrek van vogels moeten worden gezocht in een
samengaan van een periodiek optredende (nog onbekende) inwendige verandering enuitwendige omstandigheden;vooraldedaglengteschijnteenbelangrijkefactor.
De overlevingsstrategie van organismen blijkt nauw samen tehangenmet de
zogehetenstabiliteitvanhetmilieuwaarinzeleven.Instabielemilieuszoals akkers,weilanden, bouwterreinen, zeestranden enrivieroevers,worden
gekenmerkt door snelle en onregelmatige veranderingen. De organismen die
hiervoorkomenhebben eengrotetolerantievoorextrememilieu-omstandigheden. Ze planten zich snelvoort enhunvoortplantingsproduktenkunnenzich
snelverplaatsen. Sommige organismen zijn ingesteld opheel specifieke instabieleomstandigheden.
Ingrepen die stabiliserend werken leiden opdenduur danook tothetverdwijnen van zulke organismen; ze worden weggeconcurreerd door organismen
diebeteraandenieuweomstandighedenzijnaangepast.
Globaal gesproken hebben organismenuitstabielemilieus (bijvoorbeeldoude
bossenenvennen), eigenschappen die tegengesteld zijnaandehierbovengenoemde. Organismen uit stabiele milieus zijnoverhet algemeen ookgevoeliger voor nieuwe of onregelmatig optredende menselijke ingrepen. Zij
hebben een geringe tolerantie voor extreme milieu-omstandigheden. Bovendienplantenzezichnietzosnelvoortenverplaatsendevoortplantingsproduktenzichnietgemakkelijk.
Er bestaan allerlei overlevingsstrategieën die tussenbeide bovengenoemde
inliggen.
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Organismenkunnenviahunvoorkomen (=presentie)enviadecombinatie van
eigenschappen (=strategie)diezehebbenontwikkeldomtekunnenoverleven,
eenindrukofindicatiegevenvanhetmilieuwaarinzeleven.
Wanneer eenorganisme een tamelijk nauw begrensde optimumkronme voor een
milieufactor vertoont,wordt zo'norganismeeenindicatorsoort ofindicator
voor debetreffende factor genoemd. Dergelijke organismen geven informatie
overhetwaardentrajectvaneenabiotischefactor. Korstmossen (zieookparagraaf 2.4.3)bijvoorbeeldblijkenheelgevoeligvoor luchtverontreiniging
omdatzehunvoedingszoutenvaakdirectuitneerslagbetrekken.
Er isreedsveel indicatoronderzoek gedaan.Zozijn-opbasisvanveldgegevens- indicatorplanten aangegeven doorEllenberg 6 )vooronderanderelicht
entemperatuurendoorLondo 7 )voorgrondwaterstanden.

BSLANORIJK$ïlAAieACHÏSPÜNïENBIJPARAGRAAF 1,2

lavendeveisensals plantenendierenzijnvooralin debiologie bebendouderde verzamelnaamorgahismetn ïederorganisme isopgebouwd
uitcellen, S Ö » S isaarsiifceen, Sfiefcallecellenvan eenmeercellig
individuhebbesdezelfde vorstenfunctie,erworden weefselsenorBen vsn de belangrijkste levensprocessenvanorganismen isdestof~
wisseling.Diestofwisseling onsvatopbouw-enafbraakreactiesoftewel
assimilatie-endissiiailatiereacties.De jneestbestudeerde assimilatiereaetie'isde fotosyntheses een
fcoolzuürassiiailatiereactie
»et
licht alsenergiebron. Als organismen totkoolzuurassiadlatie in
staat «ijn,worden ze autotroofgenoemd,andershetërotroof»
Organismenwordendoorabiotiscfee sailieufactorenbeïnvloed.Paswanneerdei&ilieU~oststandigheden opeenbehaaldeplaats voldoenaande
'eisen'van eenorganisme kanbetorganisée ziendaar vestigenof
handhaven,Benzogehetenoptimumkronäaegeeftdetolerantiegrenzenvan
eeaorganisa«vooreenbepaaldemilieufactor,grafischweer.
Veelorganismenhebbenzichinmeerofminderemateaangepastaanhet
milieuwaarin zevoorkomen.Naastvoraaanpassingen O modificaties)
wordenfysiologischeengedragsaanpassingen onderscheiden.

2.3. POPULATIES

2.3.1.Qpbounvan populaties

Eenpopulatie iseen groep organismen vandezelfdesoortbinneneenbepaald
gebied. De grenzen van een populatie worden vaak vrij willekeurig en op
praktische gronden gekozen (eenpopulatiepaardebloemenineenweiland bijvoorbeeld).
Het populatieniveaukent eenaantalspecifiekekenmerken.Hetbelangrijkste
kenmerkvaneenpopulatieishaargrootteofomvang (=totaalaantalindividuen).

')ELLENBERG, H. Zeigerwerte der Gefasspflanzen Mitteleuropas. Scripta
Geobotanica,Gottingen,1979.
7
)LONDO, G. Nederlandse lijst van hydro-, freato- en afreatofyten.
RIN-rapport.RijksinstituutvoorNatuurbeheer,Leersum,1975.
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Meestal wordtechteroverde.dichtheidvaneenpopulatiegesproken (=aantal
individuenpereenheidvanoppervlakteofvolume).Deomvangvaneenpopulatiewordtbepaalddoorsterfte,geboortenenverplaatsingen;ineenformule:
N =N ,+ B - D + I - E
t
t-1
waarbij

N =omvangvandepopulatieoptijdstipt
N .=omvangvandepopulatieopeerdertijdstip
B =aantalgeboortenindetussenliggendeperiode
D =aantalsterfgevallenindetussenliggendeperiode
I =aantalimmigrantenindetussenliggendeperiode
E =aantalemigrantenindetussenliggendeperiode

Ineenpopulatie tredenvrijwel altijd aantalsschommelingen op.Die schommelingen worden veroorzaakt door variaties in geboorten, sterfte en
migraties. Somszijndeschommelingenenorm,somsmaarbeperkt,somszijnze
heel regelmatig,meestalonregelmatigenzetredenzowelvannaturealsdoor
menselijkhandelenop.
Hoewel iedere populatie in principe instaat isom te groeien,blijft het
aantal individuen in een gebied tochbinnenbepaalde (betrekkelijk nauwe)
grenzen.Met anderewoorden;er issprakevaneenzekere stabiliteit inde
omvang van een populatie. Over deoorzakenvandezeregulatievandeaantallenindividuen,zijnwetenschappershetnietaltijdeens.
Dateenpopulatiekangroeienenzelfsexplosiefblijktbijvoorbeeldwanneer
soortenworden geïntroduceerd ingebiedenwaar zeniet worden opgegeten en
waar zehunbestaansbronnennauwelijkshoevendelenmetandereofwanneerer
ergens omdeeenofandere redeneen grotervoedselaanbod ontstaat.Nederlandsevoorbeeldenhiervanzijndeingevoerdemuskusratdiehierzonderveel
vijanden of concurrenten leeft terwijl dezilvermeeuw profiteerdevan een
enorm voedselaanbod vanwege een toenamevanhetaantalvuilnisbelten.Klassieke voorbeelden over de grenzen zijndeperiodieke explosieve groeivan
lemmingen (kleineknaagdieren)endeberuchtesprinkhanenplagen.
Zeker isdathetvermogenvanhetmilieuomeenpopulatieineenbepaaldgebiedteonderhoudennietonbeperkt is.Dezedraagkrachtofcarryingcapacity
van het milieu hangt vooral afvandebeschikbare hoeveeIhedenvoedsel en
ruimte.
Bij hogedichthedenzullensterfteenemigratiegroterzijndangeboortenen
immigratie, bij lage dichtheden is dat omgekeerd.Ditwordt toegeschreven
aan zogeheten dichtheidsafhankelijke factoren. Zo zullen bij hoge
dichtheden concurrentie omvoedsel enruimte (territoria),ensterfte door
roofvijanden (=predatoren)enziekteverwekkendeorganismenalsparasieten,
toenemen (zieookdeparagrafen2.3.3en2.4.3).
Afnamevandepopulatie-omvangonafhankelijkvandedichtheidwordtveroorzaakt door klimatologische omstandigheden (strenge vorst,overstromingen,
langdurige droogte) of menselijke activiteiten (jagen,oogsten,branden).
Het groeivermogen van de populatie zorgt ervoor dat na een dergelijke meestaldrastische-afnamedepopulatieophetoudeniveaukanterugkomen.
Over hoe en in welke mate deregulatievan deaantallen individuen ineen
populatie nu door dichtheidsafhankelijke of dichtheidsonafhankelijkefactorenplaatsvindt,bestaatverschilvanmening.
Nogeenanderekarakteristiekvaneenpopulatieishaarleeftijdsopbouw.Bij
eenpopulatiedieinomvangtoeneemtzijnvooraldejongere leeftijdsklassen
sterkvertegenwoordigd.Indatgevalneemtookhetaantalindividuendathet
stadium van volwassenheid bereikt (de zogeheten recruitment of aanwas),
toe.Infiguur2-6geeft leeftijdsdiagramAdezesituatieweer.
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Bij eenafnemende omvang zijnerrelatiefveeloudeindividuen (diagramC).
Stabiele populaties wordengekenmerktdooreenleeftijds(klassen)opbouwdie
tussendebeidevorigeinligt (diagramB ) .

FIGUUR 2-6.Leeftijdsopbouwvaneenpopulatie dieviaeen periodevan
groeienvan stabiliteit gaat afnemen.Voor elkvandedrie fasenis
eenkarakteristiek leeftijdsdiagramweergegeven.Deze diagrammenvertonen vanonder naar boven de percentages individuenvan opeenvolgende leeftijdsklassen.

Het leeftijdsdiagramvoor stabielepopulaties isniet voor elke soort hetzelfde.Dat komt omdat de leeftijd waaropnaarverhoudingdeir.eesteindividuensterven per soort enper populatie ergkanverschillen.Zo gaanonder
zangvogels inheteerstejaarrelatiefveelmeerjongevogelsdooddanonder
roofvogels. De grote sterfte bij zangvogels moet dan ook gecompenseerd
wordendoor een groot aantal geboorten,wil ersprakezijnvanstabielepopulaties.

2.3.2. Invloed van hat abiotische milieu

De veranderingen die abiotische milieufactoren op organismeniveau kunnen
veroorzaken (paragraaf2.2.3.5),kunnendoorwerkenindehelepopulatie.
In devorige paragraaf is besproken dat overstromingen, strenge winters,
grotedroogte,vulkaanerupties,enzovoort grote invloed hebben ophetaantal individuen enop schommelingen daarin.Hetabiotischemilieu isduseen
invloedrijke factor alshet gaat omde omvang endeopbouwvaneenpopulatie.
Wijzigingen inabiotische milieufactorenkunnenbovendienleidentotveranderingenindeeigenschappenvandepopulatie.
Wanthoewel de ledenvaneenpopulatie tot dezelfde soort behoren,zijner
tochonderlingeverschillen, sterker nog;geentweeindividuenhebbenexact
dezelfdeeigenschappen.Dezeeigenschappenzijnerfelijkvastgelegd;kleine
verschillen ingenencombinaties vanelk individu zorgenervoor daterverschillen zijn inbijvoorbeeld grootte,kleur,bouw.Vormverschil tussende
leden vaneenzelfde populatiewordt wel aangeduid met polymor-fie. Erbe-
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staanookverschillen dieniet totuitdrukkingkomeninuiterlijkheden (bij
dierenbijvoorbeelddevariatieinbloedgroepen).
Deze genetische variabiliteit binnen eenpopulatiewordt verzekerd doorde
voortdurende nieuwe genencombinaties die bij de geslachtelijke voortplantingtijdensdebevruchtingontstaan.
Populaties van soorten die snelvoortplantenmetveelnakomelingen (sommige
insektesoorten bijvoorbeeld) kunnen vrij snel genotypische veranderingen
vertonen.Bijanderesoortentredenzulkeveranderingenveelmindersnelop.
Daarnaastzorgenmutatiesvooreenextravariatie.Hoeweldemeesteverliesmutaties zijn (zieparagraaf 2.2.1), iser tocheenenkele gunstigvoor de
populatie vanwege eenhogere aanpassingswaarde aandeheersende omstandigheden. Individuen met zo'n gunstige mutatiehebbeneen groterekansom te
blijven levenen zichvoort teplanten.Denieuweeigenschapwordtdoorgegeven aan het nageslacht zodat deze zich door de gehele populatie verspreidt. Op den duur is dan de oorspronkelijke eigenschap door selectie
bijnageheeldoordegemuteerdeverdrongen.
Bijwijziging vandeomstandighedenkaneenpopulatiezosteedsweerandere
eigenschappen 'ontwikkelen'.Opeendergelijkemanierontstondbijeenaantal vlindersoorten in een omgeving diedoor devervuiling van indebuurt
gelegen grote industriecentra steeds grauwer werd, een geleidelijke verdringing vandeoorspronkelijkeoverheersende lichtgekleurdevorm door een
beter aangepaste donkerdervorm.Ditfenomeenstaatbekendalsindustriemelanisme.

2.3.3.Relaties vanorganismen binnen depopulatie

De individuenvan een populatie onderhouden allerlei betrekkingen enoefenendaarmeeinvloedopelkaaruit.Devoornaamstezijn:
1. Concurrentie. Concurrentie ishetverschijnselwaarbijorganismen
eennadelige invloed opelkaaruitoefenenomdatzeaanspraakmaken
op een zelfde, beperkt aanwezige factor (bijvoorbeeld voedsel,
ruimte, dekking, licht,water). Concurrentie tussen soortgenoten
heetintraspecifiekeconcurrentie.
Demate.vanconcurrentie hangt sterk samenmetdedichtheidvande
populatie.Alleen de sterkste en/of debest aangepaste individuen
of dieopdebeste plaatsen inhet gebied,kunnen zichhandhaven.
Deoverigekunnen zichnietgoedontwikkelen,wordenverdrongenen
sterven ofmoeten genoegen nemenmetvestiging buiten degeprefereerdehabitat.
Bijdierenwordentweetypenvanconcurrentieonderscheiden:
•
•

liet 'graaitype': ieder individu tracht zoveel mogelijk van
bijvoorbeeldhetaanwezigevoedseltebemachtigen.
Het 'bezettingstype': individuen leggen een claim op debestaansbron. Komtbijvoorbeeld voorbijdiersoortendieterritoriaalgedragvertonen.

2. Territoriaal gedrag. Bij territoriaal gedragverdedigt een individu een gebied tegen soortgenoten. Dit gebied wordt territorium
genoemd. De grootte van het territorium is soortspecifiek en
blijkt kleinernaarmatemeervoedselinhetgebiedaanwezig is. De
territoriavansoortgenotenoverlappenelkaarniet.
Territoriaal gedragkanbetrekking hebbenopwonen,slapen,voedsel en voortplanting. De verdediging vaneen territorium gebeurt
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voornamelijkdoor imponerenendreigen,tezamenwelalsagressiegedragaangegeven,slechtszeldenkomthettotechtegevechten.
Onderdelen van agressiegedrag zijn het tonen van de lichaamsgrootte (antilopen bijvoorbeeld laten zich hiertoe van opzij
zien), hetzingenvanvogelsenhetmarkerendoorzoogdierenviade
verspreidingvangeurstoffen.
Groepsgedrag. Sommigedierenlevensolitair;datwilzeggendatze
afzonderlijk levenenalleen tijdens depaartijd soortgenotenopzoeken.Dijveel andere isersprakevangroepsvorming.Groepsvorming is vaak maar tijdelijk en houdt dan meestal verband met
seizoenof levensstadium.Zooverwinterenvleermuizen ingroepen,
trekkenrendiereninkuddenenbroeden (zee)vogelsinkolonies.
Inandere groepen isersprakevaneengecoördineerdesamenwerking
en werkverdeling tussen de individuen. Muskusossen bijvoorbeeld
verdedigen zichdooreen gesloten ringteformeren,leeuwenenook
hyenahonden jagen in groepen terwijl ineenkudde grazendehoefdieren er altijd een op deuitkijk staat.Deonderlingeafhankelijkheid ishiermeestal zogrootdatafgezonderdeexemplarenveel
geringerelevenskansenhebben.

2.3.4.Verbreiding en verspreiding

Onderverbreiding wordt verstaanhettransportvanplantezadcn,sporen,eieren of jonge individuen vanaf de geboorteplaats naar eenvoortplantingsplaats.Dezeverplaatsing isinprincipeeenmalig.
Demogelijkhedenvanverbreidingzijnpersoortergverschillend.Hetaantal
voortplantingsprodukten dat wordt voortgebracht, de periodewaarover zaad
en sporen kiemkrachtig blijven en dewijzevanverbreiding spelen hierbij
een rol. Een plantesoort die bijvoorbeeld zeer veel zaden produceert is
struikheide. Per vierkante meter gesloten 8 ) heidevegetatie worden jaarlijks naar schatting een miljoen zaden geproduceerd,diewelveertig jaar
kiemkrachtig blijven. Grassoorten daarentegenproducerenveelminderzaden
diebovendienmaareenoftweejaarhunkiemkrachtbehouden.
Meestalwordenonderscheiden: actieve verbreiding enpassieve verbreiding;
bijdelaatsteiseentransportmiddelbetrokken.
Actieveverplaatsing bijplantenwordtwel aangetroffenbijkweekgras,dat
hiervooruitlopersvormt.
Dieren leggen op eigen kracht somsgroteafstanden afnaarhun toekomstig
leefgebied. Een klassiek voorbeeld hiervan is depalingtrek. Daarentegen
zijn er ook dieren die zich tijdens hun leven nauwelijks verplaatsen.
Slakken en korhoenders bijvoorbeeld; maar ookonder de trekvogels zijner
waarbijdeafstand tussengeboorte-enbroedplaatsheelgeringis.
Bijpassieveverbreidingkunnenalstransportmiddeldienstdoen:
•
•
•

8

wind (bijvoorbeeldvoorzeerkleineenlichteorchideezaden)
water (bijvoorbeeld voor kokosnoten, die via zeestromen kunnen
wordenmeegevoerd)
andere organismen (bijvoorbeeld vooreikelsendennezadendiedoor
ondermeereekhoornswordenverplaatst).

)Eengeslotenvegetatievaneenbepaaldesoortwilzeggendatdevegetatie
opdieplekalleenmaaruitdezesoortbestaat.
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Daarnaast kunnenookmenselijke activiteitenbijdragen aandeverbreiding.
Via het internationale verkeer (vooral vrachtverkeer) bijvoorbeeld zijn
veelorganismeninanderedelenvandewereld terechtgekomen.
Verbreiding kan,evenals trek,echterookbemoeilijktwordendoormenselijke activiteiten. Bijvoorbeeld door de aanleg van autowegen, door het afdammenvanrivieren ofdoorveranderend grondgebruik.Somsbehoeftmaareen
gedeelte van de trek- of verbreidingsroute ongeschikt te worden om het
voortbestaanvandebetreffendepopulatie(s)alnadeligtebeïnvloeden.
De verspreiding (= het verspreidingsgebied of areaal) is het geheel van
plaatsen op aarde,waar volwassen individuenvaneenbepaalde soortvoorkomen.Deverspreidingvaneensoorthangtafvandevestigingsmogelijkheden
opeenbepaaldeplaats.
Nadat zaad,jongeofvolwassen organismenineengeschiktgebiedterechtgekomen zijn,volgtmeestaleenfasevankolonisatie (=vestiging). Voorveel
organismen zijndeoptimaleomstandigheden indeeerste levensfasen anders
dandie inlietvolwassenstadium.Figuur2-7geeftdaarvaneenvoorbeeld.Er
is inhet algemeenweinigbekend overdeinvloedvanverschillendefactoren
opdevestiging.
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FIGUUR 2-7. De invloed van
van zaad en opbrengst van
aan LARCHER, W. Oekologie

het zoutgehalte van de bodem op de kieming
volwassen planten van Z e e k r a a l . Ontleend
der Pflanzen. Ulmer, S t u t t g a r t , 1976.

Verspreidingskaartjes van flora en fauna gevenaanwelke gebieden doorde
populaties worden - en soms werden-bewoond.Daarin zijn grenzenvanhet
verspreidingsgebied vaakontstaan door barrières. Diebarrièreszijndeels
vannatureaanwezig.ZoisdoordeMiddellandseZee,PyreneeënenAlpenverhinderd dat veel plantesoorten zich nade ijstijdenweer naarhet noorden
uitbreidden.Eilandenencontinentenhebbenvaakookeeneigenfloraenfauna ' ) . Mollenbijvoorbeeld kwamen totvoorkortopdeZeeuwseeilandenniet
voor vanwegede zeestromen inZuidoost-Nederland. Somsechter isde grens
van het verspreidingsgebied minder scherp enhangt deze samenmeteengeleidelijke overgang inhetmilieu. Aandebuitensterandenvanzulkeverspreidingsgebieden is het milieu voor de organismen dan ook al verrevan
optimaal.

')Soortenlijstenvanplantenofdieren ineenbepaaldgebiedhetenrespectievelijk floraenfauna.Dat zijnabstracte begrippen in tegenstelling
tot 'vegetatie',dat (alsdeelvaneenlevensgemeenschap)alleplantaardigekenmerken ineengebied omvat.Erbestaat geen goed equivalentbegripvoordieren.
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Vaakplantenorganismen inzulke 'randgebieden'zichzoweinigvoort,datde
populatievoorhaarvoortbestaan daar afhankelijk isvan immigratievanuit
andere,meeroptimalegebieden.
Defrequentiewaarinplant-endiersoortenbinneneenbepaald gebiedvoorkomen kan worden aangegeven via een schaal die looptvanuiterst algemeen
totzeerzeldzaam.Bijzeldzamesoortenwordtsomsookeenaantalsaanduiding
gegeven. Schema 2-5 geeft een indeling, gebaseerd ophetaantal zogeheten
uurhokken waarin een plantesoort inNederland voorkomt.Eenuurhok iseen
gebied van 5 x 5 kilometer en geldt als een standaardinventarisatie-eenheid.

SCHEMA 2-5.Indel
den.
klasse
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?zzz

zzz
zz
z
m
a
aa
aaa
aaa!

afwezig of uitgestorven
uiterst zeldzaam
zeer zeldzaam
zeldzaam
vrij zeldzaam
minder algemeen
vrij algemeen
algemeen
zeer algemeen
uiterst algemeen

Hetbegrip zeldzaamheid isgebondenaaneenbepaald gebied eneen bepaalde
tijd (zieookhoofdstuk 7 ) .Een inNederlandzeldzamesoortkaneldersbijvoorbeeld algemeenvoorkomen.EvenzokunnensoortendieinNederland (eventueel tijdelijk) algemeen zijn, een groot deel van de wereldpopulatie
vertegenwoordigen (weidevogelsenbrandganzenbijvoorbeeld).

miM<mjsL$m hmiAo&sevmm WIJ PARAGRAAF 2.3
Eengroeporgani&ïae» vandezelfde soortdieop eenbepaald tijdstip
in eenbepaaldgebiedvoorkomt,wordtpopulatiegenoemd,sterfte»geboorte»e»migratiesbepalende omvangoftewelfeetaantal individuen
vaneenpopulatie.Eenpopulatieka» blijvengroeientotdatdezogeheten draagkrachtvan betmilieu op dieplek isbereikt» Daarna
houdenverschillende factorenHetaantal individuen 'birax'&nbepaalde
grenzen.Zokomen devaakschaarsehulpbronnen viaconcurrentieterechtbijdesterkere individuenwaardoorzwakkerebetveld ruimenen
ookabiottschemilieufactoren hebbeneenbelangrijke invloed ophet
aantal individuen.
Wijzigingenihhet abiotischemilieukunnenvia selectieookleiden
totveranderingenindeeigenschappenvaneenpopulatie.
Alleplaatsenwaarpopulatiesvandezelfdesoortvoorkomen,wordente
zamenwel aangemerktalsbet verspreidingsgebiedofareaal vandie
soort. De verplaatsingscapaciteitenen-mogelijkhedenvan deorganismenbepalenin belangrijkematedeuitgestrektheid vanzo'nareaal.Barrières,aowelvannatureaanwezigalsdoori«enselijkhandelen
aangebracht,kunnendeverplaatsingsmogelijkhedenvanorganismenaanzienlijkbeperken.
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2.4. LEVENSGEMEENSCHAPPEN

2.4.1.Opbouw

Een levensgemeenschap (ookwelbiocoenose genoemd) isdeverzameling populatiesvanalle soorten plantenendierendieopeenbepaalde plaats,bijvoorbeeld ineenslootofeenbos,samenvoorkomen.
Belangrijkekenmerkenvanlevensgemeenschappenzijn:
•

•

•

•

•

da soortensamenstelling. Hangt sterk af van de abiotische milieu-omstandigheden ter plaatse en van debereikbaarheid vandie
plaatsvoororganismen (zieparagraaf2.4.2)
het aantal soorten. Dat aantal kan per levensgemeenschap sterk
verschillen. Zo kunnen bijvoorbeeld in 10 hectare gemengd bos
achtentwintig vogelsoorten voorkomen, tegenover zeven soorten in
een zelfde oppervlakte dennebosvan35jaaroud op schrale grond.
Inhet algemeenhangt het soortenaantalnauwsamenmethetontwikkelingsstadium waarindelevensgemeenschapzichbevindt (zieparagraaf 2.5.6)en met de mate van verstoring (voorbeeld in figuur
2-8).
da abundantieverhoudingen tussen c'esoortan. Omdeöeverhoudingen
vast testellenkanworden uitgegaanvanhetaantalindividuenper
soort,vande totalebiomassa (=gewichtseenheden)persoort,ofbij planten-vandebedekking (=vertikaleprojectieopdebodem)
per soort. De abundanties van verschillende soorten zijn slechts
zelden gelijk.Zelfsbinnengroepenverwantesoorten (bijvoorbeeld
hogereplanten,insekten,fytoplankton)zijnabundantieverschillen
van een factor 1000 of meerheel gewoon.Komenveel soortenvoor
danishetaantal individuenpersoortmeestalgering.Inlevensgemeenschappen die sterk onder invloed staanvanmenselijkeactiviteiten,komenmeestalweinig soortenvoor,metveel individuenper
soort (zieookfiguur2-8).
de ruimtelijke structuur. In de ruimtelijke verdeling van de
planten en dieren binnen een levensgemeenschap zijnbijnaaltijd
horizontale en verticale patronen te onderscheiden. Voorbeelden
vanhorizontale patronen zijndemozaïekstructuurvaneenkweldervegetatie ende zonering vanveel oevervegetaties. Verticalepatronen komen tot uitdrukking in een gelaagdheid. Vooral in
levensgemeenschappen vanbossen endiepewateren isdat duidelijk
waarneembaar; zo kunnen bij een bosvegetatieeenboom-, struik-,
kruid-, mos- en strooisellaag onderscheiden worden. Veel diersoortenzijngebondenaaneenbepaaldelaag.
de functionele structuur. Nietalleenruimtelijk,ookfunctioneel
gezien is er van een verdeling sprake.Zobezet iedere soort een
heel specifieke functionele plaatsinhetnetwerkvanbetrekkingen
tussen de organismen van een levensgemeenschap. Die plaats of
'rol' dieeen soort binnende gemeenschap inneemtwordt indeecologie wel aangeduid met het woord nis (Engels: niche). Relaties
tussen organismen van dezelfde soort zijn inparagraaf 2.3.3besproken;paragraaf 2.4.3 behandelt relaties tussenorganismen van
verschillendesoorten.

Tussen levensgemeenschappen bestaanvaak groteverschillen inbijvoorbeeld
de soorten planten endieren dieerinvoorkomen,indeaantallen individuen
per soort, inderuimtelijkeverdelingvandeindividuen.Dezematevanverscheidenheid inen tussen levensgemeenschappen wordt aangeduid met de term
diversiteit. Verschillende vormen van diversiteit worden onderscheiden
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waarvoor ook weer verschillende zogeheten diversiteitsmaten zijn ontwikkeld.Voormeerinformatieoverdiversiteitziehoofdstuk7.

S

l^
—-

N/S
FIGUUR 2-8.Verband tussenhet aantal soorten (s)enhet aantal individuen per soort (N/s) innog nauwelijksverstoorde situaties als
kwelders (getrokken lijn) en in verstoorde situaties (gestreepte
lijn). Ontleend aanODUM,E.P.Fundamentals ofecology.W.B. Saunders
Company,Philadelphia,1971.

Om praktische redenen worden soms deellevensgemeenschappenonderscheiden,
zoalsbroedvogelgemeenschappenofvegetaties.
Naarderelatie tussenvegetatie enmilieu isrelatiefveel onderzoekverricht.Aandehand vanabiotischemilieufactoren (ondermeerbodemfactoren)
zijn in Nederland bijvoorbeeld zogeheten plantengeografische districten
onderscheiden (ziefiguur2-9).
Ookvoorbroedvogels zijn inNederland grotegeografischeeenhedenmetkenmerkendecombinatiesvanvogelsoortenonderscheiden 1 0 ) .

2.4.2.Bereikbaarheid en eilandtheorie

Desoortensamenstellingvaneenlevensgemeenschapwordtbeinvloeddoorverscheidene factoren.Voorhet ontstaanvannieuwepopulatiesopeenbepaalde
plaats isdanookniet alleennoodzakelijk datopdieplaatshet (abiotisch
enbiotisch)milieu geschikt is;ookmoet dieplaatsvoor depopulatiebereikbaarzijn.
Dezebereikbaarheidwordtbepaalddoor:
•
•
•

deafstand totdedichtsbijzijndepopulatievandiesoort
eigenschappen (levensstrategie)vandesoort (ofmogelijkhedendie
teontwikkelen)
milieu-omstandighedeninhettussenliggendegebied.

Afhankelijkvandeeigenschappen vandesoortkanhettussenliggendegebied
alsbarrière gelden.Voorvogelsbehoort het overstekenvanmeren enzeeën
niet altijd totdeonmogelijkheden.Maarvoorheel veelandere diersoorten
zijngroteoppervlaktewatereneenniettenemenbarrière.MollenkomendaarombijvoorbeeldopTexelnietvoor.

10

) KWAK,R.G.M,enL.A.F.REIJRINK.BroedvogeldistrictenvanNederland en
desamenhangmethetlandschap.Landschap4(1984)nr.4: 251-260.
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FIGUUR 2-9. Plantengeografischedistricten inNederland. Ontleend
aanHEUKELS, H.en R.van derMEUDEN 1983.Flora vanNederland.
Wolters-Noordhoff,Groningen,1983.

Eilanden -envooraleilandenwaarindewijdeomtrekgeenander (vaste)land
is-zijndaarombijuitstekgebiedenmeteenslechtebereikbaarheid.Opbasisvanonderzoeknaarhetvoorkomenvansoortenopeilandeniseentheorie,
de zogeheteneilandihaorie l l ) , opgesteld.Deze theoriebiedt verklaringsen voorspellingsmogelijkheden ten aanzien van de vraag hoeveel soorten
planten en dieren op een eiland kunnenvoorkomen.Debelangrijkste punten
uitdietheoriezijn:
•
•

•

•

•

1X

het soortenaantal opeilanden wordtbepaalddoorhetresultaatvan
immigratieenuitsterven
het soortenaantal op eilanden is kleiner naarmate deafstand tot
hetvasteland groteris.Voorsoortendiezichtijdensdeoversteek
nietkunnenoriënteren,isditverband zelfsexponentieel.
het soortenaantal op grote eilanden is inprincipe groterdanop
kleine eilanden.Grote eilanden kunnenmeestal grotere,populaties
herbergen,dieminderkans lopen uit testerven.Bovendien hebben
grote eilanden meestal meer verschillende ecotopen (paragraaf
2.5.1), zodatmeer soorten ereen leefmilieuvinden.Het soortenaantal opkleine eilanden isdaaromookkwetsbaardervoorisolatie
danopgroteeilanden.
op veraf gelegen eilanden daalt het soortenaantal sneller door
verkleining van de oppervlakte, dan opeilanden diedichtbijhet
vasteland liggen.
wanneer deomstandigheden opeeneiland zichnietwijzigenblijft
het aantal soorten op het eiland gelijk, maar verandert wel de

) MacAKTHUR, R.H. en E.0. WILSON. The theory of island biogeography.
Princeton,1967.
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soortsamenstelling. Dit is de zogeheten evenwichtshypothese. De
snelheidwaarmeedeenesoortwordtvervangendooreenanderesoort
neemtafmettoenemendeafstandenoppervlakte.
De idee isnudat deze theoriebehalvevooreilandenookvoorvastelandsituaties voorspellingen mogelijk zou maken wanneer er sprake isvanecologische isolatie.Bossen enoppervlaktewateren temiddenvan landbouwgronden
zoudenbijvoorbeeld als 'biologischeeilanden'kunnenwordenopgevat.Autosnelwegenenkanalenkunnenvoor sommigediersoorten zulkebarrièreszijn,
datzegebiedenin'biologischeeilanden'kunnenopsplitsen.
Demeesteonderdelen vandeeilandtheorie (waaronder deevenwichtshypothese)zijnechter nognauwelijksgoedaangetoondenhetis-zekervoorvastelandsituaties - twijfelachtig of ze juist zijn. Wel bestaan sterke
aanwijzingen dat door isolatie het verspreidingsgebied vanbepaaldediersoortenwordtbeperkt.
Soortenuit instabielemilieus,dieaan sterkwisselendemilieu-omstandighedenhethoofd kunnenbieden, lijken inhet algemeenminder gevoelig voor
isolatiedansoortenuitstabielemilieus.

2.4.3.Relaties tussen organismen van verschillenda soorten

Naast deruimtelijke structuurvaneen levensgemeenschap: deverdeling van
organismen over de ruimte,kanookeenfunctionele structuur wordenonderscheiden:devoedselrelatiestussenorganismen.
Een bekende manier om deze functionele structuur tepresenteren isdeindeling in zogeheten trofische niveaus (ook wel vocdselniveaus genoemd).
Onderscheidenworden:
•

•

•

producenten (=voortbrengers).Produceren als hetware hun eigen
voedsel (autotrofe organismen)door uit deomgeving opgenomenanorganische stoffen om te zetten inorganische.Hierbij wordt ook
zuurstof geproduceerd.Voordebenodigdeenergiewordtzonne-energiegebruikt.Producenten ophet land zijnvoornamelijk degroene
planten, producenten in het water de fotosynthetiserende algen
(hetfytoplankton).
consumenten (=verbruikers). Sommigeplantenenalledierenkunnen
hun voedsel niet zelf maken (heterotrofe organismen); ze zijn
daarvoor aangewezen op de producenten. Consumenten wordenonderverdeeldin:
1. primaire consumenten (ook wel: consumenten vandeeersteorde);primaireconsumentenzijnplanteneters (=herbivoren).
2. secundaire consumenten (ookwel:consumentenvandetweedeorde); voeden zichmet primaire consumenten.Consumenten vande
tweedeeniederevolgendeordezijnvleeseters (=carnivoren).
3. tertiaire consumenten (ook wel: consumenten vandederdeorde); voeden zich met secundaire consumenten en worden zelf
weeropgegetendoorconsumentenvandevierdeorde,enzovoort.
Alleseters of omnivoren kunnen in elke orde van consumenten
voorkomen.
reducenten (= afbrekers, ontbinders)Deze zijn ook heterotroof,
maar zij levenuitsluitendvandodeorganismen.Plantaardigereducenten (bacteriënen schimmels)hetensaprcKyten, dierlijkereducenten (aaseters)saprofasen.

Deonderlinge afhankelijkheid vanproducenten,consumentenenreducentenis
zeergroot.Zozijnconsumentenvanproducentenafhankelijkvoorwatbetreft
hun voedsel- en zuurstofvoorziening, terwijl reducenten dode organische
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stof, afkomstig van producenten en consumenten, weer afbreken tot anorganischevoedingsstoffenvoorproducenten.
Soms zijnvoedselrelaties heelspecifiekzodatvanvoedselspecialisatiekan
worden gesproken.Ditkan zowelbijcarnivorenalsbijherbivorenoptreden.
Zo eet de kerkuil vrijwel alleen maar muizen; de rups vandevuurvlinder
leeftalleenopkrul-enwatcrzuringendeheidekeveralleenopstruikheide.
Te zamenwordendezevoedselrelatiesineenlevensgemeenschapwelaangeduid
methetbegripvosdselweb (ziefiguur2-10enparagraaf 2.5.2).

FIGUUR 2-10. Voorbeeld van eenvoedselweb. Ontleend aan KREUTZER,
H.H. en A.A.G.OSKAMP.Biologie4vh. Wolters-Noordhoff,Groningen,
1975.

Afhankelijkheid is de basis waarop individuen een gemeenschap kunnen
vormen.Bijdebesprekingvandevoedselrelatieskwameendergelijkeafhankelijkheid heel duidelijk naarvoren.Afhankelijkheid tenopzichtevanandere individuenveroorzaakt dat de ledenvaneen gemeenschap elkaar zullen
beinvloeden.Diebeïnvloedingkanzowelpositiefalsnegatiefzijn.Zoiser
sprakevannegatievebeïnvloedingbij:
Concurrentie
Concurrentie ofcompetitie tussenverschillende soorten (=interspecifieke
concurrentie) iseenbelangrijkkenmerkvanlevensgemeenschappen,omdatgemeenschappelijke bestaansbronnen als ruimte, licht, voedsel, water vaak
schaarszijn.
Soortenvertonenverschillen invoedselvoorkeur, inhun strategie omvoedsel op tenemenendergelijke.Daardoorkaniederesoorteeneigenfunctionele positie (= niche) in degemeenschap bezetten.Erwordt verondersteld
dat soortenmet een identieke nichenietindezelfdelevensgemeenschapkunnenvoorkomen.Wel ishet mogelijk dat nicheselkaarinbepaaldemateoverlappen. Die overlap nu veroorzaakt concurrentie die heviger zal zijn
naarmatededichtheid vandebetreffende soortengroteris.Opeenbepaalde
plaats probeert deene soort deanderedan teverdringenmetalsgevolgdat
soorten naar eenanderehabitat moetenverhuizenofeenanderenichemoeten
bezetten. Somszalzelfsuitroeiinghetgevolgzijn.
Aandeanderekant heeft concurrentie erooktoebijgedragendatsoortenin
de loop van de evolutie vaak verschillen ontwikkeld hebben in demanierwaarop zegebruikmakenvandegemeenschappelijkebestaansbronnen.Hierdoor
kunnen deze soorten zich naast elkaar indezelfde levensgemeenschap handhaven. Roofvogels als bosuilen en buizerds bijvoorbeeld jagen beide op
muizen,maarwelopeenverschillendtijdstip.
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Predatie

Predatie ishetverschijnsel dat een individu (deprooi)wordt gevangenen
gegetendoor een individu (depredator)vaneenanderesoort. Predatieals
zodanigkomtalleenbijdierenvoor.
Ookbijpredatiespelendedichthedenvandebetreffendesoorteneenbelangrijke rol.Meer prooidieren betekenen immers meer voedsel voor de predatoren. De predatorpopulatie is gevoelig voor aantalsschommeiingen in de
prooipopulatie. Die gevoeligheid zal toenemen naarmate een predator zich
meer gespecialiseerd heeft opeenprooisoort (bijvoorbeelddoorvoedselspecialisatie of omdat andere prooisoorten indegemeenschap ontbreken).Figuur2-11geefthiervaneenklassiekvoorbeeldweer.

FIGUUR 2-11.Schommelingen inhet aantal sneeuwhazen (getrokken lijn)
en het aantal lynxen (gestreepte lijn) uitgedrukt inhet aantal
pelzendat werd verwerkt door deHudson BayCompany. Ontleend aan
ODUM, E.P.
Fundamentals of ecology. W.B. Saunders Company,
Philadelphia,1971.

Parasitisme

Parasitisme iseenvormvandirektebeïnvloeding tussenorganismenwaarbij
deparasiet leeft inofopeen individu (gastheer)vaneenanderesoort.De
gastheer ondervindt schadevandeparasiet;insommigegevallenveroorzaakt
een parasiet zelfs de dood van zijn gastheer. Er is een grote verscheidenheid aan vormen van parasitisme en meestal vertonen parasieten ook
duidelijke aanpassingen aandeparasitaire leefwijze.Parasitisme komtzowelvoortussenplantenonderlingendierenonderling,alstussenplantenen
dieren.
Antibiosis

Vanantibiosis issprakewanneerorganismenelkaarnadeligbeinvloedendoor
het afscheiden van stoffen, de zogeheten antibiotica. Voor dazevorm van
beïnvloedingwordtbijplantenookweldetermallelopnthiagebruikt.
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Meestal gaat het om stoffen diede groeibelemmeren,maar ook gif-enafstotende geurstoffenkomen voor. Organismenvertonenpositieve interacties
bij:
symbiose
Dit iseenhechte envaakpermanentesamenlevingsvorm tussenorganismenvan
verschillende soorten. Vaak biedt het samenleven voorbeide soortenvoordeel; indat geval wordt ookwel de termmutualismegehanteerd. Insommige
gevallenechterisdatvoordeelvooreenvanbeidesoortenonduidelijk.
Symbiose kan voorkomen tussen dieren onderling enplanten onderling,maar
ook tussen planten en dieren. Een dergelijke samenlevingsvorm wordt bijvoorbeeld aangetroffen tussen heremietkreeften en zeeanemonen, tussen
vlinderbloemige plantenende stikstofbindende bacteriën indewortelknolletjes ervan, tussen bloemen en (bloembestuivende) insektenen tussenbepaalde schimmels en de wortels van hogere planten. Deze laatste
samenlevingsvorm staatbekendalsmycorrhiza. Eensymbiosewaarbijdepartners niet duidelijkmeervanelkaar teonderscheidenzijn,treedtoptussen
wieren en schimmels. Hier ontstaan geheel nieuwe planten, de zogeheten
korstmossen.
Commensalisme.
Commensalen (=disgenoten)nemendeel aandemaaltijdenvanandereorganismen. Zowordenhaaien enroggenvaakbegeleiddoorhetzogehetenloodsvisje
en 'ontfermen' hyena's, jakhalzen en gieren zich over de prooiresten die
doorbijvoorbeeld leeuwenzijnachtergelaten.
Meer inhet algemeenwordt de termcommensalismeook gebruikt vooreensamenlevingsvorm waarbij eenvanbeidesoortenprofiteertdooropofindedirekte nabijheid vandeandere soort te leven.De samenleving berokkent die
andere soort geenenkele schade,maarbiedtookgeenvoordeel,alhoeweldat
laatste niet altijd duidelijk vaststaat. Voorbeelden van commensalisme:
onder de algen, korstmossen, mossen ofhogere planten zijnerdiezichop
andereplantenvestigen.Dergelijkeplantenhetenepifytan. Onderdevogels
profiteren sommigeholenbroeders van soorten zoalsde specht,diedeholen
maken.

2.4.4.Veranderingen binnen ean levensgemeenschap

Als gevolgvandeonderlinge beinvloedingvande soortenenals gevolgvan
veranderingeninhetmilieuontwikkelteenlevensgemeenschap zichindeloop
van de tijd. Hierbij verandert de samenstelling en de structuur (zowel
ruimtelijk alsfunctioneel)vande levensgemeenschap. Dit proces,successie genoemd, is het meest onderzocht aanplantengemeenschappen.Doorverschuiving vanconcurrentieverhoudingenworden soortenverdrongen enkunnen
voor andere soorten nieuwe niches ontstaan.Voormeer informatieoversuccessiezieparagraaf2.5.6.
Daarnaast kan een menselijke activiteit als de introductie van vreemde
soorten grote invloed hebben op de.samenstelling enstructuurvaneenlevensgemeenschap. Slaagtzo'nintroductie,dankandiesoortandere,inheemse soorten gaan verdringen. Er wordt dan wel van 'agressieve exoten'
gesproken.DeAmerikaanse vogelkers bijvoorbeeld iszo'nagressieveexoot;
in veel Nederlandse bossen wordt de inheemse flora door deze plant aanzienlijkteruggedrongen.
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lelaftgrijksteaandachtspuntenbijparagraaf2,4
Alléöf>eenbepaaldeplaatsvoorko&ende plantenendierenvorsteneen
Een levensgemeenschap wordt gekenmerkt doordesoortensamenstelling,
hetaantal soortenenlietaantal individuenpersoort. Verderzijn
binneneen levensgemeenschapdeplanten endieren volgens bepaalde
patronenoverderuimteverdeeldenbezet iederesoortookeenspecifiekefunctioneleplaats <*niche).
Dezefunctionele structuurhangtonderanderesamenmetdeplaats ûie.
organismen inhet zogehetenvoedselnetwerkofvoedselweb innemenen
devoedselvootkeurvanorganismen,äo'nvoedselweb omvatverschillendevoedselniveaus (ookwe! trofischeniveaus genoemd). Zo zijner
producenten (voortbrengers),consumenten (verbruikers)enreducenten
(afbrekers)»Seconsulenten wordennaardeaardvan bunvoedselnog
onderverdeeld in;plante-» vlees-, enalleseters, respectievelijk
herbi-,earni«enontnivoren.
Hetverkrijgenvanvoldoendevoedingsstoffen speelt inveelmeerinteractiestussensoorten binneneenlevensgemeenschapeen rol,bijvoorbeeldbij;concurrentie,predatIe» symbiose,commensalisme.
Barrièreskunnen debereikbaarheid vaneen gebied voor organismen
aanïienlijkbeperken.Volgens dezogeheteneilandtheorieis diebereikbaarheidvaninvloed opdesoortenrijkdomen -samenstellingvan
delevensgemeenschap opeeneiland.De ideeleeftdat deze theorie
ookop %aukunnen gaanvoorvastelandsituaties waarsprake isvan
ecologische isolatie.

2.5. ECOSYSTEMEN

2.5.1. Opbouw

Een ecosysteem wordt gevormd door een levensgemeenschap enhet daarmee in
wisselwerking verkerende abiotisch milieu. Het omvat alles wat bijdraagt
aanhetinstandhoudenvanlevenerbinnen.
Ecosystemen kunnen situaties op het land omvatten (= terrestrische
ecosystemen)of inlietwater (=aquatischeecosystemen). Sommigeecosystemen (eenmoerasbijvoorbeeld)zijnovergangentusseneenterrestrischeneen
aquatischsysteem.
De grenzenvaneenecosysteem wordenvaakwillekeuriggekozen:eenslootin
eenpolderkanalsecosysteem wordenbeschouwd,maardie polder inz'n geheel ook. Meestal vindt afbakening vanhet systeem plaats aandehand van
geografische kenmerken (bijvoorbeeld de oever vaneenmeerofderand van
eenbos).
Omeenconcrete situatieophet landaan teduiden,diedoorzijnhomogeniteiteen zogehetenecologische eenheid vormt,wordt hetbegrip ecotoopgebruikt. Kenmerkend voor ecosystemen zijnderelatiestussendecomponenten
ervan.
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Hoewel deze relaties in detail van plaats tot plaats kunnen verschillen,
veroorzakenzeinelkecosyteem:
1.een energiestroom van de autotrofe, fotosynthetiserende organismen
(groeneplantenenalgen)naardeheterotrofeorganismen
2.kringlopen van stoffen die door autotrofe organismen uit deomgeving
worden opgenomen enviaheterotrofe organismenweer indieomgeving terugkeren.Dergelijke kringlopen worden biogaochemischakringlopen genoemd.De
belangrijkste kringlopen zijn die van water,koolstof,zuurstof, stikstof
enfosfaat.

2.S.2. Energiestroom

Alle energie dieeenecosysteembinnenkomt isafkomstigvandezon.Eenheel
klein gedeeltevandiezonne-energiewordtdoorfotosynthetiserende planten
opgenomenenomgezet inchemischeenergie.Plantenslaandiechemischeenergie op in organisch materiaal (het planteweefsel).De totale hoeveelheid
chemische energie diedoor planten gedurendeeenbepaaldeperiodewordtopgeslagen wordt aangemerkt als de primaire produktia. Planten gebruiken
slechts eendeelvandieenergievoordenoodzakelijke levensprocessen.De
rest (ookwel netto primaire produktiegenoemd)isbeschikbaarvoorontwikkelingengroei. Hetopgebouwdeplantenmateriaalstaatweerterbeschikking
aan heterotrofe organismen. De chemische energiewordt zodoorgegevenvan
het eneorganisme naarhet andere.De snelheid waarmee eenecosysteem chemische energie maakt wordt alsdeproduktiviteit vanhet ecosyteem gezien.
Die produktiviteit kan worden gemeten door de toename van de totalehoeveelheid levendmateriaalopeenbepaaldmoment indelevensgemeenschapvast
testellen,bijvoorbeelddoorhetdrooggewichtvanhetmateriaal (peroppervlakte-eenheid)tebepalen. Detotalehoeveelheid levendmateriaaldiezich
opeenbepaaldmomentineenecosysteembevindt,wordtbiomassa genoemd.
Het doorgevenvanenergievanheteneorganismenaarhetanderevindtplaats
langs een zogeheten voedselketen of beter voedselweb, omdat er meestal
sprake isvan eenheel complex netwerkvanvoedseirelaties.Zo'nwebisopgebouwd uit verschillende lagen; de trofischa niveaus, ook wel trofieniveaus (zie paragraaf 2.4.3.). Het eerste niveau wordt altijd door
producenten bezet,deandere door consumenten.Erzijnzeldenmeerdanvier
consumentenniveaus ineenecosysteemaanwezig.
Elkeenergieomzetting - iederekeer dat eenorganisme door eenanderwordt
gegeten -gaat gepaard met energieverlies.De produktiviteit vaneenhoger
trofieniveau isaltijd kleiner dan datvaneen]ager.Elktrofieniveauvertegenwoordigt circa 10 7,vandeenergiestroom inlietvoorgaandeniveau.Dit
houdt echter niet indat eenhoger niveauook altijd minder biomassabevat
of door minder individuen wordt bezet dan een lager. Die afname in
produktiviteit per trofieniveau wordt wel aangegeven door het geheel aan
trofische niveaus in een piramidevorm te presenteren (figuur 2-12 geeft
hiervaneenvoorbeeld).
Eenheelbelangrijkerolindeinstandhoudingvandeenergiestroom isweggelegd voor de reducenten. Deze reducenten, voornamelijk bacteriën en
schimmels,brekenhet organisch materiaal afkomstig vandodeorganismen af
totanorganische stoffen diedoor producenten weerkunnenworden opgenomen
om,metbehulp vanhet zonlicht,nieuw organischmateriaal temaken waarin
danweerchemischeenergiezitopgeslagen.

2.Organismen,populaties,levensgemeenschappen enecosystemen

33

consumenten
van de 3e orde

consumenten
van de 2e orde

consumenten
van de 1e orde

FIGUUR 2-12. Voorbeeld van eenvoedselpiramide met producenten en
consumenten.Ontleend aanKREUTZER,H.H. enA.A.G.OSKAM?.Biologie.
4vh.Wolters-Noordhoff,Groningen,1975.

2.5.3.Stofkringlopen

Naast energie hebben de organismen ineenecosysteem ookallerlei stoffen
nodig.Voordefotosynthesebijvoorbeeld isdatwaterenkoolstof (opgenomen
indevorm vankooldioxide). Omeiwitten tekunnenmakenmoet stikstofbeschikbaar zijn.Verder zijn,soms inmaarhelekleinehoeveelheden,nogallerlei andere stoffen nodig zoals bijvoorbeeld metaalzouten (zie ook
paragraaf 2.2.3.3).
Plantennemenaldergelijke stoffen (aldan niet opgelost inwater)direkt
uit de omgeving op. Bij dieren is sprake van een indirekte opname via
plantenofdieren.Uiteindelijk komende stoffen door toedoen vandereducentenweerindeomgevingterug.
Van verschillende stoffen is studie gemaakt naar dedetailsvandekringloop.Levendeorganismen spelen indiekringlopeneenvoornamerol. Figuur
2-13 geeft voor een terrestrisch ecosysteem deenergiestroom enkringloop
vanbouwstoffenschematischweer.
Naast bruikbare stoffen zullen ook onbruikbare en schadelijke, niet-afbreekbare stoffen van het ene organisme in het andere terechtkomen. Ophoping (= accumulatie) van zulke stoffen in het voedsel kan vooral inde
hogere trofische niveaus aanzienlijke effecten veroorzaken. Een bekend
voorbeeld hiervan is de schade die aan bepaalde roofvogelpopula.ties werd
toegebracht,doordat zich indeprooidierenhetinsekticideDDThadgeaccumuleerd.

2.5.Q.Relaties tussen decomponenten van een ecosysteem

Opbasisvaneenruime plantenecologische ervaringheeftVanLeeuwen1 2 )de
opbouw enhet functioneren van (vooral terrestrische) ecosystemen op een
conceptuelewijzebeschreven.Zijntheorieisopeenaantalpuntenflinkbekritiseerd.

l2

)LEEUWEN, Chr.G. van. A relation theoretical approach to pattern and
processinvegetation.Wentia15 (1966):25-46.
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FIGUUR 2-13.Energiestroom enkringloop vanbouwstoffen ineenterrestrischecosysteem.

Eenbelangrijke rol indie theorie spelen zowelhetniveauvaneenbepaalde
abiotischmilieufactoralsdefluctuatiesdaarin.Beidevallenonderdeterm
milietidynamiek (= de veranderlijkheid van het abiotisch milieu). Voorts
legtVanLeeuwen erde nadrukopdat eenorganisme niet alleen afhankelijk
isvandedirektecontactenmetzijnomgeving (operationelerelaties),maar
evenzeervan:
•

•

•

indirekte (conditionele)relaties.
Een voorbeeld van een indirekte relatie isdie tussen plantenen
hetgrondwater,voorzoverhetgrordwaterdetemperatuurvandebodem in het voorjaar beinvloedt. De temperatuurstijging in natte
bodemsverloopt tragerdan indrogebodems,waardoor degroeivan
plantendaarlateropgangkomt.
ruimtelijke (positionele)relaties
Van ruimtelijke relaties issprakewanneer deonmiddellijkeomgeving van een organisme mede wcrdt beïnvloed door abiotische
milieufactoren dieopafstand werkzaam zijn.Zokandevochtvoorzieningvaneenbepaald terreinviaopstijgend grondwater (=kwel)
afhankelijk zijnvaneeninfiltratiegebiedopenigeafstandervan.
In dergelijke gevallen kunnen ingrepen zichover grote afstanden
doen gelden. In de landschapsecologie zijn ruimtelijke relaties
vangrootbelang.Waterspeeltdaarbijvaakeenbelangrijkerol.
temporele (sequentiële)relaties.
Deze relaties hebben betrekking op het verloopvandevoorgaande
relatietypen inde tijd.Eenvoorbeeldhiervanisdemineralisatie
inveengronden. Ondernormaleomstandighedenvarieertdezemineralisatieweliswaar per seizoen enweertype,maar over langere tijd
bezieniszevrijconstant.Alsdewaterstandwordtverlaagd,neemt
demineralisatie echterbelangrijk toe.Bovendien treedtvaakeen
irreversibele indroging van het veen op,waardoor deoorspronkelijke levensgemeenschap zich daar nauwelijks meerkanhandhaven;
ooknaverhogingvandewaterstand treedtgeenherstelmeerop.
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2.5.5. Processen en patronen

Deactievewerking vandeverschillende relaties tussendecomponenten van
een ecosysteem worden processen genoemd. Deze processen resulteren onder
andere ineenverdeling van individuen,populaties en levensgemeenschappen
over deruimte:erontstaanpatronen. Dezeordeningvergtenigetijd.Daarom zijn bestaande patronen de ruimtelijke ordening van processen uit het
verledenenleverenprocesseninhethedendepatronenvandetoekomstop.
Volgens de theorievanVanLeeuwenontstaanalnaargelangdeaardenintensiteit vande processen grofschalige of meer fijnkorrelige patronen. Dat
zijn patronenmetweinig respectievelijkveelelementen (=soorten,populatiesoflevensgemeenschappen)inverhoudingtotdeoppervlakte.Zowordteen
voedsclrijke omgeving of een omgeving met relatief sterke fluctuaties van
vocht of temperatuurmeestalgekenmerktdoorgrofschaligevegetatiepatronen
met scherpe grenzen.Voorbeeldenhiervan zijnhelmvegetatiesaandekustof
rietvegetaties aanriviermondingen.Daarentegen leidt eenvrij grotevoedselarmoedeofgeringewisselingvanvocht,temperatuurendergelijke,opden
duur tot fijnkorrelige patronen met vage grenzen. Noordhellingen in de
duinenofvochtige,schralegraslandenzijndaarvoorbeeldenvan.
Ook verhoging van de voedselrijkdom of van de fluctuaties van abiotische
milieufactoren, zou tot grofschalige patronen leiden, waarbij weinig
soorten aanwezig zijndiebovendien nietkieskeurig zijn inde gegevenomstandigheden.Daarentegen zougeleidelijke verlaging vande voedselrijkdom
ofvandefluctuatiesvanvocht,temperatuurendergelijke,leidentotfijnkorrelige patronenwaarbij veel soorten,waaronder ookkieskeurige,aanwezigzijn.
Dezeveronderstellingenkunnenwordengebruiktbijhetbeheervannatuurreservaten om meer afwisselende levensgemeenschappen tot stand te brengen.
Soms kunnen er effecten van veranderingen in het milieu mee wordenvoorspeld. Indepraktijkblijkt dit echterheellastigonderandereomdatmeer
factorentegelijkveranderenenvaaknietduidelijkiswathetgecombineerde
effectdaarvanis.
Patronenwordenvaakbeschrevenaandehandvan:
1. hunheterogeniteit
2. hetkaraktervandegrensmilieus
Ad1.
Grote heterogeniteit kan bijvoorbeeld optreden in bossen. Zo kunnen een
mos-, kruid-, struik- en een boomlaag aanwezig zijn. Door de boom- en
struiklaag worden fluctuaties in temperatuur, vocht, wind en dergelijke
getemperd.Deze tempering zouer-volgens vanLeeuwen- toe leidendat er
meer soortenlevenengroeien.Figuur2-14geefthiervaneenillustratie;de
heterogeniteit ishier uitgedrukt inhetaantallandschapselementenperoppervlakte-eenheidvan 100km.Overigenszijnlangnietallesoortengebonden
aan heterogene patronen. Weidevogels bijvoorbeeld komenvoornamelijkvoor
opgrote,openterreinen.
Ad2.
Opgeentweeplaatsenzijnde (abiotische)omstandighedenpreciesgelijkaan
elkaar. Soms vertoont een milieufactor een abrupte overgang (bijvoorbeeld
voor de vochtigheid: de overgang vaneensteileoevernaareen sloot). In
andere gevallenvariërenmilieufactorenslechtsheelgeleidelijk.Zulkegeleidelijkeovergangenwordengradiëntengenoemd.
Gradientenkunnen opheel verschillende ruimtelijke schaalniveaus aanwezig
zijn,vanenkelecentimeterstotvelekilometers.
Abrupte overgangen (=scherpe grenzen) inabiotische milieuvariabelen zijn
vaakherkenbaaraanplotselingeveranderingenindevegetatie.
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FIGUUR 2-14. Verband tussen het aantal landschapselementen en het
aantal plantesoorten (links)enbroedvogelsoorten (rechts) inzestien
gebiedenvan 100hectareelk.

Bij gradiënten echter vertonen de aanwezige levensgemeenschappendezelfde
kenmerken als die van weinig dynamische milieus;veel soorten,fijnkorreligcpatronen,weinig individuenpersoort,soortenmet 'smalleoptima'.

2.5.6. EcosvsteamontHikkeling of successie

Wanneer opeenbepaalde plekeen levensgemeenschap doorbijvoorbeeld overstroming ofbrand isvernietigd,danzaldaarweervrijsnelplantegroeioptreden.Deeerstverschijnendeplantensoorten,dezogehetenpioniersoorten,
zijn aangepast aan extreme omstandigheden; ze bezitten brede optima voor
veelmilieufactoren.Pioniersoorten behorenniettotdeoorspronkelijkevegetatie. Na verloop van tijd zullen ze worden verdrongen door andere
soorten;grassenbijvoorbeeld dieophunbeurt naeen tijd hetveld ruimen
voor weer een ander type plantengemeenschap. Opde langere termijn zalzo
het gebied weer zijn ingenomen door deoorspronkelijke levensgemeenschap,
diezicheventueelnogverderkanontwikkelen.
Dit proces van regelmatige en daardoorvoorspelbare opeenvolging vanverschillende typen levensgemeenschappen inde tijdishetbestonderzochtaan
plantengemeenschappen en staatbekend alssuccessie. Erwordt onderscheid
gemaakt tussenprimaireensecundairesuccessie.Inheteerstegevalontwikkelt zichplantengroei opplaatsen dievoorheen nog niet doorplanten zijn
bezet en waar meestal ook nog tamelijk ongunstige omstandighedenheersen,
rotsenbijvoorbeeld ofdeverlanding vaneenopenwater tot eenmoerasbos.
Secundair iseensuccessie dieoptreedt opplaatsenwaar zichallevensgemeenschappen bevonden maar die daar, meestal doormenselijk toedoen,zijn
verdwenen;deomstandigheden zijn erniet ongunstig enook voedingsstoffen
zijn alaanwezig. Dergelijke plaatsen zijn bijvoorbeeld: een gekapt bos,
verlatenakkersofgeploegdegraslanden.
Successie kan worden gezien als een proces dat aande gang gehoudenwordt
door deorganismenzelf.Iedere tijdelijkegemeenschapcreëertalshetware
een geschikt of geschiktermilieuvoordevolgende tijdelijke gemeenschap.
Een successieisvoltooidalsheteindstadiumofteweldezogehetenclimaxis
bereikt.Ditkantientallentothonderdenjarenduren.
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Heel vaak echter treedt ergens in de ontwikkeling een verstoring vanhet
proces op,bijvoorbeeld vanwegehet afgrazenvanvegetatie door herbivoren
ofvanwege desteeds grootschaligermenselijkeinterventie. Declimaxsituatiewordt daarommaarzeldenbereikt.Alleeninbepaaldedelenvanhettropischregenwoudkanvaneenclimaxgemeenschapgesprokenworden.
Declimaxbenadering alswasdithet stadium waarin zich geen veranderingen
in de soortensamenstelling meer voordoen is een theoretische. In
werkelijkheidkomtzo'nsituatienauwelijksvoorenmoetmeergedachtworden
aansituatiesdievoortdurendeschommelingenrondeenbepaald successiestadium vertonen,alsgevolgvanbijvoorbeeldveranderende weersomstandigheden
enziekten. Indeecologiewordt daarom ookwelvaneencyclischesuccessie
uitgegaan.
In iedereecosysteemontwikkeling naar 'volwassenheid'zijneenaantalalgemeneveranderingen waarneembaar. Inhet algemeen treedt er tijdenssuccessieeentoenameopvan:
hetaantalsoortenplantenendieren
delevensduurvandeindividuen
detotalehoeveelheid levendmateriaal (=biomassa)
deturnover-tijdvandebiomassa
deconstantheid vanhet systeem:deafwezigheidvanveranderingin
bijvoorbeeldhetaantalsoortenofdesoortensamenstelling.
Ineenclimaxgemeenschap neemt debiomassa niet ofnauwelijksmeertoe. De
vastlegging van chemische energie door producenten wordt geheel gecompenseerd door derespiratievandeplantenzelfendievanconsumentenenreducenten.Ondanks degrotehoeveelheidbiomassaisergeensprakevaneenhoge
produktiviteit omdat een groot deelvandiebiomassa inactief is (bijvoorbeeld hethoutvan bomen).Debenaming 'groene long'voorhet tropischregenwoud isfeitelijkonjuist;eenlageproduktiviteitbetekentookdatnetto
geenzuurstofwordtgeproduceerd.
Declimaxgemeenschap vertoont inhogeremate dande gemeenschappen ervoor,
eenbepaaldematevan stabiliteit dieonder andere tot uitdrukking komt in
een grote weerstand tegen vestiging vannieuwe soorten eneen 'verdragen'
van(geringe)schommelingen indeabiotischemilieu-omstandigheden.
Er zijnaanwijzingen dat de soortendiversiteit niet indeze,maar juist in
situatieswaarverschillende successiestadia naast elkaarvoorkomen,maximaal is. Geringe plaatselijke verstoringen van de climaxsituatie zou de
soortendiversiteit danookeerdertoedanafdoennemen.
De veel minder produktieve eindstadia wordendoormenselijke activiteiten
vaakbewust tegengewerkt vanwegehetbelang bijvroege,produktievere stadia in verband met een continue bron van voedsel en/of grondstoffen.Bos
bijvoorbeeld wordt daarom ineenrelatiefvrij jong stadium gekapt voorde
houtvoorzieningenopweilandenwordtvaakalleengrasgeduld.
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BELANGRIJKSTE AANDACHTSPUNTENBIJPARAGRAAF2.5.
Wordt het begrip levensgemeenschapuitgebreid »et de abiotische
milieufactorenwaarmee dielevensgemeenschap larelatie staat,dan
wordtvaneen(terrestrischofaquatiseh)ecosysteem gesproken» Kenmerkend voor ecosystemen is deaanwezigheid vanmaterie- ofstofkringlopeneneenenergiestroom.
Het biologische verschijnseldatstofkringloopen energiestroommet
elkaarverbinde isbiomassavermeerdetiftg* toenamevandehoeveelheid
levendmateriaal door groeien voortplanting,Voordit procesisijn
zowel stoffenais energienodig»Deautotrofe organismenvormenmet
behulpvanzonne-enetgieenergierijke organischemoleculenuitanorganischmateriaal. Dezeorganischemoleculen zijnvoorde restvas*
het ecosysteemzovel materieal« energiebron. Hetaantal trofieniveaus ineen. ecosysteem is beperkt omdat vanhet enenaar het
volgende niveau energie indevorm vanwarmteuithet systeemverdwijnt.De materieverdwijnt niet »aarverandertalleen vanstructuurjdeorganische molecylenwordenweeranorganisch materiaaldat
echteropnieuwgebruiktkanworden doorautotrofeorganismen,Ineen
ecosysteem is dus welsprakevaneenstofkringloop,«aarnietvaneen
energiekringloop*
De relaties tusseneen organismeenzijn omgevingworden doorVan
Leeuwenonderverdeeld indirekte,indirekte» ruimtelijkeentemporele
relaties.De zogehetenmilieudynamiekspeelt bijdeze relatieseen
belangrijke rol«
Successieis deopeenvolging vanverschillende typen levensgemeenschappenindetijd*Erwordt onderscheid gemaakt tossenprimaireen
secundaire successie.Het eindstadiumvaneensuccessie isdezogehetenclimax.
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3.Planten,dieren en
levensgemeenschappen
in Nederland
3.1. INLEIDING

Dithoofdstukbeschrijftachtereenvolgens:
•
•

deecologische veranderingen inNederland vanaf hetbeginvandejaartellingonderinvloedvandeeconomischeontwikkelingen (paragraaf 3.2)
deveranderingen inaantallensoortenenlevensgemeenschappen inNederlandvanaf1900(paragraaf3.3).

Centraal indeze paragrafen staat deinvloedvanmenselijkeactiviteitenop
hetabiotischmilieuenopdiemanieroporganismenenlevensgemeenschappen.
DiemenselijkinvloedophetmilieuinNederland isaltijd sterkafhankelijk
geweestvandebevolkingsdichtheid endeeconomischesituatie.

3.2. ECOLOGISCHE VERANDERINGEN IN NEDERLAND

3.2.1.Tot detwintigste eeuw

Eenvandeeerstehoogtepuntenineconomischeactiviteitenwerdbereikt tijdensdeRomeinseperiode;aanzienlijkegebiedenwerdentoeningebruikgenomenenontgonnen.Figuur3-1 geefteenbeeldvanNederland indietijd.
Tijdensdedaaropvolgendeperiodenamdebevolkingsdichtheid sterkafende
omvangvan 'natuurlijke' *)levensgemeenschappenweertoe.
In de Merovingische tijd (rond 500) begon een nieuwe economische ontwikkeling.
Omstreeks 800kwam een tweedeomvangrijkeontginningsgolfopgang.Toendie
in de vijftiende eeuw afliep, was bijna het gehele land inagrarischgebruik.De landbouw kende indie tijd al een zekere graad van ontwikkeling:
waterbeheersing (drainage), bodembewerking (ploegen) en bemesting (organische mest) werden reeds toegepast. Doordebeperktebeschikbaarheid aan
meststoffen werd slechts eenkleindeelvanhetlandrelatief intensiefgebruikt.Opdezeakkerswerdenmeststoffen gebruiktdieaaneengrootareaal
heide, venen, duinen, bossen werden onttrokken. Indeze gebiedenwerd ook
het vee geweid. In vergelijking met de akkers varen hier de waterhuishouding,de.bodemstructuurendeafstand tothetbedrijfongunstiger.Betere
landbouwtechnieken zorgdenernadevijftiendeeeuwvoordateengroterdeel
vanhetlandalsakkergrondgebruiktkonworden.
Deambachtelijke nijverheid, dievooral indeMiddeleeuwen inde zichontwikkelendestedelijkecentratotontplooiingkwam,breiddezichsterkuitin
dezeventiendeeeuw.Dezeontwikkeling gingsamenmeteenuitbreidingvande
brandstofwinning: uitgestrekte veengebieden inzowel Oost-alsWest-Nederlandwerdenafgegraven enveranderden tendele inopenwaterenmoeras,ten

*)Ditrapport spreektvan 'natuurlijk',wanneervanmenselijke bemoeienis
niet of nauwelijks sprake is.Zowordthet 'natuurlijkmilieu'opgevat
alseenmilieudatweinigofnietdoormensenisbeinvloed.
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Wadden,wadgeulen en rivieren
Kwelders,schorren en rietgorzen,plaatse
lijk met kwelderwaüen en oeverwallen
deels bewoond en beweid
Rietgorzenlbrak.a) enrijke moeraswoudendoet b) opvoedselnjkevenen

•

Veenmos.natte heide en zeggevegetaties op voedselarme venen
Rrjke(a) en arrrte(b) moeraswouden
oplage minerale gronden
Rijke(a) endroge.arme(b) bossen
•p hoge minerale gronden

FIGUUR 3-1. Het abiotisch milieu in Nederland tijdens deRomeinse
tijd. Ontleend aanPONS inZONNEVELD,J.I.S.en I.S.ZONNEVELD.Mens
en landschap van 2000voor tot 2000naChr.In:Perspectievenvoor de
relatie tussen landbouw ennatuurbehoud. Symposiumverslag4 maart
1981. Natuurmonumenten, 's-Graveland:8-21.

dele in vochtige veenweidegebieden. Een deel vandeplassen diedoorontveningofandereoorzakenwarenontstaan,werdomdijktendrooggelegd.
Dezeveranderingenmaakteneenhogerebevolkingsdichtheid mogelijk;anderzijds leiddedehogerebevolkingsdichtheid tot eentoenamevandehandelen
nijverheid en stimuleerde de verdere ontwikkeling van landbouwtechnieken.
Tegenhet einde vandenegentiende eeuw versnelden industrialisatie eneen
toenemendkunstmestgebruikdezeontwikkelingen.
Voorwonen,werkenenverkeerwassteedsmeerruimtenodig.
Wat precies verloren is gegaan doorhetverdwijnenvande oorspronkelijke
natuur ismoeilijkvasttestellen.Demeesteinheemse 2 ) , grotewildezoogdierenverdwenen;enerzijdsdoordejacht,anderzijdsdoorhetverlorengaan
vanbiotopen.

2

) Inheemse soorten worden in dit rapport beschouwd als soorten die deel
uitmakenvandeoorspronkelijk ineengebiedvoorkomendefloraoffauna.
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Uit onderzoekaan stuifmeel blijkt,dathet aantal plantesoorten indenog
overgebleven bossen, moerassen en vennen achteruitging endat de soortensamenstelling aanzienlijk veranderde. De menselijke invloed op het natuurlijk milieu is echter niet alleen maar nadelig geweest. Menselijke
activiteiten versterktenookdealvan natureaanwezigeverschillen inrelief, waterhuishouding en nutrientenconcentraties van debodem.Een grote
matevanverscheidenheidaanlevensgemeenschappenbleefzogewaarborgd.
Eeuwenlangblevenaardenintensiteitvanhetbodemgebruikhetzelfdeenverschildehet gebruikalleenvanplaats totplaats ('de boerdeedsteedshetzelfde, maar overal wat anders'). De continuite.it van het bodemgebruik
leidde ertoe, dat de nieuw ontstane levensgemeenschappen zichkonden ontwikkelenzondergroteschommelingenindeabiotischemilieu-omstandigheden.
Vanwege de geringe technologische ontwikkeling waren mensen in die tijd
sterkafhankelijkvandemogelijkhedendiededirekteomgevinghenbood.Een
voorbeeld is al genoemd: meststoffen voor de akkerbouw moesten over een
groot areaalwordenverzameld.Aanveel gebiedenwerden zoveel meststoffen
onttrokken, dat ze (extreem) voedselarm werden. De van nature aanwezige
verschillen invoedselrijkdom werden hierdoor versterkt, waardoor ook de
variatiebinnenentussen levensgemeenschappen inNederland toenam (ziefiguren3-2aen3-2b).

FIGUUR 3-2a en3-2b. Voedselrijkdom van debodem inNederland.Links
denatuurlijke situatie,rechts de situatie omstreeks 1900,ontstaan
doormenselijke activiteiten.Ontleend aan SMITTENBERG in:MAAREL,E.
vander enP.L.DAUVELLIER. NaareenGlobaal EcologischModelvoorde
ruimtelijke ontwikkeling vanNederland. StudierapportenRijksplanologischeDienst 9,deel Ien II,1978.
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3.2.2.Veranderingen inde tuintigsteeeuw

Toenomstreeksde laatste eeuwwisseling deontwikkelingvankennisentechnologie een geweldigevlucht nam,kwamen inallemaatschappelijke sectoren
radicaleveranderingenopgang.
De economische betekenis van de enorme arealen grond die meststoffen leverden (heide,hooiland endergelijke) gingvooral doorhet toenemendegebruikvankunstmest verloren.Dit leidde toteen golfvan (her)ontginning,
dieomstreeks1950werdvoltooid.Deintensiveringvanhetgrondgebruik(bemesting, ontwatering, bodembewerking, veebezetting, gebruik van chemische
bestrijdingsmiddelen) kwam geleidelijker op gang enzettevooral vanafhet
middenvandezeeeuwdoor.
Inhetbeginvande twintigste eeuwbegoninNederlanddeindustrialisatie.
DevolleontplooiingdeedzichvoornadeTweedeWereldoorlog.Recentbegint
ookdelandbouwindustriëletrekkentevertonen ('bio-industrie').
De technologische vooruitgang maaktehet voortsmogelijk dat gedeeltenvan
de Nederlandse kustwateren werden afgedamd (Zuiderzee, Lauwerszee en
estuaria inhet Deltagebied bijvoorbeeld) en dat grote inpolderingen tot
standkwamen (IJsselmeerpolders).
Het milieu ondervond op grote schaal de gevolgen.Zo trad er bijvoorbeeld
eutrofiëring 3 ) van bodem en oppervlaktewater op. Van eutrofiëring is
sprake wanneer factoren die plantegroei beinvloeden optimaal worden. Een
belangrijkefactorishetnutrientengehalte.
Verhoging vandenutrientengehalten inbodemenoppervlaktewaterwerdonder
andereveroorzaaktdoor:
•
•
•

intensievebemesting (dooreenomvangrijk kunstmestgebruikeneen
hogereveebezetting)
huishoudelijke en industriële afvallozingen op het oppervlaktewater
verlaging van het waterpeil, waardoor demineralisatievanhumus
in debodem toenam. Bovendien ging peilverlaging vaak samen met
(toegenomen) aanvoer van nutrientenrijk water van elders,vooral
Rijnwater (ziedefiguren3-3en3-4).

Naast nutriëntenzoals stikstofverbindingen enfosfatenkwamenzoookzware
metalen enxenobiotische stoffen intoenemende concentraties inwater,bodemenluchtterecht.
Zowel in de landbouw als inanderebedrijfssectoren trad schaalvergroting
op, intensiveerde het terreingebruik en werden steedsmeer stoffen inhet
milieu gebracht.Dit leiddeertoe,datstabielegradiëntenwerdenvervangen
doorinstabieleovergangenenscherpegrenzen.
Voorts nam de oppervlakte landelijk gebied versneld af als gevolg van
ruimtebeslag doorwoningen, wegen en industrieterreinen en vonden er ingrijpende infrastructurele werken plaats (bijvoorbeeld ruilverkavelingen,
aanlegvanwegenenhoogspanningsieidingen).
Menselijkeactiviteiten dieaanvankelijk (weliswaaronopzettelijk)deverscheidenheid vanhetmilieu inNederlandvaakdedentoenemen,veroorzaakten
inde loopder tijd tegengestelde effecten.Demenselijke beïnvloeding van
het milieu kan steeds meer gekenschetst wordenmet 'snelleveranderingen,
maar overalhetzelfde' inplaatsvanmet 'steedshetzelfde,maaroveralwat
anders'. De verscheidenheid van het abiotischendaarmee ookvanhetbiotischmilieuinNederlandneemthierdoorsteedsverderaf.

3

) Voor meer informatie over eutrofiëring vanoppervlaktewateren: zieseriedeelIII.
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HD:

FIGUUR3-3.Verandering inde voedselrijkdom doormenselijk toedoen;
desituatieomstreeks 1975 (voorbronvermeldingziefiguur3-2).

FIGUUR3-4.Gebiedenmetwateraanvoer tenbehoevevandevoorziening
vandeland-entuinbouw (zomer 1976). Ontleend aanBOHEEMEN,P.J.M,
van. Het waterverbruik binnen deland- entuinbouwgebieden inde
droge zomervan1976.I.C.W.nota975Wageningen,1977.
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BELANGRIJKSTEAANMCHTSHJNTENBIJPARAGRAAF3,2.
Omstreeks1900isNederlandeen aleeuwenlangvrijwelontboetgebied
metoverwegend agrarisch gebruik,«aardeseeop veelplaatsendie?
binnendringt.Deecosystestenrijn bijnaallemaalhalf-natuurlijkvan
karaktermet talrijke» veelvormigeettstabiele gtadie&tsituatlesen
eennog grotendeel*natuurlijke waterhuishouding« Hierdoor bestaan
veel verschillende» soortenrijke levensgemeenschappen» vooral op
voedselarmebodems.
Na1900 wordthetmilieuin Nederlandsteeds intensiever engrootschaligerdoormenselijkeactiviteitenbeïnvloed.Deontwikkelingvan"
de techniek iseenvandebelangrijksteoorzakendaarvan.Degevolgen
vandezebeïnvloeding blijvenniet uit.Veelstabielegradienfcsituatiesgaan verloren.Deverscheidenheid vanhetmilieu inNederland'
neemtaf.

3.3.RECENTE TOE-EN AFNAME VAN SOORTEN EN LEVENSGEMEENSCHAPPEN *)

3.3.1.Soorten

3.3.1.1. Flora

Nederlandteltopditmoment:
circa1300tot1450inheemsesoortenvarensenzaadplanten
circa500soortenmossen
circa300soortenkorstmossen
circa4000soortenpaddestoelen
eenonbekendaantalsoortenalgenenbacteriën.
Wat overdeveranderingenvande inheemseflorabekend isbetreftvoornamelijk z.aadplanten en varens. Het merendeel van deze soorten is ineenbetrekkelijkkortetijdflinkafgenomen 5 ).

4

)Dit rapport spreekt vanafname zonderdaarbijtevermeldenofdieafname
het aantal organismen betreft ofhetoppervlakwaaropzijvoorkomen.Het
volgtdaarmeehetalgemenespraakgebruik.Ookinveelonderzoekwordtdit
onderscheid nietexplicietgemaakt.
5
) Ditisgeblekenuitverschillendonderzoek;ondermeer:
MENNEMA,J.e.a.AtlasvandeNederlandseFlora.Amsterdam,1980.
MOLENAAR, J.G. de. Bemesting, waterhuishouding en intensivering in de
landbouwenhetnatuurlijkmilieu.R.I.N.Leersum,1980.
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Zo lieteninventarisatiesbinnenzogehetenuurhokken (standaardinventarisatie-eenheden met een oppervlakte van 5 x 5 vierkantekilometer) zien,dat
53 X van de inheemse hogere plantesoorten tussen 1900en 1970afnam,40 X
gelijk bleef en 7% toenam. Deafname inaantal vindplaatsen envooral in
aantal individuen is vaak nog veel groter dandeafnamevanhet gemiddeld
aantalsoortenpervierkantekilometer.
Desterksteafnamebetreftsoortenvan:
•
•
•
•

voedselarme en/of vochtige milieus (deze afname wordt toegeschreven aanherontginning,bemesting,ontwatering,ruimtebeslag;
zieookschema3-1)
akkers (akkeronkruiden; de afname wordt toegeschreven aan
herbiciden,zaadschonenendergelijke;ziefiguur 3-5)
voedselrijkere, meer of minder verstoorde danwel pioniermilieus
(ruigte-,tredplantenendergelijke)
zeeduinen.

SCHEMA 3-1. Toe-enafname in dezeeeuwvan groepen hogereplantesoorten inNederland,verdeeld naar hun stikstofgetalvolgensEllenberg 1979. Tendele ontleend aan MOLENAAR,J.G. de. Bemesting,
waterhuishouding en intensivering inde landbouwen het natuurlijk
milieu.Rijksinstituut voor Natuurbeheer,Leersum,1980.
N-ge- gedragvan plantesoorten
tenaanzienvan stikstof
tal
indicatorenvoorstikstofarmoe.de
1;2
3;4;5 voorkeurvoor stikstofarmoede
6;7
voorkeurvoor (enige)stikstofrijkdom
indicatorenvoor stikstofrijkdom
indicatorenvoor overmatige stikstofrijkdom enbemesting

totaal toege- niet
afgenomen veran- nomen
derd
22 X
39 %
25 X
10 X
4X

2X
3X
4%
11%
15 X

18 X
43 X
53 X
43 X
64 X

80 X
54 X
43 X
46 X
21 X

Bijna 60 Xvanallesoortenhogereplantenkomtthansvoorinminderdan5 X
vandeuurhokken.Dit zijndevrij totuiterst zeldzame soorten.Ruim 40 X
daarvankomtvoor inminder dan 2 Xvandieuurhokken (categorieënzeldzaam
totuiterst zeldzaam)en 10 X daarvan inminderdan0,2 Xvandieuurhokken
(uiterstzeldzameplanten).
Vanandere plantengroepen zijnde gegevens nogergonvolledig. Voormossen
enkorstmossenwordt wel aangenomen dat hetbeeld vergelijkbaar ismet dat
van de hogere planten. Pas recent wordt onderkend dat ook verschillende
soorten paddestoelen sterk afnemen, terwijl van de resc van de groepen
slechtsgegevensbestaanoplocaalniveauofoverafzonderlijkesoorten.
Wanneer dehuidige aantallen soortenvergelekenwordenmet deaantallen in
de eerste helft van deze eeuw, moet wel rekening worden gehoudenmet het
feit dat eenplantesoort meestal pasenige tijd naeenverandering inzijn
omgeving in aantal toe- of afneemt. Uit al 125 jaar lopende proeven met
graslanden inRothamsted (Engeland) is gebleken,dat deeffecten vanstikstofbemesting op de soortenrijkdom pas na tien tottwintigjaarvoor60tot
80 Xtotuitingkwamen.
Alseeneffect opplantenwordt veroorzaaktviaeenlangeketenoorzaak-gevolg-relaties,kaneennogtragerereactienietwordenuitgesloten.
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Bromus secalinus L

5£I

voor 1950: 219 uurhokken (UFK6|
sinds 1950: 6 uurhokken (UFK2)

FIGUUR 3-5.Achteruitgang vanDreps (Bromus secalinus').een grassoort
vanakkers opmatig voedsel-en kalkarme grond, inNederland gedurendede twintigste eeuw.Ontleend aan MENNEMA,J. e.a. Atlas van
deNederlandse Flora.Amsterdam,1980.

3.3.1.2.Fauna

VandeontwikkelingvandeNederlandsefaunaindetwintigsteeeuwisvooral
dievandegewerveldedierenbekend.
InNederland komen thanseenkleinezestigsoortenzoogdierenvoor.Daarvan
zijn zesendertig soorten herbivoor, achttien soorten carnivoor enderest
omnivoor.Vooral devleesetendesoortenzoalszeezoogdieren,landroofdieren
en vleermuizen zijn sterk afgenomen (zie figuur 3-6).Dit wordt toegeschrevenaanverkleining vanhetbiotoop,aanvergiftiging,bacteriele infectiesenaanjacht.
Indeze eeuw zijner inNederland zessoortencarnivorenuitgestorven. Een
aantalanderezoogdiersoortenheeftzichgoedkunnenhandhavenenzelfsuitbreiden.Laatstbedoelde soorten omvatten zowel dezogeheten cultuurvolgers
(huismuizenbijvoorbeeld)alsenkele uitheemsesoortendiezichhierhebben
gevestigd (muskusratten)ofdoordemenszijngeïntroduceerd (moeflons).
De avifauna inNederland telt ruimhonderdzeventig regelmatige broedvoselsoorten. Hunaantal is inde twintigsteeeuwduidelijk toegenomen.Tegenover het verdwijnen van ongeveer acht soorten staat een (al dan niet
spontane)(her)vestigingvanvierentwintigsoorten.
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gemiddeld aantal getelde
individuen tenopzichtevanhet
gemiddeld aantal
indeperiode 1975/79

h=kleinehoefijzerneus
v =vale vleermuis
f =franjestaart
g=grootoorvleermuis
i= ingekorven vleermuis
b=baardvleermuis
m=meervleermuis
w=watervleermuis

1940/44 45/49 50/54

55/59 60/64 65/69

70/74

75/79

FIGUUR 3-6.Relatieveontwikkelingen inhetaantal individuenvanenkelevleermuissoorten in 16mergelgroeven tussen 1940en 1979.Per
soort ishet gemiddeld aantal getelde individuen indeperiode 19751979op 1gesteld. Behalvedewatervleermuis zijnalle soorten in
aantalafgenomen.Ontleend aanD M N , S.e.a.DeNederlandse vleermuizen: bestandsontwikkelingen inwinter- enzomerkwartieren. Lutra22
(1980): 1-3.

De grootste afname betreft soorten van moerasgebieden, van kleinschalige
cultuurlandschappen en van uitgestrekte, meer uniforme terreinen met een
lagecultuurdruk (geenontwatering, geringeveebezetting enweinigrecreatie; zie ook schema 3-2). Soorten die in aantal zijn toegenomen ofzich
hier nieuwhebben gevestigd zijn gebonden aan tegenovergestelde milieu-omstandigheden. Veel bosvogels hebben zichuitgebreidalsgevolgvanbosaanleg. Voorts heeft zich tijdens de inpolderingen in de Zuiderzee een
tijdelijke,sterkeuitbreidingvaneenaantalmoerasvogelsvoorgedaan.
Van de ongeveer tachtig soorten trekvogels dieons landaandoen is85tot
90 X niet noemenswaard veranderd. Van derestvertoonde meer dandehelft
eentoename (vooralwatervogels).
Het aantal soorten reptielen (vier soorten hagedissen, drie soorten
slangen) issinds 1900onveranderd.Vanalle ishetverspreidingsgebied en
het aantal individuen echter aanzienlijk kleiner geworden.Alle reptielen
zijnnubedreigde diersoorten enwordenwettelijk beschermd. De bedreiging
bestaat voornamelijk uitde intensivering vande landbouw (gebruikvanbestrijdingsmiddelen en vernietiging van struwelen en houtwallen bijvoorbeeld),uitverstoringenuitbodemverontreiniging;zieookfiguur3-7.
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SCHEMA 3-2.Overzicht vande recente afnamevan het aantal inheemse
broedvogelsoorten. Tendele,ontleend aan TEIXEIRA,R.M. Atlasvande
Nederlandse broedvogels, 's-Graveland, 1979 en WATTEL,J. en E.
OSIECK. Plan om tekomen tot lijst van vogelsoorten, die speciale
bescherming nodig hebben.Hetvogeljaar 28 (1980), nr. 5:245-247.
Notabene:het onderscheid tussendeeerste driebiotooptypen issoms
arbitrair waardoor zij tenminste gedeeltelijk zijn samen tevoegen.
A= soortendie indezeeeuwals regelmatigebroedvogel uit ons land
zijnverdwenen
B = soorten die inrecente tijd zodanig inaantal zijnafgenomen,dat
zeplaatselijk weinig ofnietmeer voorkomenof zelfshet gevaar
lopenalsbroedvogel uitons land tezullen verdwijnen
C =soorten dierecent in aantal zijn afgenomen, maar in tegenstelling tot soortenuit Bnog relatief talrijk zijn;sommige
soorten zijnde laatste jaren weer toegenomen, maar de stand
blijft nogonderhet niveauvandejarenvijftig
D =soorten die potentieel bedreigd zijnen insommige gevallenmogelijkzelfs al inaantal afnemen;bijveel soorten isdit echter
moeilijk vast testellen.
NOOT: twee soorten uit categorieA zijn inmiddels weer geïntroduceerd.
plaats

groep
A

moerasgebieden
extensief,kleinschalig cultuurlandschap
extensief vochtig
grasland (weidevogels)
heide,hoogvenen,duinen, zandverstuivingen
kustgebieden
parkachtig cultuurlandschap
extensief,opencultuurlandschap
beken,rivieren,
loofbossen
bouwwerken
totaal aantal
soorten

1

3

B

C

D

totaal6
2

17
7

5
3

5
2

4

3

7

3

1

7

1

3
1

2

3
1

7
5

1
2

3

1
1

1

1

2
1
3

3
3
3

7

19

18

18

62

Ookhetaantalsoortenam-FibiseninNederland (15)isgelijkgebleven. Tenminste zeven ervan worden in Nederland met uitsterven bedreigd. Oorzaken
daarvan zijnhet eenvormiger wordenvanvegetaties inhet agrarische landschap, de versnippering van biotopen enverslechtering van dewaterkwaliteit.
Nederland telt thans 44 soorten zoctwatervissen,waarvan 36 inheems.Vijf
inheemse soorten zijn inNederland sindshetbeginvandezeeeuwuitgestorven, terwijlbij 25 Xsprake isvanafname.Devisfaunawordtbedreigddoor
veranderingvandehoeveelheidwaterendekwaliteitvanhetwater.

3.Planten,dierenen levensgemeenschappen inNederland

49

i; i : i

TT

fTTT

•fff
|i»f*4 'Tm
H t.
ilrfHl'

m

ÜP -iW'^
"'t®iifro »-dml

ff tif

•lil*

i-S

^H?n4

^jt||
, E
M fljjï;
M-lBüL :|:ïïI2 ÏÏMÇ

T4

îawT SS

Uw' Urn

il
JEU
™
fPr'y
ilÉCÏ

:

;wjl
«TT

S:

irffTi

trlilfe •; •'rl'II
:pj|
Wïï,
•1^41$
» i l TWnl3kiw

FIGUUR 3 - 7 . Achteruitgang van de zandharcedis (Lacerta a v i l i s ' ) in Nederland in de t w i n t i g s t e eeuw. Gebaseerd op uurhokkenindeling. Ontleend aan SPARREBOOM, M. De amfibieen en r e p t i e l e n van Nederland,
België en Luxemburg. Balkema, Rotterdam, 1981. De open rondjes z i j n
waarnemingen van 1964 of e e r d e r , de d i c h t e z i j n waarnemingen van na
1964.

Waterhuishoudkundige ingrepenalswaterstandverlaging enbeekregulatiebeïnvloedendehoeveelheid water,terwijldekwaliteitbelangrijkwordtbeinvloed door lozing van koelwater (temperatuur), nutriënten, chloride,
toxischestoffen.
Hetaantal soorten niet mariene weekdieren inNederland (nuruim200)isin
dezeeeuw iets gestegen.Vanruim100soortenishetaantalindividuenofde
groottevanhunleefgebied nauwelijks veranderd.Bij60soorten issprake
vanafnameen30soortenwordeninhetvoortbestaanbedreigd.Belangrijkste
oorzakenvandiebedreiging:verslechteringvandewaterkwaliteit,schoning
vanwatergangen,verlagingvanwaterstandenentoepassingvankunstmesten
bestrijdingsmiddelen.
Van de67soorten dagvlinders dierond 1900inheemswarenissinds enkele
decennia 12% uitgestorven en 22 7 sterk afgenomen. Ditblijken vooral
soorten ingevarieerde landschappen meteenzeer lichte gebruiksdruk(extensief gebruikte graslanden afgewisseld metbosranden, heggen enhoutwallen). Vandeuitgestorven soortenistenminste 75 2verdwenen doorhet
verloren gaanvanhetbiotoop.Vandehaften endesteen-oftewel oevervliegen isindezeeeuwongeveer 65 7vandesoortenuitgestorven;ongeveer
50 7vandenogresterendesoortenisafgenomen.
Ook bijandere groepen waterinsekten (onder andere libellen enkokerjuffers)iserbijdemeestesoortensprakevanafname.
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3.3.2.Levensgemeenschappen

Over levensgemeenschappen isnogweinig bekend.Datkomtvooraldooronvoldoende informatie overdeonderlinge relaties tussen soortenbinnen degemeenschap.
Bij bestudering van levensgemeenschappen ligt de nadruk vaak op bepaalde
groepen vanorganismen.Voorbeeldenvandergelijke zogeheten deellevensgemeenschappan zijnvegetatietypenenbroedvogelgemeenschappen.

3.3.2.1. Plantengemeenschappen

Plantengemeenschappen kunnenworden ingedeeld op grond vanhet onderscheid
in macro- en microflora en het voorkomen in of (gedeeltelijk) boven de
grond, inhetwaterofopandereplantenendieren.Devolgendeindelingomvatvrijwelhetgeheleplantenrijk:
•
•
•
•

macrofloragemecnschappen(terrestrischenaquatisch)
epifytengemeenschappen(opandereplanten)
bodeinmicrofloragemeenschappen(terrestrischenaquatisch)
aquatischemicrofloragemeenschappen.

Macrofloragemeenschappenwaarvanvoornamelijk dehogere planten onderzocht
zijn, worden vaak ingedeeld in groteofkleinere groepen op grond vanhun
overeenkomsten insoortensajneustelling.De grootste groepenvan zo'nzogehetenplantensociologische indeling hetenklassen;klassenbestaan uitorden, orden uit verbonden. De kleinste plantensociologische eenheden zijn
associaties,diedeeluitmakenvanverbonden.WesthoffenDenHeld & )geven
in deze zin een overzicht vandeNederlandse macrofloragemeenschappen.De
door hen beschreven ideaal-typen zijn inlietveld nauwelijks nog terug te
vinden.Daarvoor zijndevegetatiesinhetveldteveelverstoordendekensoortentezeldzaam.
Niettemin is het duidelijk dat in deze eeuw een aantal macrofloragemeenschappen inoppervlakte isafgenomen.Dezeafnameisechtermindergoed
gedocumenteerd dandievanafzonderlijkeplantesoorten.Reedshalverwegede
jarenvijftigwasinNederlandvandetoenbekendeassociaties,gedurendede
voorafgaande 25jaar, 10 %sterkafgenomen inoppervlakte enongeveer 30%
zeldzaam tot uiterst zeldzaam geworden. Vele studies geven aan, dat deze
ontwikkeling sindsdien versterkt isdoorgegaan.Voordeblauwgraslandassociatie (Cirsio-Molinietiun)ligtdeafname sindshetbeginvandezeeeuwnabijde99,9 X.
Daarkomt nogbij,datdevegetatietypendiehetmeest inoppervlakzijnafgenomen,naarverhouding ookhetvaakst verstoord zijnopdeplaatsenwaar
zenogwelvoorkomen.De 'totaleafname' isdanookgroterdanopgrondvan
hetoppervlakteverliesblijkt.
Slechts eenopdevijfplantengemeenschappen inNederlandwordtnietofniet
opomvangrijke schaal inhet bestaanbedreigd doormenselijkhandelen.Behalve zogeheten storingsvegetaties betreft dit plantengemeenschappen van
kustduinenenkwelders.
Schema3-3 geeft eenoverzicht vandebelangrijksteoorzakenvanhetgeheel
ofgedeeltelijkverdwijnenvanplantengemeenschappen inNederland.

*)WESTHOFF,V. enA.J. denHELD.Plantengemeenschappen inNederland. N.V.
W.J.ThiemeenCie,Zutphen,1975.
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SCHEMA 3-3.Overzicht vanoorzakenvande (gedeeltelijke) verdwijning
vanplantengemeenschappen inNederland.Het totaalvandekolommen is
meer dan 100 7, omdat vaakmeer oorzaken tegelijkertijd een rol
spelen.
aantal Xvan totaal
aantalplantengemeenschappen in
Nederland

nietbedreigde plantengemeenschappen
bedreigde plantengemeenschappen
oorzaken:
-egalisatie,af-/vergraving,
bedijking, enzovoort
-eutrofiëring
-ontwatering
-saprobiering
-onkruidbestrijding
-recreatie
-gebruikvanexoten indebosbouw
-wijziging agrarische beheer
-verandering inbouw-en metseltechniek
-spontane uitbreiding exoten

%vanaantalbedreigde
plantengemeenschappen

16
63

20
80

32

41

51

18
22
10
20
9
6
3
3
2

23
28
13
15
11
8
4
4
3

29
35
16
32
14
10
5
5
3

Egalisatie, eutrofiëring en ontwatering gaan indepraktijkvaak samenen
houdenmeestalverband met landinrichting. Zebeinvloeden inhet bijzonder
stabiele milieugradienten en gebieden die relatief voedselarmen/ofrelatiefvochtig zijn.Het grootstedeelvande inheemse plantengemeenschappen
isjuistgebondenaandezeomstandigheden.Ongeveer45 Xvanalleplantengemeenschappen wordt danookdoor ditoorzakencomplexinhetvoortbestaanbedreigd.
Epifytengemeenschappen bestaan uit plantendieopandere planten zoalsbomenenstruikengroeien.ZekunneninNederlandwordenonderscheidenin:
•
•
•

algengemeenschappen(tweebasaleeenheden) 7 )
korstinossengemeenschappen(vierentwintigbasaleeenheden)
mossengemeenschappen(veertienbasaleeenheden).

Met deafnamevandeverspreidingvankorstmossen isookdekorstmossengemeenschap inoppervlakte sterkafgenomen.Deoppervlaktenbedekt door mossengemeenschappen zijn minder afgenomen. De beide algengemeenschappen
hebben daarentegen geprofiteerd van de toenemende luchtverontreiniging en
hebben zichuitgebreid. Zij prefereren eenvoedselrijke omgeving enbovendienkunnendealgen,doorhetverdwijnenvankorstmossen,meerbiotopenbezetten.
Microfloragemeenschappen inbodem enoppervlaktewater bestaan voornamelijk
uitbacteriën,schimmels,algenenvirussen.Hetmerendeelvandezeorganismen is inbodem en oppervlaktewater betrokken bij de omzetting vanorga-

7

) Deze eenheden (unionen genoemd) zijn vergelijkbaar met associaties bij
macrofloragemeenschappen.
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nische stoffen inanorganische.Toch isernogmaarheelweinigbekendover
delevensgemeenschappendiezijvormen.
Op basisvan energetische en fysisch-chemische variabelen zijn de Nederlandse zoetewateren ingedeeld innegen typenmet kenmerkende (combinaties
van) algensoorten. Door de sterke verontreiniging vanhetNederlandseoppervlaktewater hebben twee typen algengemeenschappen zich uitgebreid en
zijndeoverigeafgenomen 8 ) .

3.3.2.2.Dierengemeenschappen

Over dierengemeenschappen isnogweinig informatiebeschikbaar;hetmeeste
onderzoekdaaraanispasrecentopganggekomen.
Zo zijnonlangs broedvogelgenseenschappenopnationaal niveau onderscheiden
(zieookparagraaf 2.4.1). Opregionaalniveauzijnindelingengemaaktvoor
het gebiedvandegroterivierenenvoordeNederlandseheidevelden.Hierbij
gaathetomtypeninrelatietoteigenschappenvanhetlandschap.
Voorvissen bestaan indelingendieuitgaanvaneenonderscheid intypeoppervlakte water,gelaagdheid enstroming.Bijsoortencombinatiesuitvooral
stromendwaterissprakevan (sterke)afname.
Dierengemeenschappen inwaterworden inbelangrijkematebeinvloeddoororganischeverontreinigingen, stroming enchloridegehalte.Het soortenaantal
blijktvrijwel logaritmischaftenemenmettoenemendeverontreiniging.
Over terrestrische bodem-faunagemeenschappen is nauwelijks ietsbekend.In
hetkadervandevoorbereiding vandeWetBodembescherming wordt momenteel
eenonderzoekgedaannaardezegemeenschappen.

3.3.3.Soortcnri-ikste levensgemeenschappen inNederland

Er zijn inNederland nogeenpaarplaatsenwaarhet milieudoor menselijke
activiteiten minder is beinvloed dan in de rest van het land. Op deze
plaatsen komen nog levensgemeenschappen voordievergelijkbaar zijnmetde
oorspronkelijke gemeenschappen. Meestal bezitten deze gemeenschappen een
groot aantal soorten,waaronder ookkwetsbareenzeldzame.Figuur3-8geeft
eenoverzichtvandezeplaatseninNederland.
Een deel van deze gebieden valt onder het natuurbehoud. In deze gebieden
wordtgetracht ingrepenmetnadeligemilieu-effectentewerenenreedsopgetreden schade zoveel mogelijk teherstellen.Deoverigegebiedenwordenrelatiefextensiefgebruikt.
De meest soortenrijke planten- en dierengemeenschappen komen voor op
milieugradienten. Wanneer ineen gebied eenofmeermilieugradientenvoorkomen, zijn er (veel) verschillende ecotopen aanwezig. Er zijn danvestigingsmogelijkhedenvoorveelsoorten.

8

) Werkgroep Biologische Waterbeoordeling. Biologische waterbeoordeling;
methoden voor het beoordelen van Nederlands oppervlaktewater opbiologische grondslag. Instituut voor Milieuhygiene en Gezondheidstechniek
TNO,Delft;VakgroepNatuurbeheer,LandbouwhogeschoolWageningen,1977.
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FIGUUR 3-8. Schetsvandeminst verstoorde milieus inNederland.

muxmisam, A^Acntspuirmir BIJ FABAISBAAF3.3
$i»ds1900ongeveer Isdej*oi»ul»tl«-omvangen/of dichtfeeidvanveel
Nedetland&eplantenendiere»afgenoœeu.Eenaantal soortenisisdezeeeaw.iïifcNederlandverdwenen.
I»dietijdisookbet oppetvlakvandesieesfceplarttengaweanschsjsper»
afgenomen»Vansomstigegemeenschappenisdieafnamezodrastisch,dat
ernauwelijks ietsvanover is(bijvoorbeeldvandebîaywgtasland&s~
sociatie).Van dierengesieenschappenzijn »ulkegegevens (nog)niet
Betóeestsoortenrijke levensgemeenschappen lijkenaanwezigindiege~
biedenwaarverscMllendemilieugradientenvoorkoaen.
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4. Oorzaak-gevolg-relaties

4.1. INLEIDING

Omeencorrectevoorspelling optestellenvanmilieu-effecten opplanten,
dierenofecosystemen,ishetnodigomgoedteformuleren:
•

welke factoren die effecten kunnen veroorzaken bij organismen en
ecosystemen.Alsoorzakenkunnentweetypenfactorengelden:
-

ingrepen, dieonderdeeluitmakenvande(m.e.r.-plichtige)activiteit
veranderingen inanderemilieu-onderdelen (die leiden tothogereordeeffecteninorganismenen/ofecosystemen).

-

•

welkegevolgenbelangrijkzijnomtebeschouwen.

Dithoofdstuk gaat overderelaties tussenoorzakenengevolgen.Schema4-1
geeft het verband aan tussen activiteiten, effecten en deze oorzaak-gevolg-relaties.

SCHEMA 4-1.Relatie tussenactiviteiten eneffectenviaeenoorzaakgevolg-netwerk.

activiteit <

> alternatieven
activiteitsfeer

I

I

dacl dac2

11

I

I

I

I

dac3 dac4 dac5...dacn
I

12

13.

,In

DEELACTIVITEITEN

INGREPEN

OORZAAKGEVOLGNETWERK

nr

E1 E2E3E4.

milieusfeer

EFFECTEN

.En

Deopbouwvanhethoofdstukisalsvolgt:
•

paragraaf 4.2 behandelt het karakter van de effecten (inaansluitingopdeAlgemeneInleidingvandezeserie)
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paragraaf 4.3 gaat inop (m.e.r.-plichtige)activiteiten,opdeelactiviteiten en andere oorzaken die kunnen leiden tot milieu-effecten
eenalgemeenoorzaak-gevolg-netwerk inparagraaf4.4geeftglobaal
aan,welkeoorzakentotwelkemilieu-effectenkunnenleiden
paragraaf 4.5 gaatnaderinopdeeffectenzoalsdieinditnetwerk
staan.
paragraaf 4.6 besteedt aandacht aan de onderlinge samenhang van
effectenopplanten,dierenenecosystemen enaanhogere ordeeffecten.

*.g.KARAKTER VAN DE EFFECTEN

DeAlgemene Inleiding vandeze seriebeschrijft inparagraaf 3.2 en3.3 de
mogelijke soorten effecten.Bij effecten oporganismen enecosystemen treden vaak ingewikkelde wisselwerkingen op. Hieronder volgen enkele voorbeelden.
•

•

•

•

eersteenhogereordeeffecten
Hetkangebeuren,dattengevolgevandeaanwezigheidvaneentoxische stof inhetmilieubijvoorbeeld geenverandering optreedt in
de populatie-omvang van planten en kleine zoogdieren. Dat hoeft
echter niet in te houden, dat er dan ook geen milieu-effect optreedt.De toxische stofkanviaeenvoedselweb invloed hebbenop
de populatie-omvang van carnivoren. Een voorbeeld hiervan is de
drastische afnamevanderoofvogelstand indejaren '60alsgevolg
vanjarenlanggebruikvanDDTalsbestrijdingsmiddel.
tijdstipvanoptreden
Veeleffectenoporganismenenecosystementredenpasenigetijdna
deactiviteitop.DewerkingvanDDToproofvogelpopulaties isdaar
eveneenseenvoorbeeldvan.
Bij voorspelling van het tijdstip van optreden moet rekening
worden gehoudenmet hetontwikkelingsstadium,degezondheidenhet
gedragvanorganismen.
frequentieenduur
Vaker danbijeffecteninwater,bodemenluchttredenbijeffecten
op organismen tijdsafhankelijke effecten op. Dithangt samenmet
het feit,dat eenaantal organismen gedragvertoont,dat varieert
met de tijdvandedagofmethetseizoen.Veelvogelsbijvoorbeeld
broedennietinhetzelfdegebiedalswaarzefourageren,veelamfibieenoverwinterennietinhetzelfdegebiedalswaarzezichvoortplanten.
Een zelfde ingreep kan daarom bijvoorbeeld tijdens debroedtijd,
derui,debladval,debloei,dezaadzetting,hetaanleggenvaneen
wintervoorraad of een rustperiode, effecten veroorzaken dieverschillenvaneffecteninandereperioden.
Droogvallen van poelen en sloten - het voortplantingsgebied van
amfibieen - zal dan ook eerst leiden tot eenpopulatie-afname in
hetvoortplantingsgebied zelfendaarnatoteenafnameinhetoverwinteringsgebied.
geografischeschaal
De plaats waar een effect optreedt is insterkemate afhankelijk
vandeverspreidingvandeorganismenovereengebiedenvandebewegingspatronenvandeorganismenindatgebied.
Hetvoorbeeld vandedroogvallendepoelenhierbovenillustreertde
uitwerking van bewegingspatronen. Figuur 4-1 geeft een grafische
voorstelling van de gevolgen van eenongelijkmatige verspreiding
vanorganismenineengebied.
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aantalindividuen

concentratie

4

afstand t.o.v.ingreepplaats•

FIGUUR 4-1.Invloed vande verspreiding vaneen populatie op de
plaatswaar effectenoptreden.
De gestreepte lijn geeft deoorspronkelijke omvang vande populatie
aan;de gestippelde lijndeconcentratie vande schadelijke stofXen
de getrokken lijndeomvang vande sterfte indepopulatie.

herstelbaarhaid
Wanneer een heidevegetatie wordt aangetast door heidehaantjes,
zijn in het algemeen de effecten van de aantasting (sterfte van
heideplanten)herstelbaar.Wanneerechterhetaantalheidehaantjes
zeer groot is en/of wanneer ookdoor andereoorzaken sterftevan
heideplanten optreedt, kunnen de effecten onherstelbaar zijn:de
heidevegetatiemaakt danplaatsvoor (bijvoorbeeld)eengraslandvegetatie.
interacties
Eenvoorbeeld vansynergismsisdewerkingvanozonenzwaveldioxideop planten:deze gassenveroorzaken gezamenlijkeen grotereffectdandesomvandeafzonderlijkeeffecten.
Wanneer effecten elkaar verzwakken of opheffen, wordt van antagonismegesproken.

BELASGRÏJKStEÀANDÂCHTSFWTENBïJP&&G8AAF4,1EN4.2.
Indezeserierapporten wordtuitgegaanvanaoraaak-gevolg-hetwerken
omvoorspellingsmetnoden intn.e.t.tekiezen,
Ben Çjft.e.r.-pliehbige) activiteitwordt opgesplitst in deelactiviteitenendeelactiviteitenweer iningrepen (=bronnen).
Hetkarakter vaneeneffect tem nogaluiteenlopend zijn. Erkunnen
eersteenhogereordeeffectenoptreden; effectenopkorte-of lange
termijn;periodieke effecten;kort-of langdurende effecten,kleinofgrootschaligeeffecten,herstelbareo£onherstelbareeffecten,antagonistischeofsynergistischeeffecten»
Bijdekeuzevandevoorspellingsisethode
ffioet
daarmeerekeningworden
gehouden.
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fr.3.OORZAKEN VANMILIEU-EFFECTEN OPORGANISMEN EN ECOSYSTEMEN

fr.3.1.Activiteiten en deelactiviteiten

Schema4-2geefteenoverzichtvanm.e.r.-plichtigeactiviteiten.

SCHEMA4-2.Overzicht vanm.e.r.-plichtige activiteiten *)
(aanleg,gebruikenbeëindigingvan)
•

•

•

•

•

•

infrastructurelewerken:
- wegen
- waterwegen
- havens
bedrijfsterreinen
- buistransport
- spoorwegen
- vliegvelden
militaire terreinen
- elektriciteitsleidingen
waterstaatkundige enwaterhuishoudkundigewerken:
- dammenendijken
- inpoldering
- peilwijziging
onttrekking, infiltratie ofopslagvanwater
- kunstmatige eilanden
energieopwekking engrondstoffenwinning:
energiecentrales
- delfstoffenwinning
- gas-en oliewinning
- mijnbouw
industriëleactiviteiten:
- opslag envervoervan gevaarlijke stoffen
- andere industriëleactiviteiten
activiteiten ophet gebied vanmilieuhygiëneenruimtelijkeordening:
- afvalverwerking
- waterzuivering
- aanwijzing vannatuurgebieden en recreatievoorzieningen
volkshuisvesting:
- woningbouw

*)Vooruitgebreider informatie ziehet Ontwerp vandeAMvBWerkingssfeer,Staatscourant nr.60 (26maart)1986.

Schema4-3 iseenopsomming vanmogelijkedeelactiviteiten,waaruiteenactiviteit kan bestaan. De deelactiviteiteniijst pretendeert geen volledigheid.Het ismogelijkdatvooreenbepaaldem.e.r.-plichtige activiteit
dedeelactiviteiten-ofingrepenlijstniet (helemaal)toereikendis.
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SCHEMA4-3.Lijstvanmogelijke,deelactiviteiten.

1.
2.
3.
4.

verwijderen vanaanwezige voorzieningen en/of natuur
bouwrijpmaken
bouw-ofaanlegwerkzaamheden
aanleg enverwijdering van tijdelijke infrastructuur,zoals toegangswegen,sluizen, buisleidingen (bijdeaanleg- ofconstructiefase)
5. bouwverkeer en -installaties
6. transport,op-enoverslag vanmaterialen: grondstoffen,half-en
eindfabrikaten
7. delving ofwinning van grondstoffen
8. gebruik ofverwerking van grondstoffen
9. energie-en brandstofverbruik
10.produktie, verwerking,opslag en lozing vanafval (vloeibaar,
vast, gasvormig) *)
11.woon-werk-verkeer en recreatief verkeer (bijvoorbeeld vanuit
woonwijk)
12. onderhoud enreiniging vangebouwenenomgeving
13.mitigerende maatregelen
*)Hierbij is het erg belangrijk niet alleen te lettenop deopzettelijkehandelingen,maar ookop processendie als gevolg van
deactiviteit optreden,zoals slijtagebijvoorbeeld.

Nota bene: hiernaast moet gelet worden opde deelactiviteiten van
secundaire activiteiten, zoalsvande bouwvanhuizenof
winkelcentra,ofvan infrastructurele voorzieningen.
Tijdenshetvooroverleg l )kunneneventuele aanvullingenwordenovereengekomen.
Effecten op planten, dieren en ecosystemen tredenvaak pasop tengyvolga
van eerste orde effecten in water,bodem of lucht.De relatiemetactiviteiten en ingrepen is bij biotischemilieu-effecten inveel gevallenveel
minderdirektdanbijabiotischemilieu-effecten.
Om dit aan te geven wordt in dit rapport, in tegenstelling totdeeerder
verschenen delenvande serie,niethetbegripingreepklasscgebruikt,maar
hetbegripoorzankklasse: eengroepvanoorzaken,(ingrepenofeerderopgetreden abiotische milieu-effecten) die op dezelfde wijze inwerken op
planten,dierenenecosystemen.
Degebruikteindeling inoorzaakklassen isompragmatischeredenengekozen.
Schema 4-4 geeft een overzicht van de oorzaakklassen die in dit rapport
worden onderscheiden. Ditrapportgaatnietinopdewijze,waarop ingrepen
kunnen leiden toteffecten inhetabiotischemilieu.DeseriedelenIItoten
met IV geven hier informatie over. Is eenmaal een abiotisch effectvoorspeld, dan kan deze voorspelling dienen als invoergegeven voor een voorspellingvaneffectenoporganismenenecosystemen.
Aangezien zowel ingrepenalsabiotische effecten zijn gerangschikt indeze
oorzaakklassen, is het aan te radeneerst eenglobaaloorzaak-gevolg-nctwerk optestellenvoorabiotischeveranderingenenvervolgenspasdebijbehorende oorzaakklassen te zoeken. Het is goed mogelijk dat een enkele
ingreep (ofabiotischeffect)inmeerdaneenoorzaakklassevalt.

x

)Het vooroverleg is een fase indem.e.r.-procedure.Vooreen overzicht
van de volledige procedure zie: 'Voorlopige Algemene Richtlijnen',
MER-reeksnr.6,enhetWetsontwerpm.e.r.
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SCHEMA 4-4.Oorzaakklassen, die indit rapport wordenonderscheiden.

1. verandering in (micro-)klimaat ofandere fysische variabelen
a. inde lucht
b. inhet oppervlaktewater
c. indebodem
2. verandering vanstofconcentraties
3. rustverstoring
4. veranderingen inaantallen organismen
5. ruimtebeslag.

4.3.2. Eerste oorzaakklasse; verandering van (micro)kli?naat en anderefysische variabelen

4.3.2.1. Oorzaken

Veranderingen in het (micro)klimaat en andere fysische variabelen kunnen
onder andereontstaandoorwijzigingen inbeplantingenbebouwing,doorinpolderingofvergravingofnaafbranden.
Zulkewijzigingenveroorzakenbijvoorbeeldveranderingenin:
1. dezonlichtintensiteit en-kwaliteit
2. detemperatuur
3. devochtigheidenwaterhuishouding.
Ad 1.Lichtveranderingen aan hat aardoppervlak kunnen worden veroorzaakt
doorde schaduwwerking vaneen gebouw,doorvergraving (ofverandering van
helling)ofdoorkap,rooien ofaanplanten vanhoutsingels en bossen.Deze
(deel)activiteiten hebbenniet alleen invloed opdekwantiteit (=intensiteit) van het licht, maar ook op de spectrale samenstelling daarvan (=
luchtkwaliteit). Ook luchtverontreiniging kande intensiteit (ensomsook
dekwaliteit)vande instraling veranderen.Meer informatiehierover staat
in'Lucht',seriedeelII.
Kunstmatige belichting wordt in dit rapport beschouwd als rustverstoring
(derdeoorzaakklasse).
Voor straling wordt verwezen naarhet rapport 'Straling',deel IXvandeze
serie.
Veranderingen van de lichtintensiteit in oppervlaktewateren hangen samen
metveranderingen indehoeveelheid lichtdiehetaardoppervlakbereikt,met
veranderingen in de troebelheid en de diepte van het water enmetveranderingen indehoeveelheidwater-enoeverplanten.Degolflengtendieinhet
water doordringen, zijn onder meer afhankelijk van de concentraties van
stoffeninhetwater (zieseriedeelIII).
Ad 2.De temperatuur van deatmosfeer isondermeerafhankelijkvandezonlichtintensiteit, van warmte-emissies en van de warmtecapaciteit en-absorptie van de luchtlaag direkt boven het aardoppervlak. Een groot
asfaltoppervlak leidtbijvoorbeeld ('s zomers)totopwarmingvandielaag.
In het rapport 'Lucht' (deel IIvandeze serie)wordt aangegevenhoe deze
veranderingenontstaanenkunnenwordenvoorspeld.
De temperatuur inhet oppervlaktewater hangt zeersterksamenmetdeatmosferische temperatuur,de lichtintensiteit endediepte enbeweging vanhet

4.Oorzaak-gevolg-relaties bij planten,dierenenecosystemen

60

water.Dewatertemperatuur kanveranderen doorlozingvankoel-ofafvalwaterofdoorwarmte-afgiftevanbuisleidingen.
De watertemperatuur wordt ook beïnvloed door veranderingen in de stroomsnelheid en-richting vanhetwater.Veranderingendaarinontstaanbijvoorbeeld door wijziging van de plaats en de hoeveelheid bij waterinlaat of
-uitslag ofdoorwijziging vandefrequentie,vandoorspoeling (bijvoorbeeld
in sloten). In het rapport 'Oppervlaktewater' (deel III van deze serie)
wordtbeschrevenhoedezeveranderingenkunnenwordenvoorspeld.
Veranderingen vande temperatuur indebodemkunnenwordenveroorzaaktdoor
warmte-afgiftevankabels en leidingen,door grondwaterstandverandering of
door verandering van de atmosferische temperatuur en/of de lichtintensiteit.
In het rapport 'Bodem' (deel IVvandeze serie)wordt beschrevenhoedeze
veranderingenontstaanenkunnenwordenvoorspeld.
Ad 3. De relatieve luchtvochtigheid wordt onder andere bepaald door de
luchttemperatuur. Activiteitenwaarbijeenverandering inluchtvochtigheid
kan optreden zijn bijvoorbeeld inpoldering en verandering in beplanting.
Het rapport 'Bodem' (deel IVvandeze serie)geeftaan,hoeeenverandering
inde luchtvochtigheid kanoptredendoorwijzigingenindezogehetenhydrologischekringloop.
Veranderingen in de hoeveelheid water bij oppervlaktewateren kunnen optredentengevolgevanonderandere:
invloedenvanweerenklimaat
veranderingvanbemaling
wateronttrekking
veranderingvaninfiltratieofkwel
stortvanmateriaalofbaggerwerkzaa.mheden
veranderingvandesedimentatiesnelheid.
De vochtspanning in de bodem (= de grootte van de krachtenwaarmeewater
doordebodemwordt 'vastgehouden')hangt samenmet debodemstructuur; een
bodem met veelfijneporiënhoudt eenzelfdehoeveelheidwatersterkervast
daneenbodem met grote poriën.Daarnaast isdevochtspanning ookafhankelijkvanhetvochtgehalte (=dehoeveelheidwaterindebodem).
Veranderingen indebodemstructuur of inhetvochtgehalte kunnen onderandere optreden bij vergravingen, agrarische activiteiten, peilwijzigingen,
consolidatie ofmineralisatie inbodems ofdoorveranderingenindevegetatie.
Veranderingen indegrondwaterstand kunnenbijvoorbeeld optredenbij peilwijzigingen,bemaling, inpoldering,vergravingenonttrekkingvanwaterten
behoevevandedrink-enindustriewatervoorziening.Hetkappenvanbomenkan
tot eenafnamevandeverdamping leiden,waardooropgrondenmet;eenniette
lage grondwaterstand het grondwaterpeil enkele jarenkan stijgen.Debodem
kandandrassigworden.

4.3.2.2.E-ffecten *)

De effecten treden ineerste instantie opbij individuele organismen. Het
isniet altijd mogelijk duidelijk aan tegevendoorwelkemilieufactor een
bepaaldeffectnuprecies isveroorzaakt.

2

)Voor een aantal publicaties over effecten van veranderingen in (microklimaatenanderefysischevariabelenzieparagraaf 9.3.1.
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Dit komt enerzijds omdat veel milieufactoren zo samenhangen, dat er eigenlijk sprake isvaneenmeervoudige oorzaak;anderzijds isernogteweinigonderzoekverricht omde preciezeoorzakenvanveelmilieu-effectenbij
organismen aan te kunnen wijzen. De effecten kunnen optreden in de lucht
(oftewelaanhetaardoppervlak),inhetoppervlaktewaterenindebodem.
E-f-fectenaan het aardoppervlak [inde lucht):
•

•

verandering van de luchtkwaliteit en -intensiteit aan het aardoppervlak kan effecten hebben op fysiologische processen in
planten en dieren, bijvoorbeeld de fotosynthese,de kiemsnelheid
vanzadenendehormoonsynthese.Aangeziennietalleplantenopdezelfde wijze reageren op verandering van de lichtintensiteit of
-kwaliteit, kan hierdoor een verandering optreden inde soortensamenstelling vaneenvegetatie.Dooreen sterkeverhoging vande
lichtintensiteitbijvoorbeeldkunnenbeukensterven.
Op ecosysteemniveau kan verandering van de lichtintensiteit of
-kwaliteit effectenveroorzaken opdebiomassavandevegetatieof
onderdelendaarvan.
verandering vandeatmosferischetemperatuur gaatvaakgepaardmet
een verandering in de relatieve luchtvochtigheid enkan effecten
veroorzakenopdiversefysiologischeprocessenvanorganismen.
De drogere en warmere omstandigheden, diekunnen ontstaan nahet
kappen van bos of struikgewas ofdoorverandering vande (gemiddelde)windsnelheid navergraving bijvoorbeeld,kunnen leiden tot
verdorring,bladval,groeiremming enzelfs sterftevandeovergebleven planten. Bovendien kan temperatuurstijging en daling van
de relatieve luchtvochtigheid de kieming van zaden, afhankelijk
van debetrokken plantesoort,vertragenofversnellen. Soms zijn
er in de nieuwe situatie in het geheel geen ontwikkelingsmogelijkheden meer voor zaden van de oorspronkelijke vegetatie. De
samenstelling vandenieuwevegetatie wijkt danafvandievande
oorspronkelijke.
Verhoging van de temperatuur en verlaging vanderelatievevochtigheid kanook Insekten aantrekken;geasfalteerdewegenindezomer bijvoorbeeld. Meer voedsel (Insekten) trekt ookweer andere
organismen aan, zodat ook op ievensgemeenschapsniveau veranderingen optreden. Onder de insektenetende vogels en zoogdieren
(zoalsegels)zulleneveneensmeerverkeersslachtoffersvallen.

E-f-fectenin oppervlaktewateren:
•

verandering vande lichtintensiteit of-kwaliteit inoppervlaktewaterkan-afhankelijk vandetemperatuurendeconcentratiesvan
nutriënten - eveneens de fotosynthese (en andere fysiologische
processen)beïnvloeden.
Licht iseenvande factoren diedeontwikkeling van plantaardige
organismen kunnenbeinvloeden.Bij een toenamevande lichtintensiteit kandaarom eutrofiëringvanhet oppervlaktewater optreden.
Eutrofiëring leidt tot demassaleontwikkelingvanvooralblauwalgen (de zogeheten algenbloei). De hoge concentraties blauwalgcn
veroorzaken veelal slechte groei van vis en vermindering van de
conditie door infecties. Alleen de brasemblijkt zichbijaanwezigheidvanblauwalgengoedtekunnenhandhaven.
Door de zogehetendrijflagenvanalgenkolonieskande lichttoevoer
naarandere plantaardige organismen als draadwieren enhogerewaterplanten zo sterk gereduceerd worden, dat deze afsterven. Het
doorzichtkansomsafnementotnogmaarenkelecentimeters.
Door afbraak van afgestorven plantenmateria.al (algen,wieren en
hogerewaterplanten)kandande zuurstofconcentrâtie inhet water
dalenmet gevolgenvoorde gehele levensgemeenschap inhetwater.
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Daling vanhet zuurstofgehalte kan - zeker wanneer deze gepaard
gaatmethoge temperaturen -bijvoorbeeld leiden tot massale vissterfte.
verandering vandewatertemperatuur heeft onderandere invloed op
de snelheid waarmee organisch materiaal wordt afgebroken (= mineralisatie) en op de groei, stofwisseling en voortplanting van
waterplanten,vissenenanderewaterdieren.
Verandering indewatertemperatuurkanverdereffectenveroorzaken
ophet gedragvanwaterinsektenenopdemetamorfosevanamfibieen
eninsekten.
Omdat vaneenaantal soortendelarvalestadiainoppervlaktewater
levenendevolwassendierenin/opdebodemofindelucht,kaneen
verandering inhet aantal larven inwater gevolgenhebbenvoorde
gehele populatie-opbouw (= de omvang van de verschillende leeftijdsklassenbinneneenpopulatie).
In oppervlaktewateren gaat een hoge temperatuur gepaard met een
lage zuurstofconcentratie,aangeziendeoplosbaarheidvanzuurstof
afneemtbijeenhogeretemperatuur.
Deaanwezigheid vanveelorganischmateriaal,gecombineerdmeteen
hoge temperatuur en een lage zuurstofconcentrâtiekan leidentot
een populatietoena.mevandebacterie Clostridium botulinum. Deze
toenamewordt aangeduid metdetermbotulisme. Clostridium-bacterien scheiden toxinen (= giftige stoffen)afdie tot sterftevan
vissenkunnenleiden.
Tenzij deze vissen door menselijk ingrijpen worden verwijderd,
kunnen ook watervogels (vooral eenden) besmet raken.Ditkandan
vervolgensmassalewatervogelsterfteveroorzaken.
Effecten van temperatuurveranderingen zijn in het algemeen het
grootst instilstaande,kleineenondiepewateren,
verandering van de waterhuishouding van oppervlaktewateren kan
leiden tot veranderingen in de populatie-omvang van inofophet
water levende soorten planten en dieren,diemogelijk doorwerken
indesoortensamenstellingvandelevensgemeenschap.
Effecten inde bodem:
Veranderingen in de temperatuur en devochtspanning vandebodem
kunnen vooral effecten veroorzaken op deontwikkeling enkieming
van zaden en op fysiologische processen van bodemmicroflora en
-fauna; ook wel microbiele activiteit genoemd.Verandering inde
microbieleactiviteit veroorzaakt verandering inde concentraties
van organisch materiaal en voedingsstoffen (= nutriënten) in de
bodem.
Grondwaterstanddaling kan leiden tot sterfte van vochtminnende
planten. Indeduinenbijvoorbeeld isdoorjarenlangeonttrekking
van grondwater voor de drinkwatervoorziening de oorspronkelijke
'natte vegetatie' verdwenen. De infiltratie met Lekwater, een
maatregel die als mitigerend zou kunnen worden beschouwd, heeft
echter niet geleid totherstelvandieoorspronkelijkevegetatie,
aangezienhetLekwater inchemische samenstelling aanzienlijkafwijktvanhetoorspronkelijkeduinwater. Ookdierenkenneneenzekere afhankelijkheid van de grondwaterstand. Verschillende
vogelsoorten (zoalskemphaanenwatersnip),reptielen (ringslang),
amfibieen (bruine kikker) en enkele slakkesoorten zijn gebonden
aan bodems met een hoge waterstand. Bij verlaging van de grondwaterstandkunnendezesoortenverdwijnen.
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4.3.3.Tweede oorzaakklasse:concentratieveranderingan van stoffen

4.3.3.1.Oorzaken

Concentratieveranderingenkunnenwordenveroorzaaktdoor:
1.
2.
3.
4.

emissiesvanstoffeninlucht,waterofbodem
veranderingenindemicrobieleactiviteit
verandering indeaan-ofafvoervanstoffen
veranderingenindebodemopbouw.

Ad 1.Emissies
Debronnenvandezeemissieskunnenwordeningedeeld inviergroepen:
1. landbouw:pesticiden,kwik,koper,cadmium,meststoffen (stikstofenfosforverbindingen),enzovoort.
2. verbrandingsprocessen (industrie,verkeer,energie-opwekking,afvalverwerking): lood en andere zware metalen, stikstofoxiden,
koolstofmonoxide en -dioxide, chloorverbindingen, aldehyden (die
alskatalysatorenbij deozonvorming inde lucht optreden)enandere koolwaterstoffen, vliegas, stofdeeltjes, asbest, aerosolen
enzovoort.
Ookafbrandenvanvegetatie leidt totemissiesvan stoffen,zowel
van gassennaar deatmosfeer (verschillende dioxiden)alsvananorganischeionennaardebodem.
3. industrie: synthetische verbindingen als PCB's, polycyclische
aromaten, mercaptanen, ethyleen, olie, chloor (door onder meer
chlorering van water om aangroei inkoelsystemen te voorkomen),
enzovoort.
4. huishoudens enverwantebronnen:rioolwatereneffluentvanafvalwaterzuiveringsinstallaties.
Emissies kunnen leiden tot waarneembare concentratieverhogingen. In hoeverredatgeschiedthangtondermeerafvan:
•
•
•
•

deachtergrondconcentratie (=concentratiedienietdoormenselijkeactiviteitenisveroorzaakt)
devormvandeemissies (puntlozingofdiffuse lozing)
hettijdstipendefrequentievandeemissies
deverspreiding vandegeëmitteerdestof(fen)overdeverschillendemilieu-onderdelen endeuitwisseling vande stof(fen)daartussen (inlandbouwgebieden bijvoorbeeld deuitspoeling van nitraten
naarhetoppervlaktewaterendevervluchtigingnaardeatmosfeer).
Deverspreiding vanstoffenhangtafvandeplaatswaardestofterecht komt. De verspreiding in lucht verloopt in het algemeen
sneller dan die in oppervlaktewater en die in oppervlaktewater
weer sneller dan die in debodem.Een factor diede verspreiding
beinvloedt isdead-endesorptievandegeëmitteerdestoffeninde
verschillende milieu-onderdelen. Sommige stoffenkunnen indebodem, in sediment of in zwevende deeltjes worden vastgelegd (bijvoorbeeld adsorptie van koper- en kwikionen aankleimineralen en
humuszuren).Ditbelemmert eenverdereverspreiding endewerking
vandezestoffen.Doordesorptiekunnenzijechterweervrijkomen.
Bijverspreiding kunnenbehalve fysische processen ook organismen
eenrolspelen.
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•

de omzetting (= transformatie)van degeëmitteerde stoffen inde
verschillendemilieu-onderdelen.
Deze kanplaatsvinden onder invloed van zowel fysische variabelen
(vooraltemperatuurenlicht)alsvanorganismen.

Voor meer informatie zie de rapporten 'Lucht', 'Oppervlaktewater' en'Bodem' (respectievelijkdedelenII,IIIenIVvandezeserie).
Ad 2.Microbiele activiteit
Micro-organismen zetten organisch materiaal om inanorganische stoffenen
verhogen zo de concentratie van deze stoffen,Inveengronden bijvoorbeeld
treedt een verhoogde afbraak van organischmateriaal opwanneer doorverlaging van het waterpeil de micro-organismen indebodem meer toevoer van
zuurstofkrijgen.
Ookhetrooienvanbomenenstruikenkandebodemstructuurzodanigwijzigen,
dat demicrobiele activiteit toeneemt. Veranderingvandemicrobieleactiviteit treedt eveneens opbij sommigeveranderingen inhetbeheervangraslanden 3 ) bijvoorbeeld veranderingen in maaien en/of afvoerenvan gemaaid
materiaal.Naarmate erminder toevoervanorganischmateriaalplaatsheeft,
neemt demicrobiele activiteit afendaarmee dusdeconcentratievananorganischestoffenindebodem.
Ad 3.Aan-en afvoer
Veranderingen inde (gemiddelde)richtingensnelheidvan luchtverplaatsing
kunnenwordenvoorspeld metmethoden diewerdenbeschreven inseriedeel II
('Lucht'). Veranderingen in luchtdrukgradienten spelen daarbij een rol.
Veranderingen in (gemiddelde)richtingensnelheidvanwaterverplaatsing in
oppervlaktewater kunnen worden voorspeld met methoden uit seriedeel III
('Oppervlaktewater'). Veranderingen inde (gemiddelde)richtingensnelheid
van grondwatertransport of het transport en de verdamping van bodemvocht
kunnenwordenvoorspeldmetmethodenuitseriedeelIV ('Bodem').
Al deze veranderingen in richting of snelheid van transport kunnenveranderingen betekenen in de aan- ofafvoer van (opgeloste en/of meegevoerde)
stoffen.
Ad 4.Bodemopbouw
Debodemopbouw kanveranderenbijvergravingen,boringen,bijhet inbrengen
van filters of poreus materiaal inde grond,bij externebelasting vande
bodemmetvoertuigen of gebouwen ofbijverwijderingvandebovenstebodemlaag. Voormeerinformatieziehetrapport 'Bodem' (seriedeelIV).
Veranderingen inde bodemopbouw betreffen bijvoorbeeld de pakking van de
bodemdeeltjes en het volume van deholten tussendiedeeltjes.Als zohet
contact tussendeporiën indebodem endeatmosferische lucht toe-ofafneemt, wordt ook de uitwisseling van gassen tussenatmosfeer enbodemgemakkelijker of moeilijker. Op die manier kunnenconcentratieveranderingen
indebodemontstaan,vooralindievanzuurstofenstikstof.
Meestal gaat een hoog vochtgehalte ook sajnenmet een lage zuurstofconcentratie.Hetvochtgehalte wordt inditrapportbeschrevenonderdeeerste
oorzaakklasse.

3

)Meer informatie over effectenvanbeheersmaatregelen ingraslandeniste
vinden in: J.H. WILLEMS. Limestone grasslands inNorthWesternEurope.
Diss.,Rijksuniversiteit Utrecht,19S0.
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4.3.3.2. Effecten *)

Veranderingen van stofconcentraties veroorzaken in eerste instantie milieu-effectenbijindividueleorganismen.
Aardenomvangvandezeeffectenhangenafvan:
•
•

•

deaardvandestof
de concentratie binnen het organisme, eventueel gedetailleerder:
deconcentratiebinnenorganen
Paragraaf 4.5.1. geeft informatie over derelatie tussendeconcentratieinhetmilieuendiebinnenhetorganisme.
degevoeligheidvanhetorganisme.

Eenvoorbeeld ishet effect vanconcentratieverandering vanchloride-ionen
(in zoute kwel) op darmwier: wanneer de zoute kwel verdwijnt, sterfthet
darmwier.
Een populatie-afname van darmwier kan ookeffectenhebbenopdelevensgemeenschap.Aangeziendodaarzenenanderevogelsdarmwiervaakgebruikenals
nestmateriaal, moeten deze nu ofwel naar elders uitwijken ofwel andere
plantenalsnestmateriaal gaangebruiken. Hierwerktduseenveranderingin
stofconcentratiedoortotinhetgedragspatroonvaneensoort.
Uit- en afspoeling van meststoffen (kaliumionen, fosfaten, stikstofverbindingen)uit landbouwgrond kaneutrofiëringvandeaanliggendeoppervlaktewateren veroorzaken. Zie voor de gevolgen van algenbloei: paragraaf
4.3.2.2en 'Oppervlaktewater',deelIIIvandezeserie.

4.3.4.Derde oorzaakklasse; rustverstoring

4.3.4.1. Oorzaken

Rustverstoring onderscheidt zichalsoorzaakklasse vandeoverige oorzaakklassen,doordat hethieraltijdgaatomniet-permanenteveranderingen,dan
welveranderingen dieeenbestaand 'natuurlijk ritme' doorbreken (bijvoorbeeldeen24-uurs-ritmeofeenseizoensafhankelijke schommeling).
Rustverstoringkanoptredendoor:
•

•

•

•
•

bewegingen
van mensen, dieren (bijvoorbeeld honden enkatten)of voertuigen
(auto's,motoren,tanks,enzovoort).
geluid
vanmensen,voertuigen, industriële inrichtingen,vuurwapens,audio-apparatuur.
licht
vanvoertuigen,openbareverlichting,affakkelinstallaties,vuurtorens.
trillingen (anderedangeluidtrillingen)
vanvoertuigen,bouw-ofindustriëleinstallaties.
geuren
vanmensenendieren.

*)Voor literatuur over effecten van concentratieveranderingen zie paragraaf9.3.2.
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4.3.4.2.E-ffectenS)

Deeffectenvanrustverstoring opeenorganisme zijnafhankelijkvan aard,
intensiteitenfrequentievandeverstoringsbronenvanfysiologischeengedragseigenschappen vanhet organisme. Ookdeafstand tussenbron enorganisme speelt eenrol:voor demeestevogelsbijvoorbeeld geldtdateenbron
opmeerdanenkelehonderdenmetersgeeneffectenveroorzaakt.
Rustverstoringkanleidentotfysiologischeengedragseffecten.
Binnen de gedragseffecten vallen twee gedragingen hetmeest op: vluchtgedragenaantrekking. Vluchtgedragkangerichtofongerichtzijn.
Gericht vluchtgedrag (=wegtrekken uit hetverstoordegebied)leidt (oppopulatieniveau) tot afname van de populatie-omvang in de omgeving van de
bron.Dieafnameinomvangwordtnietalleenveroorzaaktdoordatdierenwegmigreren, maar ook door een toename van het aantal slachtoffers van
botsingen en aanvaringen. Ook ongericht vluchtgedrag (bijvogelsbijvoorbeeld vaak opvliegen, minder vaak fourageren, minder intensief broeden),
kan leiden toteffectenopdepopulatie;opkortetermijndoormeerziekte,
meerpredatieenoplangeretermijndoorminderjongevogels.
Niet altijd gaan dieren voor een verstoringsbron op de vlucht. Licht van
bijvoorbeeld vuurtorens, wegverkeer of vuurhaarden kan ook dieren aantrekken. Het aantalverkeersslachtoffers enslachtoffersvanbotsingenmet
vuurtorenskanhierdoortoenemen (bijvoorbeeldvogels,herten).
Een lichtbronveroorzaakt somsverblindingofverstarring,waardoorvluchtgedragachterwegeblijft (uilenbijvoorbeeld).
Soms treedt opde langere termijn eenbepaaldematevangauanningopaande
rustverstoring.

4.3.5. Vierde oorzaakklasse: veranderingan inaantallenorgniiispan

4.3.5.1.Oorzaken

Dezeoorzaakklasseomvat:
•

5

toevoegingvanorganismen
bijvoorbeeld:het uitzettenvanpredatoren tenbehoevevanbiologische bestrijding van plagen (Insekten, muizen, konijnen), het
uitzetten van grote hoefdieren voor begrazing,het uitzettenvan
jachtwild (fazant, hert, wild zwijn), het introduceren van uitheemse planten (Amerikaanse vogelkers in Nederland) en dieren
(grijze eekhoorns in Engeland, wezels en hermelijnen op Terschelling).
Behalve dezebewustevorm van toevoegenvanorganismenkanookeen
toenamevanorganismen optreden,doordat tussenvoorheen gescheiden gebieden ofoppervlaktewateren,verbindingen zijnaangebracht
waarlangs zich dan organismen of voortplantingsprodukten kunhen
verplaatsen.
Eenvoorbeeld van zo'nverbinding isdeZandkreekdam tussenNoordenZuid-Beveland,waaroverveldmuizennaarNoord-Bevelandmigreerden. Voordatdedamerwas,kwamdeveldmuisdaarnietvoor.

) Voorliteratuurovereffectenvanrustverstoringzieparagraaf 9.3.3.
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•

verwijdering van Cdelenvan)organismen
Voorbeelden daarvan zijn de jacht, de visvangst, de oogst, het
kappenofrooienvanbossenofhoutwallenenookdebestrijdingvan
soortenmetbehulpvanvallen,klemmenenvergiften.
Afbranden van vegetatie, bedoeld of onbedoeld,veroorzaakt naast
het verdwijnenvandievegetatie,somsooksterftevandieren,die
niet snel kunnen wegvluchten of juist door vuur worden aangetrokken.
Organismen ofdelendaarvankunnenookwordenmeegevoerd doorwaterofwind.

Bijhetkappenvaneenbosenbij afbrandenvanvegetatietreedterookeen
verandering op inhetmicroklimaat enanderefysischevariabelen.Dezeoorzakenvallendusook indeeersteoorzaakklasse.Afbranden leidt bovendien
totconcentratieveranderingen (tweedeoorzaakklasse.).
Indien een aantal soorten tegelijk verdwijnt, kan de oorzaak worden beschouwdals 'ruimtebeslag' (vijfdeoorzaakklasse).

4.3.5.2.E-ffecten *)

Veranderingen in aantallen organismen betekenen in eerste instantie effectenopdepopulatie-omvangvande soort.Aangeziendaarmeeechterookde
samenstelling vandelevensgemeenschapverandert,kunnenhierdoor,bijvoorbeeld viaconcurrentie,ookpopulaties vananderesoorteninomvangtoe-of
afnemen.
Inhet voorbeeldvandedamtussenNoord-enZuid-Bevelandleiddedetoename
vandeveldmuizenpopulatie inNoord-Beveland toteenafnamevandedaarbestaandepopulatievandeNoordsewoelmuis.InEngelandveroorzaaktedepopulatietoename van de grijze eekhoorn een afname van populaties 'gewone'
eekhoorns;opTerschelling zijndewoelratten zelfs uitgestorvennadeintroductie van wezels en hermelijnen. Bij de verandering van de populatie-omvang speelt ook migratie een rol: aanleg van een park of bos kan
bijvoorbeeldvogelsvaneldersaantrekken.

Veranderingen in aantallen organismen kunnen ook doorwerken tot op ecosysteemniveau.
Het plantenvanhelm indeduinenbijvoorbeeldveroorzaakteenvermindering
vandeerosie.Hierdoorkanzichopeenmethelmbeplantduinookeenandere
levensgemeenschap gaan ontwikkelen dan op een kaal duin: de sur.cassie is
veranderd.
Verandering van de (gemiddelde) windsnelheid kan leiden tot veranderingen
indeverbreidingvanzaadofstuifmeel.

6

) Voor literatuur overeffectenvanveranderingen inaantallen organismen
zieparagraaf9.3.4.
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4.3.6. Vi-ifde oorzaakklasse: ruimtebeslag

4.3.6.1.Oorzaken

Ruimtebeslag treedt op bij activiteiten zoals aanleg van wegen,kanalen,
woonwijken, vliegvelden, bij vergraving, inpoldering enontgronding,maar
ook bij het dempen van sloten, het droogvallen of overstromen vanslootkantenenoeversofhetaanleggenvaneenbos.
Ruimtebeslagkanonbedoeld plaatsvindenwanneer erosieoptreedt.Door erosiekanbijvoorbeeldoevermateriaalmetoevervegetatiewordenweggeslagen.
Ruimtebeslag kan soms grote,homogene gebieden opdelen in verschillende
kleinere gebieden. Indat gevalwordtgesprokenvanbarrierewerkingoftewel
ruimteversnippering. Aan de andere kant is het ookmogelijk dat gebieden
worden samengevoegd (door het dempen van sloten,rooienvanhoutwallen en
heggen).Deeenvormigheidvangebiedenkandaardoortoenemen.

4.3.6.2. Effecten ?)

Ruimtebeslag kan leiden tot effecten op populaties en ecosystemen. Door
ruimtebeslag immerskunnen:
•
•
•

biotopenkleinerworden (vanwegebarrierevoi-ming)
biotopenvernietigd worden
nieuwebiotopenwordengeschapen.

Of ruimtebeslag voor een populatie leidt totvernietiging of 'slechts'tot
eenversnippering vanhet biotoop, isafhankelijkvandevoordiepopulatie
minimaalbenodigdebiotoopoppervlakte.
Effecten oppopulaties:
Effectenvanruimtebeslagoppopulatiesberustenvooralopbarrierewerking.
Barrières belemmeren organismen in hun trekbewegingen (voedsel-enslaaptrek; overwinterings- en voortplantingstrek) en verbreidingsmogelijkheden
(bijvoorbeeldvan zaad).
Zokandetrekvanpaddentussenhunoverwinteringsgebied envoortplantingsgebied ernstig worden belemmerd door eenverkeersweg.Depopulatie-omvang
zaldanonderanderedooreentoenemendaantalverkeersslachtoffersonderde
paddenafnemen. Eenbarrièretusseneenslaap-enfoerageergebied (bijvoorbeeld vandedas)kandehoeveelheid opgenomenvoedsel per dier sterkverminderenenopdenduurookleidentotafnamevandepopulatie-omvang.
Naarmate debarrierewerking groter iskaneen gebied meer alseen 'eiland'
worden beschouwd en is migratie en eventuele herkolonisatie minder gemakkelijk. Soms kan een sterk geisolcerde populatie zich genetisch verschillend gaan ontwikkelen van andere populaties van die soort en kunnen
zogeheten geografische soortenontstaan.Aandeanderekantkanookdekans
opuitstervenvanpopulatiesenzelfssoortendantoenemen,omdat immigratie
nietmeerplaatskanvinden.

7

) Voor literatuur over effecten van ruimtebeslag,ruimteversnippering en
barrierewerkingzieparagraaf9.3.5.
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Somswordt door eenactiviteit juist eenbarrierewerking opgeheven.Zokan
waterstandverlaging in bepaalde gevallen leiden toteen grotere toegankelijkheidvanoeversvoorbijvoorbeeldmuskusratten.
Doorbarrierewerking ofopheffing daarvankunnenervervolgensookeffecten
optreden in de soortensajiienstelling van de levensgemeenschap terplaatse.
Volgens de eilandtheorie (zie ook paragraaf 2.4.2)bestaat ereenverband
tussen soortenrijkdom engebiedsgrootte:naarmatehetgebiedkleinerwordt,
neemtdesoortenrijkdomeraf.
Niet alleendeaardvandeactiviteit bepaalt ofbarrierewerking optreedt,
ookeigenschappenvanorganismen (demanier vanvoortbewegen bijvoorbeeld)
spelenhierbij eenrol.Demigratiepatronen vanvogels zijnvanbelang bij
debarrierewerkingvoorplantezaden.
Inhet algemeen zijn soortendie zichperiodiekovergrotereafstandenverplaatsen,gevoeligervoorbarrierewerking.

Effecten op ecosystemen:
Ruimtebeslag leidt ervaak toe,dat eenecosysteem geheelverdwijnt. Bijvoorbeeld opdeplaatswaareengebouwwordtneergezetofeenwegwordtaangelegd.
Inzulke gevallenkanbijvoorspelling vandeeffectenwordenvolstaanmet
een zogeheten alles-of-niets-voorspellin3. Voor een voorbeeld van zo'n
voorspellingzieparagraaf6.4,11-16.
In andere gevallen kan ruimtebeslag leiden tot veranderingen in een ecosysteem.
Bij vergraving en/of peilwijzigingen bijvoorbeeld kunnen zandgaten,greppelsenkwelplassenontstaan,waarin zichgeheel anderedandeoorspronkelijkinhetgebiedvoorkomende levensgemeenschappenkunnenontwikkelen.
De aanlegvanpadenofweilanden ineenbosgebied zalmeestal deheterogeniteit van het bosecosysteem vergroten. Er ontstaat eengrotereverscheidenheid aan biotopen, waardoor op levensgemeenschapsniveau het aantal
soortenkan toenemen (vooral opde grens tussenbosenpadoftussenbosen
weiland).
Soms isdieverandering zodrastisch enbeslaat zeeenzogrootgebied,dat
gesproken kan worden van het op langere termijn ontstaan van een geheel
nieuwecosysteem terplaatse.Eenandereactiviteitmeteendergelijkeffect
isinpoldering.

4.4. OORZAAK-GEVOLG-NETHERK

Schema 4-5 geeft globaal de belangrijkste relaties aan tussendeoorzaakklassenendeeffectklassen.
Dit schema heeft een algemeen karakter en geeft de relaties slechts in
hoofdlijnen aan. In een concrete situatie zal,uitgaande vandeoorzaken,
een gedetailleerder en specifieker netwerk kunnen worden opgesteld. Dit
hoofdstukismedebedoeldomdaartoeinformatieteverstrekker..Deeffecten,
die inparagraaf 4.3 peroorzaakklassebeschrevenzijn,wordeninparagraaf
4.5pereffectklassebesproken.
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SCHEMA 4-5.Globaal oorzaak-gevolg-netwerk.
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$.5.EFFECTEN OP PLANTEN, DIEREN EN ECOSYSTEMEN

$.5.1. Eersteeffactklasse:veranderingen bii organismen

Dezeveranderingenbetreffenonderandere:
• desnelheid vanveranderingen indeerfelijkeeigenschappen (=demutatiefrequentie)
• de snelheid van fysiologische processen als groei, ademhaling,
spijsverteringenkiemingvanzaden
• deontwikkelings-enmetamorfosesnelheid
• de inwendige en uitwendige bouw van het individu (vorm van organen,
sekse),endekleur
• het gedragspatroon (waaronderbijvoorbeeld ookdehoeveelheid opgenomen
voedsel).
De effectenkunnen letaal of subletaal zijn,acuutofchronisch,alofniet
omkeerbaar,alofnieterfelijk.
Deaardenomvangvandeeffectenhangenafvandeaardenomvangvandeoorzakenenvandegevoeligheidvanhetorganisme.Dezegevoeligheidhangtweer
samenmeterfelijkeeigenschappen,leeftijd,sekseenontwikkelingsstadium.
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Vooral jonge (inclusief embryonale)enoudelevensstadiazijn (zeer)gevoelig.
Deeffectenkunnenoptredentengevolgevan:
•
•
•

veranderingen inhet (micro)klimaat enandere fysische variabelen
(eersteoorzaakklasse)
concentratieveranderingen (tweedeoorzaakklasse)
rustverstoring (derdeoorzaakklasse).

Ten gevolge vanveranderingen inhet (micro)klimaat enandern fysische variabelen:
Debeinvloedingbetreft ineersteinstantiefysiologischeprocessenvanorganismen.Tengevolgehiervankunnenveranderingen optreden indebouwvan
hetorganisme,indiensontwikkelingen/ofindiensgedrag.
Een verandering van de lichtintensiteit kan bij een aantal plantesoorten
bijvoorbeeld leiden tot veranderingen in de synthese van koolhydraten en
plantehormonen,waardoor de plant een gedrongenofjuisteengestrektevorm
krijgt (zieookparagraaf 2.2.3.5).
Eenverandering vandewatertemperatuurkanbijkikkersbijvoorbeeld leiden
toteenverandering indehormoonsynthese,waardoor demetamorfosesnelheid
verandert.
Ten gevolge van concentratieverandaringen:
Deze effectenkunnen ineerste instantiezowelveranderingen indemutatiefrequentie betreffen alsfysiologischeveranderingen.Daardoorzijndiverse
andereeffectenoporganismeniveaumogelijk.
Deoorzaak-gevolg-relaties tussendeconcentratie vaneenstofindelucht,
het oppervlaktewater en/of debodemenerzijdsendemilieu-effectendaarvan
oporganismenanderzijdszijnweergegeveninschema4-6.

SCHEMA4-6. Deoorzaak-gevolg-relatie tussende
deringvaneen stof endeeffecten oporganismen.
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Organismen kunnen stoffen opnemenviaalle organendieincontactstaanmet
debuitenwereld:mond,huid,longenofkieuwen,wortelsenbladeren.
Opname van slecht verteerbare stoffen, plastics bijvoorbeeld, kan leiden
totbelemmering vandeademhaling (=verstikking)of stofwisseling (=verstopping). Dergelijke zogeheten fysieke effecten treden ook op wanneer
stoffen de vorm van organismen veranderen. Olie bijvoorbeeld doet veren
samenplakken; dit schaadt de isolerende werking daarvan. Bij door olie
besmeurdezeevogelskandatondermeerleidentotverhoogdevatbaarheidvoor
longontsteking.
Deverdeling vanstoffen inorganismen vindtbijveel dieren plaatsviade
bloedsomloop of het lymfestelsel en bij planten via de sapstromen. Bij
kleinereorganismenkandeverdelingvolledigbepaaldwordendoordiffusie.
Dooradsorptie aanplasma-eiwitten envettenwordendezestoffeninhetorganisme opgeslagen. Deorganen ofweefsels waarin dat gebeurt verschillen
per soort en perstof;vaakvindtbijdierendeopslagplaatsinvetweefsel,
botweefsel, haren of veren en bij planten inbladeren en/ofwortels.Door
desorptiekunnendeopgeslagenstoffenweervrijkomenenwerkzaamworden.
Sommige stoffen, die voor organismen giftig zijn,kunnen inhet organisme
worden omgezet inProdukten dieaanmerkelijkminder giftig zijn.Eenvoorbeeldvandezedetoxicatie isdedemethyleringvanmethylkwikinzeehonden.
Ookhet omgekeerde (=activâtie)ismogelijk:hetomzettingsprodukt isdan
giftiger. Dit laatste ishet geval bijveelkankerverwekkendestoffen.Het
vermogen tot dergelijke omzettingenvan stoffen isbijkoudbloedige dieren
veelgeringerdanbijwarmbloedige.
Dieren kunnen stoffen verwijderen via onder meer longen, darmen, nieren,
huid, melkklieren. Stoffen opgeslagen in haren ofverenkunnenviaderui
worden verwijderd. Planten scheidenstoffen uitviahunwortelsofbladeren.
Wanneer deuitscheidings- en/of desactiveringssnclheid achterblijft bijde
opnamesnelheid,hooptdebetreffendestofzichinhetorganismeop.
Andere effectenoporganismeniveauzijngedragsveranderingenenweerstandsverlagingtegenziektenen/ofbeschadigingen.
Voorbeelden van gedragsverandaringan zijn: een verminderde broedzorg,
stuifmeelverzameling en vliegactiviteit bij bijen onder invloed van hoge
concentraties zwaveldioxide,het mijdenvanbodemsmethogekoperconcentraties door regenwormen en het mijden van bodems met hoge pesticideconcentratiesdoorspringstaarten,
wearstandsverlaging tegen ziektenkanbijvoorbeeldbijbomenoptredenonder
invloed van concentratieverhogingen van zwaveldioxide en ozon; de weerstandsvermindering leidt ertoedatdeaantasting door insekten aanzienlijk
kantoenemen.
Polychloorbifenylen veroorzaken bij zeehonden niet alleeneen vermindering
vanhet aantal nakomelingen,maar ookeenverhoogdegevoeligheidvoorhuidwonden. Zwaremetalen leidenbijvogels tot eendunnere eischaal-endus
eengrotere breukkans -enbijvissen totslijmvormingopdekieuwen,waardoordezuurstofopnamebelemmerdwordt.
De mate waarin en de snelheid waarmee effecten optreden,zijnafhankelijk
van de reeds aanwezige concentratie vande stof(fen) inhet organisme,van
degevoeligheidvanlietorganismeenvandeaardvandeopgenomenstof.
Zware metalen kunnenbijvoorbeeld dewerking vanmembranenincellenendus
het transport,van stoffenbinnen eenorganismeverstoren.Bijsommigeorganismen leandit vrijwel onmiddellijk tot dedood leiden. Effectenvanveel
pesticidenberustenopeendergelijkewerking.
Voedingsstoffen zijn noodzakelijk voor de.groeiofontwikkeling vanorganismen;andere stoffenveroorzaken geenwaarneembare effecten bijorganismen;eenderde groep stoffen (schadelijke stoffen)veroorzaakt remming van
groei en ontwikkeling van de organismen of verandering van de voortplantingssnelheidofhetaantalnakomelingen.
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Tenslotte iserookeehgroep stoffendiewelwaarneembareeffectenveroorzaakt,maarwaarvan deeffectenniet schadelijk zijnvoorhet voortbestaan
vanhetorganismeofvaneenpopulatie.
Onderwelkecategorie eenstofkanworden ingedeeld isondermeerafhankelijk van de chemische opbouw ervan en van het betreffende organisme:een
voedingsstofvoorheteneorganismekanschadelijkzijnvoorhetandere.
Om de schadelijkheid van stoffen weer tegevenwordt onder andere gebruik
gemaakt vandebegrippen letaledosis (LD)en letaleconcentratie (LC).De
LD-50 waarde is de dosis diebij 50 %van deorganismen ineenproefgroep
sterfte veroorzaakt,bijeenproefduurvan48of 96uur. DeED-waarde (de
effectdosis) isdedosis dieminimaal nodig isomeenbepaaldeffect tebewerkstelligen.
Tengevolgevanrustverstoring:
Rustverstoring veroorzaakt gedragseffecten. Zo leidt rustverstoring vaak
totbewegingennaardebrontoe(bijvoorbeeldvogelsdiewordenaangetrokken
dooreen lichtbron)danwelvandebronaf (vluchtgedrag,vaakoptredendbij
geluidoverlast).
Vluchtgedrag bijvogels gaatmeestal samenmetanderevormenvan 'onrustig
gedrag', bijvoorbeeld kortere fourageertijden, minder intensieve broeden/ofnestzorg.
Ditonrustig gedrag kan leiden toteenalgeheleverminderingvandeconditie,totvermageringeneventueel totsterfte.
Soms kan bij organismen gewenning optreden, waardoor op lange termijn de
verstoring minder of helemaal geen waarneembaar effect meerheeft opdeze
organismen.

fr.5.2.Tweedee-ffectklasse;veranderingen inpopulaties

Dezeveranderingenomvattenonderandere:
depopulatie-omvang
depopulatiedichtheid (=hetaantalindividuenpereenheidvanoppervlakteofvolume)
degeografischeverspreidingvandepopulatie (=degrenzenvanhet
areaal)
hetaantalorganismenbinnendepopulatie,datresistent istegen
eenbepaaldeingreep
de populatiestructuur = populatie-opbouw (= de onderlinge verhoudingvandeverschillende leeftijdsklassenbinnendepopulatie)
de verhouding tussen organismen die in staat zijn zich voort te
planten en organismen die dat (nog)nietkunnen.Deze verhouding
hangtvrijwelaltijdsamenmetdepopulatie-opbouw.
de geslachtsverhouding binnen de. populatie (= de zogeheten
sex-ratio)
de voortplantingsfrequentie met naburige populaties vandezelfde
soort.
Zekunnenwordenveroorzaaktdoor:
•
•
•

verandering inaantallenorganismen (vierdeoorzaakklasse)
verandering inruimtebeslag (vijfdeoorzaakklasse)
doorwerking van effecten uit andere effectklassen (zieparagraaf
4.6).
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Ten gevolge van verandering inaantallen organismen:
Veranderingen inaantallen organismen kunnen zowel depopulatie-omvang als
depopulatie-opbouwbeinvloeden.
Het vissenmet nettenmet grotemazenbijvoorbeeld zal leiden tot eenverjonging van de vispopulatie, aangezien alleendeouderevissenwordengevangen. Worden echter zeer veel jonge vissen gevangen, dan treedt ookop
langere termijneenvermindering vandepopulatie-omvangop;erisdannauwelijkseen 'nieuwegeneratie'omdepopulatievoorttezetten.
Eenandervoorbeeldvaneenverandering indepopulatie-opbouwisdetoename
van resistente organismen, bijvoorbeeld de toename van DDT-resistente
malariamuggenofde.toenamevanplantendiehogeconcentratieszwaremetalen
kunnenverdragen.
Ten gevolge van barrierewerking:
Barrierewerking heeft vooral invloed op de geografische verspreiding van
eenpopulatieenopdepopulatiedichtheid.
Eenvoorbeeld isdeafnamevandepopulatiedichtheidvanpaddenbijdeaanlegvaneenweg.

4.5.3. Derde effectklasse; veranderingen inlevensgemeenschappen

Dezeveranderingenomvattenonderandere:
•
•
•
•

desoortensamenstellingvande levensgemeenschap
hetaantalsoortenbinnende levensgemeenschap
de relaties (bijvoorbeeld prooi-predator-relaties, concurrentie,
parasitisme)inde levensgemeenschap
desnelheidvansuccessieindelevensgemeenschap.

De effectenwordenveroorzaakt door doorwerkingvaneffectenuitandereeffectklassen (zieookparagraaf4.6).
Wanneer de konijnenstand in de duinen (bijvoorbeeld door vergiftiging)
wordt aangetast kanditopdenduureendrastischeveranderingvoordegehele levensgemeenschap van het duin betekenen. Konijnen onderhouden door
vraat deopenvegetatiestructuurvanhetduinlandschap.Wanneerditgrotendeels wegvalt krijgen jonge struiken enbomendekansomomhoogteschieten
en zal devegetatie vanhet duin langzaam aanhetkaraktervaneenstruweel
ofboskrijgen.Daardoorzalhetduingebied geschiktwordenvoorsoortendie
daaroorspronkelijk geen levenskansen hadden.Door immigratie eneventueel
ook emigratie zalde soortensamenstelling veranderen enzullener derhalve
ook andere prooi-predator-relaties ontstaan. De vos, die onder andere op
jonge konijnen predeert, zal nu meer andere diersoorten als muizen en
fazantengaanwegvangen,watweergevolgenheeftvoordepopulatie-opbouwen
-omvang van deze soorten. Via het optredenvaneendergelijke effectketen
kandusdegehelelevensgemeenschapvansamenstellingveranderen.

4.5.4.Vierdegffectklasse:veranderingen inecosystemen

Dezeveranderingenomvattenonderandere:
•
•
•

stofkringlopenenenergiestromenbinnenhetecosysteem
fysischegroothedenbinnenhetecosysteem
chemischegroothedenbinnenhetecosysteem.
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Deeffectenwordenveroorzaakt doorruimtebeslag (vijfdeoorzaakklasse)en
doorwerkingvaneffectenuitandereeffectklassen (zieparagraaf4.6).
Ruimtebeslag kanvernietiging vanbestaande ecosystemen veroorzaken. Soms
komt erevenwel een geheel anderecosysteemvoorindeplaats,bijvoorbeeld
bijinpoldering.

<t.6.DOORWERKING VAN EFFECTEN ENHOGERE ORDE EFFECTEN

Zoals het globale oorzaak-gevolg-netwerk aangeeft kaneeneffect oporganismenive.au bijvoorbeeld doorwerken naar populatieniveau enomgekeerd; er
zijntussenalleeffectklassenoorzaak-gevo]g-relatiesmogelijk.
Het isechteronjuistteveronderstellendateeneffectopheteneorganisatieniveaualtijd doorwerkt naar eenander niveau.Niet elkeverandering in
concentratie van een carcinogene stof binneneenorganisme leidtbijvoorbeeld toteenverandering inpopulatie-omvang: dedoorwerking ishieronder
andereafhankelijkvandedosisvandestof.
Figuur4-2 illustreertdit.
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FIGUUR 4 - 2 . Doorwerking van een verandering op organismeniveau (conc e n t r a t i e opgenomen carcinogene stof) naar populatieniveau ( f i c t i e f
voorbeeld).
Doorwerking van effecten op organismeniveau naar populatieniveau treedt
bijvoorbeeldopbij:
•
•
•
•

verandering indevruchtbaarheidvaneenofmeerindividuen (=veranderdenataliteit)
sterftevan eenofmeer individuen,die indeoorspronkelijkesituatienietzoudenzijngestorven (=toegenomenmortaliteit)
overlevenvaneenofmeerindividuen,dieindeoorspronkelijkesituatiezoudenzijnomgekomen (=afgenomenmortaliteit)
verandering inhet ruimtelijk bewegings-ofvestigingspatroon van
eenofmeerindividuen.
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Doorwerking van effecten op populatieniveau naar levensgemeenschapsniveau
kanbijvoorbeeldoptredenbij:
•
•
•

•

veranderingen inhet aantalresistenteorganismenbinnendiepopulatie
veranderingen inhetaantal organismendatdoordiepopulatieals
voedselbronwordtgebruikt
veranderingen indeomvangvandiepopulatietenopzichtevanpopulaties van soorten, die (ongeveer) het zelfde biotoop hebben (=
concurrentieverschuiving)
veranderingen indematewaarinorganismenvandiepopulatiekunnenkruisenmet andere organismenvandezelfde soort ofnauwverwantesoorten (eventuelesoortsvorming).

Doorwerking vaneffecten op levensgemeenschapsniveau naar ecosysteemniveau
kanbijvoorbeeldoptredenbij:
•
•

veranderingen in concentraties van stoffen, die bij de stofwisselingofbijchemischeomzettingsreactiesontstaan
verandering infysischevariabelenonderinvloedvanorganismen.

Demeestevandeinditrapportbeschreveneffectenzijninfeitehogereorde effectenvan (eersteorde)effecteninlucht,waterenbodem (ziederapportenII,IIIenIV).

BltAHÖRIJKSTEMtmAŒfSFUKTSK BIJHOOFDSim 4.

Biotischeœilieu-effeetentrede» vwk pas opte»gevolgevanablotischeïailieu-effecten. M t rapportonderscheidtdevolgendevijfoorzaakkîassea:
1.
Z.
3,
4,

veranderingvan{laicrcOkHftiaate«anderefysischevariable»
concentrâtieveraftderingsnva««toffene»micro-organismen
rustverstoriüïg
veranderingen in aantallenorga&is&en

5, ruimtebeslag.
eftdevolgendeviereffeetklassen:
1. veranderingenbijorganismen
2. veranderingeninpopulaties
3. veranderingen inlevensgemeenschappen
4. veranderingeninecosystemen*
Beoorfcaak-gevolg-relatieshiertussenrijt»vaakheelcomplex.
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5.Aanpak van voorspellingen

5.1. INLEIDING

Alsuitgangspunt voorvoorspellingen gebruikt deze rapportenserie oorzaakgevolg-relaties. Eenonderbepaaldeomstandighedenafgeleiderelatiewordt
'vertaald' naareenandere situatieomaandehanddaarvaneeneffectvoorspelling tekunnendoen.Devertalingvanrelatiesvoor planten,dierenen
ecosystemen isechtergecompliceerderdanvoorniet-levendemilieu-onderdelen. Oorzakendaarvanzijn:
•

•

deverschillentussenorsanismenonderling-ookbinneneensoort.
Geen ven is hetzelfde, zodat bijvoorbeeld een relatie tussen de
zuurgraad enhet voorkomen van kiezelwieren afgeleid inhet ene
ven, niet direct voorspelt welke kiezelwieren, bij een bepaalde
zuurgraad,kunnenworden aangetroffen ineenanderven.Geen polder isgelijk,zodat eenvoorspelling opgrondvaneenrelatiedie
is afgeleid in de ene polder tussenhet aantal nesten peroppervlakteendeafstand tot eenverstoringsbron,vooreenanderepolder moet worden gecorrigeerd voor bijvoorbeeld een dichtere
bebouwingmetboerderijen.
Bovendien doorlopen organismenvan geboorte tot sterfteverschillende ontwikkelingsstadia waarin de behoefte aan bijvoorbeeld
voedingsstoffen of zuurstof kan verschillen evenals de gevoeligheidvooreeningreep.
de complexiteit van de vele relaties tussenorganismen onderling
en tussen organismen en milieufactoren, onder meer veroorzaakt
doorde synergetische ofantagonistische werkingvanveelmilieufactoren.
Eenrelatie die tussen lichthoeveelhedenen bedekkingspercentages
van bodemvegetatie in een bepaald typeeikenbos zonder begrazing
isafgeleid,kan ineeneikenbosmet begrazing toteenonnauwkeurigevoorspellingleiden.
Somszijnorganismen instaat zichaanveranderingeninhunmilieu
aan te passen of treedt er gewenning op. Zo ontwikkelen sommige
planten langere wortels of grotere bladerenbij chemische offysischemilieuveranderingenenvliegen sommigevogelsoorten opden
duur minder snel weg bij langdurige verstoring. Hierdoor kunnen
populaties of delen van populaties zich verschillend gaan gedragen. Dat kan ook door al dan niet spontaan optredende veranderingen in genetisch vastgelegde eigenschappen. Selectie kan
leiden totverschuiving ingenfrequentiesbinnenpopulaties,waardoordeze lokale (genetische)verschillenkunnenvertonen (zieook
paragraaf2.3.2).

Bij planten, dieren en ecosystemen is het ontleden van een activiteit in
deelactiviteiten en ingrepenenhetvervolgensnagaanvaneffectenvanalle
afzonderlijke ingrepen daarom vaakeenzeeromslachtigeentijdrovendeaanpak.Bijveelvoorspellingenwordtuitgegaanvaneenactiviteit enwordende
oorzaak-gevolg-relaties (grotendeels) als black box modelbeschouwd. Vaak
zijn aanpassingen nodig voor de specifieke situatie en deze aanpassingen
vergen inzicht in de aanpak vandevoorspelling dus indewijzewaarop de
oorzaak-gevolg-relaties zijnbepaaldofgekwantificeerd.

5.Aanpakvan voorspellingen

Hetafleidenvanoorzaak-gevolg-relaties staatcentraal inparagraaf5.2.
Paragraaf 5.3 beschrijft per oorzaakklasse destand vanzakenbijhetafleidenvanoorzaak-gevolg-relaties.
Paragraaf 5.4 gaatinopdeconsequentievandewijzewaaropeenoorzaak-gevolg-relatie isafgeleid,voordevoorspellingsmethodedieop zo'nrelatie
wordtgebaseerd.Dezeparagraafisgerangschiktnaareffectklasse.

5.2.AFLEIDEN VAN OORZAAK-GEVOLG-RELATIES

5.2.1.Typen onderzoek

Het afleidenvanoorzaak-gevolg-relaties geschiedt opbasisvanonderzoek.
De manier waarop dat onderzoek is of wordt aangepakt heeft consequenties
voordebetrouwbaarheidvandevoorspellingdieeropwordtgebaseerd *).
Hieronder wordt aangegeven hoe onderzoek naaroorzaak-gevolg-relaties kan
zijn/wordeningericht.
Zo kunnen er bijvoorbeeld al dan niet experimenten bij betrokken zijn.
Onderzoekwaarbij geenexperimenten gebruikt worden,wordt beschrijvend of
ookwel inventariserend onderzoekgenoemd.Bijbeschrijvendonderzoekwordt
slechts waargenomen; er vindt geen manipulatie van onderzoeksvariabelen
plaats.Binnenhetbeschrijvendonderzoekisonderscheid temakentussengericht enongerichtzoekennaarrelaties. Inhetlaatstegevalwordtgesproken vanrelaties gebaseerd opveldervarina. Indienbijhet gericht zoeken
vooraf eenhypothese over de relatie geformuleerd is,zalhetonderzoekeen
toetsend karakter hebben; ontbreekt een hypothese,dankanvanverkennend
onderzoek gesprokenworden.Bijverkennendonderzoekwordendewaarnemingen
achteraf geanalyseerd en geïnterpreteerd. Wiskundige analysetechnieken 2 )
kunnen daarbijhelpen.Ditkanalsnogleidentothypothesenoverderelatie,
diedanvervolgensweerkunnenwordengetoetst.
Relaties dieopbasisvanveldervaring zijnafgeleidzijnmeestalnietsystematisch onderzocht en getoetst,daardoorbestaat onduidelijkheid overde
algemene geldigheid vanderelatie.Inditrapportwordendezerelatieshypothetische relaties genoemd. In het verleden was het meeste ecologisch
onderzoekbeschrijvend,maar tegenwoordigwordtookmeerexperimenteelecologischonderzoekuitgevoerd.
Bij experimenteel onderzoek wordt de relatie tussenvariabelen onderzocht
door eenofmeeringreepvariabelentemanipulerenendaarnaaandeeffectvariabele(n) temeten.Er isookhieronderscheid temaken tussen verkennend
entoetsendonderzoek.

1

)Meerinformatiehieroverin:
WARD,D.V. Biological environmental impact studies:theoryandmethods.
AcademiePress,NewYork,1978.
HOLLING, C.S. Adaptive environmental assessment andmanagement,No.3.
Intern. Ser. on Applied Systems Analysis. Intern. Inst, for Applied
SystemsAnalysis,J.Wiley,Toronto,1978.

Voordeplanningvanzulkonderzoekbinnendem.e.r.-procedurezie:
BEANLANDS, G.E. en P.N. DUINKER. An ecological framework for
environmental impactassessment inCanada.Inst,forResourceandEnvir.
Studies, Dalharsie University, Halifax Nova Scotia and Federal
EnvironmentalAssessmentReviewOffice,Hull,Quebec,1983.
2
) Zievoorliteratuurhieroverparagraaf 9.2.5.
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Een voorwaarde voor correct experimenteel toetsingsonderzoek is dat de
grootte van de ingreepvariabele toevallig oftewel aselect over de experimentele eenheden (bijvoorbeeld gebieden cfproefdieren) isverdeeld.Dit
verkleint dekans op systematische fouten 3 )zoalshetvindenvanschijnrelaties (=relaties diewordenveroorzaakt dooranderevariabelendandeingreepvariabele).
Experimenteel onderzoek kan zowel in het veld als in een laboratorium
plaatsvinden.Voorlaboratoriumexperimentengeldtdatdecontroleerbaarheid
envergelijkbaarheid (veel)groterzijndanbijveldexperimenten.Situaties
die in een laboratorium gemanipuleerd kunnen worden zijn echter wel vaak
sterke vereenvoudigingen van de werkelijkheid. Bovendien wordt soms maar
eenenkeleingreepvariabelebeschouwd (zieookparagraaf 5.4.2.2).
Degeldigheid voorofextrapoleerbaarheid naardewerkelijke ofveldsituatievaneen inhet laboratorium gevonden relatie isdaardoor vaak moeilijk
vast testellen.Debetrouwbaarheid isdaarommeestalonbekendmaarkandus
geringzijn.
Niettemin zijn relaties die zijn afgeleid met behulp van experimenteel
onderzoek vaak wel nauwkeuriger dan relaties uit beschrijvend onderzoek,
omdat inexperimenteelonderzoekdeinvloedvananderevariabelendandeingreepvariabele veel beter kan worden beperkt. Die anderevariabelen (ook
welstorende factoren genoemd)kunnen immers (mede)het waargenomen effect
beinvloedhebben.
Naast beschrijvend, experimenteel,verkennend,toetsend,veld-oflaboratoriumonderzoek moeten er nog twee kwalificatiesbesprokenworden.Die twee
kwalificaties zeggen - net als de andere - iets over de wijze waarop in
onderzoekkennisomtrent eenoorzaak-gevolg-re]atiewordtverkregen.Inhet
bijzonderbetrefthethierdemanierwaaropproefsituatiesmetelkaarworden
vergeleken (zieookfiguur5-1).
Intransversaal onderzoekwordenverschillendesituaties (vaaklocaties)op
hetzelfde tijdstipvergeleken (eenmomentopname).De situaties verschillen
vanelkaar indeomvangvandeactiviteitofingreep;isereensituatiebij
waardeactiviteitofingreepnietheeftplaatsgevonden,danisdatdezogehetencontrolesituatie.
In longitudinaal onderzoek daarentegenwordt eenzelfdesituatievoorenna
verandering door een activiteit of ingreep vergeleken (vergelijking inde
tijd).Hierishetgewenstdateencontrolesituatie 'meedoet'.
Eenvoordeel van longitudinaal onderzoek isdatdeingreepvariabele,deeffectvariabele(n) en eventueel storende factoren over een langere tijdgevolgd worden, zodat een beter inzicht inde relatiekanwordenverkregen.
Helaas istijdmeestaleenbeperkendefactoreneennadeel isdandatandere
onderzoeksresultaten gebruikt moeten worden, die vaak minder geschikt
blijkenvoorvoorspellingvaneffect(en)vaneenbepaaldeingreep.
Indepraktijkblijkt dat veel ingreep-effectenonderzoek bijvoorbeeld niet
puurbeschrijvendofalleenmaartransversaal is;meestalissprakevancombinaties van typen die tegelijk ofnaelkaar uitgevoerd worden.Zokunnen
veld- en laboratoriumonderzoek hand in hand gaan en wordt beschrijvend
onderzoekvaakgevolgddoorexperimenteelonderzoek.
Indien relaties zijn gekwantificeerd naar een zogeheten cardinale
schaal 4 ),kaneenvoorspelling gedaanwordenopbasisvanextra-eninterpolatie.
Ditkan geschieden doorwaarden teschattenofaftelezenuiteengrafiek,
naaldanniet eenregrcssielijnberekend tehebben.Bijextrapolerenwordt

3
4

) ZieookdeAlgemeneInleidingvandezeserie (paragraaf 7.5.1).
)Eencardinale schaaliseenschaalwaarbijookaandeafstandtussentwee
opeenvolgende punteneen zelfstandige betekenis kanworden toegekend (A
iszoen zoveel slechter danB).Voormeerinformatiezieparagraaf 14.2
vandeAlgemeneInleidingvandezeserie.
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FIGUUR 5-1.Transversaal en longitudinaal onderzoek.

eenvoorspelling gedaanbuitenhetgemetenwaardentraject;bijinterpolatie
gaat het omeenvoorspelling binnendattraject.Interpolatie levert inhet
algemeen betrouwbaarder voorspellingen op dan extrapolatie want eenrelatie, diebinnenhet meetraject bijvoorbeeld lineairis,hoeftdatbuitende
gemetenwaarden niet te zijn.Bijoorzaak-gevolg-relatiesuitgedrukt innominale en ordinale eenheden (kwalitatieve ensemi-kwantitatieve eenheden)
isextra-ofinterpolerenniettoegestaan.

5.3. EFFECTENONDERZOEK

5.3.1.Onderzoek naar effecten van veranderingen in (micro)klimaat enartdarefysische variabelen

Licht
Onderzoek naar de effecten van licht inhet terrestrisch milieu isvooral
experimenteel. Er isonderzoek gedaannaar deinvloedvandelichtintensiteit,-kwaliteit en-duur opde groei envoortplanting vanplanten (veelal
soorten dievoorde land-en tuinbouwvanbelang zijn). Zo isbijvoorbeeld
de daglengtegevoeligheid van planten onderzocht in verband met eventuele
effectenvankunstmatige lichtbronnen 5 ) .
Hetmeeste onderzoekbeschouwt de invloed van licht opde fotosynthese dan
wel opde primaire produktie van planten.Over niet-fotosynthetische reactiesvanplantenoplichtisveelminderbekend.
Onderzoeknaarde invloed vanlicht (inclusiefkunstmatigelichtbronnen)op
dieren isbeperkt gebleven toteffecten op insekten;vanandere soorten is
nauwelijksietsbekend.

5

) Zie bijvoorbeeld: LANGE, O.L. e.a. (eds.)Physiological plant ecology
I-IV.Encycl.ofplantphysiol.,Newseries,(1981- 1983).
SMITH,H.Light quality,photoreceptionand plant strategy.Annual rev.
ofplantphysiology33 (1982).
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Onderzoek naar de effecten van licht in aquatische milieus is zowel beschrijvend alsexperimenteel.Onderzochtzijneffectenopvooralmicrofyten
en in mindere mate op macrofyten enzooplankton.Ook inwaterbetreft het
meesteonderzoek derelatie tussen licht endefotosynthese ofdeprimaire
produktie.Zulkonderzoek iszowel inzoet alsinzoutwateruitgevoerd.In
zoet water zijn er voor verschillende hogere planten ook relaties bekend
tussen lichtintensiteit enkieming.De invloed van licht ophogere planten
is bijvoorbeeld onderzocht voor zeegras (Zostera marina), waterpest
(Elodea)enhoornblad (Ceratophvllum).
Uit hetonderzoek zijneenaantal mathematische formulesenmodellenafgeleid, onder andere voor de zeegrasgroei inhetGrèvelingenmeer (zieparagraaf6.2, 1-7).
Temperatuur
Het onderzoeknaar temperatuurseffecten inaquatische milieus iszowelbeschrijvend alsexperimenteelvanaard.Onderzocht isdetemperatuursinvloed
op voortplanting, metabolisme, groei, sterfte en migratie. In Nederland
zijn vooral organismen als schelpdieren (oesters, mosselen), vissen en
garnaleninhetonderzoekbetrokken.
Hetonderzoekheeft geleid totenkeleeenvoudigeempirischewiskundigeformules eneenaantal ingewikkelder modellen,dieechterniet zijnopgesteld
tenbehoevevaneffectvoorspelling.
Ook inhet hierboven genoemde zeegrasproduktiemodel wordt dewatertemperatuurinbeschouwinggenomen.
Microklimaat interrestrische milieus
Interrestrischemilieuswordenverschillendeklimaatfactorenmeestalsamen
beschouwd * ) . Hetonderzoeknaardeeffectenervaniszowelbeschrijvendals
experimenteelvanaardenvoornamelijkgerichtop:
• vegetatie
• reptielenenamfibieen
• bodemfloraen-fauna.
InNederland isveel (vooralbeschrijvend)onderzoekgedaannaardewisselwerking tussen microklimaat en vegetatie. In bossen,graslanden,struwelen,bosrandenenopen plekken inbosen grasland zijn microklimaatstudies
uitgevoerd.Voorvoorspelling isevenwelnogteweinigkennisbeschikbaar.
In het buitenland is veel onderzoekverricht naar de invloed van licht en
temperatuuropactiviteitenpatronen 7 )en lichaamsgrootte 8 )van reptielen
enam-fibieen.
Overderelatie tussenmicroklimaat enhetvoorkomenendeverspreidingvan
bodem-floraen -fauna isalveelbekend.Geblekenisdathetvochtgehaltede
meesteinvloeduitoefent.Hetvochtgehaltewordtechterwelweerdoorandere
variabelen (zoalsdetemperatuur)beinvloed ' ) .

6

) Zie onder meer: GEIGER, R. Das Klima der bodennahen Luftschicht. Ein
LehrbuchderKlimatologie.Fr.Viehweg,Braunschweig,1961.
DIERSCKE, H. (cd.) Vegetation und Klima. Berichte der internationalen
Symposien der internationalen Vereinigung fur Vegetationskunde.
HerausgegebenvonTuxen.J.Cramer,Vaduz,1977.
7
) Zie onder meer: AVERY, R.A. Lizards - a study on thermoregulation.E.
Arnold,London,1979.
e
) Zieondermeer:TRACY,R.C.Amodelofthedynamicexchangesofwaterand
energy betweena terrestrial Amphibian and itsenvironment. Ecological
monographs46 (1976):238-252.
*)Eenvoorbeeld vaneenvoorspellingvaneffectenvan temperatuurverhoging
indebodem opdebodemflora en-fauna (opbasisvan literatuurgegevens)
is te vinden in: HEIDEMIJ ADVIESBUREAU. Bodembescherming tegen
warmte-afgiftevankabelsenleidingen.MinisterievanVolkshuisvesting,
RuimtelijkeOrdeningenMilieubeheer,Leidschendam,1983.
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Bodemstructuur
Hetweinige-hoofdzakelijk experimentele-onderzoek inNederland naarde
effectenvan structuurveranderingen indebodem, isuitsluitend gericht op
effectenopplanteninterrestrischemilieus.
Onderzoek naar effectenvanvergraving, afgraving enophoging isinhetalgemeengerichtophetherstelvandevegetatienaeendergelijkeingreep.
InNederland isonderzoek gedaannaar derelatietussenvergravingenvegetatieveranderingen inkalkrijke duinen 1 0 ) ; ook ishetherstelvandebodem
daar onderzocht, 10 tot 85 jaar na vergraving. Gegevens uit het eerste
onderzoek zijn gebruikt om effectenvandrinkwaterwinningopdeplantegroei
indeduinentevoorspellen (zieparagraaf6.3, 11-15).
Ook in het buitenland is onderzoek gedaan naar hervestiging en herbe-

Daarnaast isonderzoekverricht naarde invloed vanberijding enbetreding
opdebodemstructuur enopdiemanier oporganismen enecosystemen l z ) . In
heidegebieden zijn berijdingsproeven met rups- en wielvoertuigen gedaan 1 3 ) . De resultaten hiervan lijken goed te generaliserenvoordeverschillendetypenheidemilieusenkunnenbruikbaarzijnvoorvoorspellingen.

Verandering instroming endiepte van oppervlaktewateren

stroming
Naar de relatie tussen stroomsnelheid en het voorkomen van organismen is
veel -voornamelijk beschrijvend veldonderzoek - gedaan.Effecten zijnzowel op flora (hogere planten en fytoplankton) als op fauna (zooplankton,
vissenenbentischeorganismen)vastgesteld.
Voor stromende,zoetewaterenof trajecten daarvan iseen relatie afgeleid
tussen stroomsnelheden (eventueelgedefinieerddoorwaterdiepteen-breedte
ten opzichte van ruwheid en helling van de bodem) en het voorkomen van
soortenofsoortengroepen l * ) .
Inhet zoutewater zijndergelijke relaties eveneens gelegd. Ophet Deltainstituut bijvoorbeeld is een relatie afgeleid tussen het voorkomen van
mosselenindeOosterscheldeendegemetenstroomsnelheden.
Vanhetweinige experimentele onderzoekkanalsvoorbeeldgenoemdwordende
studie naarderelatietussenstroomsnelhedenendeaangroeivanmosselenin
pijpleidingen.

l0

) Zieondermeer:DIJK,H.W.J.van.Invloedenvanoppervlaktewater-infiltratie ten behoeve van duinwaterwinning op kruidachtige oevervegetaties. Diss.,LandbouwhogeschoolWageningen,1984.
X1
)Zie BRADSHAW, A.D. en M.J. CHADWICK. The restoration of land. The
ecology and reclamation of derelict and degraded land. Blackwell Sc.
Publ.,Oxford,1980.
1Z
)BLOM,C.W.R.M.Effectoftramplingandsoilcompactionontheoccurrence
of somePlantago-species incoastal sand dunes.Diss.,Katholieke UniversiteitNijmegen,1979.
13
)DEIJE,H.M. enJ.G.WIELINK. Onderzoek naardeeffectenvanmilitaire
oefeningen op bodem, vegetatie en fauna. RIN-rapport 83/16. RijksinstituutvoorNatuurbeheer,Leersum,1983.
14
) Zie onder meer: TOLKAMP, H.H. Organism - substrate relationship in
lowlandstreams.Diss.,LandbouwhogeschoolWageningen,1981.
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Het ismogelijkomopbasisvandebestaande kennisvoorspellingen tedoen
over hetvoorkomen van flora en fauna bij verschillende stroomsnelheden.
Gardeniers en Tolkamp hebben hiertoe een zogeheten S-index (stroomsnelheid-index)bepaald l s ) .
Overde invloed vanveranderingen instoftransport inzoetewaterenalsgevolgvanomkeringvandestroomrichtingisnogheelweinigbekend.
Troebeling beinvlocdt devestiging vanbenthischeorganismen,zowelinzoet
als inzoutwater.Vooralinhetzoutewater isditnaderonderzochtvoorde
aanwezigheid endevestiging vanmosselenenzeepokken.Inhoeverredergelijkonderzoekisverrichtvoorplantenisnietbekend.
Diepte
Zowelvoorhet zoetealsvoorhetzoutewaterzijnopbasisvanbeschrijvend
veldonderzoek relaties afgeleid tussendedieptevanhetwaterenhetvoorkomenvanorganismen 1 6 ) . Dergelijke relatieswordenbeinvloeddoordetemperatuur, lichtdoordringing, het al dan niet optreden/verstoren van een
spronglaag,enzovoort.
Inonderzoek inzoutemilieuswordt dediepte ookwel beschreven in termen
van 'afstand tot dekust'of 'sedimentsamenstelling' envervolgens gerelateerdaanhetvoorkomenvanorganismen.
Tenaanzienvandehogereplantenisernietalleenkennisomtrenthetvoorkomenvan soorteninrelatietotdewaterdiepte,maarookoverhetvoorkomen
van soorten inrelatie totdehellingshoekvan taluds/oevers. Ooknaar de
invloedvangolfslagopdevegetatie isonderzoekgedaan.
Eenbelangrijke lijn inhet aquatisch onderzoekishetopstellenvanwatertypologieen ten behoeve van de beoordeling van wateren. Ook bij devoorspellingvaneffectenkunnendezetypologieëneenrolgaanspelen.

Veranderingen ingrondwaterstand en -stroming

In het - hoofdzakelijk beschrijvende, transversale - onderzoek naar effectenvanverandering inde grondwaterstand,wordt de grondwaterstand als
eencomplexeingreepvariabelegehanteerd.
Grondwaterstand hangt namelijk zeer nauw samen met grondwaterstroming en
hetpatroonvandegrondwaterfluctuatieindetijd.Ookkangrondwaterstandverandering leiden tot bijvoorbeeld verandering van de chemische samenstelling van het grondwater. In landbouwkundige studies wordt de factor
grondwaterstand vaak niet gescheiden van de,meestal met grondwaterstandverlaginggepaardgaande,intensiveringvanhetgrondgebruik.
Inonderzoekdat plaatsvindt inpolders endergelijke wordt voor degrondwaterstandwelhet 'slootpeil'aisingreepvariabele ingevoerd.
Alhoewel ditonderling afhankelijke grootheden zijn,moeter toch rekening
gehoudenwordenmet (systematische)afwijkingen.

15

)GARDENIERS,J.J.P. enH.H.TOLKAMP.Hydrobiologische waardering vande
beken.In:T.J.vandeNES.(red.).Modelonderzoek 1971-1974tenbehoeve
van dewaterhuishouding inGelderland, deel 2: grondslagen. Commissie
BestuderingWaterhuishoudingGelderland,Arnhem,1976.
16
) Zie bijvoorbeeld: RINGELBERG, J. Limnologisch research in the
MaarsseveenLakes,1975-1980.UniversiteitvanAmsterdam,1980.

5.Aanpakvanvoorspellingen

84

Grondwaterstand enhogere planten
Naar de relatie tussen grondwaterstand en afzonderlijke plantesoorten is
zeerveel-voornamelijkbeschrijvend-onderzoekgedaan.
Er zijn echter maar heel weinig publicaties waarin voor alle Nederlandse
plantesoorten (of een groot deel daarvan)opeenuniforme en consistente
wijze,derelatiemetwaterwordtbeschreven (zieookparagraaf6.3,II-9)
De laatste jaren is het onderzoek naareffectenvan grondwaterstandveranderingenopdevegetatievooralgerichtopdeontwateringdieplaatsvindtin
hetkadervanruilverkavelingenendrinkwaterwinning 1 7 ) .
Ophet niveauvanvegetatietypen iseveneensveel,verspreidekennisaanwezig. Voor alle Nederlandse plantengemeenschappen is een globale beschrijvingvandevochttoestandvanhetmilieugegeven.
Voor eenaantal gebieden inNederland iseenrelatie tussen vegetatietypen
engrondwatertrappenafgeleid (paragraaf6.3,II-4).
Naast bovengenoemd onderzoek tenaanzienvanafzonderlijkesoortenenvegetatietypenbestaanerookenige gegevensover derelatie tussenhet slootpeil en de soortenrijkdom in grasland in Zuid Holland en overde relatie
tussengrondwaterstand engrasgroci l 8 ) .
Grondwaterstand en-fauna
In onderzoek naar de relatie tussen grondwaterstand en het voorkomen van
diersoorten, zijn vooralsnog alleen weide- enduinvogelsbetrokken (paragraaf6.4, 11-19).
Overanderediersoorteniswelveelautecologischekennisbeschikbaar.

Samenhang tussen grondwaterstand, -stroming en -kwaliteit

In sommig onderzoek wordt de ingreepvariabele 'grondwaterstand' nadergepreciseerd en worden veranderingen in de vegetatie verklaard vanuit de
samenhangtussendekwantitatievewaterhuishoudingendehydrochemie 1 9 ) .
De relatie tussenvochthuishouding enstikstofmineralisatie indebodem is
ingrotelijnenbekend.Mededankzijanalogestudiesvanuitdelandbouwzijn
hiervoor eenaantal modellen opgesteld (zie voor de beschrijving hiervan
'Bodem',deelIVuitdeze serie).
Inbeide gevallen isnogweinig bekend over dekoppeling vandeabiotische
factorennaardereactievanplanten.

17

) Zieondermeer:BOTH,J.C. enG.vanWIRDUM.Waterhuishouding,bodemen
vegetatie vanenkeleGeldersenatuurgebieden.RIN-rapport81/18,RijksinstituutvoorNatuurbeheer,Leersum,1981.
GROOTJANS, A.P. en W.P. TEN KLOOSTER. Changes of groundwaterregime in
wetmeadows.ActaBotanicaNeerlandica29(1980)nr.5:541-554.
18
)MINDERHOUD, J.W. Grasgroei en grondwaterstand. Onderzoekingen overde
betekenis van de grondwaterstand voor landinrichtingsplannen. WerkgroepHerzieningEvaluatieLandinrichtingsplannen, 1960.
1
')Zie ondermeer:ALTENBURG,W.enP.WILDSCHUT. Grondwaterkwaliteit en
vegetatie inenkeleNoord-Nederlandse beekdalen. Laaglandbekenproject
nr. 1,S.B.B./Rijksuniversiteit Groningen,1983.
HOOGHOUT, J.C. (red.). Waterkwaliteit in grondwaterstromingsstelsels.
Rapportenennota'snr.5,Cie.Hydrol.Onderz.T.N.O.,1980.
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5.3.2.Onderzoek naar effecten van concentratieveranderingen

Er isveel onderzoekverricht naar deeffectenvanstoffenophetvoorkomen
ende levensvatbaarheid vanplanten endieren.Hierbij kaneen onderscheid
worden gemaakt tussendeeffectenvannutriëntenende zuurgraad enerzijds
endeeffectenvantoxischestoffenanderzijds.
Nutriënten
Zowelvoor terrestrische alsaquatischemilieus isveelbekend overdeinvloed vanzogehetenstandplaatsfactoren (vooralvochtvoorziening ennutriënten)opdeaanwezigeplante-endiersoorten.
Het terrestrische onderzoek omvat zowel transversaal veldonderzoek alsexperimenteelonderzoekenisvaaklandbouwkundigvanaard.
Voordemeeste europese plantesoorten heeftEllenbergopbasisvanveldkennisen literatuurgegevens het ecologischoptimumvooreenaantalmilieufactorenbepaald (zieparagraaf6.3, II-9).
In Nederland is onderzoek verricht zowel aanafzonderlijke soorten (graslandplantenenakkeronkruiden 2 0 ))alsaanlevensgemeenschappen (ondermeer
aanoeversvankunstmatigeduinmeren 2 1 ) ) .
Inde laatste jaren iserveelaandacht vooreffectenvaneenovervloedaan
nutriënten (eutrofiëring) en effecten van verzuring. Stoffen die daarbij
eenbelangrijke rol spelenzijn:zwaveldioxide,stikstofoxiden,ammoniaken
fosfaten.
Het terrestrische onderzoek inNederland naardeze effecten isvooralgerichtop:
•
•

epifytischekorstmossen.
Zieparagraaf6.3,11-10.
hogereplanten (zowel 'wilde'plantenalscultuurgewassen).
Bijhet InstituutvoorPlantenziektekundigOnderzoekinWageningen
isveel,zowel beschrijvend alsexperimenteel,onderzoek verricht
naar de invloed van luchtverontreiniging (bijvoorbeeld zwaveldioxide, stikstofoxiden, maar ook van ozon en PAN (=
peroxyacetylnitraat))opplanten,meestallandbouwgewassen 2 2 ) .

Er isweinigonderzoek gedaannaareffectenvanverzuring opdebodamflora
en-fauna 2 3 ).
Het aquatischonderzoek naardeinvloedvanstandplaatsfactorenopplantenpopulaties isbijnauitsluitendveldonderzoek.Erishiervooreenaantalmodellenontwikkeld (ziebijvoorbeeld paragraaf6.2, 1-7).

20

)KRUIJNE,A.A.,D.M. deVRIESenH.MOOI.Bijdrage totdeoecologie van
de Nederlandse graslandplanten. Versl.Landbouwk. Onderz.,Pudoc,Wageningen,1967.
BANNINK,J.F., H.N.L E U S enI.S.ZONNEVELD.Akkeronkruidvegetatie als
indicator van het milieu, in het bijzonder van de bodemgesteldheid.
Versl.Landbouwk.Onderz.,Pudoc,Wageningen,1974.
21
) Zieondermeer:DIJK,H.W.J.van.Invloedenvanoppervlaktewater-infiltratie ten behoeve van duinwaterwinning op kruidachtige oevervegetaties.Diss. LandbouwhogeschoolWageningen,1934.
22
) FLOOR, H. en A.C. POSTHUMUS. Verslag vanhet onderzoekmet indicatorplantenopveertig proefvelden bijofnabijmeetpalenvanhetNationaal
Meetnet Luchtverontreiniging enhet ondersteunend begassingsonderzoek.
InstituutvoorPlantenziektekundigOnderzoek,Wageningen,1978.
23
) EIJSACKERS,H. Verzuring door atmosferische depositie,bodembiologie.
Min.L.enV.enMin.vanV.R.O.M.,1984.
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Eutrofierings- enverzuringsonderzoek inaquatischemilieusricht zichzowel op hogere planten als opfytoplankton inzoetwater.Voor de effecten
vanverzuring invennenisvooralnaardiatomeeengekeken 2 " ) .
Daarnaast is er veel transversaal onderzoek uitgevoerd om een relatie te
achterhalen tussenhetvoorkomenvan (groepenvan)soorten endesaprobieoftrofiegraad 2 5 )vanhetwater.
Toxische stoffen
Het onderzoek naar de invloed van toxische stoffen betreft vooral (verbindingenvan)zwaremetalenengechloreerdekoolwaterstoffen.Deaccumulatie van deze beide groepen stoffen in bodemorganismen als regenwormen,
pissebedden en slakken is uitgebreid onderzocht 2 6 ) . Ook naar de invloed
van zwaremetalen opvegetatie isveel onderzoekgedaan2 7 ).Hetgaatdaarbijvooralomzwaremetalenafkomstigvanindustrieenverkeer.
Hoewelhetbodemtype derelatie tussen stofenorganisme zekerbeinvloedt,
zijn inveel onderzoek eigenschappenvandebodembuitenbeschouwinggebleven.
Over de nevenwerkingen van bestrijdingsmiddalen isnogweinigbekend.Een
omvangrijk onderzoek op dit terrein isonlangs gestart doorhet Instituut
voor Onderzoek van Bestrijdingsmiddelen inWageningen. Onderzoek naarbestrijdingsmiddelenbestaatvoornamelijkuit (standaard)laboratoriumexperimenten 2 8 ) . Voor oppervlaktewater wordt voornamelijk gewerkt metvissen,
watervlooien en algen, voor de bodem vooral met regenwoi-men, bodemademhalingenstikstofomzetting.
Naar de invloed van bodemmicro-organismen opdeafbraakvanbestrijdingsmiddelenisalmeeronderzoekgedaan 2 ' ) .

5.3.3.Onderzoek naar effecten van rustverstoring

In Nederland is dit onderzoek voornamelijk gericht opeffecten opvogels»
zowel op organismeniveau (gedragsveranderingen) als op populatieniveau
(dichtheden, migratie, voortplanting en sterfte). Hoewel effecten ook te
verwachtenzijnopanderediergroepen,isdaarovernogweinigbekend.
Het vogelonderzoek is hoofdzakelijk beschrijvend en transversaal; inveel
mindere mate vindt experimenteel en longitudinaal onderzoek plaats.Het
onderzoek richt zich grotendeels op twee activiteiten: recreatie enverkeer.

24

) DAM,D.van,G.SUURMONDenC.J.F,terBRAAK.Impactofacidificationon
thediatomsandchemistryofDutchmoorla.ndpools. HydrobiologicalBulletin14(1980)nr.3.
25
) Veel van dergelijk onderzoek wordt genoemd in: GONGGRIJP, A. Biologische beoordeling van slootkwaliteit. Hoogheemraadschap vanRijnland
endeProvincialeWaterstaatZuid-Holland. 's-Gravenhage,1981.
26
) Zieondermeer:MARTIN,M.H.enP.J.COUGHTREY.Biologicalmonitoringof
heavymetalpollution.Applied SciencePubl.,London,1982.
27
) Zie onder meer: WHEELER, G.L. enG.L.ROLFE.Therelationship between
daily trafficvolume and thedistribution of lead inroadside soiland
vegetation.Envir.Pollut.18(1979):265-274.
2S
) MA, W. Meten van nevenwerkingen van bestrijdingsmiddelen en andere
stoffen in laboratoriumtoetsingen met regenwormen. Rapport RIN/VROM,
Staatsuitgeverij, 's-Gravenhage,1983.
29
) Zie onder meer: DOMSCH, K.H., e.a. An ecological concept for the
assessment of side-effects of agro-chemical on soil micro-organisms.
ResidueReviews86 (1983):65-103.
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Recreatie
Recreatiewordt vaakverantwoordelijk gehoudenvoordeafnameindepopulatie-omvang van veel vogelsoorten, vooral middelgrote tot grote soorten.
Meestal berust deze aanname echter slechts op anekdotische waarnemingen,
die evengoed anders kunnen worden verklaard. Onderzoekmet eenduidigeresultateniserweinig.
Vanhetmeesteonderzoek zijnderesultatennietofnauwelijks tegebruiken
vooreffectvoorspellingenomdat:
•

•

het meeste onderzoek recreatie beschouwt als een activiteit en
geen ingrepen onderscheidt.Vaakwordt zelfs geenonderscheid gemaakt tussen vormen van recreatie (wandelen, fietsen, kamperen,
enzovoort).
de intensiteit van de recreatie vaak zeer globaal wordt weergegeven.

In veel transversaal onderzoek wordt de dichtheid van broodvogelsvergeleken in gebieden die verschillen in (eengeschatte)recreatiedruk.Er is
ook transversaal onderzoek gedaannaarverstoring vandefourageertijd van
wadvogels door recreanten 3 0 ) . Het is echter nietbekend ofdeze effecten
doorwerken indeconditieen/ofindepopulatiedichthedenvandevogels.
Omdat de broedvogeldichtheid van een complexvan factorenafhangt (vooral
vandevegetatiestructuur)moetende gebieden (opderecreatiedrukna)vergelijkbaarzijn.Inveelonderzoekisditnietgetoetst.
Oorzaak-gevolg-relatlesvoorwandelrecreatie zijnafgeleid voordewulp en
de tapuit in duingebieden en voor diverse zangvogelsoorten in stadsrandbossen.Voordetorenvalkzijneffectenvaneencomplexvanmenselijkeactiviteiten, binnen een bepaalde afstand tot het nest, op het broedsucces
gemeten 3 1 ) .
Opdam enRetelHelmrich (1982)ontwikkelden eenformuleomeffectenvanrecreatieenmilitaire activiteiten opdevariatie inde vogelsoortenrijkdom
vanheideveldentevoorspellen (paragraaf6.4,11-20).
Via longitudinaal onderzoek zijn veranderingen ineenbrocdvogelpopulatie
gevolgd, terwijlderecreatie-drukzichwijzigde. Inmaarheel weinig van
dergelijkonderzoekechteriseencontrolcgebied 'meegenomen'.
Experimenteelonderzoekisschaarsenheeftmeestalbetrekkingophetbroedsuccesinkoloniesvanmeeuwenofanderezeevogels.
Verkeer
Ook hierwordt vaak geen onderscheid gemaakt naar verschillende ingrepen
(geluid, licht,trillingen,enzovoort). VanderZande (1984)heefteffecten
van autoverkeer op de dichtheid vanweidevogelterritoria gekwantificeerd.
Er is onderscheid gemaakt tussen het effect van de aanwezigheid van een
autoweg enhet effect vandeverkeersintensiteit opdieweg (zieparagraaf
6.4,11-18).
Er is nog weinig bekend over effecten van luchtverkeer, treinverkeer,
scheepvaart,industriëleactiviteitenenmilitaireoefeningen.

ï0

) ZEEGERS, P.M. Invloed van verstoringen op het gedrag van wadvogels.
Waddenbulletin8(1973)nr.3:3-7.
3l
) ZANDE, A.N. van der. Outdoor recreation and birds: conflict or
symbiosis? Impacts of outdoor recreation upon density and breeding
success of birds in dune and forest areas in the Netherlands.Diss.,
RijksuniversiteitLeiden,1984.
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5.3.4.Onderzoak naar effecten van veranderingen inaantallen organismen

InNederland isrelatiefweinig onderzoek verrichtnaardeeffectenvanhet
actief toevoegenofverwijderen van inhetwild levende planten endieren.
Dit geldtzowelvoorhetterrestrischealshetaquatischemilieu.BuitenNederland iseropdit terreinveel meer onderzoekverricht: indeVerenigde
Staten bijvoorbeeld naar aanleiding van de introductie van de huismus,
spreeuw eneenaantalvlindersoorten;inNieuwZeelandvoordespreeuwende
vink.
Het weinigeonderzoek in Nederland is hoofdzakelijk experimenteel en gericht opde land-en tuinbouw (vooral deplaagbestrijding),devisserij en
het natuurbeheer. Effecten zijn onderzocht op het niveau van populaties
(land-entuinbouw,visserij)enlevensgemeenschappen(natuurbeheer).
Experimenteel onderzoek gericht opde land-entuinbouwomvathetuitzetten
vaninsektentenbehoevevanbiologischebestrijdingendeconcurrentie tussenenkele grassoorten 3i).
Daarnaastwordtbeschrijvendveldonderzoekgedaan naar de effecten van verschillende slootschoningstechnieken op de
sloot-enoevervegetatie 3 3 ) .
Onderzoek gericht ophet natuurbeheer beschouwt effecten ophet niveauvan
levensgemeenschappen. Zo is er zowel inNederland alsdaarbuiten relatief
veel onderzoekgedaannaareffectenvanhetuitzettenvangraskarpersopvegetatie,vissenenamfibieeninsloten.
Begrazingsonderzoek tenbehoeve van het natuurbeheer heeft geleid tot de
ontwikkelingvanzogehetenbegrazingsmodellen 3 * ) .
In Nederland is er bijvoorbeeld eenmodel opgesteld,waarmee effecten van
verschillende vormenvan begrazing op de vegetatie kunnen worden gesimuleerd 3 5 ).

Voorvoorspelling van (effectenvan)veranderingen inaantallen organismen
kan naast kennis over het actiefverwijderen of toevoegenvanorganismen,
ook gebruik gemaakt worden van autecologische kennis en/of populatiedynamischekennis.
Zokanaandehandvankennis overvoedselproduktie enconsumptiebijvoorbeeld voorspeldwordenhoeeenpopulatie inomvangensamenstellingzalveranderenbijveranderingenindevoedselproduktie (paragraaf6.4> 11-16).
In de praktijk zullen de gevolgenvanhet actiefverwijderen of toevoegen
van soorten vaak moeilijk te scheiden zijn van de gevolgen van het verdwijnenofverschijnenvansoortenbijvoorbeeld doorsuccessie.
Wanneerhet aantal individuenbinneneenpopulatieactiefgereguleerdwordt
(bijvoorbeeld door jacht) kan met behulp van populatiedynamische kennis
voorspeldwordenhoehetverloopvandebetreffendepopulatiezalzijn.
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) BERGH,J.P. vanden.Ananalysis ofyields ingrassesinmixedandpure
stands.Diss.,Landbouwhogeschool,Wageningen,1968.
33
) Zieondermeer:PLAS,J. van derenI\ vanVLIET.Onderzoeknaardeeffectenvanslootschoningswijze,slootschoningsfrequentie enstikstofbemesting opde slootoevervegetatie inveenweidegebieden.Doet. verslag,
RijksuniversiteitLeiden,1983.
3
*)Voor eenoverzicht zie:BREYMEYER,A.I. enG.M. van DYNE. Grasslands,
systemsandman.CambridgeUniversityPress,Cambridge1980.
3S
) LOTZ, B en H. POORTER. Natuurtechnische begrazing:eenaanzet toteen
modelmatige benadering.RIN-rapport83/1,RijksinstituutvoorNatuurbeheer,Leersum,1983.
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Ineenpaargevallenzijneraandehandvanpopulatiedynamischekennis,modellenontwikkeld (zieookparagraaf 5.4.2.4)dieveranderingenindepopulatiegroottevaneensoortineenbepaaldgebiedkunnenvoorspellen.
In Nederland is een dergelijk populatiedynamisch model ontwikkeld door
BeintemaenMuskens (1981). Indit zogeheten vervolglegselmodelwordeneffectenvandiverse graslandbeheersmaatregelenophetbroedsuccesvanweidevogels gesimuleerd (paragraaf 6.2, 1-4). Daarnaast zijn een aantal
populatiedynamische modellen in ontwikkeling, bijvoorbeeld voor zeehonden
enpadden (R.I.N.)en torenvalken (vakgroepZoologievandeRijksuniversiteitGroningen).
Paragraaf 6.2,1-5en1-6beschrijveneenpaarbuitenlandsevoorbeeldenvan
populatiedynamischemodellenvoorzeevogelsenvissen.
Ophet gebied vandevisserij (zowel inzoet als inzoutwater)zijninhet
buitenland eenpaarmodellenopgesteld tenbehoevevanquoteringvandevisvangst.
Daarmeekanbijvoorbeeldvoorspeldwordenhoedeomvangensamenstellingvan
eenpopulatiezalveranderenwanneereenbepaaldejaarklasseuitvalt.
Ookzijnerpopulatiedynamische modellenwaarinpopulatiesvantweeofmeer
soorten gemodelleerd zijn; bijvoorbeeld het kraaiheide-struikheidemodel
(concurrentiemodel vandeKatholiekeUniversiteit Nijmegen), de.prooi-predatormodellenendemultispeciesvisserijmodellen (R.I.V.O.enLimnologisch
Instituut) (zieookparagraaf5.4.3.3).

5.3.5.Onderzoek naar effecten van ruimtebeslag

Reeds lang is bekend dat ereenverband bestaat tussendeoppervlakte van
eengebied enhet aantal soortendat er inkanwordenaangetroffen. Onderzoeknaar effectenvanruimtebeslag,ruimteversnipperingenbarrierevorming
heefttotnutoevoornamelijkinhetbuitenlandplaatsgevonden 3 6 ) .
Het bestaande Nederlandse onderzoek is beschrijvend en transversaal van
aardenrichtzichmeeropeffectenopdierendanopplanten.
Veelvuldig ishet verband tussenoppervlakteensoortenaantaluitgedruktin
mathematischeformules.
Zo is in ons land de relatie tussen het aantal vogelsoorten en het beschikbare oppervlak meermalen onderzocht (zie onder meer paragraaf 6.4,
11-17), waarbij werd voortgebouwd op de ideeën van MacArthur en Wilson
(1967)
Ruimtebeslag zoalsasfaltering enbebouwing veroorzaakt hetverdwijnenvan
organismen ofhetgeheleecosysteemterplaatse.Opbasisvan (globale)kennisover desoort-oppervlakte relatiekandaneen indicatie gegeven worden
vanhetpercentagevandeaanwezige soortendatbij oppervlakteverkleining
zalverdwijnen (ziebijvoorbeeld paragraaf6.4,11-16).
Ruimtebeslagen-versnipperingkandeintroductievanbarrièresvoordeverspreiding vanorganismen betekenen.Debarrierevormingveroorzaakteentoenemende isolatie tussen (deel)populaties.Immigratiekannietofnauwelijks

3t

) Ziebijvoorbeeld:MUHLENBERG,M.enW.WERRES. Lebensraumve.rkleinerung
und ihre Folgen fur einzelne Tiergemeinschaften. Experimentele
Untersuchung auf eines Wiesenflache. Natur und Landschaft 58 (1983):
43-56.
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meer plaatsvinden met als gevolg dathet aantal soorten inhet resterende
deelvanhetbiotoopzalafnemen.
Hoeveelenwelke soortener zullenverdwijnen isechterindemeestegevallennognauwelijks tevoorspellenomdatoppopulatieniveaunogveelkennis
ontbreekt,onderandereoververspreidingscapaciteiten.
Ookoverdebarrierewerkingvanverschillendevormenvanruimtegebruikvoor
deverbreidingvanplant-endiersoortenisnogslechtsexemplarischekennis
beschikbaar 3 7 ) .

Ruimtebeslagof-versnipperingkanookdeheterogeniteitvanhetmilieubeinvloeden (zieook paragraaf 4.3.6.1) en daarmee de (her)kolonisatie van
nieuwebiotopen 3 8 ) . Kennisoverderelatiestussenheterogeniteit (opverschillende schaalniveaus) en diversiteit,respectievelijk stabiliteitvan
ecosystemen, alsmede over de mechanismen die bij deze relaties een rol
spelen,isvoornamelijkuitbuitenlandsonderzoekafkomstig.
InNederlandisopditterreinnognauwelijksonderzoekverricht.

BÊMHGRXJKStEAAHDACHTSPUNTEHfBIJ M MÏUGRAFEN 5.1»5,2EN5.3.
Het'afleidenvan oorzaak-gevolg-relatie* voor planten» dieren en
ecosystemengebeurtvaakaande handvanbeschrijvendoftewel inventariserend onderzoek.Experimenteelonderzoekvindtminderplaats,
Hetonderzoeknaareffectenvanverschillende ingrepenheeftin(nog)
maarenkelegevallengeleid toteenvoudigewiskundigeformulesofingewikkeldermodellen,waarmeevoorspellingenkunnenvordengedaan.
Deverschillenende (vele)interacties tussenorganismenendecomplexiteitvande relaties tussenorganismenen »ilienfactoren,zijn
daar inbelangrijkemate débet aan.

5.4.EFFECTVOORSPELLING

5.4.1.Voorspelling vaneffecten OPindividueleorqanisman

Modellen die uitsluitend fysiologische processen binneneenorganismebeschrijvenof-gedetailleerder-perorgaan,wordenhiernietbesprokenomdatvoorspellingenoporganismenivcauineenMERzeldennodigzullenzijn.
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) Zie bijvoorbeeld:OPDAM, P. Verspreiding van brocdvogels inhet cultuurlandschap: de betekenis van oppervlakte en isolatievanecotopen.
WLO-mededelingen10(1983)nr.4:79-189.
3e
) PICKETT,S.T.A.enJ.N. THOMPSON.Patch dynamicsand thedesignofnaturereserves.Biol.Conserv.13 (1978):27-38.
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5.4.2.Voorspelling van effecten O Ppopulaties

5.4.2.1.Inleiding

Voorvoorspellingenoppopulatieniveauwordengebruikt:
•
•
•
•

chemisch-biologische laboratoriumexperimenten
empirischemathematischemethoden
populatiedynamischemethoden
produktiemodellen.

5.4.2.2.Chemisch-biologische laboratoriumexperimenten

Tot zulkeexperimentenbehoren (eco)toxicologischeexperimenten.Figuur 5-2
geeft een voorbeeld van de resultatenvanzo'nexperiment.Indeze figuur
geefthet traject ABdedosis aanwaarbijgeeneffectenopeenproefdierpopulatie worden gemeten bij de gekozen variabele. Effecten worden gemeten
vanaf punt B (drempelwaarde). Voor bepaalde stoffen, zoals kankerverwekkende,wordtaangenomendatergeendrempelwaardebestaat.
Verder is de LD50-waarde aangegeven. Met de LDO en LD100 (puntenBenC)
wordt eigenlijk nooit gewerkt,omdat dezepuntennietnauwkeurig tebepalen
zijn " ) .

FIGUUR 5-2.Algemene gedaante vande relatie tussen dosis eneffect
indevormvaneen procentuele frequentiecurve (ontleend aanKOEMAN,
1983).

Veel organismenechterkunnenvoorchemisch-biologische laboratoriumexperimenten niet worden gebruikt bijvoorbeeld omdat ze zich langzaam voortplanten of op grond van ethische overwegingen. Daarom isbij gebruikvan
zulkeexperimentenvoor eenvoorspelling vaakeenvertaalstapnodigvaneen
proefdier naar andere organismen. De betrouwbaarheid van de voorspelling
neemt daardoor af. Bovendien kunnen in laboratoriumexperimenten diverse
invloedenvanzowelhetbiotische alshetabiotischemilieunietwordengesimuleerd.

3

')Zie: KOEMAN, J.H. Algemene inleiding in de toxicologie. Pudoc,Wageningen,1983.
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Zo kunnen in het laboratorium interacties op levensgemeenschaps- of ecosysteemniveau meestal niet onderzocht worden. Ookhet nabootsenvande in
werkelijkheid aanwezige ruimtelijke heterogeniteit is vaak onmogelijk.
Daarnaast bestrijken demeeste experimenten slechts dekorte ofhooguit de
middellange termijn.Het isdanook goed mogelijk dateen inhet laboratorium gevonden letaledosisinhetveldslechtseensubletaaleffectzalveroorzaken of andersom 4 0 ) . Een voorbeeld van een chemisch-biologisch
experimentwordtbeschreveninparagraaf6.2,1-1.

5.4.2.3. Empirische mathematische methoden

Dezekunnenzijnontleendaan:
Chemisch-biologische laboratoriumexperimenten.
Indat gevalgaathetomgeformaliseerdemethodendiehetresultaatzijnvan
veleexperimenten.
Verkennend inventariserend onderzoek.
In dat geval is de oorzaak-gevolg-relatie hypothetisch. Voorbeelden zijn
milieu-indicatiegetallenenindicatorsoorten.
Voorveelorganismenzijnrelatiesafgeleid tussenhunvoorkomenenbepaalde
milieufactoren. Het waardentraject van de factorwaarover eensoortvoorkomt ismeestal globaalbekend alseen traject tussendeminimale enmaximale waarde. In plaats van de trajectwaarden worden ook wel alleen
optimumwaarden (als indicatiegetallen) gegeven. In ditverband wordt vaak
het begrip indicatorsoort gebruikt.Vaak zijnde relaties afgeleid uitbeschrijvend onderzoek,hoewel indicatoren ookgebaseerdkunnenzijnopexperimenteelonderzoek 4 1 ) .
Doorhet ontbrekenvan inzicht inderelatie tussenoorzaakengevolgisde
voorspelling globaal,meestal kwalitatief vanaard.Derichtingvanheteffectkanvaakwel,deexactegroottemeestalnietvoorspeldworden.
Een voorbeeld van een dergelijke voorspelling isde uitspraakdatbij een
verschuiving van de waarde, van een variabele van de ene naar de andere
klasse,soortxzalverdwijnen.
Toetsend veldonderzoek.
Bij deze methoden gaat het om statistisch berekende oorzaak-gevolg-relaties,meestal gebaseerd opinventariserend onderzoek.Destatistischeberekeningen zouden ook gemaakt kunnen worden met gegevens verkregen uit
experimenten.
Meestal worden bij een waarde van de ingreepvariabele meerwaardenvande
effectvariabele gevonden.Dekwantitatieve gegevenswordendanweergegeven
ineenzogehetenspreidings-ofcorrelatiediagram (ziefiguur5-3).Derelatie tussendewaardenvandevariabelenwordtgrafischweergegevendoormiddelvandezogehetenregressielijnof-curve.
Afhankelijk vandeverdeling vandevariabelen (normaalofnietnormaal)en
andere statistische eigenschappen, staan verschillende analysetechnieken
voor de gegevens terbeschikking (bijvoorbeeldmultivariate-analyse,meervoudige regressie). Een berekende statistische relatie tussen variabelen
betekent niet direct eenoorzakelijke relatie tussendevariabelen.Erkan
sprake zijn van (een) andere werkzame factor(en) of toeval. Vooral met
kleine aantallen waarnemingen moet hier bij de interpretatie op gelet
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) Zie onder meer: NATIONAL RESEARCH COUNCIL. Testing for effects of
chemicalsonecosystems.NationalAcademyPress,Washington,1981.
«*)MEIJERS, E.M.J., W.J. ter KEURS en E. MEELIS.Biologische meetnetten
voorhetbeleid.W.L.O.-meded.9(1982),nr.1:51-58.
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worden.Omnategaanofdecorrelatieoptoevalberustwordenstatistische
toetsen gebruikt.Het gebruikvanstatistiek is indit soort onderzoek een
hulpmiddelomdemeestwaarschijnlijkewerkzamefactor(en)teachterhalen.

5.4.2.4. Populatiedynamische modellen

Een 'compleet'populatiedynamischmodelbeschrijft:
•
•
•

depopulatie-omvang (bijvoorbeelddichtheid,bedekking)
deleeftijdsopbouw (destructuurvandepopulatie)
hetverspreidingspatroon.

alsfunctievan:
•
•
•
•
•

degroeivanafzonderlijkeorganismen
hetvoortbrengenvannakomelingen (reproduktie)
sterfte
verspreidingsmechanismen (bijvoorbeeld bijplantenvia zaad,wortelstokken,enzovoort)
emigratieenimmigratie.

Bij demeestemodellen zijnechtervereenvoudigingenaangebracht,zoalshet
nietbeschrijven vanhetverspreidingspatroon (alleendegemiddeldepopulatie-omvang)ofhetveronachtzamenvandeleeftijdsopbouw.
Populatiedynamische modellen stellen een enkele populatie centraal. Soms
beschouwen zeookverschillendepopulaties,bijvoorbeeldwanneer immigratie
optreedt vanuiteenanderepopulatievandezelfdesoortofbijpredatiedoor
eenpopulatievaneenanderesoort (zieookparagraaf5.4.3.3).
Populatiedynamische modellenwordenvooral gebruikt voor dierenpopulaties.
Bij plantenpopulaties issomshet onderscheid tussenverschillende individuen moeilijk, vooral als er ongeslachtelijke voortplanting kan plaatsvinden.
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Alsmodelparameterszijnnodigdeabsoluteofrelatieve (=perindividuuitgedrukte)waardenvan:
•
•
•
•

hetaantalgeboorten
desterfte
hetaantalemigranten
hetaantalimmigranten.

Bovendienmoet de startwaarde oftewel debestaande populatie-omvang bekend
zijn.Bepalingvandebestaandepopulatiegrootte isvaaknietmakkelijk,omdat depopulatiegrootte sterk kan variëren onder invloed van natuurlijke
processenzoalshetweerbijvoorbeeld.Eenaselectesteekproefovereenlangeretijdsperiode isdanwenselijk.
De populatiedichtheid kan absoluut worden bepaald (metbehulpvan totaaltellingenof steekproeftellingen aandehand vanproefvlakken ofmetmerkenterugvangstmethoden)ofrelatief (metbehulp vanverschillende,soortsafhankeiijkemethoden).
Voor eencelligen met eenvoudige levenscycli (zoals pantoffeldiertjes of
gistcellen)kaneenpopulatiedynamischmodelredelijkevoorspellingenopleveren van de populatiegroei, althans onderoptimale (laboratorium)omstandigheden.
De relatieve toenamevaneenpopulatie onder natuurlijke omstandigheden is
meestal niet constant. Als de carrying capacity vanhetmilieuopeenbepaalde plaats bereikt is, zijn toe-enafnamevandepopulatie (ongeveer)
gelijkenblijft depopulatiegrootte overeenlangereperioderedelijkconstant.Bijeentoenemendepopulatiedichtheidkanbijvoorbeeld voedseltekort
ofruimtegebrekleidentotdalingvanhetrelatievegeboorte-ofimmigratiecijfer,danwelstijgingvanhetrelatievesterfte-ofemigraticcijfer.Deze
factorenzijndusdichtheidsa-fhankelijk (zieookparagraaf 2.3.1).
Verder ishet,vooralbij soortenmetingewikkelder levenscycli,vaaknodig
de lee-ftijdsopbounvan depopulatietebeschouwenomdatperleeftijdsklasse
vruchtbaarheid, sterfte endergelijkedoorgaanssterkverschillen.Somsbevatten zulke modellen bovendien stochastische elementen, waardoor een of
meer termenvandevergelijking volgenshet toevalvariërenbinnen eenbepaaldopgegeventraject.
Voorm.e.r.zijnpopulatiedynamischemodellennogweiniggebruikt. Welzijn
ervrij veel toepassingen inde landbouw (bijdebestrijding vanplagenen
deberekening vandebegrazingsdruk)en indevisserij (inverbandmetquotering).Zieookparagraaf5.3.4.

5.4.2.5. Produktiemodellen

Een produktiemodel iseenmodelwaarmeedebiomassaproduktiekanwordengesimuleerd vaneengroeporganismenvandezelfdesoort (eenpopulatie)ofvan
een groep organismenvanverschillende functioneel verwante soorten binnen
eentrofischniveau (eenfunctionele groep).
Voor aquatische ecosystemen kunnen vooral fytoplanktonmodellenwordengenoemd.Dezestaanbeschrevenin'Oppervlaktewater',deelIIIvandezeserie.
Ookvoor terrestrische ecosystemen zijnplantaardige produktiemodellen het
meest ontwikkeld. Vaak zijn deze opgebouwd uit verschillende modulen en
vergenzeveelinvoergegevens.Voordegroei (=biomassatoename)wordenvier
typenomstandighedenonderscheiden:
1. Het gewasheeftvoldoende water ennutriëntenterbeschikking zodat de groeisnelheid alleen van de gewastoestand en de weersomstandighedenafhangt (onderanderedehoeveelheid licht).
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4.

De groei wordt tijdelijk beperkt door een onvoldoende beschikbaarheid vanwater.Daarnaast hangtdegroeisnelheidookhierweer
afvandegewastoestandenhetweer.
De groeiwordt geremd door stikstoftekort voor tenminste eendeel
van het seizoen en voor de rest van de tijd doorwatertekort of
doorongunstigeweersomstandigheden.
De groeiwordt beperkt dooreengeringebeschikbaarheidvanfosfor
indebodemofvananderemineralenvoortenminsteeendeelvanhet
seizoen,voorderestvande tijddoorwatertekort ofdoorongunstigeweersomstandigheden.

De maximale produktieniveaus bij deze omstandigheden wordenvaaknietbereiktdoordenegatieveinvloedvanziekten,plagen,onkruidenofverontreinigendestoffen.
Veronderstellingen over hun effect op de uiteindelijke opbrengst kunnen
vrij eenvoudig indemodellenverwerkt worden.Kennisoverdeprocessendie
plaatsvindeniserechternogonvoldoende.
Voorde groeiomstandigheden 1en2bestaangedetailleerdemodellen. Voor3
bestaan, naast een enkel gedetailleerd model,vooral modellenmet nog een
voorlopig, hypothetisch karakter. Hiervoor zijn geen samenvattende modellen.Ditgeldtinnogsterkerematevoorsituatie4.
Voor de groeiomstandigheden 1 en 2 zijn dan ook betrouwbaarder voorspellingenmogelijkdanvoordeomstandigheden3en4.
Alsvoorbeeldvaneenproduktiemodelgeeftfiguur5-4eenrelatieschemaweer
vooreensituatiezoalsdieonder 1beschrevenis.
Dehoeveelheid invallende straling isdeonafhankelijkevariabele.Deefficiëntiewaarmee planten straling benuttenvoordefotosyntheseissoortsafhankelijk. De fotosyntheseprodukten in de reserves worden deels gebruikt
voordeonderhoudscidemhaling (datwil zeggen:omhetaanwezig levendemateriaal in stand te houden) en deels voor de aanmaak en groei van nieuwe
cellen (onderanderebladerenenwortels).

biomassa
wortels

>3

groei
wortels

_i_
ademhaling

fotosynthese

T£F

voorraad
fotosynthese
producten

X

¥

groei
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biomassa
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FIGUUR 5-4.Eenvoudig schemavaneenmodel voor groeiomstandigheid 1;
licht isdebeperkende factor.
Rechthoeken staan voorhoeveelheden, flessymbolen voor processen
(snelheidsvariabelen) endeellips voor eenhulpvariabele. Getrokken
lijnengeven transport van stoffenaan,gestreepte lijnen transport
van informatie.
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5.4.2.6. Produktiemodellen voor landbouwgewassen

Demeestevandetotnogtoeontwikkeldeproduktiemodellenhebbenbetrekking
op landbouwgewassen 4 2 ) . Een voorbeeld wordt beschreven inparagraaf 6.2,
1-8.
Degroei-omstandighedenvoorplantenwordenvooralbepaalddoor:
1. opvangenreflectievanstraling
2. verdamping aanhetbodemoppervlak (=evaporatie)enviaplanten(=
transpiratie)
3. transportvanwarmte,kooldioxideenwaterdampdoordewind
4. dewater-envoedingsstoffenvoorziening indebodem.
In de klimato.logie, bodemkunde en hydrologie zijnhiervoor gedetailleerde
procesbeschrijvendemodellenontwikkeld.
De luchtlagen verschillen in microklimaat (licht, temperatuur, luchtverplaatsing), de bodemlagen vooral inkenmerken alswater-ennutrientenbeschikbaarheid.
Met behulp vandezegegevensengegevensoverdeopgevangenstraling,kanin
een fotosynthese model een berekening gemaakt wordenvande produktie van
hetecosysteem.
Als onderdeel vandergelijke produktiemodellenkunnenmodellenvoor deafzonderlijke plant ontwikkeld worden.Hiervoor isevenwel eengedetailleerderebeschrijving vandegroeivanorganen (wortels,stengels enbladeren)
nodig enmoet ookaandacht besteed worden aande effectenvan concurrentie
(vooralbijbepaaldeplantdichtheden).
In sommige modellen wordt het gedrag ende groei gespecificeerd per leeftijdcategorie vanwortels,bladeren endergelijke.Veelal zijn demodellen
opdit puntbeschrijvendvankarakterbijgebrekaankennisoverhetsturendemechanismevoordemorfogenese.
De groei van een orgaan wordt afhankelijk gesteld vandeconcentratiebeschikbare fotosyntheseproduktcn (reserve-voorraad zie figuur 5-4).Debeschikbaarheid van deze fotosyntheseproduktcn is daardoor de regulerende
factor voor de groei. Op vergelijkbare wijzekan devoorraad gemodelleerd
wordenvanwaaruitdewater-ennutrientenvoorzieningen regulerendwerken.
De interactie tussentweeofmeervandezevoorradenplusvariabelenmetbetrekking tot leeftijd enmilieubepalen het dynamischeevenwicht tussende
verschillende onderdelen van deplant.Momenteelkanechteralleendefunctionele balans tussen wortels en bovengrondse delen goed op procesbeschrijvendewijzegemodelleerdworden.
Produktiemodellen voor landbouwgewassen kennen nog een groot aantal knelpunten,waarvanerhieronderenkeleopgesomdworden.
Verder onderzoek aandeonderhoudsademhalingsprocessener.deregulatieervan zal demodellering vandekoolstofbalansvanplantenaanzienlijkkunnen
verbeteren.
De effecten van lichte tot matige vochttekorten voor korte perioden zijn
goed onderzocht.De effecten van ernstiger vochttekorten zijn minder bekend,evenals deeffecten van zuurstofgebrekinhetwortelmilieudoorovermaataanwater.
Voor de simulatie van de invloed van vochttekort op de fotosynthese gebruiken sommigemodelleneen reductiefactor dieafhangt,vanhet gemiddelde

«*)Zie ondermeer:PENNING deVRIES,F.W.T.enH.H.vanLAAR. Simulation
ofplantgrowthandcropproduction.Püdoc,Wageningen,1982.
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vochttekort van de vorige dag. Beter lijkt het deverhouding te gebruiken
tussendedagelijkseverdamping doorhet gewaseneencoefficientvoorhet
watergebruik.
Modellen voorwateropname en wortelgroei verkeren nog in een ontwerpstadium. Modellering van wortelgroei vooral op ecosysteemniveau is moeilijk
vanwegedegroteturnovervanwortels.
Naarde stikstofkringloop en-opname doordeplant isalveelonderzoekgedaan,maar erbestaan nogweinig goedemodellen.Dit geldt innog sterkere
matevoordefosforkringloop.
Procesbeschrijvende modellen voor de produktie onder omstandigheden waar
nutriententekorten bestaan,vereisenbovendienmeerkenniseninzichtinde
groeienredistributieprocessen.Diekennisiseropditmomentnogniet.
Modellenvoorde grootteenvormvanplantenenhunorganenzijndoorgebrek
aan kennis nogvoornamelijk beschrijvend vankarakter. Devorm en grootte
vaneenplant zijnechter belangrijk inverbandmetonderandereopvangvan
licht.
De ratio voor gebiedsoppervlak en bladoppervlakverschilt aanzienlijk per
soort enooknog eensbijdeverschillendegroeiomstandigheden. Dezeratio
dientdaarompersituatievastgesteld teworden.
Dehiervoor besprokenmodellenbeschrijvenhoofdzakelijkdeinvloedvanfysischeenchemischemilieufactorenopfysiologischeprocessen.
Demodellenhebben tot opzekerehoogteeenuniverselegeldigheidhoewelze
ontwikkeld zijnvoorlandbouwgewassen.
De voorspellende waarde van deze modellen ismomenteel bij direct gebruik
voor andere soorten nog gering, zeker in omstandigheden waar een wateren/ofnutriententekort (eventueelookovermaat)heerst.

5.4.3. Voorspelling van effecten OP(deainevensgameenschappen

5.4.3.1. Inleiding

Voor voorspelling van effecten op (deel)levensgemeenschappen worden gebruikt:
•
•
•
•

chemisch-biologische laboratoriumexperimenten
empirischemathematischemethoden
populatiemodeHenvoortweeofmeerpopulaties
successiemodellen.

5.4.3.2.Empirische mathematische methoden

Vooreen groot deel gaathethier omzogehetenblackboxrelaties;relaties
waarvan de oorzakelijkheid niet systematisch is onderzocht of getoetst,
waardoor onduidelijkheid bestaat over de algemene geldigheid. Dezerelaties zijnvooral resultaat vanbeschrijvendonderzoek. Voorbeeldendaarvan
zijn:
• veelmilieu-indicatiegetallenenindicatorsoorten (zieookdeparagrafen
5.4.2.3en6.3,voorbeeld II-9).
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• 'ecologische'groepen
Hiermeeworden groepen soortenbedoeld,waarvan deaanwezigheid kenmerkend
wordt geachtvoorbepaaldemilieu-omsta.ndigheden. Zozijnerbijvoorbeeld
relatiesafgeleidtussen:
•
•
•
•

vegetatietypenenmilieufactorenalsbodemsoort,vochtvoorziening,
nutriënten,zoutgehalte,enzovoort
de samenstelling van de flora offaunavanhetwater endezogehetensaprobie (ziebegrippenlijst)
de soortensamenstelling endeconcentratievannutriëntenoftewel
detrofiegraad (ziebegrippenlijst)
waterorganismenendechlorideconcentratie.

De uiterste waarden van een klasse gevenalleen aandat daarbinnen debetreffende soort(en)verwacht kan/kunnen worden; of de soort(en) daar ook
werkelijkvoorkom(t)(en)en inwelkemate,wordt mede door andere factoren
bepaald.
• successiereeksen
Voor terrestrische successie zijndesuccessiestadiavanvegetatiesgerelateerd aan bijvoorbeeld hydrologische en bodemkundige factoren en/of (beheers)maatregelen alsbegrazen,maaien,branden,enzovoort. Successiereeksen zijnvaker afgeleid uit transversaal onderzoek dan uit longitudinaal
onderzoek. Eenvoorbeeldvaneenkwantitatievevoorspelling isdeuitspraak
datvaneenvegetatietype,x 7,vanhetoppervlakovergaatineenandertype.
Het verdwijnen van soorten is gemakkelijker te voorspellen dan het verschijnenvan soorten,omdatverschijnen behalvevanmicroklimaat enbeheer
ook afhankelijk is van factoren als verbreidingsvermogen, vestigingskans
(ondermeertoegankelijkheidvanhetmilieu,kiemingvanzaden),enzovoort.
Dergelijke factoren zijnmeestal niet opgenomeninderelatiewaar-meevoorspeldwordt.

5.4.3.3.Populatiemodellen voor tweeofmeerpopulaties (=multispeciesmodellen).

Eenpopulatiemodel op levensgemeenschapsniveau beschouwt (groepenvan)organismenvanverschillendesoorten. Tenopzichtevandemodellenoppopulatieniveau omvatten ze extra de beinvloeding tussen populaties van
verschillende soorten; bijvoorbeeld concurrentie om gemeenschappelijke
hulpbronnenofpredator-prooi-relaties.
Concurrentie tussen soorten gaat vaak omvoedsel enruimte.Omhet effect
ervan op de populatiegrootte te beschrijven kan ineenmodel voor soortA
een term worden ingevoerd voor de negatieve invloed van soortB,maalhet
aantal individuenvanB.
Een voorbeeld van een plantaardig concurrentiemodel ishet produktiemodel
voordeinteractietusseneenlandbouwgewasenonkruid 4 3 ) .
Voorm.e.r.zijngeendirectetoepassingenvanconcurrentiemodellenbekend.
Frooi-predator-modellenzijnuitgebreid gedocumenteerd * * ) , maarnogweinig
toegepasttenbehoevevanm.e.r.

* 3 ) SPITTERS, C.J.T. en R. AERTS. Simulationofcompetition for lightand
water in crop-weed associations. Aspects ofapplied biology 4 (1983):
467-483.
**)Zieondermeer:DUBOIS,D.M. Stateof theart of predator-prey systems
modelling. In: Jorgensen, S.E.: State of the art in ecological modelling,7(1979):163-218.
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Prooi-predator-mode11en simuleren de populatiegrootte van prooienpredator.Vooralsnogwordtechterinmaarheelweinigvanzulkemodellenrekening
gehouden met factoren als de zogehetenhandling time (=tijd nodig omeen
prooi tevangenen teeten;deels afhankelijkvan deprooidichtheid)ende
onderlinge beïnvloeding van predatoren (hinder bijvoorbeeld), afhankelijk
vandepredatordichtheid.
Veelvandeeenvoudige prooi-predator-modellengaanerookvanuit,dat de
predatormaareenprooisoorteet.
Een specialecategorie prooi-predator-modellenzijndeplant-herbivoor-modellen. Deze zijn vooral ontwikkeld voor insektenenzoogdieren.Voorde
relatie tussenfytoplankton en zooplankton en die tussen fytoplankton en
zoobenthoswordtverwezennaar 'Oppervlaktewater',seriedeelIII.
Afhankelijkvandesituatiekaneenmodelwordengebruiktwaarbij:
•

•

herbivorendehergroeibeinvloeden (bijvoorbeelddoorbemesting).
Dergelijke zogeheten interactieve modellenkunnen aldannietrekening houdenmet onderlingebeïnvloedingvanherbivoren (bijgroteredichtheden)tijdenshetfourageren.
herbivorendehergroeinietbeinvloeden.
Non-interactieve modellen kunnen al dan niet rekening houdenmet
de invloed vandehergroeivanplanten (alsvoedselbron)opdepopulatie-omvangvanherbivoren.

Prooi-predator-modellenbeschouwenslechtstweeverschillende trofischeniveaus. Uitbreiding tot drie of meer niveaus vindt plaats in de zogeheten
voedselweb-modellen.

5.4.3.4. Successiemodellen

Erzijntweegroepensuccessiemodellenteonderscheiden:
•
•

Markov-modellen
'standmodels'.

Het simulerenvanvegetatiesuccessiemetbehulpvanMarkov-modellengebeurt
aandehandvaneentabelwaarindewaarschijnlijkheidvermeldwordtdateen
bepaalde plant opeenbepaalde termijnvervangen zalworden door eenexemplaarvandezelfdeofvaneenanderesoort * 5 ).
Met behulp van deze 'transitie-matrix' endehuidige samenstelling van de
vegetatiekandandetoekomstigesamenstellingvoorspeldworden.
De modellen kunnen niet alleen gebruikt wordenvoorvervanging vandeene
plant door eenandere,maar ookvoorvervanging vanbijvoorbeeld bomenvan
verschillendegrootteklassen,ofvanvegetatietypen.
Eenbelangrijke aannamevandemeestevandezemodellen isdat devervangingswaarschijnlijkheden in de loop der tijd niet veranderen. Onder deze
aanname zalde samenstelling van de betreffende levensgemeenschap op den
duureenbepaaldestabieleevenwichtssituat.iebereiken.
Aangenomen isdat deze situatie alleenafhankelijk isvandewaardenvande
vervangingswaarschijnlijkbedenen geheelonafhankelijkvandebestaandesituatie.Dit lijkt echter onwaarschijnlijk omdatdandehistorische ontwikkelingvaneenbepaaldeplekgeenenkelerolzouspelen.

45

) Voor een recente toepassing van een Markov-model zie: HODBS,R.J.
Markov-models in the study of post-fire succession in heathland
communities.Vegetatio (1981)nr46:149-155.
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Devoorspellende waarde zaldanookhet grootst zijnvoor relatief eenvoudige levensgemeenschappen enkorte termijnen.Een voorbeeld vaneen 'transitie-matrix' eneenvoorspelling hiermeeworden gegeven indefiguren 5-5
en5-6.
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FIGUUR 5-5.Waarschijnlijkheden voor devervanging van deeneboomsoort door eenander. Indediagonaal is te lezenwelk percentagebomenper soort isblijven staanen het percentage dat na50jaardoor
bomenvandezelfde soort isvervangen.
De percentagesbuitendediagonaalhebbenbetrekking opdevervanging
door een andere soort. Ontleend aan: MAY,R.M. (ed.). Theoretical
ecology.Blackwell Scientific Publ.,Oxford,1981.
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FIGUUR 5-6.Voorspelling vandesoortensamenstellingnaverschillende
tijdsintervallen van50jaar.De successie begint opeen terreinmet
alleenmaarberken (Ontleend aanMAY 1981).

Een tweede groep successiemodellen wordt gewoonlijk aangeduid met deEngelsebenaming 'standmodels'.
Dergelijkemodellen 'selecteren'die soorten dieopde teonderzoeken plek
kunnen groeien.De groeivandeze soortenwordtafgeleiduiteenproduktiefunctievoorhetbetreffendemilieu * 6 ) .
Individuen stervenvolgens hetmodel indiendegroeionvoldoende isdoordat
aaneenaantalgespecificeerdevoorwaardennietisvoldaan.
Deze modellen vereisen geen waarnemingsreeksen gedurende velejaren zoals
de relatief simpeler Markov-modellen,maarvragenwelveelmeerinvoergegevens,dieslechtstendeleuitonderzoekbekendzijn.

**)Eenvoorbeeld hiervan ishetmodelvanREED enCLARK1976in: SLATYER,
R.0. (ed.). Dynamic changes in terrestrial ecosystems: pattern of
change; techniques for study and application to management. M.A.B.
Technicalnotes4,U.N.E.S.C.0., (1977),NewYork.
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5.fr.4.Voorspelling van effecten OPecosystemen

Ecosystecmmodellenbeschouwen tenopzichtevanmodellenuitvoorgaandeparagrafen processen die zichopbepaaldemomentenookafspelenbuitenbiotische componenten. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen energiemodellen4 7 )enstofkringloopmodellen 4 8 ) .
Stofkringloopmodellen bevatten formuleringen voor de invloed van groepen
organismen ophet systeemmetabolisme.Vaakworden geenafzonderlijke populatiesbeschouwd,maar groepenvanfunctioneel verwante soorten uit eenof
meer trofischeniveaus zoalsbijvoorbeeldafbrekersofconsumenten.Debiomassavandeverschillende groepen (enhetverloopdaarin)wordtveelalgemodelleerdmet (eenvoudige)dichtheidsafhankelijkegroeivergelijkingen.
De beschouwde stof is veelal koolstof (zie bijvoorbeeld paragraaf 6.5,
111-21). Inminderematewordt ook gekeken naar zuurstof,stikstof enfosfor.
Naast deze 'macro' elementen kunnen ook stoffen die in microhoeveelheden
voorkomen 'meelopen' ineenstofkringloopmodel.Zobeschrijvenaccumulatiemodellenhettransportvantoxischestoffenviadevoedselketen.
Effectenvanverontreinigende stoffen zijnopecosysteemniveau moeilijk te
meten en te voorspellen, vooral wanneer inhet systeem letaleeffectenop
organismen uitblijven. Een mogelijke aanpak is dan deze effecten tebeschrijven door aan te geven in welke mate processen op dit niveau door
dergelijkestoffenbeinvloedworden.
Effectenoporganismenvandiversestoffeninhetmilieuhangenonderandere
afvande toxiciteit vaneen stof envandeblootstelling (duurenconcentratie).Voorspellingen vandeblootstelling zijnmogelijkopbasisvaneen
analyse van transport- en omzettingsprocessen vaneen stof ineenofmeer
milieu-onderdelen.
In paragraaf 6.5 worden accuitiulatiemodellenvoor zware metalen en organische microverontreinigingen beschreven in respectievelijk r.II-22/23 en
111-24.

47

) Voormeerinformatieoverenergiemodellenwordtverwezennaar:
ODUM,H.T.SystemsEcology.J.Wiley,NewYork,1983.
48
) Eenpaarvoorbeeldenvanstofkringloopmodellenzijn:
'EEMS-DOLLARDMODEL':WerkgroepBiologischOnderzoekEems-DollardEstuarium (BOEDE).
'NUCOM': BOSATTA, E. en F. BERENDSE.Energy or nutrient regulation of
decomposition. Implication of the mineralization-immobilization responsetopertubations.J.ofSoilBiol,andBiochem.1984.
'NUCHE':JONG,T.J. deenP.G.L. KLINKHAMER.Asimulâtionmodelforthe
effects ofburning on the phosphorus and nitrogen cycle ofaheathland
ecosystem.EcologicalModelling 19(1983):199-222.
Meerinformatieoverstofkringloopmodellen istevindenin:
VEEN, J.A. van, e.a. Simulation models of the terrestrial nitrogen
cycle. In: CLARK, F.E. en T. ROSSWALL. Terrestrial nitrogen cycles.
Ecol.Bull.Stockholm33 (1981):25-48.
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BELANGRIJKSTEAANDACHTSF^NTEfifBÏJPARAGRAAF5.4.
Aiseffectvoorspellingsmethoden voorplanten» dieren ea ecosystemen
wordengebruikt:
•
•

chemisch-biologische laboratoriumexperimenten
»athematischemethoden.

Eenmogelijke indelingvanmodellendiebetrekkinghebbenopplante»,
dierenenecosystemen» isdienaarbiologischorganisatieniveau.
Oporganismeniveau simulerengroeimodellendeontwikkeling vm. (delen
van)individuele organismen,Dergelijkemodellen zijnop zichvoor
m.e.r.echternietzovanbelang» Wel zijnzevaakalsonderdeelopgenomeninmodellenophogereorganisatieniveaus.
Ophetvolgendeniveau beschouwenpopulatiedynasiischemodellennaast
groei (of biomassa-ontwikkeling)onder andereook voortplanting en
verplaatsing vanorganismenende leeftijdsopbouw vaneenpopulatie.
Populatiedynamischemodellen diealleen debiomassatoename vaneen
populatiesimulerenwordenproduktiemodellengenoemd,
ïnmodellenop levensgemeenschapsniveauwordenook interactie»tussen
soorten beschouwd (bijvoorbeeld predator-prooi-relaties). Voorbeelden v&n modellenop ditniveau zijn: predator-prooi-modellen«
voedselwebmodellenensuccessiemodellen.
Energie-enstofkringloopmodeïlenzijn ecosysteemmodellen.Alsextra
fcenopzichte vanbetvorige niveauwordtbijvoorbeeld dekringloop
vanstoffen, ém ookderegeneratie (ofhetvrijkomen)vannutriënten
uitdoodorganischmateriaal meegenomen.
Eenbelangrijke opmerkingbijdeze indeling is noB datdaarwaar een
modelop eenhoger organisatieniveau iets extraheeft» veelalhet
oude (van het lagere niveau)sterk vereenvoudigd dan welvolledig
veronachtzaamdwordt.
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6. voorspelling van effecten op
planten,dieren,ecosystemen
6.1.INLEIDING

Deovereenkomstige hoofdstukken indevoorgaande delenvandeze serieover
effectvoorspelling beschreven voorspellingsmethoden. Indit rapport wordt
hiervanafgewekenomdat hetveelal (nog)nietmogelijk gebleken isomvoor
effecten op planten, dieren en ecosystemen voorspellingsmethoden tebeschrijvenopeenzelfdemanieralsindeandereseriedelen.Omopstellersen
beoordelaarsvanMER'en tochhandreikingen tegevenbijhetvoorspellenvan
effectenopplanten,dieren enecosystemen,zijnindithoofdstuknaasteen
paarmethodenookeenaantalvoorbeeldenvanvoorspellingopgenomen.
üeze voorbeelden geven de gevolgde werkwijze inspecifieke omstandigheden
weer; bij gelijke omstandigheden kan diezelfde werkwijze worden gevolgd.
Voor andere situaties werken de gegevenvoorbeelden als inspiratiebron en
laten zezienwelkeproblemen erzoalkunnenrijzenbijeenbepaaldeaanpak
vaneeneffectvoorspelling.
Voorvoorspellingvaneffectenopplanten,dierenenecosystemenwordtvooralsnog niet ofnauwelijks met illustratieve methodenenfysische schaalmodellen gewerkt.Alsenigvoorbeeld vanexperimentele voorspellingsmethoden
wordt inparagraaf 6.2 (1-1)een proefvoor de invloed van ionenvan zware
metalen opdewortelgroei beschreven.Alle andere voorspellingsvoorbeelden
die indithoofdstukwordenbeschreven,kunnenworden getypeerd alsmathematisch.Sommigevandiemathematischeformuleszijneenvoudig,anderecomplex.
Voorspellingen vaneffecten oppopulaties zijnopgenomenonder hoofdklasse
I, voorspellingen van effecten op deellevensgemeenschappen onder hoofdklasse II en voorspellingen van effectenopecosystemenonder hoofdklasse
III. Iedervoorbeeldheefteenhoofdklassenummereneenvolgnummer.
Hethoofdstukisalsvolgt ingedeeld:
•

•

•

•

Paragraaf 6.2 geeft voorbeelden van voorspellingen ophet niveau
vanpopulaties.
Deze paragraaf bevat beschrijvingen van onder andere een chemisch-biologisch laboratoriumexperiment (1-1), een drietal niet
'complete' (zie ook paragraaf 5.4.2.4)populatiedynamischemodellen (1-4,1-5en1-6)entweeproduktiemodellen (1-7en1-8respectievelijkzeegrasen mais).
Paragraaf 6.3 geeft voorbeelden van voorspellingen ophet niveau
van deellevensgemeenschappen. Alle voorbeelden in deze paragraaf
behandeleneffectenvaningrepenopvegetatie.
Paragraaf 6.4 bevat eveneensvoorbeeldenvanvoorspellingenophet
niveau van deellevensgemeenschappen, maar hier wordenalleenvogelsbeschouwd.
Paragraaf 6.5 beschrijft voorbeeldenvanvoorspellingenophetniveauvanecosystemen.
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fe.2.VOORSPELLINGEN OP HET NIVEAU VAN POPULATIES

I - l : Zi-iare metalen

en

monocotylen

Werkwijze

Voor monocotylen wordt alsvolgt tewerkgegaan:

Inleiding

1. De resistentie van een populatie wordt
Experimenteel kande reactie vanmonocotylen

bepaald aan dehand van zogeheten

(= eenzaadlobbige planten) op toedieningvan

iing

experimenten.

roo-

Er wordt een

zware metalen eenvoudig worden vastgesteld.

sterkesamenhang verondersteld tussenre-

Op basis van deze gegevens enerzijds ende

sistentie tegen zware metalen engeneti-

genetische variatie anderzijds kanheteffect

sche

van eenbepaalde emissie ineengebied opde

naarmate de genetische variatie groter

variatie

binnen

de populatie;

aanwezige monocotylen worden voorspeld. Voor

is> is de kans dat een populatie vei—

dicotylen (= tweezaadlobbige planten) iseen

dwijnt kleiner.

dergelijk experiment veel moeilijker uitvoerbaar.

2. Diegenetische variatie binnen eenpopulatiewordt afgeleid uitgegevens overde
variatie inresistentie (uit1)eniniso-enzymenbinnendepopulatie.

Een eerste aanzet tot deze methode werd in
1957 gegeven door Kükens diederesistentie
van grassenvoor loodanalyseerde.Gregoryen

Indeexperimenten wordtdeinvloedvanzware

Bradshaw breidden dituitvoor dezwareme-

metalen op de lengtegroei van wortelsge-

talen zink> koper en nikkel;Duecke.a.voor

meten, door de wortelgroei in voedingsop-

ijzerenmangaan.

lossingen met en zonder zuare metalen met

Ernst heeft experimenten gedaan om veran-

voed;.ngsoplossingmoet inovereenstemmingge-

deringen in de genetische samenstelling van

bracht worden metde voorspelde concentratie

elkaar tevergelijken. De concentratieinde

grassen indebuurt vaneenzink-encadmium-

indebodem.

smelterij over eenperiode van tien jaar te

Als de groeiremming 75 '/.of meer bedraagt,

volgen.

wordt aangenomen datdesoort niet resistent

Zinktolerantie wordt binnen drie tot vijf

is. Bij een groeiremming van 0 tot 75 '/.,

jaar

wordt (gedeeltelijke) resistentie van de

ontwikkeld

in Agrostis tenuis

(=

struisgras) en Agrostis canina (= kruipend

soor\ aangenomen.

struisgras).

Voor hetexperiment worden dewortelsvande
plantenafgeknipt.O.ndatdicotylen (integen-

De vakgroep Oecologie vandeVrijeUniversi-

stelling totmonocotylen)niet snel wortelen,

teit stelde aan de hand van experimenteel

iseendergelijk experiment alleen voor mono-

verkregen gegevens, voorspellingen op voor

cotylentegebruiken.

effecten vankoperhoudende varkensgier opde
graslandvegetatie vandeVeluweendePeel.
Voor dicotylen wordt gebruik gemaakt vande
Wue.a.hebben experimenteel onderzoek gedaan
naar de invloed vaneen Engelse koperraffinaderij opdeontwikkeling vankopertolerantie in nabije vegetaties. Ze vonden een
toenemende kopertolerantie bij toenemende
leeftijd vandegraslanden.

zogeheten
matiek:

vergelijkende

protoplds-

coupas (=zeer dunne schijfjes) van

de epidermis (= huid) van planten worden
blootgesteld aanoplossingenvanverbindingen
van hotzware metaal inwater,waarnadeactiviteitvanhetprotoplasma wordt gemeten.

Dueck e.a. deden experimenten om te zien
waarom bepaalde deposities vanzware metalen
(Zn,Fe,Mn)welinhetene,maar niet inhet

Ui tv oer

andere gebied toteenverandering indevégétâtiesamenstelling leiddan.
Informatie over soorten diezullen vei—
clwijnenomdatzijniet resistent blijken;
waardoor kan worden aangegeven hoede
r.oortensamensteilingzalveranderen.
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•

Informatie over de genetische variatie
binnen de overblijvende plantenpopulaties.

Betrouwbaarheid

en g e v o e l i g h e i d

Naar de betrouwbaarheid en de gevoeligheid
van de voorspellingen is geen onderzoek gedaan.
Invoer

belasting van de planten met zware me-

Relatie

met andere

voorspellingen

talen (voorspelling op basis van deemissie en de bodemgesteldheid; zie onder
relatie met andere voorspellingen)
de huidige soortensamenstelling in het
betreffende gebied

In seriedeel IV 'Bodem' staan methoden opgenomen waarmee de concentratie van een metaal
ind<:bodem kan worden voorspeld.

de resistentie van de planten enhun genetische variatie (resultaten van het experiment).

Achtergrond informat ie

Benodigde

inspanning

Voor meer informatie over de vergelijkende
protoplasmatechniek wordt verwezen naar de
vakgroep Oecologie van de Vrije Universiteit

Vegetatiekartering. opstellen van een voor-

van Amsterdam.

spelling voor de belasting indebodem en de
rooting experimenten kosten vier tot zes
weken. Interpretatie van de resultaten vergt
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DUECK, Th. A., W. H. 0. ERNST, J. FABRER en

Aannamen en

beperkingen

F. PASMAN. Heavy metal immission and genetic
constitution of plant population in the
vicinity of two metal emission sources.

Aangenomen is dat de genetische variatie

Angeu.Bot. 58 (198*): 47-59.

binnen een populatie rechtevenredig is
met de resistentie van diepopulatie te-

ERNST, U.H.0. Physiological and biochemical

gen zware metalen.

aspects

De lengtegroei van de wortel wordt be-

Mansfield (ed.) Effects of air pollutants on

schouwd als maat voor de resistentie van

plants,

een plant.

Cambridge/London/New York/Melbourne, 1976.

of

metal

Cambridge

tolerance.

In: T.A.

University

Press,

De wortelgroei tijdens het experiment
wordt lineair verondersteld.

ERNST, W.H.0. Monitoring

Rooting experimenten zijn niet geschikt

pollutants. In: L. Steubing en H.J. Jager

of

particulate

om resistentie tegen kui k(verbindingen)

(eds.). Monitoring of air pollutants by

teonderzoeken» omdat het erg moeilijk is

plants,W.Junk, Den Haag, 1982.

fysiologisch actieve kwikverbindingen in
een oplossing tehandhaven.

WU, H., A. D. BRADSHAW en D.A. THURMAN. The

De invloeden van chemische reacties tus-

potential

sen verschillende zware metalen

tolerance inplants. III.The rapid evolution

die

for evolution

of heavy metal

worden geëmitteerd, worden buiten be-

of copper tolerance in Agrostisstolonifera.

schouwing gelaten.

Heredity 3* (1975): 165-187.

De invloed van concurrentie wordt buiten
beschouwing gelaten.

Oyer de '

rooting-test'

De rooting experimenten zijn alleen geschikt voor monocotylen en een beperkt

McCAIN, S. en M.S. DAVIES. The influence of

aantal dicotyle kruiden.
De techniek van de vergelijkende protoplasmatiek vraagt veel routine vooral
voor het snijden van decoupes.

6.2.Voorspellingen op het niveau van populaties

106

background solution on root responses toalu-

Plantenoecologie, Vrije Universiteit Amstei—

minium in Holcus lanatus. Plant and Soil 73

dam, 1934.

(1983):425-530.
WILKÏNS,D.A. Themeasurement of tolerance to
ERNST, W.H.0. Schwermetallpflanzen. In: H.

edaphic factors by means of root growth.New

Kinzel (ed.). Pflanzenokologie und Mineral-

Phytol. 80 (1976): 623-633.

stoffwechsel.

Verlag E. Ulmer, Stuttgart,

1962.

WONG, M.J. en A.D. BRADSHAW. Acomparison of

TENSEN, D. Invloed van bio-industrie op de

elongation of rye grass, Loliumperenne.New

ontwikkeling van de Cu-tolerantie in drie

Phytol. 91 (1982): 255-261.

the toxicity of heavy metals, using root

graslandsoorten in Nederland. Doet. verslag

1-2: Lichtintensiteit
planten

en water-

de minimale hoeveelheid licht die voor
waterplantengroei

nodig

is.

Algemeen

wordt aangenomen dat deze lichthoeveelheid 2 '/. van het aan de oppervlakte
aanwezige licht bedraagt (zie publicaties

Inleiding

van Hutchinson en Kiefer)
rieextinctiecoefficientvoor licht inwater.

Het voorkomen van waterplanten wordt beinvloed door de hoeveelheid (zon)licht die in
het water door kan dringen. De lichtdooi—
dringing in water wordt, via lichtintercep-

Ui tv oer

tie, beperkt door troebeling (slibdeeltjes,
detritus), door de kleur van het water en
door fytoplankton.

De maximale diepte waarop waterplantengroei

Baaijens e.a. onderzochten gevolgen van vei—

mogelijk is. Indien een kaart met watei—

stcdelijking voor het toekomstige Zoommeer

diepten voorhanden is, kan worden aangegeven

met enkele varianten voor het waterkwali-

waar dat het geval is.

teitsbeheer. Erwerd onderzoek gedaannaar:
•

de invloed van verstedelijking opdenu-

•

de veranderingen in fytoplanktongohaltan

trientenvoorziening (vooral fosfaat)

Invoer

(uitgedrukt inchlorofylconcentratie) als
gevolg van de verandering inde fosfaat-

•

extinctiecoefficient (m- 1 ) voor het be-

voorziening (na constatering dat fosfaat

trokken water

de groeibeperkende factor was)

waterdiepten.

de veranderingen inde lichtextinctie als
gevolg vanveranderingen inde fytoplanktongehalten

•

de gebieden waar geen waterplantengroei

Benodigde

inspanning

meer mogelijk zal zijn door de veranderde
lichtextinctie.
De inspanning, die het verzamelen van beDeze laatste stap is hier beschreven. Op
grond van vegetatie-ontwikkelingen in andere
gebieden iseenschatting gemaakt vandeaard
van de vegetatie en de daarbij te verwachten
fauna.

staande waterdiepten en de berekening van de
extinctiecoefficient met zich meebrengen,
wordt bepaald door de mate van beschikbaarheid van deze gegevens. De extinctiecoefficient kan direct uit extinctiometingen
afgeleid worden, dan wel berekend met vei—
schillende formules die gebruik maken vangegevens over het lichtklimaat onder water,

Herkui jze

zoals die kunnen worden verzameld met standaardmethoden (bijvoorbeeld de Secchischijf
ofde lichtmeter).

De maximale diepte waarop waterplantengroei
mogelijk iswordt berekend uit:
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Aannamen en

beperkingen

Betrouwbaarheid

en

gevoeliqheid

De voorspelling is alleen zinvol als

Naar de betrouwbaarheid en gevoeligheid van

licht voor waterplanten

de voorspelling isgeen onderzoek gedaan.

de groeibe-

perkende factor is.
De voorspelling heeft alleen betrekking
op die diepte waarop in elk geval geen
waterplantengroei meer mogelijk is. Over

Literatuur

minder diepe gebieden wordt geen uitspraak gedaan.
Er wordt geen onderscheid gemaakt in
soorten (planten)of typen (vegetatiesÎ.

BAAIJENS, G.J., D.J. de JONG, J. VISSER en
B.A. BANNINK. Een afgesloten Markiezaat van
Bergen op Zoom.Beschrijving van enkelemogelijke natuurontwikkelingsmodellen en de invloed die verstedelijking hierop zal hebben.

Achtergrond

informatie
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Hoofdafdeling Milieu en Inrichting; Leersum,
Middelburg,1980.

Deaannamevan degrens van 2 '/.berust opresultaten van uitgebreid veldonderzoek» zoals

HUTCHINSON, G.E. A treatise on limnology, 3.

datdoor Hutchinson enKiefer wordt vermeld.

LimnologicalBotany J. Hileyi New York, 1975.
KIEFER,

F.

Naturkunde

des

Bodensees.

Thorbecke Verlag,Sigmaringen, 1972.

1-5: Verkeersintensiteit
gebruik
door
ganzen

en ter rei n-

Werfcwjj ze

Uit inventarisatiegegevens zijn voor deverschillende soorten ganzen, twee relatiesaf-

Inleiding

geleid. Een tussen de afstand tot de weg en
de gebruiksintensiteit van omliggende gebieden, en een tussen deverkeersintensiteit

Verandering van de verkeersintensiteit van

opdieweg en deverstoringsintensiteit. Dcor

wegen kan tot verstoring leiden van het ge-

interpolatie kunnen deze relaties worden toe-

bruik van indebuurt liggende terreinen door

gepast voor een voorspelling van degebruiks-

dieren.

intensiteit

Mooij heeft, gedurende de overwinteringspe-

verkeersintensiteit.

bij een verandering van de

riode van kol- en rietganzen in het Rijndal
tussen Nijmegen en Duisburg, de relatie
onderzocht tussen debegrazingsintensiteit en
de afstand tot een weg.De invloed vanvege-

Ui tvoer

tatie isbuiten beschouwing gelaten.
Ook Schilperoord en Schilperoord-Huisman
hebben
in
het
Friese
veenen
klei-op-veengebied enige gegevens verzameld
over verschillen in fourageerintensiteit van
de kleine rietgans in relatie tot verkeer.
Het betrof echter te weinig gegevens om er
een relatie uit af tekunnen leiden.Deverschillen inde fourageerintensiteit indenabijheid van wegen en bebouwing zijn door de
onderzoekers aanverstoring door deze bronnen
toegeschreven.

Per soort wordt de terreingebruiksintensiteit
indenieuwe situatie weergegeven.
Over de termijn van optreden van effecten
wordt geenuitspraakgedaan.

Invoer

verkeersintensiteitscategorie

(drukke

autosnelweg,provinciale weg enzovoort)
afstand tot de weg
terreingebruiksintensiteit

in

de be-

staandesituatie.
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andere vogelsoorten moeten dergelijkere-

Indien deze niet bekend is: per verkeersintensiteitscategorie en per soort de relatie

laties, met behulp van inventariserend

tussen de terreingebruiksintensiteit en de

onderzoek, nog worden afgeleid.

afstand tot de weg.

Debestaande relaties zijn vastgesteld op
grond van onderzoek ineen beperkt aantal
gebieden.

Benodigde

inspanning
Betrouwbaarheid

en

gevoeligheid

Inventarisatie van de bestaande situatie
vergt vooral ornithologischekennis.Ook voor
interpretatie van de voorspelling isornithologische kennis vereist.

De voorspellingen geven niet meer dan een 01—
de van grootte aan. Naar de betrouwbaarheid
engevoeligheid van de voorspellingen isgeen
onderzoek verricht.

Aannamen en

beperkingen
Li

teratuur

De invloed van vegetatie is buiten beschouwing gelaten.
Aangenomen wordt, dat een zelfde veran-

M O O D , J.H. Die Auswirkungen von Straszen auf

dering van de verkeersintensiteit inge-

die Avifauna einer offenen Landschaft am

bieden met een relatief hoge gebruiksin-

Unteren

tensiteit, een zelfde effect sorteert als

untersucht

in gebieden met een relatief lage ge-

Charadrius 18 (1982)nr. 3/*: 73-92.

Niederrhein

(Nordrhein-Westfalen),

am Verhalten

von

Wildgansen.

bruiksintensiteit
De voorspelling betreft alleen de ge-

SCHI1.PER00RD, L. en M. SCHILPEROORD-HUISMAN.

bruiksintensiteit in het betrokken ge-

De invloed van verstoringen opgedrag en dag-

bied.

Over

mogelijkheden

van

indeling

van de kleine rietgans (Anser

terreingebruik elders wordt geen uit-

brachynchus)

spraak gedaan.

Doctoraalverslag Rijksuniversiteit Groningen

in

Zuid-West

Friesland.

Ingreep-effect-relaties zijn slechts be-

enRijksinstituut voor Natuurbeheer, Leersum,

schikbaar voor verkeer en de gebruiksin-

1981.

tensiteit van enkele ganzensoorten. Voor

1-4: Landbouw
volglegselmodel

en weidevogels:

ver-

Ook voor verschillende praktijksituaties is
met dit model gewerkt.
De invloed van vertrapping van eieren

door

vee op de reproduktiekansen van de vogels, is
empirisch vastgesteld. Uitbreiding met een

Inleiding

module voor het kui kenstadium wordt ovei—
wogen. Verwacht wordt echter dat dit weinig
verandert aan de voorspellingsuitkomsten om-

Beintema en Muskens van het Rijksinstituut

dat vertrapping door vee degrootste invloed

voor Natuurbeheer te Leersum hebben een model

heeft ophet eistadium.

ontwikkeld om de invloed van landbouwkundig
beheer op de kans dat weidevogels jongen
voortbrengen, te kunnen voorspellen. Naast
invloeden van predatie zijn ook variaties in

Uerkwi

jze

maaidatum, maairegiem, bemesting en beweiding
beschouwd. Devoorspelling kan worden vergeleken met een berekening van de aanwas, die

Eenpopulatie blijft even groot, als de jaai—

nodig isom depopulatiegrootte te handhaven.

lijkse aanwas (= recruitment) gelijk is aan

Er is een voorspelling gedaan voor een theo-

de jaarlijkse sterfte. In die situatie wordt

retische beheerssituatie ontleend aan het

de recruitment

Proefstation voor deRundveehouderij. Hierbij

genoemd.

zijn devolgende weidevogels bekeken: kievit,

Het model simuleert een broedseizoen.

verplichte

recruitment

grutto, tureluur, kemphaan en scholekster.

6.2.Voorspellingen op het niveau van populaties

109

waarde van s ligt dus tussen 0 en 1.
Schattingen voor s zijn uit ringgegevens
Qti

jaarlijkse recruitment)

af teleiden.

lilkse sterfte)

2. De gemiddelde leeftijd waarop voor het

^

eerst wordt gebroed is hier belangrijke
informatie.Globale schattingen voor som-

j | bfoedpaar]
I —T~
vervolgleqselcvclus

migesoorten zijnvoorhanden.
3. Een legsel kan al dan niet succesvol
zijni in het model wordt aangenomen,dat
een nest succesvol is als er tenminste
eenei uitkomt.
4. Eenenkel«keer gaat eengedeelte van het
legsel verloren (bijvoorbeeld doordat een
ei eenniet levensvatbaar embryobevat of
in het incidentele geval dat niet het
hele nest gepredeerd wordt). Met een dei—
FIGUUR 6-1. Schema vande populatïedy-

gelijk verlies van eieren wordt in dit

namica vanweidevogels.

model rekening gehouden,door met eengeniddelde waarde voor het aantal uitgekomen eierenvansuccesvollebroedsels te
rekenen.

Door vergelijking van de berekende recruitment met de verplichte recruitment is na te

5. De produktie van jonge vogels indesuc-

gaan ofdepopulatie zich kanhandhaven.

cesvolle nesten wordt dan ook berekend op

Van belang voor de recruitment is de mate

basis van het gemiddeld aantal uitgekomen

waarineensoort instaat is.bijverlies van

eieren per succesvol nest.

een legseleenvervolglegsel teproduceren.
Figuur 6-1 geeft een schematisch overzicht

Belangrijke parameters inhet model zijn:

vandepopulatiedynamica vanweidevogels.
2

R
100.

4

1 1 3 * 5

6

81012

I^IVTMT

.

.

•

.....

De dagelijkse overlevingskans s van een
legsel; s is voor iedere dag een produkt

br.leeftijd

van de overlevingskans zonder agrarisch
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50-

20-

beheer (in de praktijk blijkt dan alleen
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kans 1; in dat geval is dus de totale
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FIGUUR 6 - 2 .

V e r p l i c h t e recruitment

als

f u n c t i e van de j a a r l i j k s e

(s)

b i j verschillende

aan de ovei—

levingskansvoor predatie)
Pe overlevingskans voor predatie is afhankelijk van de tijd van het jaar en
verschilt per vogelsoort (open nestan
worden meer gepredeerd dan verborgen
nesten). Voor iedere vogelsoort geldt
bovendien dat deze kans gadurende de legfase (nest vaak onbewaakt)doorgaans gro-

(VR)

survival

broedrijpe

overlevingskans gelijk

leef-

tijden.

ter isdan tijdens debroedfase.
Voor handelingen als maaien, slepen,
rollen,bemesten isde 'agrarische s' een
vast getal, voor beweiding (vertrapping)
hangt s af van veesoort en veedichtheid
en verschilt dekansbovendien pervogelsoort (meer of minder in staat zijn het

1. Als de omvang van een populatie gelijk
blijft,bestaat ereen vaste relatie tussensterfte en recruitment welkeafhankelijk is van de leeftijd waarop voor het
eerst wordt gebroed. Figuur 6-2 geeftdeze relatie weer. Hierin is evenwel niet
de jaarlijkse sterftekans m (mortaliteit)
uitgezet,maar de jaarlijkse overlevingskans s (survival), s = 1-m: degetals-
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nest te verdedigen).
Voor kievit, grutto, tureluur, kemphaan
en scholekster zijn voor vertrapping door
vee en voor predatie, s-waarden vastgesteld op basis van onderzoek. Rollen,
slepen, maaien en schudden van gemaaid
gras worden als alles vernietigendemaatregelen gezien (s = 0 ) . Voor bemesting
werd eens-waardevan0.65aangenomen.
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•

het echter eenvoudig van start te gaan vol-

De kans p dat een paar in geval van
nestverlies opnieuw begint (p = 1als elk

gens de hierboven beschreven procedure,waai—

verloren gegaan nest vervangen wordt).

bij dus steeds wordt voortgeborduurd op de

Deze 'vervangkans' isde eerste dagen van

eerder berekende getallen.

het seizoen gelijk aan 1en neemt daarna
af tot 0na de 'deadline datum' (=laatst
mogelijke datum waarop een verloren gegaan nest nog tot een vervolglegsel

Uf tvoer

leidt).
•

Hot aantal dagen dat een nest aan verliesoorzaken blootgesteld wordt; voor deze

'ligduur'

b

van het

nest moet

Kans op broedsucces per paar voor elk ingevoerd perceel en voor elke ingevoerde soort;

onderscheid gemaakt worden tussen de leg-

op basis hiervan wordt de reële recruitment

periode en de broedperiode, omdat hiel—

per soort berekend. Is deze lager dan de

voor

theoretisch noodzakelijke dan zal de popula-

andere

overlevingskansen

voor

predatie gelden. De totale ligduur b is

tie afnemen. Is deze hieraan gelijk of groter

dus de som van het aantal dagen dat in-

dan kan de omvang van de populatie constant

complete legsels (tijdens de legperiode)

blijven of zelfs toenemen (immigratie enemi-

aan gevaren blootstaan plus het aantal

gratie blijven hier buiten beschouwing).

dagen voor complete legsels (indebroedperiode).
•

Het vervolginterval v; dit ishet aantal
dagen dat verstrijkt tussen het verloren

Invoer

gegaan zijn van het oude nest en het
leggen van het eerste ei van het nieuwe
•

Het aantal eerste legsels per dag, de

Devolgende invoergegevens zijn nodig:

zogeheten initiële legkromme; de frequentieverdeling van deze data zou gelijk

•

persoort dewaarden vandeverschillende

•

het aantal legsels per perceel afgeleid

•

frequentie en aard van agrarische be-

zijn aan dievan alle inhet veld vastge-

modelparameters

stelde data als er geen vervolglegsels
zouden optreden.

uit een territoriumkartering

Berekeningen met het model gaan uit van de

heersmaatregelen voor ieder perceel af-

initiële legkromme: daaruit volgt het aantal

zonderlijk ('beheersscenario').

legsels n op dag 1. Hiervan overleven er
s ni de eerste dag. Er zijn er dus (1-s )nl
verloren

gegaan.

Daarvan

beginnen

er

p (1-s )nl opnieuw, en wel dag 1+v.Opdag 2

Benodigde

inspanning

worden n2 nieuwe legsels gestart. Er lagen er
nog sni van devorige dag. intotaal zijn er
op dag 2dus snl+n2 legsels aanwezig waarvan

Verzamelen van gegevens

er s (snl+nZ)overleven, enzovoort. Het aan-

Populatiegegevens en verspreidingsgegevens

tal legsels voor dag v+1wordt ingewikkelder,

van bepaalde vogelsoorten in eenbepaald ge-

omdat dan niet meer alleen volgens de initi-

bied zijn voor een aantal gebieden voorhanden

ële legkromme wordt bijgelegd, maar ook de

bijvoorbeeld

eerste vervolglegsels gaan meetellen, waarvan

Staatsbosbeheer of het Rijksinstituut voor

er ook weer verloren gaan.Na de laatste da-

Natuurbeheer. Vaak echter zullen aanvullende

bij

provinciale

diensten,

tum van de initiële legkromme worden er uit-

inventarisaties nodig zijn (zieook hoofdstuk

sluitend nog vervolglegsels geproduceerd.

7 ) . Als voor andere ingrepen en/of voor andere vogelsoorten

dan die in deze be-

Op dag bkomen de resterende nesten van dag1

schrijving

uit. Dit aantal zou sbnl bedragen als scon-

moeten worden uitgevoerd, moeten ook de mo-

stant zou zijn en gelijk voor leg- enbroed-

delparameters nog worden bepaald of geschat.

worden genoemd, voorspellingen

fase. Deze doen na die datum dus niet meer
mee. Als p = 0 geworden is gaat het verlies

Doorgaans zal de broedvogeldichtheid in de

aan nesten gewoon door, maar worden er geen

bestaande situatie bepaald moeten worden docr

vervolglegsels meer geproduceerd.

een territoriumkartering.
Specialistische kennis is noodzakelijk om te

Het is niet doenlijk het aantal legsels voor

kunnen beoordelen of eerst een calibratie van

een willekeurige dag in een begrijpelijke

des-waarde moet plaatsvinden.

formule hier weer tegeven;inde praktijk is
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Het programma isbeschikbaar bijhet Rijksin-

Onder alleomstandigheden wordt een vast per-

stituut voor Natuurbeheer.

centage van de kuikens volwassen. Eigenlijk
zou voor het kuikenstadium een apart model
nodig zijn. Aangenomen is dat de uitkomsten
hiervan echter ondergeschikt zijn aan de uit-

Aannamen en

beperkingen

komsten uit het model vanhet eistadïum. Immers bij 'normaal' agrarisch beheer doet zich
de situatie al spoedig voor dat eiuitkomst

Het model is ontwikkeld voor kievit,

alleen al tot zware onvoldoendes leidt; va-

grutto, tureluur, kemphaan en scholek-

riatie in de kans van een kuiken om op te

ster. De modelparameters zullen voor an-

groeien, isdanniet meer relevant.

dereweidevogelsoorten geschat of bepaald
moetenworden.
De verplichte recruitment berust op een
niet voor alle vogelsoorten even goed te

Bet rouubaarheid

en

gevoeliqheid

onderbouwen schatting van de jaarlijkse
sterfte- en overlevingskans; bovendien
kunnen deze kansen jaarlijks verschillend

Naar debetrouwbaarheid van het model isgeen

zijn.

onderzoek gedaan. Er iseen gevoeligheidsana-

De initiële legkromme ligt vast en is

lyse uitgevoerd voor deverschillendeparame-

niet afhankelijk van het (agrarische)be-

ters. Hieruit bleek dat de overlevingskans

heer van het perceel. Met weersinvloeden

(s)vaneen legselvaneen bepaalde soort,de

op het gedrag van de vogels ten aanzien

alles overheersende factor is in het model.

van de startdatum is ook geen rekening

Eennauwkeurige schatting hiervan isdus zeer

gehouden.

belangrijk. Voor de overige parameters wordt

Het vervolglegsel zal in werkelijkheid

gesteld dat 'iedere redelijke schatting' goed

niet altijd op hetzelfde perceel gelegd

is.

worden als waar zich het verloren gegane
nest bevond.
Deeersteversievan het model (1981)wasde-

Lf teratuur

terministisch, dat wil zeggen met steeds
vaste verliespercentages voor iedere dag (op
grond van s ) .In de tweedeversie ishetmo-

BEINTEMA, A.J. en G.J.D.M. MUSKENS. De in-

del stochastisch gemaakt; op iedere dag

vloed van beheer op de produktiviteit van

wordt,opgrond vans-waarden voor iederaan-

weidevogels (R.I.H.-rapport 81/19). Leersum,

wezig nest afzonderlijk, door middel van

1981.

loting bepaald of het nest diedag overleeft.
Tevens wordt voor ieder nest legduur en

BEINTEMA, A.J. e.a. Verstoring van weidevo-

broedduur geloot uit een reële frequentievei—

gellegsels door weidend melkvee. Rapport

deling. In geval van verlies wordt op grond

D.B.L.Utrecht/R.I.N. Leersum,Utrecht 1982.

van de vervangkans geloot of er een vervolglegsel komt. Ook het vervolginterval wordt

BEINTEMA, A.J. Meadow birds as indicators.

geloot uit een voor iedere soort specifieke

Environmental Monitoring and Assessment 3

frequentieverdeling vanvoorkomende waarden.

(1983): 391-398.

1-5: Olie en

zeevogels

grootschalige

olieverontreiniging

in het

noordelijke deel van deGolf van Alaska.
Per olieboorput of transportroute is een
schatting gemaakt vande hoeveelheid olie die

Inleiding

door lekkages en/of lozingen in het water
terechtkomt. Met behulp van een trajectoriemodel (zievoor deachtergrond hiervan serie-

Eenmodel voor de effecten vanolieopzeevo-

deel II, 'Lucht') is de kans bepaald dat een

gels is ontwikkeld door Samuels en Lanfear,

vogeikolonie door olie wordt vervuild. Bij

U.S. Geological Survey,Reston,Virginia.Het

vervuiling van een kolonie is uitgegaan van

is gebruikt om de schade en het herstel te

eenextra sterfte van 95 '/.. Voor de aanwezige

berekenen bij populaties van kleine burge-

populaties zijn vervolgens de kansen bepaald

meesters en van zeekoeten als gevolg van

dat deze tot SOX en 10X vanhun oorspronkelijke omvang worden gereduceerd.Daarnaast is

6.2.Voorspellingenophet niveau van populaties

112

uitgerekend hoe lang het zou duren alvorens

nantalsverdelingover deleeftijdsklassen

de populaties hunoorspronkelijkeomvang weer

{per soort)

hebbenbereikt.

sterfte tin '/.) per leeftijdsklasse als
gevolg vande olieverontreiniging

Voor zeevogelszijn sterftecijfersdoorolie-

de overlevingskans per leeftijdsklasse.

rampen gecalibreerd. Het model is opgesteld
voor soorten met een voortplantingsseizoen
waaruit slechts een enkele nieuwe generatie

Benodigde

voortkomt.

inspanning

Populatiegegevens en

Herkwi jze

verspreidingsgegevens

van de betreffende vogelsoorten zijn slechts
voor enkele gebieden voorhanden, althans met
de gedetailleerdheid die voer ditmodel vei—

Het model maakt voor de overlevingskans (s)
onderscheid

in

verschillende

leeftijds-

eist is.Vaak zal een arbeidsintensieve (aanvullende)

inventarisatie

gedaan

moeten

klassen:

worden, waarvoor overigens geen specialis-

•

Gegevens over de extra sterfte door olie,de

tische kennis noodzakelijk is.

•

een aantal jaarklassen (NI tot Nn) van
niet-broedende individuen (n isdebroed-

verdeling van aantallen

rijpe leeftijd)

klassen, de vruchtbaarheid, de overlevings-

een klasse (NA)van broedende individuen.

over leeftijds-

kans en dergelijke zijn slechts zeer ten dele
te vinden in literatuur. Eventueel hiervoor

Aangenomen wordt,dat de groeisnelheid van de

noodzakelijk onderzoek is zeer arbeidsinten-

populatie afhangt van dedichtheid van depo-

sief en vraagt veel onderzoekservaring.

pulatie, aangezien bij een hogere dichtheid
meer concurrentie om voedsel en ruimte op-

In principe zou voor iedere situatie eerst

treedt.

een calibratie van de belangrijkstemodelparameters moeten plaatsvinden.Cok dit vereist

Per

leeftijdsklasse

kunnen verschillende

echter veel tijd en deskundigheid.

sterftepercentagesworden ingevoerd.Op basis
hiervan kan berekend worden hoe groot de

Voor het schatten van invoergegevens en het

(broed)populatie en aanwas zal zijn in de

interpreteren van de resultaten isspecialis-

achtereenvolgende jaren na de olieverontrei-

tischekennis vereist.

niging enhoe lang het duurt voordat depopulatie-omvang weer net zo groot is als de
omvang voor de verontreiniging.

Aannamen en

Uitvoer

beperkingen

Van de meeste invoergc*gevens is geen
waarde bekend. Uit tijdgebrek

wordt

meestal met schattingen volstaan.
Het aantal individuen per leeftijdsklasseop

Met migratie naar of vanuit niet vei—

iedere gewenste termijn na deolieverontrei-

vuilde kolonies in da buurt wordt geen

niging. De uitvoer kan worden gepresenteerd

rekening gehouden.

inde vorm van tabellen en grafieken.

i)2dichtheidsafhankelijkegroei wordtbepaald door debeschikbaarheid van voedsel
en

ruimte. Aangenomen wordt dat ds

'carrying capacity' overeenkomt met de

Invoer

populatiegrootte voor het moment van de
vervuiling.

Devolgende invoergegevenszijn nodig:
locale populatie-omvang (per soort)

Betroui-ibaarheid

en

gevoeligheid

leeftijd van broedrïjpheid Iper soort)
produktiegegevensvoor het bepalen van de
vruchtbaarheid (per soort)

Naar de betrouwbaarheid van de voorspelling
is geen onderzoek gedaan. Uit een gevoe-

6.2. Voorspellingen op het niveau van populaties
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ligheidsanalysebleek het model zeer gevoelig

vol. 10.(1983)Blackwell,Oxford.

voor de omvang van de extra sterfte.
KREBS,

C.J.

Ecology:

the

analysis of distribution

experimental

and abundance.

Harper andRow.New York,1978.

Relatie

met andere

voorspellingen
SAMUELS,W.B. enK.J. LANFEAR. Simulations of
seabird damage and recovery from oilspills in

In seriedeel III» 'Oppervlaktewater'> geeft

the Northern Gulf of Alaska.U.S.Geological

MethodeV-34aan hoedeverspreiding van olie

Survey,Reston,Virginia (in voorbereiding).

kanworden voorspeld.

Literatuur

CRAWLEY, M.J. Herbivory: the dynamics of
animal plant dynamics. Studies i n ecology
1 - 6 : Effecten
zeevi ssen

van koeluaterinname

ov

die sterk geaggregeerd voorkomen ( i n scholen
bijvoorbeeld)
blijken
kwetsbaarder
dan
soorten met een meer regelmatig vei—
spreidingspatroon.

Inleiding
Uerkuijze
Door Lewis en Leslie iseenmodel ontwikkeld
om effecten van allerlei ingrepen oppopulaties te kunnen voorspellen. Hier wordt een
toepassing beschreven die is uitgevoerd door
Horst (Stone en Webster Engineering CorporationBoston,Massachusetts).

Het model isgebaseerd opde zogeheten Leslie
matrix. Dat is een populatiedynamisch model
voor populaties die zich ineen bepaald seizoen voortplanten (geen continue toename
dus). De Leslie matrix werkt met de volgende

Het model berekent de omvang van zeevispopu-

formule:

laties mits van de ingrepen bekend is welke
invloed ze hebben op de v

en/of overlevingskans
klasse.

ruchtbaarheid

per

A(t). N

leeftijds-

t+1

Horst berekende het effect van koelwaterinname door een energiecentrale op de populatiegrootte vande volgende vissoorten:
Menidia menida.Brevoortia tvrannus,Tantoqolabrus adspersus en Pseudopleuronectus americanus•

N» en N( ,stellen de populatie-omvang voor

Vandeze (Amerikaanse)zeevissoortenwaren de
noodzakelijk gegevens bekend. Met behulp van
schattingen over de hoeveelheid vis die in
het koelwatersysteem van de energiecentrale
terecht komt en de grootte vande totalereproduktie, kan berekend worden wat de mortaliteitstoename oftewel de reductie van de
overlevingskans zalzijn.

A( )isde Leslie matrix voor tijdstip (jaar)

Horst berekende ook wat het effect zouzijn,
wanneer de populaties respectievelijk 5,10,
20en40 jaar aan dit koelwatersysteem zouden
worden blootgesteld. De gevoeligheid van de
vier vissoorten liep nogal uiteen; soorten

6.2. Voorspellingenop het niveau van populaties

op de tijdstippen t en t+1. Daarnaast wordt
een populatiestructuur onderscheiden. Dit is
de verdeling vanhet aantal individuen van de
populatie over de verschillende leeftijdsklassen ( N Q , N

Nx).

t, die per leeftijdsklasse vruchtbaarheidswaarden f,,en overlevingskansen s bevat.
In schema 6-1 is de formule verder uitgewerkt. Het stelsel vergelijkingenkan worden
opgelost met matrix-algebra. Zo kan het vei—
loop vanhet aantal individuen per leeftijdsklasse

in de tijd worden gevolgd. Van

ingrepen moet bekend zijnwelke invloed zeop
de vruchtbaarheid en overlevingskans per
leeftijdsklassehebbenï meestal wordt die invloed geschat.
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lijkheid omdit inhet model teverwerken
isaanwezig» maar decomplexiteit van het

SCHEMA 6-1: LeslieMatrixA

model neemt dan wel aanzienlijk toe.
Alleen de betreffende ingreep wordt bekeken» andere externe invloeden (antropo-

1— —1
N
N

o

geen

l

beschouwing.

-

N2

of

abiotisch)

blijven

buiten

Er wordt geen rekening gehouden met migratie. Wel kan hiermee bijde schatting
van veranderingen in vruchtbaarheid en
overlevingskans rekening worden gehouden.

N

x

t+1

Betrouubaarheid

en

gevoeligheid

UitYoer
Validatie van het model heeft bij deze toepassing niet plaatsgevonden. In een gevoeDe populatie-omvang (eventueel perleeftijdsklasse)opeen bepaald tijdstip.

ligheidsanalyse is nagegaan»

in hoeverre

veranderingen in vruchtbaarheid en ovei—
levingskans degroeisrelheid van de populatie
of de leeftijdsspreiding beinvloedden. Vei—
anderinoen in de overlevingskans vertoonden

Invoer

vooral bij de jonge leeftijdsklassen aanzienlijke effecten» terwijl veranderingen in
vruchtbaarheid vooral de middelste leeftijdsklassen beinvloedden. Een goede schatting

De volgende invoergegevenszijn nodig:

hiervan isdus essentieel.
•

devruchtbaarheid (fj)enoverlevingskans
(s'j) van een bepaalde leeftijdsklassei
indebestaande ennieuwe situatie

•

het aantal individuen per leeftijdsklasse

Reletie

met andere

voorspellingen

indebestaande situatie.
Eenvariant op de Leslie matrix,de zogeheten
Lumped parameter matrix» is uitgewerkt door

Benodigde

inspanning

Kleinstreuer en Logan. Hierbij iseen Leslie
matrix gecombineerd met de inde populatiedynamica gebruikelijke differentiaalvergelijkingen voor de intei— en intraspecificke

De invloed van een ingreep op de vruchtbaarheid en/of overlevingskans moet, bijge-

relaties, de zogeheten Lotka-Volterra-model-

brek aan gegevens» meestal worden geschat.Om

len. De Leslie matrix en Lumped parameter

de populatie-omvang per leeftijdsklasse te

matrix zijn verwant met de Markov-modellen.

berekenen zijn vangstgegevens nodig. Meestal

Deze laatste hebben echter een stochastisch

vergt het verkrijgen van de invoergegevens

karakter.

vrij veel tijd en veel specialistische kennis.

Literatuur
Aannamen en

beperking
ENGLERT,T. e.a. Model approach to prediction
of environmental impacts on fish population.

Aangenomen wordt dat devruchtbaarheid en

In: Applied numerical modelling. Proc. 1st

deoverlevingskansonafhankelijk zijn van

Int. Conf.University Southampton,1977.
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worden
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LESLIE, P.H. On the use of matrices in

entrainment of ichtyoplankton. Fisheries and

certain population mathematics. Biometrika

Energy Production» O.C.

33 (1945): 183-212.

Heath and Comp.

Lexington, (1975): 107-118.
VAUGHAM, D.S. en SAILA, S.B. A method for
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1-7: Fvsi sehe factoren
tie van
zeegras

en de

produk-

het aantal generatieve scheuten diehun maximale leeftijd overschrijden.
Het koolstoftransport vanuit de rhizomennaar
boven voor de vorming van nieuwe scheuten kan
indeherfst leiden tot een uitputting van de

Inleiding

ondergrondse biomassa en daarmee een beperkende factor worden voor scheutvorming in
het volgende voorjaar.

Het Waterloopkundig Laboratorium te Delft

Aan de afname van het aantal scheuten draagt

heeft insamenwerking met het Delta Instituut

bij:

voor Hydrobiologisch onderzoek te Yerseke,
een model ontwikkeld voor de zeegrasgroei in

1. het verlies aanscheuten die hun maximale

het Grevelingenmeer. Het modal is onderdeel
van een groter model, dat verschillende as-

leeftijd bereikt hebben
2. het verlies aan onvolgroeide scheuten,

pecten beschrijft van het functioneren van

genomen als een constant percentage per

het Grevelingen ecosysteem.

dag.

Werkwijze

Maxinale leeftijd en verliespercentage zijn
verschillend voor vegetatieve en generatieve
scheuten.

ad 2:
Het zeegrasmodel berekent de verandering in

De ondergrondse biomassa neeir.t toe door het

debiomassa van zowel ondergrondse alsboven-

transport van koolstof van scheuten naar de

grondse delen. De ondergrondse delen zijn

rhizomen.Hiervoor wordt een constant percen-

wortels enwortelstokken (= rhizomen),debo-

tagevan de bovengrondse produktie gehanteerd

vengrondse delen worden scheuten genoemd.De-

(17 }'.).

ze laatste worden weer onderverdeeld in

De ondergrondse biomassa neemt af door:

vegetatieve en generatieve scheuten.
Het model bestaat uit vergelijkingenvoor:

•

de biomassa van nieuw gevormde scheuten

1. de verandering in scheutenaantal (aantal/m2 per dag)

•

(vegetatief en generatief)
de biomassa vanscheuten die verdwijnen.

2. de biomassaverandering van ondergrondse

ad 3:

delen (mgkoolstof/m2 per dag)
3. de biomassaverandering van bovengrondse
delen (mgkoolstof/m2 perdag).

De bovengrondse biomassa is het produkt van
debiomassa per scheut enhet aantal scheuten
per m 2 (vegetatief en generatief).
De biomassa verandering van een scheut isge-

ad 1:

formuleerd als een eerste orde proces, dat

De toename van het aantal scheuten wordt be-

wil zeggen: als een product van de biomassa

rekend met verschillendemathematischeverge-

per scheut en het verschil tussen de rela-

lijkingen waarin de invloed van lichtintensi-

tieve groeisnelheid ende relatieve verdwijn-

teit,watertemperatuur en de ruimte tussen de

snelheid. Debiomassa op tijdstip 0 isgelijk

scheuten (afhankelijk van bovengrondse bio-

aan oen gemiddelde (gemeten)waarde.

massa) en rhizoomaantal (afhankelijk vanon-

Die beide snelheden worden berekend metver-

dergrondse biomassa) op de maximale toename

gelijkingen waarinde invloed van da lichtin-

is aangegeven. De toename vanhet aantalve-

tensiteit, de temperatuur en de scheutleef-

getatieve scheuten inde tweedehelft van het

tijd op de maximale snelheid (bij20 °C)is

groeiseizoen wordt naast genoemde beperkende

aangegeven. Met het ouder worden van de

factoren tevens bepaald door de toename van

scheuten neemt de relatieve groeisnelheid af

6.2. Voorspellingen op het niveau van populaties
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en deverdwijnsnelheid toe.De snelheid waai—
mee

planten

zeegrasbed verdwijnen.Dit blijkt slechts

verdwijnen door golven en

•:endele op tegaan.

stroming onder invloed van de wind, isafhan-

Geslachtelijke

kelijk vande diepte vanhet water.Dezefac-

spreiding en kieming van zaad) blijft

tor bereikt maximale waarden tussen 0 en 1

buiten beschouwing.

meter.

De overgang van vegetatief naar genera-

voortplanting

(ver-

tief of andersom» isvrijwillekeuriggekozen.

Ui tvoer
Betrouwbaarheid

en

gevoeligheid

Verandering in biomassa van zeegras; omdat
met het model berekend kan worden op welke

Het model is vooral gevoelig voor de be-

dieptegeenbiomassa meer geproduceerd wordt,

perkende factoren 'ruimte'en 'rhizomen'.

zijn uitspraken over het voorkomen van zee-

Uit validatie bleek de 'constante waarde'be-

gras ten opzichte van de waterdiepte moge-

nadering van het koolstoftransport vandebo-

lijk. De termijn van de voorspelling wordt

vengrondse naar de ondergrondse delen en

geschat openkele jaren.

andersom niet correct. Er moet rekening
worden gehouden met een groter transport van
de vegetatieve scheuten naar de ondergrondse
delen dan vande generatieve scheuten. Tevens

Invoer

lijkt voor de produktie van generatieve
scheuten meer energie (koolstof) nodig te
zijn uit de ondergrondse delen dan voor die

Belangrijke invoergegevenszijn:

van de vegetatieve scheuten.Dezelfde valida-

•

zonnestraling (lichtintensiteit) aan het

gold voor diepten tussen de 0i5 en 2m. De

•

extinctiecoefficientvan het water

diepten bleek in de praktijk niet op te tre-

•

diepte en temperatuur van het water.

den. Hierbij speelt waarschijnlijk de vei—

tie toonde aan dat de voorspelling alleen
wateroppervlak

voorspelde

totale afsterving op

grotere

spreiding en kieming vanzaad eenrol.

Benodigde

inspanning
Relatie

met andere

voorspellingen

Het model is betrekkelijk eenvoudig van
structuur. Er zullen voor andere gebieden

Andere, min of meer vergelijkbare modellen

weinig nieuwe gegevens verzameld behoeven te

voor hogerewaterplanten zijn ontwikkeld voor

worden. De interpretatie van de resultaten

Myricphyllum (Oak Ridge National Laboratory,

vereist wel fysiologische kennis vanzeegras.

Verenigde Staten) en Ceratophyllutn (Limnologisch Instituut,Nederland).

Aannamen en

beperkingen
Literatuur

Aangenomen is dat de lichtintensiteit op
de bodem de groei bepaalt.Dit geldtal-

BELYEAV,

leen als de lengte der planten klein is

OKHOTNIKOV.Mathematical simulations of ama-

V.l.,

K.M.

KHAILOV

en

I.N.

ten opzichte van da waterdiepte.

rine

Een andere aanname isdat het verlies aan

macrophytes. Aquat.Bot. 3 (1977): 315-328.

coastal

ecosystem

containing

scheuten een constant percentage per dag
bedraagt, zodanig dat bij maximaleleef-

JANSSON,A.M. Systems analysis and simulation

tijd slechts dehelft vanhet oorspronke-

of the green algal belt (Cladophora) in the

lijk aantal gevormde scheuten aanwezig

Baltic. Merentutkimuslait. Julk. Havsforskn.

is.

inst. Skr. 239 (1975): 240-247.

Tevens is daarbij aangenomen dat

scheuten op maximale leeftijd uit het
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in
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Rapport

R1310-9 Waterloopkundig Laboratorium, Delft,
1981.

1-8: Verontreinigende
stoffen
cultuurgeuassen:
TELOC

en

Figuur 6-3 geeft de samenhang tussen de modulenweer.
Het model gaat er van uit, dat lood (of een
andere stof) bij een bepaalde concentratie
remmend werkt op de fotosynthese; dat daar-

Inleiding

door minder sacchariden worden geproduceerd
door de plant en dat groei,stofwisseling en
opbouw van reserves geremd worden.

TELOC is aan de universiteit van Illinois
door Wheeler e.a. ontwikkeld om de invloed

Over de meteorologische module zijngeenge-

van lood in de bodem, op de opbrengst van

gevens beschikbaar.

mais te bepalen. Het model kan ook effecten
van andere stoffen op (de fotosynthese van)
andere cultuurgewassen simuleren (bij vei—
schillende bodemtypen).

Deverdampingsmodulebeschrijft de transpiratie door bladeren en is gebaseerd op een in
Nederland ontwikkeld model (zie Feddes e.a.1.

TELOC is een keer toegepast om ineen weinig
adsorberende bodem tebepalen bijwelke lood-

De opbouw van de fysiologischemodule isals

concentraties opbrengstvermindering bij mais

volgt:

zou optreden. Voorspeld werd dat tot 3,8 ppm
(=parts permillion)oplosbaar lood geenef-

•

fect zou optreden maar dat van 3,8 tot 7,0

Voor deberekening van dehoeveelheid opgelostestof indebodem wordt eenverge-

ppm de opbrengst omgekeerd evenredig afneemt

lijkinggebruikt met de factoren:

met de loodconcentratie.

—

adsorptiecapaciteit

van

de bodem

(ppm)
Waarden voor de adsorptiecapaciteit
voor verschillende stoffen en voor
Werkwijze

verschillende bodemtypen kunnen uit
literatuur worden verkregen,
totale hoeveelheid van de stof inde

TELOC is geschreven in de programmeertaal

bodem (ppm)

CSMP (zie de handleiding van IBM uit 1972).

Deze kan worden geschat opbasis van

Het model bestaat uitdriemodulen:

(ovengedroogde)monsters.
•

1. Een meteorologische module berekent de

Voor het transport van deopgeloste stof
worden tuee stromen (fluxen) berekend,

variatie in licht, temperatuur en wind-

namelijk die uit de bodem naar de wortel

snelheid, opbasis van dagelijkse, lokale

endiavan dewortel naar het blad, beide

weergegevens.

onder invloed van de transpiratie. Deze

2. Een verdampingsmodule beschrijft de va-

transpiratie wordt door de verdampingsmo-

riatie in verdamping, op basis van de

dule berekend.

uitvoer van demeteorologischemodule.

Voor de eerste flux is een eenvoudige

3. Een fysiologische module beschrijft enkele fysiologischeprocessen opbasis van
uitvoer vandeandere modulen.

vergelijking opgenomen met als factoren
deverdampingssnelheid (incm/ha per uur)
en ds hoeveelheid opgeloste stof (in
ppm). De tweede flux isgeformuleerd als
een functievandeeerste.
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METEQR0106ISCHE MODULE
licht

«Heet op
groei

temperatuur

windsnelheid

effect op
fotosynthese

'
effect op
opslag

transport
naar blad

dagelijkse
variatie in
transpiratie

transport naar
de wortel
FYSIOLOGISCHg
HOPMU

TRANSPIRATIE
HQPUIE

oplosbare
hoeveelheid
van de stof
in de bodem

FIGUUR 6-3.Opbouwvanen samenhang tussendemodulen vanTELOC.

Om de invloed vandelichtintensiteitop

instandhouding.

de fotosynthese teberekenen wordtdeve-

snelheid voor de groei wordtdoor Wheeler

Voor

de

respiratie-

getatie opgedeeld inlagen» iedermeteen

een schatting gegeven. De respiratie-

eigen verhouding tussen totaal bladoppei—

snelheid voor de instandhouding wordt

vlak en totaal bodemoppervlak. De hoe-

weergegeven als functie vandeluchttem-

veelheid bijdefotosynthese geproduceei—

peratuur, vanhet stikstofgehalte envr.n

de sacchariden (inkg/ha pepuur),wordt

het gewicht vandeplant.

per vegetatielaag berekend.

De beginwaarde van het reserveverschi1

Gegevens over het bladoppervlak (aantal

(geschat of gemeten) plus af-oftoename

lagen)> lichthoeveelheden, reflectie-en

levereneenvoorspelling opvandenieuwe

adsorptiecoefficienten moeten voor deze

hoeveelheid reservevoedsel.

berekeningen bekend zijn. Wheeler heeft

Uit het quotient vande hoeveelheidre-

coëfficiënten geschat op basis vanlite-

servevoedsel en het plantgewicht volgt

ratuurgegevens.

het zogeheten relatieve saccharidengehal-

De hoeveelheid sacchariden wordt gecoi—

te. Op bssis vandit relatieve gehalte,

rigeerd voor de invloed vande tempera-

de relatieve groeisnelheid perorgaanen

tuur en de getransporteerde stof opde

het gewicht perorgaan, ishet mogelijk

fotosynthese.

de groei vandeorganen (wortel,stengel,

Aangenomen wordt dat deze sacchariden

blad, vrucht)teberekenen.

worden gebruikt bij de ademhaling (voor
groei en instandhouding)i waarna derest
als reservevoedsel wordt opgeslagen;als
de voor de ademhaling benodigde hoe-

Ui tvoer

veelheid sacchariden bekend is> kande
omvang vandereserves worden berekend.
De hoeveelheid sacchariden voor deadem-

Opbrengstvermindering

haling wordt berekend aan de hand van

door remming van de fotosynthesesnelheid

van

cultuurgewassen

respiratiesnelheden voor groei en voor

6.2.Voorspellingenophetniveauvanpopulaties

119

(uitgedrukt in het aantal kg sacchariden per

Aannamen en beperkingen

ha).
Het model is vooral bedoeld voor voor—
spellingen op korte termijn. Erzijn simula-

Aangenomen wordt dat:

tiesuitgevoerd toteengewasouderdom van 120
dagen. Met het model kan ook worden berekend

•

opname van de stof niet via het blad,

•

alleen de opgeloste fractie (niet dege-

•

de bron in de tijd constant is,omdat de

bij welke concentratie in een bepaald bodemtype effecten op de produktie (groei) gaan

maar alleen via dewortels plaatsvindt

optreden (grenswaardeberekening).

bonden fractie)de plant beinvloedt
concentratie relatief ongevoelig is voor
veranderingen in bodemvocht in het tra-

Invoer

ject tussen 5Xen 100 '/.van de veldcapaciteit * ) .
•

Voor demeteorologischemodule zijngege-

gens de Wet van Beer (zie: publicatie

vens nodig over licht) temperatuur en
windsnelheid.

vanWEAST,R.C.)
»

de relatieve groeisnolhe'd vande wortels

•

de vruchtzetting maximaal is.

Voor de transpiratiemodulewordt verwezen
naar de publicatie vanFeddes.

de verdeling van het licht verloopt vol-

gelijk isaan dievan de bladeren

Voor de fysiologische module zijn geschatteof gemeten gegevens nodig over:

Het model is alleen bruikbaar voor stoffen

-

diede fotosynthese beïnvloeden.

de totale hoeveelheid van destof in
de bodem (drooggewicht)en deadsorptievan destof indebodem

-

de oppervlakte vanhet vegetatiedek

-

de invallende straling

-

de temperatuur

-

stikstofgehalten, totaalgewichten en
orgaangewichtenvanplanten.

Betroui-ibasrheid

en

gevoeligheid

Het model isgetoetst aan metingen van situaties met verschillende loodconcentraties. De
voorspellingen van de gemiddelde blad- en
korrelgewichten (opbrengst) voor bodems zon-

Benodigde

inspanning

der lood kwamen goed overeen met de genieten
waarden.
Voor bodems met lood bleken de simulaties van

De benodigde inspanning voor de fysiologische
module hangt erg af van de situatie: voor
lood en mais zijn gegevens beschikbaar,maar
voor een andere stof en/of gewas moeten
nieuwe coëfficiëntenendergelijke wordenopgesteld. Als hierover enige informatie beschikbaar is, kan de hoeveelheid werk voor
eigen veldmetingen en analyses beperkt
blijven. Hoeveel inspanning de meteorologische en transpiratiemodule vergen is niet
bekend.
Voor aanpassing engebruik vanhet totalemodel is vooral fysiologische kennis vereist.
Hoewel het model in principe ook bruikbaar
lijkt voor 'wilde planten' is onduidelijk
hoeveel extra inspanning hiervoor nodig is.

de loodconcentratie inde bodem te laag.Deze
afwijking trad voornamelijk op bij loodconcentraties beneden de 175 ppm, een waarde
waar beneden geen effecten op dp gewasopbrengst verwacht worden. De voorspelde opbrenystvermindering is niet aan metingen
geto«tst.

Relaties

met andere

voorspellingen

TELOC is grotendeels gebaseerd ophet Nederlandsemodel ELCROS.
De meteorologische module kan mogelijk aansluiten op voorspellingsmethDden in hot rapport 'Lucht' (seriedcel II).Voor deverdampingsmodule en de modellering van adsorptie

*)Veldcapaciteit kan worden omschreven als het water-gehalte dat indebovenlaag van degrond
enige dagen na een natte periode wordt aangetroffen. De veldcapaciteit is geen constante
voor dedesbetreffendegrondsoort omdat ze afhangt van de grondwaterstanddiepte.
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wordt verwezen naar het rapport 'Bodem' (Se-

and corn growth with soil-&pplied lead. J.

riedeelIV).

Environ. Quai. 1(1972): 92-94.
CHANDLER, V.U. Nutrient uptake by corn in
North Carolina. Agric. Exp.Stn.Tech.Bull.

Lj

teratuur
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model:
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IDSO,S.B. en C T . deWIT. Light relations in

corn (Zea mays) growth. Ecol. Modelling 11
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(1980): 141-150.
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MOSS, D.N. en R.B. MUSGRAVE. Photosynthesis
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317-336.
WEAST, R.C. (ed.). Handbook of chemistry and
physics. C.R.C. Press, 54th ed., Cleveland,
Ohio,1974.
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ZIMDAHL,
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6.3. VOORSPELLINGEN OP HET NIVEAU VAN DEELLEVENSGEMEENSCHAPPEN: VEGETATIE

II-9; Abiotische
milieufactoren
en
het voorkomen van
plantensoorten

Er bestaan veel van d e r g e l i j k e zogeheten indicatiecijferlijsten ( I C D en responsiecurven
( R C ) . Slechts enkele auteurs hebben voor een
groot aantal soorten het verband tussen een
abiotische m i l i e u f a c t o r en het voorkomen op

Inleiding

een uniforme wijze b e s c h r e v e n . Voorzover dit
gebeurd is, is de m i l i e u v a r i a t i e nooit representatief

bemonsterd of g e m e t e n . Heel vaak

Deze manier van v o o r s p e l l e n gaat uit van em-

zijn zelfs

pirisch

zijn de verschillen

gevonden relaties tussen het vooi—

alleen schattingen gemaakt, of
in de w a a r d e van een

komen (= de p r e s e n t i e ) of de frequentie van

milieufactor achteraf

plantesoorten in een vegetatie en de waarden

tie-opnamen.

van a b i o t i s c h e m i l i e u f a c t o r e n in een gebied.

van

Die relaties zijn afgeleid uit zeer veel in-

wijze waarop de abiotische factoren zijn b e -

ventarisatiemateriaal

paald.

en worden w e e r g e g e v e n

enkele

afgeleid uit v e g e t a -

Schema 6-2 geeft een overzicht

lijsten, gerangschikt

naar

de

in d e vorm van indicatiegetallen (= optimumwaarden x )> of responsiecurven (= optimumcui—
ven).

SCHEMA 6-2. Overzicht van e n k e l e indicatiecijferlijsten en responsiecurven.
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ng abiotLsche variabelen plantesoorten
> O . C N ^ H W , ^ P Û ^ O O Û S W> X*-* ^ wo*
ICL:
Ellenberg
80 % Ned. flora x x x x x x x - - - - - - - - - - CABO
200 grasl,sloten x - x
(x)
Londo
Ned.flora
x _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
RC:
Den Held en Kuipers
90% Zuid-H. fl. x
xx x x - x
Rangsch
ikking vegetatieopnamen achteraf en
herlei
ding abiotische variabelen
ICL:
Bannink e.a.
70 akkeronkr.
x - x - - - - - - - - - _ _ _ _ _ _
RC:
Clausman
90Z Zuid-H. fl.
x
Gremmen/Ter Braak
280 Brabantse
x _ x _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
,.
.,,, soorten
Meting Kruyne e.a.
214 grasl.srtn. x - - - - - - - - - x - _ _ _ _ _ _
ICL: abiotische variabelen
Kruyne e.a.
214 grasl.srtn. - x - - - - - - - - - - x x x x - De Lange
165 slootsrtn.
- _ - - - - _ - - - - - x _ _ _ x _
Gremmen en Ter Braak
280 Brab.srtn.
x - - - - - - - - - - - _ _ _ _ _ _
De Lange
165 slootsrtn.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ x _ _ x

e.g.v. = elektrisch geleidend vermogen

Andere

varianten

Landolt heeft nagenoeg h e t z e l f d e gedaan als
Ellenberg maar dan voor de Zwitserse flora.
In e n k e l e rapporten zijn geen indicatiege-

Soortgelijk materiaal voor w a t e r p l a n t e n als

tallen toegekend maar is een aantal soorten

dat van De Lange is te vinden in onder a n d e r e

in een

d e publicaties van Allebes en Thissen en van

D i r k s e , Natuurmonumenten,

reeks geplaatst (bijvoorbeeld door

Bloemendaal en S c h u u r k e n s .

Zon).

De

Lange en van

l

) Met optimumwaarde wordt in dit verband d e w a a r d e van een abiotische milieufactor bedoeld
waarbij de frequentie van voorkomen van de soort het hoogst is.
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Werkwijze

Het gebied) waarvoor de voorspelling moet
worden opgesteldi kan worden opgedeeld in
deelgebieden. De verwachte of voorspelde
waardevaneenabiotischefactor inelkdeelgebied wordt indelijstofindecurveopgezocht enuithetbijbehorende indicatiegetal
kan dan worden afgeleid watdenieuwe kans
vanvoorkomenzalzijn.

Uitvoer
Kans ophetverdwijnen vansoorten. Overde
termijn vanoptreden vaneffectenwordt geen
uitspraak gedaan.

zijn 'uitgemiddeld1 inhet indicatiecij'.:erofderesponsiecurve.
Specifieke omstandigheden in het gebied
waarvoor de voorspelling geldt» worden
niet indevoorspelling betrokken.
Metseizoen waarinofdesnelheid waarmee
demilieufactor verandert,blijven bulten
beschouwing.
Isalleeneenoptimumwaarde(- indicatiecijfer)persoort bekend,dankanalleen
een alles of niets voorspelling worden
gegeven:desoortblijftofverdwijnt.Is
er een responsiecurve bekend, dankan
bijvoorbeeld voorspeld wordendatdekans
datdesoort verdwijnt 75 '/. is.
Verschijnen of toename van soortenkan
niet of nauwelijks worden voorspeld,omdat daarbij ook andere factoren belangrijk zijn, bijvoorbeeld de aanwezigheid
van zaad of deomstandigheden waaronder
kiemingkanplaatsvinden.

Invoer
Betrouwbaarheid
*
•

toekomstige (en soms ook: bestaande)
waardevandeabiotischemilieufactor(en)
perdeelgebied eeninventarisatie vande
aanwezige soorten,danweleenvegetatietypenkartering 2 ) .

Wanneer deze niet bekend is,moetookderelatie tussen deabiotische factorenplantesoort (vaak intermen vaneenindicatiegetal
of responsiecurve)worden bepaald.

Benodi gde

inspanninq

Als indicatiegetal (of responsiecurveï en
toekomstige waarde vandeabiotischemilieufactor bekend zijn wordt deinspanning vooi—
namelijk bepaald door de inventarisatievan
soortenofvégétâtietypen.Voor deze inventarisatie isvegetatiekundigekennisnodig.

Aannamen en

beperkingen

De invloedvanandere (biotischeenabiotische) factoren wordt verondersteld te

2

en

gevoeligheid

VanDamvondeenredelijkeonderlinge consistentie bijdeverschillende indicatiecijfei—
lijsten van Kruyne e.a.,Elienberg, Landolt
en Londo. DeindicatiegetallenvanEllenberg
zijn internationaal in brede kring geaccepteerd.
Over de responsiecurven vanClausmankannog
worden opgemerkt, dat deze aanvankelijkaan
da hand van veldervaring geschatte curven
wordenverfijnd doorhettelkens opnieuw toepassen van deselfde techniek. Uiteennieuw
indientiegetal voor deopname (=standplaats
voor soorten) kan een nieuw indicatiegetal
voor desoorten worden afgeleid,waarmeeopnieuw een 'verbeterd' indicatiegetal voorde
opname berekend kan worden, enzovoort.Derte
iteratieve rekentechniekkanertoe leidendat
op eengegeven moment eenstabiele oplossing
berekt wordt.Deuiteindelijk bepaalde incücatiogetallen zijn dan onafhankelijk vande
oorspronkelijke geschatte waarden en worden
alleen bepaald door de internestructuurvan
devegetatie-opnamen. Deaardvandeabiotische milieufactor(en) isop deze wijze;niet
meeraantegeven.
In zeer veel vegetatiekundige studies, waar
gewerkt wordt met vegetatie-opnamen, worden
reeksen vansoorten (-groepen)onderscheiden
engeinterpreteerdalsindicatie-reeksen.

) Soms is,zonder de tussenstap viasoorten, eenoptimumwaarde vooreenmilieufactor toegekend aaneenvegetatietype ofaaneenecotoop, bijvoorbeeld omdatdesoortensa^ienstelling
vanhettypeniet bekendwas.
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HetCABO (ziedepublicatie vande De Boer en

ELLENBERG, H. Zeigerwerte der Gefasspflanzen

De Gooyer) heeft zijn indeling deelsop deze

Mitteleuropas. Scripta Geobotanica, Gottin-

studies gebaseerd> onder meer op die van De

gen, 1979.

Vries e.a.. Kruyne e.a. en De Lange.De indicatiegetallen van het CABO worden eigenlijk

GREMMEN, N.J.M, en C.J.F. TER BRAAK. Ecolo-

alleen gebruikt als legenda-eenheden om met

gische amplitudo's bij Eilerbergs vochtindi-

dezogevormde soortengroepen,vegetatietypen

catiegetallen

tekarteren.Dehieruit afgeleide kaartenge-

plantesoorten op het vochtleverend vermogen

en

de

responsie

van

ven een beeld van de bemestingsdruk, vocht-

van de bodem in het pleistocene deel van

voorziening ineengraslandperceel» envan de

West-Brabant intern rapport Rijksinstituut

matevaneutrofiëringof mineralenrijkdom van

voor Natuurbeheer, Leersum,1984.

elkesloot» oever» berm ofhoutsingel.
KRUYNE, A.A., D.M. de VRIES en H. MOOI. Bijdrage tot de oecologie van de Nederlandse
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Li

teratuur
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11-10:
van

Zuäveldi oxi de en
vlnntensoorten

voorkomen

De Wit heeft opbasis van inventarisaties een
relatie afgeleid tussen de zwaveldioxideconcentratie in de lucht en het aantal epify-
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tischekorstmossoorten (peruurhok)opbomen.
Verzurende stoffen uit de lucht

DeS02-concentratie inde lucht is uitgedrukt

kunnen zowel direct als indirect (viadebo-

in een 50- en een 98-percentiel ). Het

dem) op planten inwerken en deze doen vei—

soortenaantal werduitgedrukt inzesklassen.

dwijnen. Bij verzuring spelen zwavel- en
stikstofverbindingen eenbelangrijke rol.

6.3. Voorspellingen op het niveauvandeellevensgemeenschappen: vegetatie

124

Bij gelijke omsiandigheden verschillen deze

mossen. Hij leidde een relatie af tussen de

klassen per boomsoort (zieschema6-3).

presentie van dieplantesoorten ende 95-pei—
centiel van de zwaveldioxideconcentratie.
Van de soorten werd het zogeheten terugvind-

SCHEMA 6-3. Klassenindeling van soorten-

percentage bepaald; dat was indit geval het

aantallen epifytische korstmossen op iep
en oppopulier.

aantal uurhokken waarin een soort na 1950 is
gevonden,alspercentage vanallehokken waar
de soort ooit gevonden is (zie figuur 6-5).
Dit percentage werd gecorrigeerd voor bio-

populier

klasse

iep

1

0-8

0-3

2
3

9-12

4-6

tie-intensiteit. Per soort werd een formule

13-15

7-10

opgesteld voor de relatie tussen zwaveldioxi-

toopverlies (bijvoorbeeld ontginning van de

4

16-19

11-13

5

20-22

14-16

6

>23

>17

heide) en voor verschillen in inventarisa-

deconcentratie en terugvindpercentage.

Uerki-ii jze
Het soortenaantal epifytische kortsraossen
bleek ineen uurhok bijeenhoge concentratie
vooral door de S02-50-percentiel en bij la-

Persoortwordt de relatie toegepast.De vel—

gere concentratiesvooral door de SGo-Çô-pei—

andering ten opzichte van dehuidige situatie

centiel teworden bepaald (zie figuur6-4).

kan worden bepaald door vergelijking met de
bestaande soortenrijkdom of met het huidige
aantal uurhekken waarin de soort voorkomt.
Dit aantal of debestaandesoortenrijkdomkan
worden geïnventariseerd of worden berekend

ai
3.

1

aan de hand van SO -concentratie metingen.

100_
30 -i

2

60_

200-

Ui tvoer

3 ^

4

40/

5+6

Verandering in de klasse van soortenaantal
per uurhok of het aantal uurhokken(%) waarin

i

i

i

de soort voorkomt. Over de termijn van op-

0 40 80 120 160 200240280 320
98-percentielwaarde P98jjg/m

3

treden van effecten wordt geen uitspraak gedaan.

FIGUUR 6-4. Relatie tussen de zwaveldioxideconcentratie in de lucht en het
aantal epifytische korstmossoorten op

Invoer

bomen per uurhok inde zes klassen.De
gestippelde lijnen geven degrenzen aan
van mogelijk meetbare waarden. Ontleend

voorspelde

aanDenBoer en Bastiaens.

(50-,95-of 98-percentiel in ug/m 3 )

zwaveldioxideconcentratie

de bestaande soortenrijkdom of het huidige aantal uurhokken, waarin de soort
Van Dam deed iets dergelijks:hij onderzocht

voorkomt,

vierendertig plantesoorten die op voedsel-

S02-concentratie

dan

wel:

de

huidige

arme, weinig gebufferde zandgronden sterk in

voor bepaling van het terugvindpei—

voorkomen zijn afgenomen. Naast korstmossen

centage: het aantal uurhokken, waarin de

betreft het hier hogere planten en enkele

soort ooit werd gevonden.

3

) Eenpercentiel iseengetal dat ineen cumulatieve frequentieverdeling inprocenten de kans
aangeeft dat een bepaald meetresultaat (de percentielwaarda) niet wordt overschreden.Als
de 98-percentiel van een reeksmetingen 49 is,dan ligt 98 '/.vandemeetingenonderde49;
49wordt dande 98-percentielwaardegenoemd.
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FIGUUR 6 - 5 . R e l a t i e tussen zwaveldioxide en enkele
de 9 5 - p e r c e n t i e l

van de zwaveldioxideconcentratie

100 125

I
1
1
1
1
1
125 150 175 200 225 250

1

150 175 200 225 250 300

SO?-95-percentiel (pg/m3)

' w i l d e ' p l a n t e n . Op de h o r i z o n t a l e as
i n de periode oktober '78

- oktober

'79.
Opdeverticale as het aantal uurhokkenwaarin de soort na 1950 isgevonden, uitgedrukt
alspercentage van het totaal aantal hokken waarin deze soort ooit isgevonden (gecoi—
rigeerd).
Tendeleontleend aanVan Dam (1983)inDenBoer enBastiaens.

Indien nodig moet een relatieworden afgeleid
tussensoortenrijkdont of terugvindpercentage
en zwaveldioxideconcentraties (50-, 95- of
98-percentiel)

soorten zal dit nog bepaald moeten
worden.
Voor soortenrijkdomklassen zijn vooi—
spellingen slechts mogelijk op deschaal
vanuurhokken.
Wanneer (peruurhok)uitspraken in termen
van

Benodigde

inspanning

een

terugvindpercentage

gedsan

worden, betekent dit dat er een bepaalde
kans is dat de soort bij het 'nieuwe'
C>02-gehalte nog in het betrokken uurhok

De interpretatie en de eventuele eigen af-

voor zal komen.

leiding van een relatie vereisen kennis van

Verondersteld wordt dat de verhouding van

de invloed van milieufactoren op het vooi—

de stoffen die op het voorkomen van

komen van plantensoorten. Voor eventuele in-

planten inwerken steeds dezelfde is en

ventarisaties

dat

is

vegetatiekundige kennis

noodzakelijk.

de

zwaveldioxid^concentratie een

goede maat isvoor de concentratie van al
deze verschillende stoffen. Het is niet
bekend welkevan doverschillende stoffen
het meest werkzaam is. De methode wordt

Aannamen

en

beperkingen

voor voorspellingen onbruikbaar wanneer
de verhoudingen tussen de verschillende
stoffen veranderen.

De relatie tussen soortenrijkdom en

De voorspelling houdt geen rekening met

S02~concentratie is slechts voor klassen

genetische veranderingen in populaties,

vankorstmossen bekend. Voor andere sooi—

bijvoorbeeld toename van SOV,-resistente

tengroepen moet deze nog worden ontwik-

genotypen.

keld.

Inhoeverre er ophet moment van inventa-

Ook het terugvindpercentage is slechts

risatiesprake isvan een stabielesitua-

voor enkelesoorten berekend. Voor andere

tie in een gebied
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onomkeerbare processen een rol spelen,

deze serie, beschreven.

wordt buitenbeschouwing gelaten.
De formules zijn niet te gebruiken om
toename van de populatie van een soort te
voorspellen. Een eenmaal verdwenen soort
kan vanwege

andere

factoren

Voorbeelden

van

toepassingen

afwezig

blijven in de uurhokken, ook alsde zwaveldioxideconcentratie daalt.

Van Dobben heeft beide varianten gebruikt om
effecten van verschillende emissieniveaus te
voorspellen. De voorspellingen zijn niet getoetst (zie de publicatie van Den Boer en

Betrouwbaarheid

en

gevoeligheid

Bastiaens).

De betrouwbaarheid van de voorspellingen van

Literatuur

DeWit is weergegeven inschema 6-4.

SCHEMA 6-4. Betrouwbaarheid van de voor-

BOER, W.M.J. den en H. BASTIAENS. Verzuring

spellingen van De Wit.

door atmosferische depositie, 2. Vegetatie.
Staatsbosbeheer, Utrecht, 1984.

verschil tussen vooi—

aantal gevallen
VA)

spelde en waargenomen

BREMER. Een biologisch meetnet voor de lucht-

soortenrijkdomklasse

verontreiniging met behulp van epifytische

voor korstmossen

kortsmossen. II: Nadere analyse vande gegevens. Rapport 83/17, Rijksinstituut voor Natuurbeheer, Leersum, 1983.

1

57
32

2

10

DAM, D.van. Invloed van luchtverontreiniging

3

1
0

0

4

op de Nederlandse flora en op verzuring van
de bcdem. Rapport 83/11, Rijksinstituut voor
Natuurbeheer, 1983.

Naar de betrouwbaarheid van de methode van

WIT, T. de. Epiphytic lichens and air pollu-

Van Dam is geen onderzoek gedaan. Echter de

tion in the Netherlands. Bibl. Lichenol.5.

vele aannamen doen vermoeden dat debetrouw-

Cramer, Vaduz, 1976.

baarheid van de voorspelling gering zal zijn.

Relatie

met andere

voorspellingen

Methoden om zwaveldioxideconcentraties te
voorspellen worden in 'Lucht', ',deel II van

11-11: Loodemissie
en
veaetatie

door

wegverkeer

bruikt.kunnen (sub)letale effecten optreden.
Wheeler en Rolfe ontwikkelden een formule
waarmee het loodgehalte invegetatie of bodem
kan worden berekend.

Inleiding
Werkwijze
Emissies van het wegverkeer bevatten onder
meer loodverbindingen. Een deel hiervan komt
in bermen naast de weg terecht en kan daar

De formule onderscheidt twee, in grootte en

door planten worden opgenomen. Als deze

valsnelheid verschillende, typen looddeel-

planten door dieren als voedsel worden ge-

tjes.
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waarden voorK,-

De formule luidt:

. -KiD , -K2D„
C=A„e '+A 2 e *-+B
Benodigde

inspanning

waarbijC = loodconcentratie in de bodem of
indeplanten (ppm)
Ai»A2= concentratie aan de wegrand van
de twee typen looddeeltjes (ppm)
K J . K T =constanten voor de valsnelheid
van de twee typen looddeeltjes

Aanpassing vanbi en boaan de specifiekesituatie moet gebeuren aan de hand vanstatistischebewerking van veldinventarisaties.Dit
kost veel tijd.

(m- 1 )
D =afstand tot dewegrand (m)
B =achtergrondconcentratie (ppm)

Aannamen en

beperkingen

De termen A ]en A 2 * > j n rechtevenredig met de
gemiddelde verkeersintensiteit (ADT)volgens
Devoorspelling betreft alleen de tevei—
A ^ = b£. ADT.

wachten concentratiesenniet de gevolgen
daarvan voor het functioneren van orga-

De factorb£wordt bepaald door:

nismen.
In de formule zijn geen klimatologische

•

de uitspoelingssnelheid (afhankelijk van
het bodemtype)

factoren (regen,wind,enzovoort)opgenomen.

•

deopnamesnelheid (afhankelijk vandeve-

•

de verschillen in loodemissie (afhanke-

getatie)
lijk vande verkeerssamenstelling).

Betrouwbaarheid

en

gevoeligheid

Naar de betrouwbaarheid of de gevoeligheid

Uitvoer

van de formule isgeenonderzoek gedaan.

Gemiddelde loodconcentraties in vegetatie of
bodem. Zowel korte als lange termijn gemid-

Literatuur

delden (enkele jaren)kunnen worden berekend.
G.L. WHEELER en G.L. ROLFE.The relationship
between

Invoer

daily

traffic

volume

and

the

distribution of lead in roadside soil and
vegetation.

Environ. Pollut. 18 (1979):

265-274.
Zieonder 'werkwijze'.De factor b£ moet zelf
worden bepaald. Wheeler en Rolfe vermelden

11-12: Regeneratie
landi
nrichting

van vegetati e na

Werkwijze

Op grond van inventarisatiegegevens is een
relatie opgesteld tussen een bepaalde bodem-

Inleiding

engrondwatersituatie ('pedotoop'genaamd)en
het geheel van vegatatietypen ('vegetatiereekr,')dat voorkomt opzo'npedotoop.Deve-

De voorspelling betreft de regeneratieduur
vsn een vegetatie na een ingreep. De vooi—
spelling is voor het eerst gebruikt bij de
landinrichting in Midden-Brabant. Daarbij
werden effecten van negentien beheersmaatregelen voorspeld.

getatietypen

van

zo'n

reeks

vertonen

samenhang, omdat ze in het welfde abiotische
milieu, wat betreft bcdemtype engrondwatei—
stand, voorkomen en omdat de verschillende
typen uit elkaar kunnen ontstaan.
Daarna is ingreep-effect-matrix opgesteld,
waarin de overgang van het enevegetatietype

6.3. Voorspellingen op het niveau vandeellevensgemeenschappen: vegetatie
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Aannamen en

van zo'n reeks inhet andere isaangegeven en

beperkingen

de ingreep die tot dezeovergang leidt. Tevens isgeschat hoeveel tijd nodig isvoor de
ontwikkeling van het betreffende type (in

•

tijdklassen).

de ingreep-effect-matrices zijn alleen
opgesteld voor de vegetatiekaart van de
zogeheten Midden-Brabant-studie.

•

de voorspelling betreft alleen volledige
overgangen van het ene vegetatietype in

Ui tvoer

een ander. De mogelijkheid dat type
abijvoorbceld voor 10 '/.typeb en voor 90
'/. type c wordt> blijft buiten beschouwing.

De nieuwe vegetatietype-samenstelling en hun
oppervlakten.
Er kan voorspeld worden voor een termijn die

Overigens is de kans op zo'n divergerende

overeenkomt met een vande tijdklassen (van1

ontwikkeling kleiner bij vegetatietypen dan

tot 100 jaar).

bij de ruimer gedefinieerde ecotooptypen
<IÏ-;.5).

Betrouwbaarheid

en

gevoeligheid

Invoer
Naar de betrouwbaarheid of de gevoeligheid
van de voorspelling isgeen onderzoek gedaan.
•

oppervlakte waarover de ingreep optreedt

Eenalgemene opmerking hierbij iswel dat het

•

vegetatietypen en pedotoop en hun oppei—

gemakkelijker zal zijnbetrouwbare uitspraken
te doen over de kans op verdwijnen van een

vlakte indebestaande situatie.

plantesoort en/of vegetatietypen» dan over de
Indien

niet

beschikbaar

moeten

in-

kans op verschijnen daarvan.

greep-effect-matrices worden opgesteld.

Literatuur
Benodigde

inspanning
HARMS,W.B.en J. KALKHOVEN. Landschapsecolo-

Een kartering vergt vegetatiekundige kennis

gie en natuurbehoud in Midden-Brabant. Rap-

en kost veel tijd. Het opstellen van nieuwe

port Dorskamp (Wageningen)j Rijksinstituut

ingreep-effect-matrices vereist kennis van

voorNatuurbeheer (Leersum),1979.

(de invloed van abiotische milieufactoren en
beheersmaatregelen op) vegetatietypen. Ook

KALKHOVEN, J. Ecologisch onderzoek ten be-

voor interpretatie vande resultaten isvege-

hoeve van het natuurbehoud inMidden-Brabant.

tatiekundigekennis nodig.

W.L.O.-med. 9 (1982)nr. 3/4: 142-148.
WERKGROEP METHODOLOGIE. Landinrichtingsstudie
Midden-Brabant. Pudoc,Wsgeningen,1983.

11-15: G r o n d u a t e r v e i 1 en
samenstelling
: UAFLO

vegetatie-

De hier beschreven methode isontwikkeld aan
het Rijksinstituut voor Natuurbeheer door
Reijnen, Wiertz en Van Wirdun.Het WAFLOmodel is onder andere toegepast bij de berekening van effecten van grondwaterwinning op

Inleiding

het voorkomen van plantesoorten ineen gebied
tenzuiden vanBreda.
Er

wordt

gewerkt

aan

een

gebruikers-

Verandering in het grondwaterpeil kan via

vriendelijke versie vsn het computerprogram-

verandering van allerlei processen indebo-

ma, zodat dit ook gemakkelijk door derden

dem,de vegetatie beinvloeden.

gebruikt kanworden.
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SCHEMA 6-5. De modulen vanWAFLO en deverschillendesoorten waarvan deverdwïjnkans kan
worden voorspeld.

module

bodemtype
dalinggrondwaterstand
(cm)

1

r

dosis
nieuwegem.
voor
jaarsgrondwaterstand
(cm-mv)

nieuwegrasopbrengstin
10%droogtejaar(%van
maximale)1)

-

-

>0en/ofafnamevankwel

2

metveel
makkelijk
omzetbaar
organisch,,v
materiaal

>10

3a

-

>10
>10
>10

>30
>30
>30

>10
>10
>10

-

>10
>10

6)
7)

4a
Ab
4c

-

5a

-

proces

toename'fijne'
mi1ieudynamiek

gevoeligesoorten

toenamestikstofmineralisatie

N1,2,3-soorten3'

toenamevande
aeratieinde
wortelzone

-

effekt
(verdwijnen
van:)

ÂT

<70
<50
<30

verminderingvan
devochtleverantie

F9-soorten,v
F8-soorten,.
F 7-soorten
4)
F6-soorten,.
F5-soorten.,
F4-soorten

-

afnamedieptevan
openwater

F 11,12-soorten
F 10-soorten

1)Opbasisvandevochtleverantie.
2)Gevoeligesoortenzijnhierdezogeheten 'mijders'vanmilieudynamiek;zijverdwijnenvaakalbijzeer
geringeveranderingen indefosfaat-beschikbaarheid.Desoortendieverdwijnenzijnafgeleiduitgegevens
vanLondo.
3)SoortenmeteenbepaaldstikstofgetalvolgensdeindikatielijstvanEllenberg.
4)SoortenmeteenbepaaldvochtgetalvolgensdeindikatielijstvanEllenberg.
5)Ofeenbodemveelmakkelijkomzetbaarorganischmateriaalbevatisnietgemakkelijkteberekenen.
Reijnene.a.hebbenhiervooreenoordeelgevraagdvanir.PapevanStiboka.
6)Permanentopenwaterverdwijnt.
7)Niet-permanentopenwaterverdwijnt.

Herkw;jze

Invoer

Hetmodelbestaat uit een aantal modulen!dat

Per gebïeds-eenheid:

de invloed van grondwaterstanddalingen (via
een aantal abiotische milieufactoren) op

•

plantesoorten weergeeft (zie schema 6-5).

het bodemtype endegrondwatertrap;beide
zijn af te leiden uit bijvoorbeeld de

Voor de relatie tussendeabiotische factoren

1:50.000Stiboka bodemkaart

endeplantesoorten wordt gebruik gemaakt van

•

demate van grondwaterstanddaling

de indicatiegetallenvan Ellenberg ende door

•

denieuwegemiddelde voorjaarsgrondwatei—

Londo opgestelde soortenlijst met categorieën

stand (= GVG);doze kan worden berekend

van planten die op een bepaalde wijze aan
grondwater gebonden zijn.

uitde grondwatertrap (GLG en GHG)
•

het vochttekort nagronc'waterstanddaling,

Het is zeer gewenst deze voorspelling aan te

berekend opbasis van devochtleverantie.

vullen met een landschapsecologïsche analyse

Da vochtleverantie van een bepaalde bo-

van het watersysteem bijvoorbeeld indevorm

dem-grondwatertrapcombinatiekan berekend

van een ecohydrologische kaart (zie onder

worden met het model LAMOS (ziedeelbo-

meer depublicatie van Reijnen en Wiertz).

dem)
•

(globaal) gehalte makkelijk afbreekbaar
organisch materiaal. De afbreekbaarheid
van organisch materiaal inde bodem wordt

Ui tvoer

geschat aande hand van gegevens over het
bodemtype.
•

de soortensamenstelling in de bestaande

Deverdwïjnkans vande soorten per potentieel

situatie; deze is eventueel af te leiden

beïnvloed gebied. Over de termijn van op-

uit eenbestaande vegetatietypenkartering

treden van effecten wordt geenuitspraak gedaan.
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Benodigde

Andere toepassingen

inspanning

Inventarisatievan de bestaande situatie vei—

Bidden pasteWAFLO invereenvoudigdevorm

eist vegetatiekundigekennis enkost relatief

toeop een fictievegrondwaterstanddaling

veel tijd. De schatting van het gehalte aan

opde Empeséen TondenseHeide.

gemakkelijk omzetbaar organisch materiaal in

De Vrieze en Stevens hebben WAFLO toege-

de bodem vereist bodemkundigekennis.

past op een
trekking

fictieve grondwateront-

in het gebied rond Rossum

(Overijssel).
WAFLO wordt, met steeds weer andere vei—

Aannamen en

beperkingen

eenvoudigingen.

gebruikt

bij landin-

richting enbijgrondwaterwinning.
Andere invloeden dan grondwaterstanddaling

(bijvoorbeeld

agrarisch

beheer)

Literatuur

blijvenbuiten beschouwing.
De voorspelling richt zich alleen opverdwijnende soorten.
Erwordt slechts gewerkt met drie waarden

DIDDEN,C.Relatie tussengrondwaterregimeen

van verdwijnkansen: 0, 0,5 en 1.De eco-

vegetatie. Methode voor het bepalen van ge-

logische amplitudes van de verschillende

volgen voor de vegetatie door wijziging van

soorten worden alle even breed genomen

het grondwatet-regime, toegepast op de Empesa

(zieook depublicatie van Grenmenen Ter

enTondense Heide.Dienst Waterbeheer Provin-

Braak).

cieGelderland. Arnhem. 1932.

De mineraliseerbaarheid van organische
stof moet per bodemtypegeschat worden.

ELLENBERG, H. Zeigerwerte der Gefasspflanzen

Het model is (vooralsnog) beperkt tot de

Mitteleuropas. Scripta Geobotanica, Gottin-

pleistocene Nederlandse zandgronden.

gen, 1979.

Er iseen relatie verondersteld tussen de
van

soortspecifiekevocht-en stikstofindica-

GREMMEN,

tiegetallen volgens Ellenberg en het al

WAFLO-model. Rijksinstituut voor Natuurbe-

dan niet verdwijnen van die soorten bij

heer, Leersum,1984.

N.J.M.

Bijstellen

het

grondwaterstanddaling.
GREMMEN, N.J.M. Gevoeligheidsanalyse van het
WAFLO-modal.

Rijksinstituut voor Natuurbe-

heer, Leersum,1934.

Betrouwbaarheid

en

gevoeligheid
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en

C.J.F.

ter

BRAAK.

Ekologische amplitudo'sbij Ellenbergs vochtDoor ondermeer de onzuiverheden inbodem- en

indikatiegetallen en de response vanplante-

grondwatertrapkaarten ende nog relatief sim-

soorten op het vochtleverend vermogen van de

pele opbouw van het model mag voorlopig geen

bodem

hoge betrouwbaarheid van het model verwacht

West-Brabant. Rijksinsitituut voor Natuurbe-

worden. Zie voor meer informatie depublica-

heer, Leersum,1984.

in

het

pleistocene

deel

van

ties vanGremroen.
KEMMERS, R.H. en P.C. JANSEN. Relations
between values of nature and leveling down
the groundwater table. I.C.W.-Nota 1418.In-

Relatie

met andere

voorspellingen

stituut voor Cultuurtechniek enWaterhuishouding, Wageningen,1983.

De vochtleverantie in de nieuwe situatie kan

LONDO, G. Nederlandse lijst van hydro-,

worden berekend met 'LAMOS' van De Laat en

freato- en afreatofyten. Rijksinstituut voor

Rijtema, dat in 'Bodem', deel IV van deze

Natuurbeheer, Leersum, 1975.

rapportenserie wordt behandald. Methoden om
grondwaterstandverlagingen

en

gemiddelde

REIJNEN, M.J.S.M., A. VREUGDENHIL en H.M.

voorjaarsgrondwaterstanden

te

berekenen,

BEIJE. Vegetatie en grondwaterwinning inhet

worden daar eveneens beschreven.

gebied ten zuiden van Breda. RIN-rapport
81/24.

Rijksinstituut voor Natuurbeheer,

Leersum,1981.
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REIJNEN, M.J.S.M. en J. WIERTZ. Spontaneous

VRIEZE, J. de en H.STEVENS. Ecologischege-

vegetation and groundwater withdrawal in a

volgenvan grondwateronttrekking - imaginaire

rural area of 370 km 2 . Proc. Int. Congr.

grondwateronttrekking voor het proefgebied

Neth. Soc. Landscape Ecol. Veldhoven 1981.

Rossum-Oostj Intern rapport van de Werkgroep

Pudoc,Wageningeni 1961.

Ecologische Aspecten Grondwateronttrekking)
1981.

11-1$: Gronduaterstandveranderi
veaetatietvaen

na en

Invoer

de grondwatertrap inde nieuwe situatie
een vegetatietypenkartering van de be-

Inleiding

staande situatie
per vegetatietype de laagst mogelijke
grondwatertrap, waarbijhet vegetatietype

Schuurmans en Schuurmans beoogden de gevolgen

nogvoorkomt.

aan te geven van ingrepen in de waterhuishouding voor de vegetatie van natuurgebieden
in Oost-Gelderland. Welk vegetatietype ter
plaatse voorkomt, wordt mede bepaald door de
grondwaterstand

en

Benodigde

inspanning

de seizoenfluctuaties

daarin. Veranderingen inpeil of inpeilfluctuatieskunnen danook vangrote invloed zijn

De inventarisatie van de bestaande situatie

opdevegetatie.

vergt vegetatiekundige kennis en kost veel
tijd. Ook bij interpretatie isvegetatiekundige kennis nodig.

Werkwijze
Aannamen en

beperkingen

Op grond van inventarisatiegegevens kan een
relatieworden afgeleid tussen de grondwatertrap (=een klassevande grondwaterstand)en

De indeling in grondwatertrappen (met

de aanwezigheid vaneen vegetatietype. Bijde

klassen ter grootte van veertig cm) is

voorspelling wordt van deze relatie gebruik

grofschalig in vergelijking met de reac-

gemaakt. Aangenomen wordt,dat het vegetatie-

tie van de vegetatie. Bepaalde soorten

type verdwijnt bij een grondwaterstand bene-

reageren al bij minder dan vijf cm da-

den de laagste grondwatertrap waarbij nog

ling.

presentie is geconstateerd. Schuurmans en

De voorspelling betreft alleen het ver-

Schuurmans hebben vegetatiecomplexen, samen-

dwijnen van vegetatietypen. Over ver-

gesteld uit vegetatietypen op verbondniveau,

schijnende vegetatietypen en over deaan

gekarteerd. Per vegetatiecomplex is vastge-

verdwijning voorafgaande veranderingen in

steld wat theoretisch de laagst mogelijke

desoortensamenstellingvan het typekun-

grondwatertrap is, waarbij de droogste va-

nen geen uitspraken worden gedaan.

riant binnen het betrokken verbond zich nog

Het verdient aanbeveling om de vegetatie-

kanhandhaven.

typen zoveel mogelijk op het niveau van
associatie of lager te beschrijven, en
niet op verbondniveau, omdat daarmee geen
(correcte) samenhang kan worden weerge-

Ui tvoer

geven tussen grondwaterstand en vegetatie.

Inventarisatie

van associaties,

subassociaties en varianten kost echter
De vegetatietypen diezullen verdwijnen.Over

welmeer tijd.

de termijn van het optreden of weer ver-

De relatie tussen vegetatietypen en hun

dwijnen van effecten worden geen uitspraken

laagst mogelijke grondwatertrap isalleen

gedaan. Vermoedelijk bedraagt deze voor de

voor een aantal vegetatietypen op vei—

meeste typen tenminste vijftien jaar.

bondniveau voor enkele gebieden in de
Achterhoek bepaald. Voor gebieden elders
zal een dergelijke relatie nog moeten
worden vastgesteld.
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Betrouwbaarheid

en

gevoeligheid

ecologische gevolgen van grondwaterwinning
bij

de

planning daarvan

te betrekken.

RIN-rapport 79/11. Rijksinstituut voor NaNaar de betrouwbaarheid en de gevoeligheid

tuurbeheer» Leersum,1979.

vande methode is geen onderzoek gedaan.
MAAREL, E. van der. Ecologische aspecten van
de grondwaterhuishouding in Oost-Gelderland.
Rapport afdeling Geobotanie, Katholieke Uni-

Relatie

met andere

voorspellingen

versiteit Nijmegen,1975.
SCHUURMANS, A. en P. SCHUURMANS. De invloed

Methoden ter voorspelling van degrondwatei—

vangrondwaterstandsdaling op devegetatie in

stijghoogte worden in 'Bodem'> deel IV van

natuurgebieden in Oost-Gelderland.

deze rapportenserie, beschreven evenals de

afdeling Geobotanie, Katholieke Universiteit

manier waarop grondwaterstand kan worden om-

Nijmegen,1974.

Rapport

gerekend naar grondwatertrap.
VERBRAAK, H.L.G. en O.F.R. van TONGEREN. De
vegetatie van het landgoed 'Ulenplas', het
Noorderbroek bijVarsseveld» het stroomgebied

Achtergrondinformatie

van de Vennevertlose Beek bij Winsterswijk.
Rapport afdeling Geobotanie, Katholieke Universiteit Nijmegen,1974.

Verbraak en Van Tongeren bepaalden voor een
aantal gebieden in de Achterhoek de relatie

WESTHOFF,V.enA.J. den HELD. Plantengemeen-

tussen de vegetatietypen (op verbondniveau)

schappen

en de grondwaterstand.

1969.

L7

in Nederland.

Thieme, Zutphen,

teratuur

GIJSEN, M.E.A. van. Ecologische aspecten van
grondwaterwinning. Aanzet tot een methodeom

11-15 Abiotisehe
en vegetatie
: de

mi 1ieu factoren
en
Ecotovenmethode

Werkwijze

Eerst wordt de te analyseren activiteit (een
waterwinproject, een kustverdedigingsvariant)
Inleiding

opgesplitst invoor de ecotopen relevante ingrepen die vervolgens gespecificeerd worden
naar plaats en ernst. Voorbeelden zijn:ge-

De ecotopenmethode is gebruikt in het Integraal

Onderzoek

Drinkwatervoorziening

bieden met een bepaald aantal cm grondwatei—
standdaling of -stijging, gebieden met een

Zuid-Holland (IODZH)en in deBeleidsanalyse

bepaalde mate van overstuiving. Tegelijk

Kustverdediging Texel (KUSTEX). De eenheden

wordt van de potentieel beinvloede gebieden

waarin deeffectvoorspelling wordt uitgedrukt

de bestaande situatie beschreven met behulp

zijn ecotooptypen, waarbij een ecotoop ge-

van de ecotopentypologie. Dit kan gebeuren

definieerd is als een landschapsdeel datho-

door vertaling van bestaand of nieuw verza-

mogeen is ten aanzien van de vegetatiestruc-

meld veg<:tatie-opnamenmateriaal of door di-

tuur, het successiestadium en een aantal

rekte

abiotische milieufactoren.

Luchtfoto-interpretatie vormt inbeidegeval-

kartering

in

het

veld.

Binnen de ecotooptypen worden vier kwali-

len een belangrijk hulpmiddel.Voor vertaling

teitsklassen onderscheiden die de mate van

van vegetatie-opnamen of streeplijstgegevens

ontwikkeling van de plantengroei, vanuit na-

(per interprovinciale inventarisatie-eenheid)

tuurbehoudsoogpunt,weergeven.

zijn de computerprogramma's ECOTYP en IPITYP
beschikbaar.
Vervolgens worden ingreep-effeet relaties opgesteld voor de relevante ingrepen. Deze
hebben de vorm van overgangsmatrices tussen
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ecotooptypen en kwaliteitsklassen in de be-

kwaliteitsklassen, en deop dat kaartvlak

staande situatie en ecotooptypen en kwali-

van toepassing zijnde ingraep-effect relatie(s)

teitsklassen in de nieuwe situatie. Dat wil
zeggen dat steeds wordt vermeld, bij welk

•

de ingreep-effect relaties inmatrixvorm.

ecotooptype en kwaliteitsklasse in de bestaande situatie welke nieuwe typen te ver-

Verder dient opgegeven te worden of de vooi—

wachten zijn onder invloed van de ingreep,

spelling de korte of de lange termijn moet

bij gegeven waarden van relevante milieufac-

bestrijken en of,bij da ingreep-effect rela-

toren. Zonodig kan daarbij een onderscheid

ties- van optimistische of pessimistische

tussen korte en lange termijn worden aange-

aannamen moet worden uitgegaan.

bracht. De effectrelaties zijn opgesteld op
grond van literatuurgegevens, uit vergelijkend correlatief onderzoek en op grond van
deskundige inschattingen. Figuur 6-6 geeft
een

voorbeeld

van

een

dergelijke

in-

greep-effect relatie.
De voorspelling wordt uitgevoerd door op de
verschillende delen van debestaande situatie
steeds die effeotrelaties toe tepassen, zoals die uit de ingreepspecifikatie volgen.
Rekenkundig bestaat de voorspelling uit een
groot aantal matrixvermenigvuldigingen.Hiei—
voor ishet programma EFFEKT beschikbaar.

Benodigde

inspanning

Beschrijving van de bestaande situatie in
ecotooptypen enkwaliteitsklassen vergt relatief weinig tijd, indien inventarisatiemateriaal voorhanden is van het type waarvoor

Uitvoer

computervertaalsleutels

beschikbaar

zijn

(vooralsnog alleen voor holoceen-Nederland
met gegevens in de vorm van opnamen volgens
Een overzicht van oppervlakteveranderïngen

Braun

per ecotooptype en kwaliteitsklasse daarbin-

IPI-kaartvlak). Is dit niet het geval,dan is

Blanquet

en

streeplijsten

per

nen. Er zijn voorspellingen mogelijk zowel

relatief veel tijd nodig voor het uitvoeren

voor de korte termijn (circa vijf jaar) als

van een nieuwe inventarisatie en/of het op-

voor de lange (twintig jaar).

stellen van nieuwe vertaalsleutels.
In beide gevallen is vegetatiekundige kennis
vereist.
De specificatie van de ingrepen vereist inzicht inde ecotopentypologie en samenwerking
met hydrologen, civiel technici, enzovoort.
Afhankelijk van de nauwkeurigheid waarmee de
projecten gespecificeerd zijn vereist dit
veel tot relatief weinig tijd.
Het opstellen van nieuwe ingreep-effect rela-

Invoer

ties vereist vegetatiekundige kennis en, afhankelijk

van

de

complexiteit

van

de

ingrepen, relatief weinig tot vrij veei tijd.
Voor de voorspellingsprocedure:

Voor het uitvoeren van de voorspellingsprocedure zelf, is weinig specialistische kennis

•

een lijst met kaartvlakken, met per

nodig. De gehele procedure kan geautoma-

kaartvlak aangegeven: de oppervlakte van

tiseerd worden uitgevoerd en kost dan weinig

in dat vlak voorkomende ecotooptypen en

tijd.
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- 1
1

»

ecotooptype
vóór ingreep
(117) Brak pioniermoeras
(116)Voe-rijk pioniermoeras

70

(112)Kalkrijk pioniennoeras

35

25

'217)Vochtig brak grasland

25

10

5

(226)Vochtig voe-rijk graslni
(221) Vochtig Ca~ schraalgr.

90

(211)Kalkarm moeras

70

10
15
25

(222)Vochtig Ca schraalgr.
(212)Kalkrijk moeras

20 40

30

(716)Voedselrijke verlanding

10

50
80

(712)Kalkrijke verlanding
(716)Voe-rijk moeras en ruigte

70

(313)Voe-arme vochtige ruigte

80

(241)Vochtige heide

10

(462)Vochtig Ca laag struul
(461)Vochtig Ca laag struvl
(414)Nat struweel
Voe-rijke ondiepe plas

FIGUUR 6-6. Voorbeeld van een ingreep-effectrelatiebij de ecotopenmethode.

Aannamen en

beperkingen

opgesteld

voor

slootpeilverlaging en

kwelvcrmindering inhet veenweidegebied.
De effectrelaties berusten voor een beDe indeling in ecotooptypen en kwali-

langrijk deel op vergelijkend correlatief

teitsklassen is tamelijk grofschalig (77

onderzoek en kunnen dus niet zonder meer

typen voor de terrestrische milieu's en

toegepast worden buiten het gebied waai—

kleine wateren in de randstad). Ingrepen

voor ze zijn opgesteld.

die niet op het niveau van ecotooptypen

Voor enkele typen ingrepen is een gede-

en kwaliteitsklassen werken, maar gede-

tailleerde abiotische voorspelling (bij-

tailleerder

voorbeeld ten aanzien van dehydrologie,

(bijvoorbeeld

op

afzon-

derlijke soorten) kunnen dus niet in

kustmorfologie, de trofiegraad enzovoort)

beschouwing worden genomen.

noodzakelijk als startpunt voor debioti-

De klasse-indeling voor de abiotische

schevoorspelling.

kenmerken van deecotopentypologie istot
nu toe slechts in beperkte mate geijkt
aan

onafhankelijk

gemeten

abiotische

Betrouubnarheid

milieufactoren.

en

gevoeligheid

Erzijn op het ogenblik gecomputeriseerde
effectrelaties beschikbaar voor de ingrepen vergraving
kalkarme

(voor kalkrijke en

duingebieden), verdroging en

Inde tweegeïntegreerde beleidsstudies waai—
in de ecotopenmethode tot nu toe is toege-

vernatting (vijf gradaties, voor kalk-

past, IODZH en KUSTEX, was het onderscheidend

rijke en kalkarme duingebieden), alsmede

vermogen ruim voldoende om de alternatieven

voor de ingrepen verharding, bebouwing,

(drinkwatei— en recreatieprojecten en kust-

kustafslag, inundatie en overschuiving

verdedigingsvarianten) van elkaar te ondel—

(deze laatste relaties zijn echter trivi-

seheiden.

aal). Eerdere,meer globale relaties zijn
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Het ging hierbijom ingreepgebieden van enige

RUNHAAR, J., R.A.M. STEVERS en H.A. UDO de

tientallen tot enigehonderden hectaren enom

HAES. Uitwerking van het CML-ecotopensysteem

ingrepen die zowel in verschillende land-

voor de Randstad. CML mededelingen 20,Cen-

schapstypen als binnen een landschaptype

trum

speelden. De effectrelaties zijn niet be-

Leiden ,1985.

voor

Milieukunde, Rijksuniversiteit

trouwbaar ophet niveau vaneen ecotoop (bijvoorbeeld

een

perceel

z&Gr

voedselrijk

Over de

ecotopenmethode

grasland» of teen onderdeel van) een natte
duinvallei).

DRIJVER, C A . enTh.C.P.MELMAN. Voorspelling
en beoordeling van deeffecten op deplantengroei van de in het IODZH teonderzoeken uateruinningsprojecten.

Relaties

met andere

voorspellingen

IODZH

rapport

19,

RID-Leidschendam, PW-Zuid-holland, 's-Gravenhage, 1933.

Voorspellingen met de ecotopenmethode kunnen

STEVERS, R.A.M., J. RUNHAAR, K.J. CANTERS en

als uitgangspunt dienen voor de voorspelling

H.A. UDO de HAES. BeleidsanalyseKustverde-

vanbroedvogeldichtheden (11-20). Tevenskun-

diging Texel. De effecten van kustverde-

nen ze toeleverend zijn voor voorspellingen

digingsalternatieven

metde ecosysteemmethode: ECOMET (111-25).

milieu. Centrum voor Milieukunde, Rijksuni-

op

het

natuurlijk

versiteit Leiden,1984.

Over ingreep-effect
Achtergrondinformati

onderzoek

e
DIJK, H.W.J. van. Invloeden van oppervlaktewater-infiltratie ten behoeve van duinwatei—

Effectrelaties in het duingebied zijn onder
andere gebaseerd op onderzoek van Van Dijk
(1984)enSteenkamp e.a. (1981). Inhet Zuidhollandse veenueidegebied onder andere op
onderzoek van Melman enUdode Haes (1983)en
Melmane.a. (1985).

winning

op

kruidachtige oevervegetaties.

Diss., Landbouwhogeschool Wageningen,1984.
STEENKAMP,F.E.M.,J. RUNHAAR, Th.C.P.MELMAN
enH.W.J. van DIJK. Inhet spoor van dedragline.De gevolgen van vergravir.genvoor bodem
envegetatie.Duin 4 (1981), nr. 1; 10-13.
MELMAN, Th.C.P. en H.A. UDO de HAES. Floris-

Li

teratuur

tische rijkdom en slootpeil van graslanden in
agrarisch gebruik. WLO mededelingen 10 (1983)
nr. 2.

Over de

ecotopentypologie
MELMAN, Th.C.P., P.H.M.A. CLAUSMAN en H.A.

EVERTS, R.H., N.P.J, de VRIES en H.A. UDO de
HAES.

Het

CML-ecotopensysteem:

schrijvingssysteem

voor

een

UDO de HAES.
be-

de plantengroei,

Voedselrijkdomindicatie van

graslanden. CML mededelingen 19, Leiden,
1985.

bruikbaar bij de voorspelling en beoordeling
van effecten. CML mededelingen 8, Centrum
voor Milieukunde, Rijksuniversiteit Leiden,
1982.
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6.'t.VOORSPELLINGEN OPHET NIVEAU VAN DEELLEVENSGEMEENSCHAPPEN: VOGELS

11-16: Effecten van
habitatverlies
of -verander ina 00 vogels

fourageergebieden en tot oppervlakteveranderïng van gebieden met een bepaald
zoutgehalte inhet water.Deze oppervlakteveranderingan werden via veranderingen
in produktie, naar veranderingen in vo-

Inleiding

gelaantallen doorgerekend.
Zeeuwse delta

Wanneer tengevolge van een ingreep het habitat (= woongebied) van bijvoorbeeld bepaalde

Saeijs en Baptist hebben naar aanleiding

vogelsoorten geheel of gedeeltelijk vel—

van de afsluiting van zeegaten in de

dwijnt» kunnen de effecten, het verdwijnen

Zeeuwse delta en de daarbijbehorendeaf-

van de betreffende soorten» worden voorspeld

weging tussen zout of zoet water,perva-

op grond van inventarisatiegegevens. Een

riant

dergelijke voorspelling wordt wel een alles-

overwinterende watervogels, gespecifi-

het

aantal

doortrekkende

en

of-niets-voorspellinggenoemd (zieookdeAl-

ceerd per soort» voorspeld. Broedvogels

gemene Inleiding van deze serie).

en doortrekkende zangvogels zijn buiten

Soms kan zo'n alles-of-niets-voorspelling

beschouwing gelaten.Aangenomen isdat de

uitgebreid worden met een voorspelling van

nieuwe situatie zo radicaal isgewijzigd

nieuw teverwachten plantenendieren.

dat d&ZG geert invloed ondervindt van de
situatie voor afsluiting.

Toepassingen:

El- zijn twee referentiegebieden uitgekozen,die deze ontwikkeling reeds hébben

•

buitendijks Dollardkanaal

doorgemaakt: een voor de zoute varianten
en een voor de zoete varianten. Inbeide

Naar aanleiding van plannen voor deaan-

gebieden is de vogeldichtheid bepaald

leg van een buitendijks kanaal door de

voor zowel de ondiepe als de diepe ge-

Dollard wordt door het Rijksinstituut

deelten. Deze vogeldicht.^eden zijn geëx-

voor Natuurbeheer voorspeld» dat eenop-

trapoleerd naar de oppervlakten van de

pervlaktevermindering

varianten» waarna deuitkomst werdgecor-

van

de

droog-

vallende platen een evenredige aantals-

rigeerd voor de invloed van oevervegeta-

vermindering van de carnivore vogelsooi—

tie, de invloed van andere waterkwali-

ten (waaronder veel steltlopers) tot

teitsvariabelen

gevolg zalhebben.

populatiedynamische factoren.

en

de

invloed

van

Hierbij wordt aangenomen: dat devoedselproduktie voor deze vogelgroep vrijwel
homogeen over de gehele oppervlakte verdeeld is» dat de verschillende carnivore

Hethode

vogelsoorten die inhet gebied voorkomen»
ieder cp dezelfde manier zullen reageren
op de ingreep; dat er inhet gebied geen

Opgrond vanhet radicale karakter vande in-

alternatieve voedselbronnen beschikbaar

greepwerdt gesteld, dat alle aanwezige orga-

zijn en dat de voedselproduktie vrijwel

nismen verdwijnen.Gegevens over de bestaande

volledig door de vogels wordt benut. Van

situatie moetan worden verzameld door ofwel

dit laatste is de aannemelijkheidaange-

zelf te inventariseren,ofwel beschikbare in-

toond.

Uitwijkmogelijkheden

naar

fourageergebieden elders zijn buiten ba-

ventarisatiegegevens

van anderen

te ge-

bruiken.

schouwing gelaten.
Eemsgeulverlegging

Uitv oer
Bergman enDankers hebben naar aanleiding
van plannen voor verlegging van de
stroomgsul van de Eems op dezelfde wijze
de effecten op carnivore vogelsoorten
voorspeld. Het verleggen van die geul zal
leiden tot oppervlaktevermindering van

De effecten van habitatverlies, het vel—
dwijn^n van organismen, kan een vermindering
van het aantal soorten betreffen,een afname
vanhet aantal individuen,een afname van het
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oppervlak van bepaalde végétâtietypen, enzo-

van de werkelijke radicaliteit van de in-

voort.

greep.

Invoer

Li

teratuur

oppervlak waarover de ingreep plaatsvindt

BERGMAN, M. en N. DANKERS. De ecologische

inventarisatiegegevens vandat oppervlak:

consequenties van het omleggen van de Eems

voorkomende soorten, populatie-omvang>

door de Dollard. Rijksinstituut voor Natuui—

enzovoort.

beheer te Leersum, m.m.v. Werkgroep Biologisch

Onderzoek

Eems-Dollard

Estuarium,

Texel, 197S.

Benodigde

inspanning

RIJKSINSTITUUT VOOR NATUURBEHEER. De biologische consequenties van uitvoering van de
verschillende plannen voor aanleg van het

Inventarisatie van de bestaande situatie kan

Dollardkanaal en de daarmee samenhangende

relatief veel tijd vergen.

werkzaamheden aan de zeewering langs deDollard. Rijksinstituut voor Natuurbeheer, Leei—
sum, 1976.

aannamen en

beperkingen

SAEIJS, H.L.F, en H.J.M. BAPTIST. Vogels zout, zoet. Een prognose van de aantallen
doortrekkende en overwinterende watervogels

De voorspelling is ongenuanceerd. Zekanal-

in da delta van West-Nederland na voltooiing

leen worden gebruikt bij radicale ingrepen.

en inrichting van de deltawerken voor vei—
schillende inrichtingsmodellen. Nota 73-28.
Deltadienst, hoofdafdeling Milieu en Inrichting, 'sHeei—Arendskerke, 1973.

Betrouwbaarheid

en

gevoeligheid

De voorspellingen zijn niet getoetst. Debetrouwbaarheid van de voorspelling hangt af

11-17:
soorten

Oppervlakte

en aantal

vogel-

Do onderzochte landschapstypen z i j n :
heideter
reinen
Naar aanleiding van een onderzoek in82heidegebieden verspreid over geheel Nederland,

Inleiding

hebben Opdam en Retel Helmrich de volgende
formule opgesteld:

Op basis van de eilandtheorie van MacArthur

InS = 0,66 InO +0,25N +0,35 InB - 0,11 InE

en Wilson is in Nederland (onder andere bij
het RIN)onderzoek gedaan naar de invloed van
de grootte van een natuurgebied en de mate

waarbij S =aantal vogelsoorten. In het model

van isolatie (= de minimale afstand tot een

zijn zevenendertig soorten be-

ander natuurgebied), op het aantal soorten

trokken (het merendeel van deka-

dat er voorkomt. De resultaten van dit ver-

rakteristieke

gelijkend correlatief onderzoek werden be-

is in het modal vertegenwooi—

werkt met behulp van multiple
analyse.

regressie-

Tot nu toezijn alleen vogels van

een beperkt aantal landschapstypen ondel—
zocht. Het is te verwachten dat zulk ondei—

heidevogelsoorten

digd).
0 =oppervlakte van het heidéterrain
(ha)
N =variabele die waarde 0 of 1aan-

zoek in Nederland ook uitgevoerd zal worden

neemt naar gelang de af-of aan-

voor andere landschapstypen en wellicht ook

wezigheid van natte heidevegeta-

andere soortengroepen.

ties

6.4. Voorspellingen op het niveau van deellevensgemeenschappen: vogels

138

B =variabele die waarde 1,2 of 3
aanneemt naar gelang het aantal

ook gegevens over de andere factorendiehet
soortenaantal beinvloeden.

bodemtypen
E =recreatie-index. Dezebestaat uit

Benodigde inspanning

twee componenten: een voor het
recreatief en een voor het mili-

Voor de interpretatie van de voorspelling en

tair terreingebruik. Per compo-

de vergaring van de invoergegevens isecolo-

nent wordt een intensiteitsfactor

gischekennis vanvogels nodig.

vermenigvuldigd met een factor
voor deverspreiding van de activiteiten over het terrein.

Aannamen er,
landgoedbossen

in het

beperkingen

riyierengebied

Onderzoek vanVan Dorp,Opdam enTer Braak in

De variabelen in de formules zijn vaak

36vanzulke bossen heeft devolgende formule

niet geheel onafhankelijk. Door deze

opgeleverd:

eventuele (gedeeltelijke)afhankelijkheid
kan een verandering in een variabele
doorwerken ineen andere.

lr,S=0,32InO + 0,25 InB

De bruikbaarheid van de formules is verdar beperkt tot bepaalde landschapstypen

waarbij S =aantal vogelsoorten. Inde formule zijn vierentwintig soorten

(natuurgebieden)en eenbepaaldesoorten-

bosvogels betrokken.

groep (bos- en heidevogels). Bij vooi—

O =oppervlakte vanhet bos (ha)

spellingen voor anderedelen van het land
isomzichtigheid geboden.

B =oppervlakte bos binnen een straal
van 3 km (een maat voor isola-

De methods beschouwt alleen soortenaan-

tie).

tallen op (biologische) eilanden en dus
niet binnen onderdelen van dat gebied
(bijvoorbeeld percelen ineenbos).

Herkui jze
Betrouubaarheid

en

gevoeligheid

De voorspelling bestaat uit de toepassing van
een empirisch gevonden formule tussen enerzijds het soortenaantal en anderzijds deop-

Bij calibratie bleek de formule van Opdam en

pervlakte van een landschapstype, eventueel

Retel Helmrich 76 '/. van de variantie in de

incombinatie met een aantal andere factoren.

gevonden soortenrijkdom te verklaren. Verdere

Toepassingsvoorbeelden van de formules zijn

detaillering van de formule met de mate van

niet bekend.

geïsoleerde ligging van het terrein,deaanwezigheid van vennen,open rand ofrracrorelief en de aard van het omringende landschap
leverde geen groterebetrouwbaarheid op.

Ui tvoer
De formule vanVan Dorp en Opdam bleek 60,6 '/.
van de variantie in de gevonden soortenrijkAantal vogelsoorten. Over de termijnvanoptreden van effecten wordt geen uitspraakgedaan.

dom teverklaren. Verdere detaillering mat de
(overigens wel gemeten)factoren:
•

afstand tot grote bosrijke gebieden als

•

af=tand tot het dichtstbijzijnde bes van

•

oppervlakte bos binnen een straal van 5

de Veluwe (fungeert als species-pool)

Invoer

£5ha of groter
km.

Oppervlakte van het landschapstype tijdens of
na uitvoering van do activiteit. Eventueel

leverde geen grotere betrouwbaarheid op.
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L7

teratuur

cologi«

K.U.

Nijmegen, Leersum/Hijmegen,

1982.
ADRIANI,M.J.en E.vander MAAREL.Voorne in

OPDAM, P. en V. RETEL HELMRICH. De vogelge-

de branding. Een beschouwing over de natuui—

meenschappen van de Nederlandse Heidevelden.

wetenschappelijke betekenis van het kustge-

RIN-rapport 82/4. Rijksinstituut voor Natuui—

bied van Voorne in verband met mogelijke

beheer, Leersum,1982.

technische werken in dit gebied. Stichting
Wetenschappelijk Duinonderzoek, Oostvoorne,
1968.
BOECKLEN, W.J. en N.L. GOTELLI. Island
biogeographic
practice:

theory

Species-area

relationships?

and

conservation

or

specious-area

Biol. Conserv. 29 (1984):

63-80.

OPDAM, P., D. van DORP en C.J.F, ter BRAAK.
The effect of isolation in the number of
woodland birds in small woods in the
Netherlands. Journal of Biogeography 11
(1984).
USHER, M.B. Changes in the species-area
relations of higher plants on natures resei—
ves. J. Applied Ecol. 16 (1979): 213-215.

D0RP> D. van.Deavifauna van enige landgoedbossen in het rivierengebied en de relatie

WEBB, N.R.

met de vegetatie. Intern rapport. Rijksin-

invertebrates. Nature conservancy Council,

stituut voor Natuurbeheer en afdeling Dieroe-

1982.

Il-ld:
Verkeersi
vogeldichtheid

snelwegen in het veenweidegebied van Noord-

ntensi

tei t en

broed-

Fragmentation of heaths and

Veenheeft effecten van twee traces vanautoHolland vergeleken. In dit onderzoek zijn
echter da verschillende vogelsoorten niet
onderscheiden. Ook isniet geanalyseerd welke

Inleiding

andere factoren invloed haddenopdebroedvogeldichtheid. De afgeleide relaties zijn
daarom vrijwel onbruikbaar. De gegevens uit

Verandering van de verkeersintensiteit van

dit onderzoek zijn door Van der Zande in 1975

wegen kan de broedvogels innabijgelegen ge-

opnieuw geanalyseerd.

bieden verstoren.
Thissen en Reijnen vonden voor een achttal
Van der Zande heeft in het veenweidegebied

soorten significant lagere dichtheden inpo-

van Utrecht en Zuid-Holland in vier polders

pulierenbossen en grienden langs drukke auto-

de beinvloedingsafstand van wegen onderzocht

snelwegen. Voor vier soorten zijn voorlopige

opvooral kieviten,grutto's enscholeksters;

ingreep-effect-relaties vastgesteld met het

tureluurs en kemphanen kwamen in te geringe

geluidsniveau als effectparameter.

aantallen voor. De relatie is gedifferentieerd voor de verschillende vogelsoorten.Mogelijke andere oorzaken van dichtheidsverschillen

(invloed

van

de

vegetatie

Werkwijze

bijvoorbeeld) in het onderzoekgebied, werden
eveneens geanalyseerd.
Uit inventarisatiegegevens zijn voor verInhet Friese veenweidegebied onderzocht Wind

schillende soortenk-eidevogols relatiesafge-

de relatie met de verkeersintensiteit voor

leid tussenveranderingen inverkeersintensi-

kieviten, grutto's en scholeksters. De rela-

teit en de broedvogeldichtheid en tussen de

tie isook hier apart beschreven voor de vei—

afstand tot de weg endebroedvogeldichtheid.

schillende vogelsoorten en er is rekening

Via interpolatie van deze relaties wordt de

gehouden met mogelijke andere oorzaken van

procentuele verandering berekend van de ge-

dichtheidsverschiH e n .

bruiksintensiteit (= broedintensiteit). Ver-

De Grontmij heeft in de Nieuwe Keverdijkse
polder (Weesp),opbasis van intensiteitscol—
relaties voor kieviten en grutto's,een vooi—
spelling opgesteld voor de effecten van een
tweede spoorlijn.

broedvogeldichtheid levert dan een vooi—

menigvuldiging

met

de

bestaande

spelling op van de broedvogeldichtheid inde
nieuwesituatie.
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Uitvoer

Betrouwbaarheid

en

gevoeligheid

Het aantal t e r r i t o r i a per vogelsoort. Over de
termijn van optreden van effecten wordt geen
uitspraak gedaan.

De relaties berusten slechts op een gering
aantal onderzoeklocatïes.

Ook het aantal

onderzochte territoria is nog vrij gering.
Voorspellingen kunnen daarom niet meer dan
een orde van grootte aangeven. Naar de betrouwbaarheid engevoeligheid van de relaties

Invoer

is (nog)geenonderzoek gedaan.

•

verkeersintensiteitsklasse (drukke auto-

•

afstand totde weg

•

bestaande dichtheid aanvogelterritoria.

L7 teratuur

snelweg,provinciale weg> enzovoort)

GRONTMIJ. Ecologische onderzoeken in 'Het
Indien

geen

ingreep-effect-relaties

be-

Oude Land' naar aanleiding van de aanleg van

schikbaar zijn moeten die via veldonderzoek

de Flevolijn. Verslag van de Subgroep Ecolo-

worden afgeleid.

gie 'Oude Land',N.V. Nederlandse Spoorwegen.
Grontmij N.V., afd. Recreatie en Landschapsarchitectuur,Zeist,1981.

Benodigde

inspanning

THISSEN, J.B.M, en REIJNEN, M.J.S.M. De invloed vanverkeer op de broedvogels langswegen in Noord-Brabant. RIN-rapport 85/24.

Inventarisatie van de bestaande situatie

Rijksinstituut van Natuurbeheer, Leersum,

vergt ornithologische kennis. Om circa 1500

1985.

ha. weidevogelgebied te inventariseren iseen
persoon ongeveer drie maanden bezig. Voor

VEEN, J. De verstoring vanweidevogelpopula-

weidevogels is de voorspelling inmiddels in

ties.

hoge mate gestandaardiseerd, waardoor hiei—

(1973), nr. 1: 16-26.

Stedebouw

en

Volkshuisvesting

54

voor minder specialistische kennis vereist
is.

VERSTRAEL, TH. e.a. De verstoring vanweide-

Het eventueel afleiden van eennieuwe relatie

vogelpopulatiesdoor wegen. Het Vogeljaar 31

kost veel tijd en vergt vooral ornithologi-

(1983)nr. 3:138-151.

schekennis.
MIND, H. De invloed vanwegen en boerderijen
op de verspreiding en het voorkomen van weidevogels. Verslag nr. 104. Vakgroep Natuurbe-

Aannamen en

beperkingen

heer, Landbouwhogeschool Wageningen, 1977
MIND, H. De invloed van wegen en boerderijen

Aangenomen is dat de indeling inde vei—

op de verspreiding van weidevogels.Vanellus

keersintensiteitsklassenovereenstemt met

31 (1978),nr.3: 72-76.

de invloeden op broedvogels
Een andere aanname is dat de invloed van
deverkeersintensiteit dichtheidsonafhankelijk is, dat wil zeggen: dat de effecten

in

een

gebied

met

een

ZANDE,A.N.vander.Debeïnvloeding van weidevogels door wegen.
Rijksuniversiteit
Leiden, Vakgroep Milieubiologie en R.I.N.,
Leersum, 1975.

oorspronkelijk hoge broedvogeldichtheid
relatief even groot zijn als in een gebied

met

een

oorspronkelijk

lage

dichtheid.

ZANDE, A.N. van der, H.J. ter KEURS en W.J.
van der MEIJDEN. The impact of roads on the
densities of four bird species in an open

De voorspelling zegt slechts ietsover de

field habitat. Evidence of a long distance

dichtheid, dus het aantal territoria in

effect. Biol. Conserv. 18 (1980) nr. 4:

het betrokken gebied. Over eventuele

299-321.

kansen op hervestiging van broedparenelders wordt geenuitspraak gedaan.
Er is geen onderzoek gedaan naar het
broedsucces.
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11-19: Vochtvoorzienina
geldi chtheid

en broedvo-

Uitvoer

Broedvogeldichtheden per soort. Als termijn
van de voorspelling wordt ongeveer tien jaar

Inleiding

aangenomen.

In het kader van het Integraal Onderzoek
Drinkwatervoorziening Zuid-Holland (I.O.D.Z.-

Invoer

H.) heeft Winkelman, na literatuuronderzoek,
effecten van diverse manieren van watei—
winning op de broedvogeldichtheid inpoldergraslanden

bepaald.

Het

betrof

•

vochtklassen in de bestaande situatie op
basis van vegetatiegegevens

•

verandering van devochtvoorziening na de

•

broedvogeldichtheden in de bestaande si-

daarbij

deelgebieden met een lage tot zeer lageweidevogelstand. Verandering van de waterhuishouding, zoals bijvoorbeeld het meestal ten
behoeve van de landbouw veranderen van het
grondwaterpeil,

is via

ondermeer

indirect

van

invloed

tuatie.

veran-

deringen in de vegetatie en indevoedselsituatie

ingreep

op

Indien niet voorhanden; relatie tussen vochtde

klasse ensoortdichtheid.

samenstelling en dichtheden van de broedvogelgemeenschap.

De voorspelling is alleen

uitgewerkt voor weidevogels.

Benodigde

Uerkwi jze

inspanning

Inventarisatie van de bestaande situatie
vergt ornithologische kennis en kost veel
tijd. Ook voor interpretatie van de vooi—

Winkelman heeft uit de vegetatie volgens de

spelling is ornithologische kennis vereist.

methode van de Provinciaal Planologische

Indien een voorspelling nodig is voor een an-

Dienst Zuid-Holland zogeheten vochtklassen

dere soort dan waarvoor door Winkelman sche-

afgeleid. De relatie die zij heeft bepaald

ma's zijn opgesteld, isdiepgaand literatuui—

tussen vochtklasse en procentuele weidevogel-

en/of veldonderzoek nodig.

dichtheid geldt vooral voor polders in ZuidHolland. Gegevens over de vergelijking van
vochtklassen 'van' het Centrum voor Agrobiologisch Onderzoek (C.A.B.O.)met die 'van'de

Aannamen en

beperkingen

P.P.D. Zuid-Holland en gegevens over relaties van beide typen vochtklassen met weidevogeldichtheden zijn verwerkt tot een schema,

Bij verandering van de waterhuishouding ten

waarin per soort is aangegeven, in welke

behoeve van de landbouw, zal ook de agra-

vochtklasse degrootste dichtheid voorkomt en

rische bedrijfsvoering veranderen. Aangenomen

wat de relatieve dichtheid is in de overige

wordt dat,ofschoon onbekend isom welke vei—

vochtklassen.

anderingen inda bedrijfsvoering het gaat, de
bedrijfsvoering wel steeds op een zelfde ma-

Na verandering indewaterhuishouding kan een

nier verandert bij een zelfde versndering van

verandering van de procentuele weidevogel-

de waterhuishouding.

dichtheid uit het schema worden afgelezen.
Met deze informatie en deweidevogeldichtheid
indebestaande situatie kan dan de dichtheid
indenieuwe situatie worden bepaald.

Betrouwbaarheid

en

gevoeligheid

Naar de betrouwbaarheid is geen onderzoek
verricht; evenmin zijn er gevoeligheidsanalyses uitgevoerd.
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Achtergrondinformatie

HOLWERDA, J. De weidevogelstand in relatie
tot de vochtvoorzienings- en de verzorgingstoestand

van het

Beintema en Van den Bergh verzamelden gege-

80/14.

vens over de relatie tussen slootpei1 en tei—

Leersum, 1960.

grasland.

Rijksinstituut

voor

RIN-rapport
Natuurbeheer>

ritoriumdichtheid voor enkele weidevogelsooi—
ten.

Het slootpei1 werd afgeleid uit de

1:10.000 hoogtelijnenkaart en het polderpeil.

WINKELMAN, J.E.Methoden voor de beschrijving
van de effecten op de broedvogelstand van de

Een relatie met territoriumdichtheid bleek

inhet Integraal Onderzoek Drinkwatervoorzie-

niet aantoonbaar. Zij schreven dit toeaan de

ning Zuid-Holland te beschouwen drinkwatei—

veel grotere invloed van agrarische beheers-

winningsprojecten.

maatregelen, zoals maaien, slepen en rollen.

Centrum voor Milieukunde, Rijksuniversiteit

Technische

Rapportage.

Leiden, 1982.
WINKELMAN, J.E. en H.A. UDO DE HAES. De ef-

Li

teratuur

fecten op de broedvogelstand van uatei—
winningsprojecten in het Integraal Onderzoek
Drinkwatervoorziening Zuid-Holland.

Rapport

BEINTEMA, A.J. en L.M.J.van den BERGH.Rela-

LE82-8A. Centrum voor Milieukunde, Rijksuni-

ties tussen waterpeil, grondgebruik en weide-

versiteit Leiden, 1982.

vogelstand. Deel 1: Onderzoek 1975. Deel 2:
Onderzoek 1976. Deel 3: Onderzoek 1977 en
1978.Rijksinstituut voor Natuurbeheer, Leel—
sum, 1976, 1977,1979.

11-20: Landschapsveranderina
broedvoaeldi
chtheid

en

Winkelman stelde drie tabellen opdie degemiddelde broedparendichtheid in een aantal
vogelbiotooptypen in een groot deel van het
Nederlandse duingebied weergeven:

Inleiding

een tabel voor duingebieden die van nature vochtig zijn
een tabel voor duingebieden waar exten-

Inhet Integraal Onderzoek Drinkwatervoorzie-

sieve waterwinning plaatsvindt

ning Zuid-Holland (1.0.D.Z.H.) zijn als in-

een tabel voor droge duingebieden (waai—

grepen

onder die waar intensieve waterwinning

met

mogelijke

invloed

op

de

broedvogelstand onderscheiden:

plaatsvindt).

•

vergraving

Uit inventarisatiegegevens iseen relatie af-

•

verdroging

geleid tussen biotooptypen en dedichtheid en

•

vernatting plus eutrofiëring

samenstelling van de broedvogelpopulaties.

•

regeneratie (van vochtig duingebied).

Deze relatie kan gebruikt worden om de
broerivogelbevolking in nieuwe situaties na

Verondersteld werd dat deze ingrepen in

een ingreep te schatten. Wel moeten deze

eerste instantie devegetatiestructuur en het

nieuwe situaties te vergelijken zijn met de

abiotische milieu wijzigen en dat deze wij-

hier genoemde typen gebieden ende biotoopty-

zigingen zouden leiden tot veranderingen in

pen daarbinnen. De effectvoorspelling berust

de fauna.Het landschap isopgedeeld inzoge-

dan op een vergelijking van dsze nieuwe si-

heten biotooptypen. De indeling is gebaseerd

tuatie met de in het beinvloedingsgebied in

op de verschillende eisen diebepaalde vogel-

de bestaande situatie aanwezige vogelbe-

soorten aan hun milieu 'stellen'.

volking.
Vervolgens worden de voorspelde veranderingen
in de broedvogelbevolking beoordeeld aan de
hand van een aantal 'natuurbehoud-criteria',

Herkui

jze

zoals: zeldzaamheid, populatietendens, kenmerkendheid voor Nederland en kenmerkendheid
voor een biotooptype. De resultaten hiervan

Allereerst werden gedetailleerde ecotooptypen
van de duinen samengevoegd tot globalere,
voor vogels in het algemeen meer relevante
biotooptypen.

kunnen, onder toepassing van weegfactoren,
tot een enkelvoudige effectscore worden geaggregeerd.
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Ui tvoer

nieuwe

situatie

blijven

buiten

be-

schouwing.
De relatie is slechts beschikbaar voor
Aantallen broedparen per soort. Bij de tel—
mijn van voorspelling is uitgegaan van een
bereikte nieuwe evenwichtssituatie na ongeveer tienjaar.

een aantal biotooptypen in duingebieden)
en voor verschillende typen van waterwinning.

Betrouwbaarheid

en

gevoeligheid

Invoer
Naar de betrouwbaarheid van de methode is
Nieuwe biotooptypensamenstelling en hun op-

geen onderzoek

pervlakten, in combinatie met verdere gege-

ligheidsanalysesuitgevoerd voor de indeef-

gedaan.

Er zijn gevoe-

vens overde aard vanhet gebied.

fectvoorspelling

Indien niet voorhanden! relatie tussen bio-

onzekerheidsmarges en voor de keuzen van de

tooptype en dichtheid en samenstelling van

weegfactoren bijde beoordeling.

aangegeven

een vogelpopulatie.

L? teratuur
Benodigde

inspanning
WINKELMAN,J.E. Methoden voor de beschrijving

Wanneer een relatie tussen een biotooptype en

van de effecten op debroedvogelstand van de

de broedparendichtheid nog moet wordenvast-

inhet Integraal Onderzoek Drinkwatervoorzie-

gesteld, isdaar veel tijd enkennis voorno-

ning Zuid-Holland te beschouwen drinkwatei—

dig. Voor de interpretatie van devoorspel-

winningsprojecten,

ling isornïthologischekennis vereist.

Centrum voor Milieukunde. Rijksuniversiteit

Technische

rapportage.

Leiden, 1982.
WINKELMAN, J.E. en H.A. UDO DE HAES. De ef-

aannamenen

beperkingen

fecten cp de broedvogelstand van watei—
winningsprojecten in het Integraal Onderzoek
Drinkwatervoorziening Zuid-Holland. Rapport

De broedvogeldichtheid in de bestaande

LE82;8A. Centrum voor Milieukunde.Rijksuni-

situatie en de invloed daarvan op de

versiteit Leiden, 1982.
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fe.5.

VOORSPELLINGEN OP ECOSYSTEEMNIVEAU

111-21:
Recreati e en bosecosystetnen
FERM - Forest
Ecosystem Reeresti on
Model

:

Voorspelling is mogelijk zowel voor de korte
als de lange t e r m i j n . De geografische schaal
van de voorspelling is l o c a a l . De uitvoer kan
wordtin gepresenteerd i n de vorm van tabellen
en grafieken.

Inleiding
Invoer
Getz ontwikkelde op het College of Forestry
and Natural resources Colorado,StateUnivei—
sity Verenigde staten, een model waarmeeef-

•

ingreepgegevens op basis waarvan eenbe-

•

de biomassa van de ecosysteemclementen

fecten van beheersmaatregelen en recreatie op
de biomassa van verschillende elementenbinnen een ecosysteem kunnenworden gesimuleerd.

nadering van iej gemaakt kan worden
(inkg)voor de ingreep.

FERM is gebruikt voor een voorspelling van
effecten van recreatie op debiomassatoename

Tevens moeten modelparameters als de groei-

van bomen, grassen en kruiden, herten en

snelheidsfactor, de carrying capacity en de

vissen binnen eennaaldbos.Dit was een denk-

mate van interactie tussen de ecosysteem-

beeldige situatie waarbij de meeste waarden

elementen geschat worden.

vandemodelparameters zijn geschat.Desimulaties werden uitgsvoerd met een tijdstap van
een maand of langer. Drie soorten recreatie
werden

onderscheiden:

passieve

recreatie

Bencdigde

i nspanni ng

(wandelen en picknicken bijvoorbeeld), jagen
en vissen. De waarden van debiomassatoename
inhet model werdengebaseerd opmetingen.Op

Verzameling van deze informatie vergt veel

theoretische gronden werden enkele manieren

tijd en specialistische kennis.Dit geldt ook

van beïnvloeding onderkend en via het model

voor de interpretatievan de resultaten.

berekend. Demet FERM voorspelde effecten van
verschillende vormen van beheer enverschillende intensiteitenvan recreatie werden vei—
geleken.

Aannamen en

beperkingen

Het model beschouwt geen soortspecifieke

Uerkuijze

reacties: het beschouwt de

genoemde

ecosysteemelementen als eengeheel.
De invloed vsn klimaat,water ofbodem is
Voor elk ecosysteemelement wordt debiomassatoename over een bepaalde periode afgeleid
uiteen groeifunctieplus debiomassa die een
ander ecosysteemelement toevoegt of onttrekt.
Schema 6-6 geeft hiervan een overzicht. Voor
de bepaling van deze parameters wordt vei—
wezen naar het artikel in Ecological modelling.

buitenbeschouwing gebleven.

BetrouNbaarheid

en

gevoeligheid

Erheeft geen validatie of een gevoeligheidsanalyse plaatsgevonden. De meeste modelparameters zijn geschat. De betrouwbaarheid van
de voorspelling isdaardoor gering.

l/i tvoer

Biomassaverandering

(in

kg)

ecosysteemelement.
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SCHEMA6-6.

Functie voord e

toename v a nbiomassa in FERM.

p+q+r-l
x. = a..x.

1- (x./s. ( ^ A

waarbiji

= 1,2,
X.
l

+

b..X ej *.. (x.)

>

n

= toename vanbiomassa vanecosysteemcorapartiment
ioptijdstipt

a..x.|l -x^/s. (p)i = functie voordebiomassatoename
van
1 l
het ecosysteemcompartiment zonder
interactie metandere compartimenten

L

a.

= groeisnelheidsfactor

l

X.
l

biomassa vancompartimenti (kg)

s.

carrying capacity (kg/ha)

l

i

matrix,waarmeedeinvloed vanexterne factoren
zoals beheerenabiotische invloedenopdecarrying capacity wordt beschreven

P

h

= constante

p+q+r-l
b..ej$..(x.)= hoeveelheid biomassawaarmee element
iminderofmeer zaltoenemenals gevolgvaninteractiemeteenanderelementjuithetecosysteem

j=l

b..
1-J

= interactiefactor tussen elementienelementj

i.

= externe factor (bijvoorbeeld recreatieofeen
beheermaatregel)dieeenhoeveelheid biomassa
aanhetelement onttrekt

*..

interactie tussenienjisafhankelijk vande
hoeveelheid biomassavandeze elementen.De invloed hiervanopfactor b..wordt bepaald
via
1J
» IJ
...

Li teratuur

State Univ.

Fort C o l l i n s i Colorado, U.S.A.,

1977.
GETZ,

W.M.

A generalized

logistic

growth

GETZ, U.M. On modelling temporal patterns i n

paradigm i n b i o l o g i c a l population dynamics.

stressed

Regional Analysis and Management of Environ-

coniferous f o r e s t . Ecol. Modelling, 5 (1978):

mental Systems Tech. Rep. no. £7, Colorado

237-257.

111-22:

Ecosystemen

nigende

stoffen:

ecosystem

hydrology

en verontrei

TEHM =

-

Terrestrial

model

ecosystems

-

recreation

in

a

Een vandie modulen (CERES) isgebruiktom
effecten opeanbosecosysteem tevoorspellen
van de door een loodmijn en -smelterij in
Missouri geëmitteerde stoffen lood, cadmium,
zink,koperenzwaveldioxide.
TEHM isechter geschikt omeffectenvanvele

Inleiding

voedings- en verontreinigende stoffen op
ecosystemen tevoorspellen.
Voorspellingen van effecten van verandering

Hetmodel TEHM bestaatuitvijfmodulenenis

van Fysische variabelen (bijvoorbeeld lucht-

ontwikkeld door Huff e.a. aanhetOakRidge

of

National Laboratory, VerenigdeStaten.

vochtgehalte in de bodem) op biomassapro-
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duktie en strooiselafbraak zijn na de nodige

beginconcentratie opgeloste stof in de

aanpassingen ook mogelijk.

bodem (ug/mg)

Door Oixon en Murphy zijn dergelijke aan-

tijd waarin het transport plaatsvindt

passingen aangebracht om effecten te kunnen

straal vandeplantewortel (cm)

voorspellen vanluchtverontreiniging opdiei—

worteldichtheid (cm wortel/ml bodem)
absorptiekracht van dewortel (cm/uur)

populaties.

gemiddelde buffercapaciteit (ug opgeloste
stof/mlbodemvochtof grondwater *)).

Merkui jze

De hoeveelheid opgenomen stof opeen bepaald
tijdstip wordt intwee stappen bepaald: eerst
wordt dehoeveelheid berekend per lengte-een-

Devijf modulen vanTHEM zijn (zieook figuur

heid wortel per volume-eenheid bodem.Vervol-

6-7):

gens

leveren

CERES,

PROSPER

en

SCHEM

informatie om dit gegeven om te rekenen inde
SCHEM:

modulewaarin chemische reacties van

totale hoeveelheid.

verontreinigingen (vooral zware metalen)indebodem worden beschreven
DIFMAS: module voor de opname van opgeloste
stoffen inde bodem door de wortels
DRYADS: module voor transport en accumulatie

CERES:

DRYADS
berekent het transport en de opslag van een
stof inde vegetatie enhot strooisel.Devegetatie wordt hiervoor onderverdeeld inacht

van opgeloste stoffen in planten en

compartimenten (ongeveer overeenkomend met

strooisel> inclusief de opname van

organen zoals blad,stam, vrucht,enzovoort).

gassen enstoffen> via de bladeren

Door sterfte van de vegetatie komen hoe-

module voor biomassaproduktie inve-

veelheden van de stof direkt of indirekt

getatieen strooisel
PROSPER: module voor watertransport in de
plant inrelatie tot bodem enatmosfeer

(bijvoorbeeldpasna afbreken) inhetstrooisel terecht. Ook het strooisel wordt ondei—
verdeeld.
De processen worden met behulp van veertien
vergelijkingen gesimuleerd.

Voor de koppeling van alle modulen binnen
TEHM zie de publicatie van Huff e.a. Hierna

Het effect van de stof op de plantegroei en

zal alleen worden ingegaan op de vooi—

op de mineralisatie van het strooisel wordt

spellingsmogelijkheden van TEHM voor biomas-

in het model weergegeven door groei- en af-

saveranderingen invegetatie en strooisel.De

braakcoefficienten. Deze zijn afgeleid van

nadruk ligt daarbij op de modulen DIFMAS,

een hypothetische functie mee grenswaarden

DRYADS en CERES. Voor SCHEM wordt verwezen

voor tekort, voldoende en overmaat van de

naar depublicatie van Begovich enJackson.

stof (zie figuur 6-8). Deze coëfficiënten

De modulen beschrijven transport en om-

worden in CERES gebruikt voor berekeningen

zettingen van koolstof, water en opgeloste

van debiomassa.

stoffen.De tijdstap isminimaal vijftienminuten.

CERES
voorspelt korte en lange termijn effecten

DIFMAS

(ondnr andere accumulatie) van xenobiotische

berekent de totale hoeveelheid opgenomen stof
door de wortels (in ug/cm2 landcppei—
vlak/uur). Er wordt uitgegaan van de door
SCHEM berekende gemiddelde concentratie van
de opgeloste stof in de bodem. Voor de opnamehebbenBaldwin,NyeenTinker eenvergelijkingopgesteld waarin de volgende factoren
zijn opgenomen:

stof-ren en voedingsstoffen. Vegetatie en
strooisel worden hier op een zelfde manier
als in DRYADS in corrpartiir.Gnten ondervei—
deeld. CERES berekent de biomassa van ieder
compartiment.
De biomassa van da verschillende onderdelen
is afhankelijk van een aantal processen die
binnen en tussen deze onderdelen plaatsvinden.

•

gemiddelde concentratie opgeloste stof in
de bodem (ug/ml bodemvocht of grondwater•*))

De volgende processen worden beschreven:
•

fotosynthese

•

ademhaling (= respiratie)

•*)Bodemvocht bevindt zich in de bovenste laag van debodem; grondwater zit dieper.Voor meer
informatie zie 'Bodem',deel IV van dezeserie.
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transport van suikers

Omper onderdeel de biomassa van suiker,zet-

omzetting van suikers in andere orga-

meel enhout op eenbepaald tijdstip tebere-

nische verbindingen

kenen,

afbraak (in deze module 'mortality' ge-

opgelost. Van CERES zijn twee versies be-

noemd)!

schikbaar. Eön versie is geschreven in de

afbraakprodukten van suikers,

zetmeel en hout komen vervolgens in het

moeten

de

massabalansen

worden

programmeertaal CSMP en simuleert alleen de

strooisel terecht

biomassaproduktie. De andere versie is ge-

verhoutingï een proces waarbij zetmeel

schreven in FORTRAN IV en geeft de koppeling

uit wortel enstam gebruikt wordt voor de

tussen alle modulen. Beide versies kunnen

vormingvanhout.

worden geraadpleegd bij National Technical
Information Service (Verenigde Staten).

PROSPER

is

CERES
T

SCHEM

ga

5S
>.J

o3

as

OPNAMECAPACITEIT PLANT VOOR STIFFEN .

DRYADS

DIFMAS
HOEVEELHEID DOOR PLANT OPGENOMEN STOFFEN

FIGUUR 6-7. Opbouw van TEHM.
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PROSPER: transportstromen vanwateri fysische

Voor meer informatie over deprogramma'szie

grootheden (zuigspanning» weerstan-

de publicatievanIBM.

den)inhetblad.
E.< E 1

: te k o r t

E . ^ E.^ E- : voldoende
E. > E 2

: t o x i s c h (letaal
of subletaal)

Invoer

C/A

t
1.0-

De belangrijkste invoergegevens per module

zijn:
voor DIFMAS:
•

concentratie opgeloste stof inbodem(uit

•

biomassa van de wortels per eenheid

•

bodemeigenschappen (dichtheid, watervolu-

•

wateropname door planten (uitPROSPER).

SCHEM)
E

E

1

2

E

3

— E.

FIGUUR 6 - 8 . R e l a t i e

tussen g r o e i c o e f f i -

c i e n t G of a f b r a a k c o e f f i c i e n t A en het
gehalte vastgelegde

bodemvolume (uitCERES)

i

me, adsorptiecapaciteit)

s t o f E i n een com-

voor DRYADS:

partiment.

•

opname opgeloste stof door de wortels

•

(diffuse)weerstanden van het blad (uit

•

weerstand vanhet floeem tegen transport

•

de

(uit DIFMAS)

PROSPER

PROSPER enCERES)

beschrijft water ineenplant metwatergebeurt in relatie tot bodem-enatmosferische

(uit CERES)

factoren. Er zijn simulaties uitgevoerdmet
tijdstappen vaneenkwartier bijneerslagen
neerslag/verdamping,

grondwaterstroming en

waarmee

stof

in het

•

de snelheid waarmee plantonderdelen af-

•

grenswaarden voor dehoeveelheid stofdie

waterhuishouding indeplant.
De koppeling van PROSPER met vooral CERES

snelheid

(kern)hout wordt gefixeerd (uitCERES)

uren bij droog weer. Gesimuleerd worden:

stervenenhungewicht (uitCERES)

maakt simulatie mogelijk vandezuigspanning

de opbouw van planteweefsel dan welde

in het blad, de weerstand vandehuidmondjes

strooiselafbraak beinvloeden.

en de grenslaagweerstand vanhetblad tegen
waterdamp- en warmteverlies (essentieel voor

voor CERE5:

de snelheid waarmee water inhetblad wordt
opgenomen). Deze gegevens worden inCERESge-

•

meteorologische gegevens (licht, tempera-

•

coëfficiënten voorheteffectvandestof

bruikt om de invloed van de zuigkracht op
celstrekking engroei tesimuleren.

tuur, wind)
op devorming vanweefsel ende afbraak
van strooisel (uitDRYADS)
•

Uitvoer

zuigspanning, oppervlakte- en grenslaagweerstanden (inclusief die vandehuidmondjes)vanhetblad (uit PROSPER)

•
DIFMAS: totaalvanopgenomen stoffen doorde

tieenhetstrooisel indeuitgangssitua-

wortels (ing/cm2/peruur)
DRYADS: hoeveelheden getransporteerd enopgeslagen

stof

tie
•

in vegetatie en

gegevens over de dominantieverhoudingen
van plantesoorten in het gebied (bomen,

2
strooisel (inug/m)

CERES:

gegevens over de biomassa vandevegeta-

kruidachtigen, enzovoort).

biomassa vanvegetatie en strooisel
(in g / m 2 ) . Voorspellingen zijn uit-

voor PROSPER:

gevoerd voor termijnen van tien
dagen,eenenzesjaar.
SCHEM:

concentratie van opgeloste stof in

•

gegevens overdehoeveelheid neerslag

•

gegevens over de verdampingsintensiteit

•

gegevens overdegrondwaterstand enfluc-

debodem

vaneenplant
tuaties daarin.
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Benodigde

inspanning

Literatuur

Over THEH

De inspanning hangt vooral af van:
deKoeveelheid invoergegevens dievoor de

DIXON, K.R. en B.D. MURPHY.A discrete-event

eigensituatie reeds voorhanden zijn (li-

approach

teratuur,specialisten),dan welzelf nog

atmospheric

moet worden gemeten. Alle procesverge-

populations.

to

predicting

the effects of

pollutants
Symp.

on

on

wildlife

Environmental

lijkingen te zamen bevatten circa zestig

Pollutants» Univ. of Connecticut, Storrs,

parameters.

Conn.,June 1-3,1977.

de calibratie; deze vergt voor Nederland
veel werk. Daarbij is vooral fysiologi-

HUFF, D.D., R.J.

schekennis vereist.

CL.

LUXMOORE, J.B. MANKIN en

BEGOVICH.

Hydrology

Terrestrial

Model.

Oak

Ridge

Ecosystem
National

Laboratory,Oak Ridge,Tenn.i 1977.

Aannamen en

beperkingen

INTERNATIONAL

BUSINESS

MACHINES

Corp.

(I.B.M.). Continuous System Modeling Program
III (5734-XS9), Program Reference Manual.
Het ecosysteem wordt beschreven met pro-

Form No. SH19-7001-2,1972.

cesparameters van slechts een of enkele

Over SCHEU

soorten
De modulen bevatten sterke vereenvoudigingen. Voor verbetering is aanvullend

BEGOVICH,C L . enD.R. JACKSON. Documentation

experimenteel onderzoek nodig.

and application of SCHEM. A model for soil

Veel factoren moeten worden geschat op

chemical exchange of heavy metals. Oak Ridge

basisvan literatuurgegevens

Hat. Lab.,Oak Ridge,Tenn., 1975.

In DIFMAS wordt actieve opname van de
stof door de wortels buiten beschouwing

Over DIFMAS

gelaten
InDRYADSwordt aangenomen dat de afbraak

BALDUIN, J.P., P.H. NYE en P.B. TINKER.

en vorming van strooisel alleen doormi-

Uptake of solutes by multiple root systems

neralisatie plaatsvindt enniet wordtbe-

from soil. III. A model for calculating the

invloed doormicrobiele afbraak

solute uptake by a randomly dispersed root

Stoffen

die

door

mineralisatie

van

strooisel in de bodem terecht komen

system developing ina finite volume of soil.
Plant Soil 38 (1973): 621-635.

worden niet indemodule SCHEM ingevoerd
Deafbraak- engroeicoefficienten die het

LUXMOORE, R.J., C.L. BEGOVICH enK.R. DIXON.

effect van destof opdemineralisatie en

DRYADS and DIFMAS. Models for examining

devorming vannieuw plantenweefselweei—

solute

geven zijn, niet gebaseerd op experi-

vegetation and litter. Oak Ridge National

uptake

and

incorporation

into

menten

Laboratory,Oak Ridge,Tenn.,1976.

In CERES wordt voor de verdeling van de
wortels over de bodemlagen uitgegaan van

LUXMOORE, R.J., C.L. BEGOVICH enK.R. DIXON.

een vaste verdeling en van een exponen-

Modelling solute uptake and incorporation

tieleafnamevan dediepte.

into vegetation and litter. Ecological Modelling 5 (1978): 137-171.

Over DRYADS

Betrouwbaarheid

en

gevoeligheid
LUXMOORE, R.J., C.L. BEGOVICH enK.R. DIXCN.
DRYADS and DIFMAS. Models for examining

De resultaten van enkele simulaties zijn
slechts gedeeltelijk vergeleken met metingen
uit laboratoriumproeven en veldgegevens. De
uitkomsten hiervan waren bevredigend. Ook
zijn er enkele gevoeligheidsanalyses uitgevoerd; voor de resultaten daarvan wordt vel—
wezen naar de artikelen van Dixon e.a. in
1978en Luxmooree.a. in1978.
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solute

uptake

and

incorporation

into

vegetation and litter. Oak Ridge National
Laboratory,Oak Ridge,Tenn.,1976.
MUNRO Jr. J.K., R.J. LUXMOORE
e.a.
Application of theunified transport model to
the movement of Pb, Cd,Zn,Cu and S through
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the Crooked

Creek Watershed. Oak Ridge

Over PROSPER

National Laboratory» Oak Ridge» Tenn. 1976.
GOLDSTEIN,

Oyer CERES

R.A.,

J.B. MANKIN,

en

R.J.

LUXMOORE. Documentation of PROSPER. A model
of

atmospheric-soil-plant

waterflow. Oak

DIXON, K.R., R.J. LUXMOORE en C L . BEGOVICH.

Ridge National Laboratory, Oak Ridge, Tenn,

CERES- A model of forest stand biomass

1974.

dynamics for prediction trace contaminanti
nutrient

and

water

effects.

I.

Model

description and II. Model application. Ecological Modelling 5 (1978): 17-38en 93-114.

111-23:
niveaus

Zuare metalen
in
uater

en troffeconcentratiefactor

Inleiding
voedsel-

Door J^rgensen, verbonden aandeRoyal Danish

voedsel voor
-volgend
trofisch nivo

Bióirtas'sa^

School of Pharmacy in Kopenhagen, iseen model ontwikkeld om effecten van concentratieverhoging van zware metalen in oppervlaktewater op de concentraties in verschillende
niet opgenomen
sterfte

trofieniveaus te voorspellen.
Met het model is het mogelijk maximale con-

excretie
(ademhaling)

centraties op een bepaald tijdstip en seizoenfluctuaties teberekenen. Het model lijkt

FIGUUR 6 - 9 . Processen d i e de concentra-

bruikbaar voor zowel zoete als zoute wateren.

t i e van zware metalen

i n een

trofisch

niveau bepalen.
Werkwijze

Accumulatiebereken
veau

ing per

trofieni-

Het model bestaat uit drie modulen:

Deeerste module berekent deconcentratievei—

1. een berekening van deaccumulatie van het

Deze verandering wordt afgeleid uit:

andering van het metaal in mg/kg biomassa.
metaal per trofisch niveau.
Daarbij

worden

vier

niveaus

onder-

1. de verandering van de biomassaconcentratie op trofieniveau n (mg/liter)

hogere

2. de verandering van de metaalconcentratie

scheiden:
•

fytoplankton,

wieren

en

planten

in de waterfractie van de biomassa op
trofieniveau n (mg/liter).

•

zooplankton, slakken,

schaal- en

•

herbivore vissen

In de procesbeschrijvende vergelijkingen,

•

carnivore dieren (voornamelijk ook

waarmeedeze concentratieveranderingen worden

schelpdieren

berekend, komen de volgende factoren voor:

vissen).
2. een berekening van de uitwisseling van
metaalionen tussen het water en deondel—
3. een berekening van het evenwicht tussen
opgelost

•

degroeisnelheid. Deze wordt berekend met
behulp van de netto reproductiesnelheid

waterbodem
en

gesuspendeerd

materiaal,

waaraan het metaal isgebonden.

en de generatietijd.
De netto reproduktiesnelheid kan worden
afgeleid uit een door Jjirgensen gageven
relatie tussen de generatietijd en de

Figuur 6-9 geeft het principe van het model
weer.

intrinsieke groeisnelheid. Deze laatste
grootheid kan worden afgeleid uit het gewicht van organismen.
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Voor berekening van de generatietijd uit
de lengte van een organisme heeft

Op deze module wordt hier niet varder ingegaan.

Jorgensen tabellen opgesteld.
•

(mg/kg biomassa). Deze is het quotient

Berekeni ng van het evenwicht
oplossing
en
adsorptie

van de metaalconcentratie in de watei—

De derde module berekent de hoeveelheid ge-

fractie

adsorbeerd metaal aan de hand vaneenverde-

de metaalconcentratie op trofieniveau n

(mg/l)

en

de

biomassacon-

lingscoefficient en de concentratie van het

centratie.
•

•

tussen

deretentiefactor voor het metaal op tro-

metaal inhet water.Deverdelingscoefficient

fieniveau n. Deze hangt af van de aard

moet voor iedere situatie opnieuw wordenbe-

van de stof en het organisme. Jorgensen

paald. Indien deze niet inde literatuur kan

heeft een aantal tabellen opgesteld met

worden gevonden moet hij geschat worden.Me-

waarden van retentiefactoren voor ver-

talen kunnen zowel aan opgelost materiaal als

schillende metalen. Indien er geengege-

aan fytoplankton gebonden zijn.

vens voorhanden zijn engeen experimenten

De vardelingscoefficient is afhankelijk van

kunnen worden verricht» kunnen waarden

de samenstelling van het sediment en de che-

hiervoor worden geschat.

mischesamenstelling van het water.Jorgensen

de retentiefactor voor het voedsel. Uit
literatuurgegevens blijkt deze factor

geeft waarden voor enkele metalen en sedimenten.

weinig te verschillen voor verschillende
organismen! hij ligt tussen de 0.6 en
0.7.
•

de respiratiesnelheid op trofieniveau n.

Uitvoer

Deze factor isafgeleid uit onderzoek aan
eencelligen. koud- en warmbloedigen. 2e
isgebaseerd opde relatie tussenhetli-

De concentratie van zware metalen in vier

chaamsgewicht en de snelheid vanmetabo-

trofische niveaus op een bepaald tijdstip na

lisme. Bij alle drie de groepen neemt

lozing.Voorspellingen opkorte en langeter-

deze snelheid per eenheid gewicht af bij

mijn zijn mogelijk.

toenemend gewicht volgens een constante.
De relatie en deconstante worden door
Jorgensengegeven.
•

de opname- en excretiesnelheden van een
trofieniveau.

Ook

hiervoor

Invoer

geeft

Jorgensen waarden. Hij beschrijft tevens
hoe deze waarden kunnen worden berekend

Er zijngegevens nodig over:

uit een concentratiefactor. Deze factor
hangt af vanhet betrokken metaal,debe-

•

toename van de metaalconcentratie inwa-

•

hoeveelheid metaal die is geadsorbeerd

•

de verhouding fytoplankton - gesuspen-

•

enkeleeigenschappen van de onderwaterbo-

trokken soort en de chemische samenstelling van het water. Er is veel

ter (mg/l)

onderzoek naar gedaan; een groot aantal
waarden isdaarom bekend.

aangesuspendeerd materiaal (mg/kg)
deerd materiaal

Berekening
uater en

van ui tuisseling
onderwaterbodem

tussen

demzoals:

De tweede module b e r e k e n t :

-

hoeveelheid op de bodem afgezet ge-

•

de concentratie vanhet metaal inhetse-

-

droge-stofgehaltevande bodem

-

ionensamenstelling inde bodem

•

deconcentratie vanhet metaal inhetpo-

suspendeerd materiaal en fytoplankton
diment
•

gemiddelde lengteen gewicht vanorganis-

•

chemische samenstelling (ondsr andere

menuit eenbepaald trofieniveau

riewater inde bodem.
Tussen deze onderdelen van de onderwaterbodem
vindt uitwisseling van metaalionen plaats.
Het evenwicht in deze uitwisseling hangt
vooral af van de redoxpotentiaal.
De invloed van de concentratie inhetporiewater op deconcentratie inhet 'vrije'water
wordt weergegeven met een diffusievergelijking.

zuurgraad)en temperatuur vanhet water.

Benodigde

inspanning

De benodigde inspanning is sterk afhankelijk
van debeschikbaarheid vangegevens inde li-
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teratuur. Bepaalde gegevens zullen via veld-

bijvoorbeeld fysiologische processen bij

metingen en aparte berekeningen

bepaalde organismen weergeven.

bepaald

moeten worden.
Voor de interpretatie van de resultaten en
vergelijking

met

toxiciteitswaarden

is

ecotoxicologische kennis vereist.

Betrouwbaarheid

en

gevoeligheid

Aannamen en

het model isSeen onderzoek gedaan. Een toe-

Naar de betrouwbaarheid en gevoeligheid van

beperkingen

passing is ook niet bekend. Enkele processen
worden zeer onvolledig weergegeven door de
Meestal moet een aantal invoergegevens

gebruikte vergelijkingen. De betrouwbaarheid

worden geschat op basis van literatuurge-

van de voorspellingen zal derhalve gering

gevens

zijn.

De module voor uitwisseling tussen bodem
en water is slechts gedeeltelijk gebaseerd opkennis van de processen
De indeling van organismen in trofische
niveaus is discutabel. De indeling zal
voor iedere situatie toegelicht moeten
worden.

Li

teratuur

CHEN,K.Y.e.a. Suspended and dissolved trace
metals inwastewater effluents. Presented at
the 46th Annual Conf. of W.P.C.F. Cleveland,

Wanneer voor de eerstemodulevoor opname
et-texcretie» de snelheden worden berekend

1973.

met behulp van een concentratiefactor»
gelden deze snelheden alleen voor steady

J^RGENSEN, S.E. e.a. Examination of a lake

state situaties. De vergelijking van de

model. Ecol. Modelling 4 (1970): 253-278.

eerste modula moet voor deze situaties
worden aangepast.

JORGENSEN, S.E. Modelling the distribution

Bepaalde opnameprocessen zijn niet inde

and effect of heavy metals inanaquatic eco-

eerste module opgenomen» zoals bijvoor-

system. Ecol. Modelling 6 (1979): 199-222.

beeld de actieve opname vanzware metalen
door organismen.

REIMER, R.S. et.al. Sorption phenomenon in

Het isonduidelijk of de berekende getal-

the organics of bottom sediments. In P.A.

waarden ook eventuele specifieke in-

Krenkel (ed.)> Heavy metals in the aquatic

vloeden van bepaalde zware metalen op

environment. Pergamon Press,Oxford» 1975.

III-2't:
Concent rat ie organi 5che verbindingen
in vis: PEEC - Predi cti on
of Environmental
Exposure
Concent rati ons

Het model kan worden aangepast en dan voor
verschillendeorganische stoffen enverschillende typen oppervlaktewateren worden gebruikt.Voorzover bekend isergeen programma
vanhet model inNederland beschikbaar.

Inleiding
Herkui

jze

Het PEEC-model isontwikkeld door-Neely,vei—
bonden aan de Dow Chemical Company, Midland,

Het model berekent met behulp van eenmassa-

Verenigde Staten.Het model simuleert dever-

balans de verspreiding van een stof in de

deling van een stof over de ecosysteem-

onderdelen van een geisoleerd oppervlakte-

elementen vissen,water,bodem en lucht. Het

water (een meer, reservoir of plas). Voor de

model is inAmerika gebruikt om de concentra-

massabalans worden een aantal vergelijkingen

ties van twaalf xenobictische organische

gebruikt waarmeedeconcentratieveranderingen

stoffen in die onderdelen van een vijver te

in de vier systeemonderdelen op een bepaald

voorspellen over een termijn van dertig

tijdstip worden berekend.

dagen.
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Deze vergelijkingen bevatten processenmet
verschillende snelheidsconstanten.
Figuur 6-10geeft deze processenensnelheidsconstanten (K)weer:
verdamping (Kj)
omzetting («2hydrolyse,K 5 stofwisseling
vandevissen)
opnamedoor vissen(Ko)
excretie doorvissen(K4)
adsorptieaandebodem(Kg)
desorptie vanuit debodem(K7)

stopzettingvandelozing. Voorspellingenop
lang«:retermijn (driemaandenenlanger)zijn
niet mogelijk, omdat accumulatie buitenbeschouwing blijft.

Invoer
Devolgende gegevens zijn nodig:
•
•
•

1
k

LUCHT

!

•
k

k

2

8

WATER
K

• * * •

3

k

k

k

6

5

\ \\

.i
7 ,

t

„„

• ' - • • • •

BODEM

FIGUUR 6-10. Deprocessen in hetPEECmodel ende reactiesnelheidsconstanten
van deze processen.

Uitbreidingvanhetmodelmetenkele afbraakprocessen isgepland.
Deconstanten kunnen soms worden ontleendaan
literatuurgegevens.Inanderegevallen moeten
ze worden geschat of experimenteel bepaald.
Neely heeft aangegeven hoeeenverantwoorde
schattingkanworden gemaakt.
Door berekening vanhet transport endeomzettingen over een bepaalde periode kande
concentratieperonderdeel worden berekend.
Het model gaat uitvaneenfysisch-chemisch
evenwicht datmeestal opkorte termijn (minderdan100dagen)optreedt. Deevenwichtsituatie kan worden bepaald met behulp van
verdelinqscoeffiei
enten.

Uitvoer
Berekende maximale concentraties in lucht,
water,bodemenvisbijevenwicht.Tevenskan
de tijd voorspeld worden dienodig isomde
concentraties met 50 '/. te verminderen na
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•

hoeveelheid stof die per tijdseenheid
uordt geloosd (g/uur)
tijdsduurvandelozing(uur)
fysischeeigenschappenvandestof
- dampspanning (mmHg)
— oplosbaarheid (ppm)
- molecuulgeuicht
eigenschappen vanhetoppervlaktewater
watervolume(1)
— gemiddelde diepte(cm)
- totale hoeveelheid viseneengemiddeld individueel gewicht pervis(g)
- de massa vandatdeel vandeondel—
waterbodem dat betrokken isbijhet
uitwisselingsproces vandestof tussenwaterenbodem, (g)
— percentage organische stof inhet sediment
— temperatuur
berekende of geschatte snelheidsconstanten.

Benodigde

inspanning

Debenodigde inspanning isafhankelijk vande
beschikbaarheid van gegevens over de
snelheidsconstanten.
Voor de interpretatie vande resultaten en
vergelijking metgrenswaarden isecotoxicologische kennis vereist.

Aannamen en

beperkingen

De bestaande versievanPEEC geldt alleen
voor geisoleerde oppervlaktewateren waai—
ingeen grote ruimtelijke verschillenbestaan, en voor lozingen die inde tijd
gezien constant zijn.
Interacties tussen organismen zijn niet
inhetmodel opgenomen.
Verschillende transportprocessen (onder
andereevaporatie)enomzettingsprocessen
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(microbiologische. fotochemische) zijn

Relatie

met

normen

nietofbeperkt gemodelleerd.
Aangenomen isdatdeopname vandestof
alleenviadekieuwen plaatsvindt.

PEEC-voorspellingen kunnen worden gebruikt

Er wordt geen rekening gehouden meteen

bij

eventueel

rekende waardevoorviskanworden vergeleken

selectieve opname door de

toxicïteitswaardenbepalingen.

De be-

vissen.Aangenomen isnamelijkdatdeop-

met toxiciteitswaarden (bijvoorbeeld deLD

name onafhankelijk isvandeaardvande

50-waarde).

stof.
Accumulatie viade voedselketen isniet
gemodelleerd.
Ook is aangenomen dat de transport- en
opnameprocessen

L7

teratuur

niet beïnvloed worden

doorde(concentratievande)stof.
Veel parameters zijn niet bekend en

NEELY. W.B. A preliminary assessment of the

moeten worden geschat.

environmental exposure to be expected from

Alleen voorspellingen op korte termijn

the a d d i t i o n of a chemical to a simulated

(minderdanhonderd dagen)zijn mogelijk.

aquatic ecosystem. I n t . J . of Envir. S t u d . .
(1979), no. 13: 101-108.
NEELY. W.B. e.a.

Betrouwbaarheid

en

gevoeligheid

Partition coefficient

to

measure bioconcentration p o t e n t i a l of organic
chemicals i n f i s h . Envir. S e i .

Technol. 8

(197<i): 11-13.
Er i s geen gevoeligheidsanalyse uitgevoerd.
Evenmin is

er

onderzoek

naar de betrouw-

baarheid van de voorspelling gedaan.
111-25:

Effectvoorsoelling

ecosysteem

als

geheel

ou

het

: ECOHET

ecosysteem metzijn omgeving. Binnenelkvan
deze hoofdkenmerken wordt nogeen viertal
kenmerken onderscheiden. De (hoofd)kenmerken
zijn

zo gekozen

dat een evenwichtige

spreiding ontstaat over abiotische aspecten

Inleiding

en over structuui— en procesaspecten. Da
voorspollingsprocedure

bestaat

uit

drie

stappen (ziefiguur 6-11):
De ecosysteemmethode ECOMET is een globale
methode voor het voorspellen en beoordelen
van effecten op het ecosysteem alsgeheel.
De methode is ontwikkeld en voor heteerst

1. Verzamelen basisinformatie voor devoorspelling
la beschrijving vande bestaandesi-

toegepast inhetIntegraal Onderzoek Drinkwa-

tuatie inde termen vandeonderscheiden

tervoorziening Zuid-Holland en vervolgens

kenmerkenenklassen daarbinnen

verder uitgewerkt in destudies Provinciaal
Milieuscenario

Gelderland,

Beleidsanalyse

Kustverdediging Texel en Contra expertise

lb beschrijvingvandeingrepen
Z. Bepalingvandeeffecten
3. Aggregatie vsn deeffecten.

MER-baggerspecie.
Het ecosysteem wordt gekarakteriseerdmetbehulp van kenmerken betreffende ruimtelijke
diversiteit» abiotische huishoudingen,opbouw

Deeffectbepaling isvooreenbelangrijk deel
gebaseerd op een gesystematiseerd specialistcnoordeel.

van de levensgemeenschap en relatiesvanhet
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kenmerken
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/
activiteiten

FIGUUR 6 - H .

b

>

effecten
per
kenmerk

d

geaggregeerde
effecten

ingrepen

Opzet van de methode.

Werkwijze

klassewaarde van de bestaande situatie ovei—
gaat ineenklassewaarde van de nieuwesituatie. Hoewel deze richtlijnen door toename van

Allereerst wordt de bestaande situatie van

kennis en inzicht een bredere toepasbaarheid

het gebied waarbinnen zich een activiteit zal

krijgen,zijnze totnu toesteeds per studie

afspelen> beschreven aan de hand van de

opnieuw geformuleerd. Tot slot van deproce-

onderscheiden hoofdkenmerken en kenmerken

dure kunnen, indien daar behoefte toe be-

(zie figuur 6-12).

staat, do gegevens worden geaggregeerd door

Daartoe is voor ieder vandeze kenmerken een

middel van eengewogen samenvoegen van deop-

klasse-indeling gedefinieerd! (bijvoorbeeld

pervlakteveranderingen per kenmerk en ken-

voor het kenmerk macrogradienten: afwezig,

merkklasse daarbinnen. Deze laatste stap

gefragmenteerd, incompleet en compleet) en

dient in interactie met het beleid teworden

zijn richtlijnen opgesteld voor bepaling van

uitgevoerd. Wanneer overgegaan wordt tot ag-

deze klassen. Die klassen zijnzodanig opge-

gregatie iseengevoeligheidsanalyse tenaan-

steld dat ze eenweerspiegelingvormen van de

zienvan de gekozen weegfactoren wenselijk.

mate van differentiatie van de betreffende
kenmerken (bij patroonkenmerken) of de mate
van natuurlijkheid (bij proceskenmerken).
Vervolgens wordt de voorgenomen activiteit

Ui tv oer

geanalyseerd in termen van voor het natuurlijk milieu relevante ingrepen» gespecificeerd naar plaats, omvang en ernst.

Een overzicht van oppervlakteveranderingen

Hierna worden de effecten bepaald indevorm

per klasse voor de verschillende kenmerken.

van oppervlakten, waarover bepaalde vel—

Na aggregatie middels weegfactoren kan dit

schuivingen tussen klassewaarden optreden.

overzicht worden omgezet in een effect per

Hiervoor worden richtlijnen geformuleerd die

kenmerk en eventueel zelfs in een enkelvou-

aangeven hoe bij een bepaalde ingreep, een

dige effectscore.
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HOOFDKENMERKEN

KENMERKEN

- ruimtelijke diversiteit

-macrogradiënten
- microgradiënten
- bodemstructuur
- vegetatiestructuur

- sedimenthuishouding

- functioneren abiotische
huishoudingen

- bodemhuishouding
- waterhuishouding
- stoffenhuishouding

- opbouw levensgemeenschap

- producenten
- herbivoren
-verzamelaars/carnivoren I
- jagers/carnivoren II

- relaties met omgeving

- georelaties
- hydrologische relaties
- relaties via genetische informatie
- relaties via biomassa

FIGUUR 6-12.

H o o f d k e n m e r k e n en kenmerken

waarmee

in ECOMET een ecosysteem wordt g e k a r a k -

teriseerd.

Invoer

Benodigde

Voor de effectbepaling:

Door het grote aandeel van specialistische

inspanning

schatting bij de effectbepaling is een brede
•

basismateriaal voor inschatting van de

landschapsecologische kennis vereist bij toe-

klassewaarden per kenmerk voor de be-

passing. Ten aanzien van deaggregatie is in-

staande situatie; dit kan bestaan uit

teractie met het beleid noodzakelijk.

reeds aanwezig inventarisatiemateriaal>
waarbij zeer

diverse bronnen

kunnen

worden gebruikt» maar ook uit resultaten
vsn

component

gerichte

effectvooi—

aannamen en

beperkingen

spellingen» bijvoorbeeld de ecotopenmethode (zie 11-15)
•

gegevens over de ingrepen (bijvoorbeeld
uit hydrologische modellen).

De effectbepaling berust voor een belangrijk deel op (gesystematiseerde) specia-

Essentieel voor de methode is dat be-

listisch schatting

trekkelijk lage eisen gesteld worden aan

Demethode istot nu toevooral toegepast

de mate van detail en de aard van debe-

voor fysisch/mechanische ingrepen. Veel

nodigde gegevens over de bestaande situa-

minder ervaring isopgedaan met chemische

tie.

ingrepen. De invloed van verzuring en
vermesting iswaarschijnlijk wel goed met

Indien aggregatie wenselijk wordt geacht»
dienen ook weegfactoren gekozen teworden.

de methode te bepalen» de invloed van
toxische stoffen echter niet.
De richtlijnen voor de effectbepaling
hebben tot nu toenog een weinig algemeen
karakter en dienen per studie opnieuw te
worden bepaald.
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Betrouwbaarheid

en

gevoeligheid

delen van effecten op ecosysteemniveau. Landschap 3, (1986)nr.2.

Voor vergelijking van effecten van uiteenlopende soorten Projekten in verschillende
landschapstypeni zoals in het IODZH, was de
methode voldoende onderscheidend.Wanneer het
gaat om dezelfde soort ingrepen ineen zelfde
landschapstype> zoals in de KUSTEX studie»

CANTERS, K.J. m.m.v.H.A. UDO de HAES.Onderzoek naar effecten op ecosysteemniveau van de
te onderzoeken waterwinnings- en recreatieprojecten,
IODZH
rapport
21
RID-Leidschendam/PW-Zuid-Holland,
's-Gravenhage, 1982.

dan zit demethode aan de ondergrens van zijn
onderscheidend vermogen.

CANTERS, K.J. Methode voor het opsporen van
natuureffecten op ecosysteemniveau. CMLmededelingen nr. 16, Leiden, 1984.

Relaties

met andere

voorspellingen

STEVERS, R.A.M., J. RUNHAAR, K.J. CANTERS en
H.A. UDO de HAES Beleidsanalyse Kustverdediging Texel. De effecten van kustverde-

De ecosysteemmethode kan gebruik maken van

digingsalternatieven

voorspellingen op componentenniveau zoals

milieu. Centrum voor Milieukunde, Leiden,

bijvoorbeeld deecotopenmethode (11-15)of de

1984.

voorspelling

van

op

het

natuurlijk

broedvogeldichtheden

(11-20).

LATESTEIJN, H.C. van en W.T. de GROOT. Lokaties voor grootschalige berging van baggei—
specie. Deelrapport 2: alternatieven voor de
in het MER-onderzoek beschouwde varianten:

Literatuur

milieuaspecten.

Centrum voor Milieukunde,

Leiden, 1984.
CANTERS, K.J. en H.A. UDO de HAES. ECOMET:
een methode voor het voorspellen en beooi—
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7Inventarisatie enw

7.1. INLEIDING

Inventarisatiegegevenszijnbijm.e.r.onderanderebruikbaar:
•

•

voor het beschrijven vande bestaande situatie (bijvoorbeeldals
invoergegeven vooreenvoorspelling en/of voor dekeuze vaneffectvariabelen)
bij de evaluatie achteraf, alswordt gecontroleerd inhoeverre
voorspeldeeffectenookinderdaadzijnopgetreden.

Dithoofdstuk behandelt verschillende inventarisatie-enwaarderingsmethodenvoorbiologischegegevens,zoalsdieindepraktijkwordengebruikt.

7.2. INVENTARISATIEMETHODEN

Inverschillende fasenvaneenm.e.r.kanhetnodig zijnom (opeensystematischewijze)informatieoverhetmilieuteverzamelen.
Indien inventarisatiegegevens nietvoorhandenzijn,moetenze(zelf)worden
verzameld.
Er bestaan veel verschillende methoden om dit te doen.Die verschillen
wordenveroorzaaktdoor:
• detechniekvanwaarneming
• hetobjectvandeinventarisatie
• deaardvandeverzameldegegevens
• derepresentativiteitvandemethode
• defrequentievanwaarneming
• devormwaarindegegevenswordenverzameld.
Devolgendewaarnemingstechniekenwordenonderscheiden:
• waarnemingeninhetveld
• vangst-enterugvangstmethoden
• remotesensing ('waarnemingopafstand').
Remote sensingkanplaatsvindenvanuit vliegtuigen (hettellenvanvogels
of zeehondenbijvoorbeeld)ofmetbehulpvansatellieten.Erwordt gebruik
gemaakt van technieken als: multispectrale aftasting (MSS) of
multispectrale luchtfotografie (MSP), temperatuurstraling en verstrooiing
vanuitgezondenmicrogolfstraling (radar).
Behalve in de techniek vanwaarneming kunnen inventarisatiemethoden ook
verschillen inhetobjectvaninventarisatie.Zozijn inventarisatiemethoden voor bijvoorbeeld planten, vogels of macrofauna in oppervlaktewater
zeerverschillend. Persoortofsoortengroepzijnerookweerverschillende
inventarisatiemethoden ontwikkeld. Alleenvoorvegetatiezijnaltientallen
methodenvoorhanden.
De inventarisatie kan gericht zijn op afzonderlijke soorten (indicatorsoortenbijvoorbeeld),opsoortengroepen (zoalsvogelgemeenschappenenvegetatietypen) of op levensgemeenschappen (zoals eeninventarisatievande
structuurvanbossen). Ookop landschapsniveau worden inventarisaties uitgevoerd.Dezekomenaandeordein'Landschap',deelVIvandezeserie.

7.Inventarisatie enwaardering

159

Inventarisaties kunnen kwalitatieve of kwantitatieve gegevens opleveren.
Onderdecategorie 'kwalitatieve'methodenvallenbijvoorbeelddezogeheten
streeplijstenwaarop aan-enafwezigheidvansoortenwordt ingevuld.'Kwantitatieve' inventarisatiemethoden houden rekening met de mate waarin een
soort,soortengroep of levensgemeenschapvoorkomt.Voordebepalinghiervan
wordtgebruikgemaaktvaneenrelatieveofabsoluteabundantieschaal.Derelatieveabundantieisdematevanvoorkomentenopzichtevananderesoorten.
Bijabsolute abundantieschattingen wordt deabundantiebepaald pereenheid
vanoppervlakteofvolume.
Inventarisaties kunnenaldanniet representatief zijnvooreenbepaaldgebied.Somswordteengebied inzijngeheelgeïnventariseerd.Deinventarisatie isdan 'kaartdekkend' enopdat tijdstip perdefinitie representatief.
In andere gevallen hangt de matevanrepresentativiteit afvanhet aantal
opnamen en het oppervlak of volumevaneenopname inrelatie tothetverspreidingspatroon van de te inventariseren organismen.Dit geldtbijvoorbeeldbij:
• permanentequadraten (PQ's)
• geselecteerdeopnamenlocaties
• volgenstoevalsverdelinggekozenopnamenlocaties
• opnamenlangsraaien.
Demeetfpequentiekanpermethodeverschillen. Inventarisaties kunneneenmalig of meermalig worden uitgevoerd. Wanneer gedurende lange tijd (zeer)
regelmatig wordt geïnventariseerd, 'ontstaat' een zogeheten tijdreeks.
Eenmalige inventarisaties geven een beeld van de situatie op dat moment,
terwijl met meermalige waarneming en vooral met tijdreeksen informatie
wordtverkregenoverfluctuatiesenveranderingendieinhetbetreffendegebiedzijnopgetreden.
Ook de vorm waarin de gegevens worden verzameld, kan per methode verschillen. Het meest gangbaar is dat gegevens zoobjectief mogelijk worden
verzameld. Dit geschiedt bijvoorbeeld bij hetbepalenvandeaan-ofafwezigheidvansoortenofhunabundantie.
Soms isechteral inhetveld sprakevanaggregatieen/ofinterpretatie,en
wordenalleendezegeaggregeerde,en/ofgeïnterpreteerdegegevensverzameld.
Zo wordt bij het inventariseren vanvegetatietypen slechtshet typegenoteerd enniet alleafzonderlijke soortendieaanwezigzijn.Vanuithetoogpunt vanbetrouwbaarheid van de gegevens verdient het inventariseren van
zogehetenbasisgegevens echterdevoorkeur.Detoepassingsmogelijkhedenvan
de verzamelde gegevens nemendaardoor inhetalgemeenook toe. Aggregatie
en interpretatie zijn achteraf altijd nog mogelijk en dan ook controleerbaar.
Een inventarisatiemethode die voor iedere situatie geschikt is,bestaat
niet.Bijhet opzettenvaneen inventarisatie ishet daarom zinvolmethet
oog op de doelstelling van het onderzoek, de verschillende methoden te
vergelijkenophunbruikbaarheid.
Inventarisaties moeten altijd zeer doelgericht plaatsvinden; vooraf moet
rekening worden gehouden met verwerkingsmogelijkheden endewijzevanopslagvanhetverzameldemateriaal,wantzoalsWolmanstelde: 'Informatieis
net afval: als je de. zaak hebt verzameld rijst de vraag wat je ermee
moet' l ) .

x

)Zieondermeer:GREEN,R.H. Sampling design and statistical methods for
environmentalbiologists.J.Wiley,NewYork,1979.
WARD,D.V. Biological environmental impact studies:theory andmethods.
AcademicPress,NewYork,1978.
WOLMAN,M.G.Interactingsystemsofsociety,manandnatureinmonitoring
theworld'senvironment.J.ofEnvir.Management6(1978)no.3:201-208.
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7.3. UAARDERING

7.3.1.inleiding

De laatste decennia isdevraag naarbiologischegegevensindebesluitvormingaanzienlijk toegenomen.Om indezebehoefte,vooralbijderuimtelijke
ordening, tevoorzienwerden onder andere zogehetenmilieukarteringen uitgevoerd: in een gebied biologische gegevens opsystematische wijzeverzameleneninkaartbrengen.
Bij besluitvorming speelt belangenafweging een belangrijke rol. Een afweging opgrondvanbiologischebasisgegevenssecismeestalnietmogelijk.
Voor de besluitvorming inzake de ruimtelijke ordening ishetveelefficiënter om een gebied aan dehandvandezebasisgegevens als 'waardevol'of
'minderwaardevol'aantemerken.Daarvoorisnodigdatbiologischegegevens
niet alleen tegen elkaar, maar ook tegenandersoortige gegevens (bijvoorbeeld sociaal-economische)worden afgewogen.Dedaarvoor noodzakelijkeaggregatie enwaardering vanbiologische basisgegevens zullen echternietop
geheelobjectievewijzekunnenplaatsvinden.
Waardering vanbiologische gegevensvindt plaats aandehand vanverschillende waarderingscriteria. Hethanterenvandezecriteriamaakt hetmogelijkomeffectenvanalternatievenvaneenactiviteit,oplevendeonderdelen
vanecosystemen,onderlingtevergelijkenenindebelangenafweging telaten
meedoen. Bovendienkanwordenaangegeven,wanneereeneffectnietmeervoldoetaaneengewenstesituatieofnorm.
De zeldzaamheid vansoortenendesoortsdiversiteit zijnde tweemeestgebruikte waarderingscriteria. Maar in principe zou bijvoorbeeld ook de
bloemkleurvariatieindevegetatieeencriteriumkunnenzijn.
Dekeuzevanhetwaarderingscriterium enhetvaststellenvandegrenzenvoor
gewenste ofongewenste situaties isgeenwetenschappelijke,maareenmaatschappelijke keuze. Er isgeenwetenschappelijk argument,waarombijvoorbeeldhetcriteriumzeldzaamheid teverkiezenisbovendiversiteit.
Aanvankelijk was bij milieukartering alleen sprake van impliciete waardering. Er werd vaak volstaan met een inventarisatie van 'natuurwetenschappelijk waardevolle' gebieden. De meeste agrarische gebieden
bijvoorbeeldwerdennietofnauwelijksinbeschouwinggenomen.
Indejaren '70isereenexplicietewaarderingsstapaandemilieukartering
toegevoegd. Aan de hand van waarderingscriteria als diversiteit, zeldzaamheid en gaafheid werden de 'natuurwaarden' vangebieden (tenopzichte
van elkaar)gewogen.Deresultaten hiervanwerdenweergegeven op zogeheten
waarderings-ofgeschiktheidskaarten 2 ) .
Het isookmogelijk omeenaantal waarderingscriterategelijkertijd tegebruiken en vervolgens te komen tot een 'integrale' waardering. In de
proef-MER Zuid-Kennemerland 3 ) is gebruik gemaakt van de criteria zeldzaamheid enkarakteristiciteit omeffectenvanwaterwinningopdevegetatie
envogelsinzijngeheeltewaarderen.
In dergelijke situaties worden nogal eens verschillende (niet beargumenteerde)weegfactoren perwaarderingscriterium gehanteerd,waarna eeningewikkelde berekening leidt tot een 'gesommeerdewaardering'.Een dergelijke

2

) Voor een (kritische) beschouwing over de waardering in de milieukarteringzie (eendrietal)publicaties inparagraaf 9.2.3.
3
) MINISTERIE
VAN
WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID
EN
CULTUUR.
Milieu-effectrapport waterwinning Zuid-Kennemerland. Staatsuitgeverij,
's-Gravenhage,1981
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werkwijze is inhet algemeen teontraden,omdat de gevolgde procedure vaak
ondoorzichtelijk isenniet ofnauwelijksmeergereproduceerdendusgecontroleerdkanworden.

7.3.2.uaarderingscriteria

Voorwaarderingaandehandvanbiologischegegevenszijnzeerveelcriteria
voorhanden.Het aantal dat regelmatig gebruiktwordt,isechterbepeirkttot
ongeveertien:
zeldzaamheid
diversiteit
karakteristieiteit
authenticiteit
uniciteit
gaafheid
kenmerkendheid
talrijkheid.
Demeestgebruiktewaarderingscriteriazijnzeldzaamheidendiversiteit.
Bijdewaardering vanwaterkwaliteit spelen ookdematevaneutrofiëringen
saprobiering een rol. De waardering aan de hand van deze criteria wordt
veelal gebaseerd op het voorkomen van (combinaties) van indicatorsoorten *).

Zeldzaamheid

Zeldzaamheid kanzowelvoor soorten alsvoor levensgemeenschappen of landschapstypen worden gebruikt.De zeldzaamheid kanwordenuitgedrukt inaantallen of bedekkingspercentages. Voor diersoorten wordt ook wel de
waarnemingsfrequentiepertijdseenheid gehanteerd.
Bijbepaling vande zeldzaamheid op soortsniveauwordt niet zomaarde talrijkheidbeschouwd;desoortenmoetenvannatureookinbepaaldemilieutypen
voorkomen.Aangeplante exemplarenvaneen (zeldzame)plantesoort tellendus
nietmee.
Hetbegrip zeldzaamheid wordt overhet algemeen gereserveerd voor inheemse
(groepen van) soorten en voor soortendiereeds lang geleden inNederland
geïntroduceerdzijn.
Omde zeldzaamheid van soorten, levensgemeenschappen of landschapstypen te
kunnenvaststellen, zijneromvangrijkeoverzichtsinventarisaties nodig.Op
nationale schaalzijndezeondermeeruitgevoerdvoorhogereplantenenvoor
broedvogels.
Erkan sprake zijnvaneenregionale zeldzaamheid (bijvoorbeeld binneneen
provincie), maar ook van een nationale of internationale zeldzaamheid.
Soortendiebijvoorbeeld op internationale schaal zeldzaam zijn,kunnenop
nationale schaal talrijk zijn,omdat dewereldpopulatie grotendeels ineen
land geconcentreerd is.Hetzelfde geldt voor nationale enregionale zeldzaamheid.

*)Zie onder meer: GONGGRIJP, A. Biologische beoordeling van slootkwaliteit. Een literatuurstudie en een voorstel voor onderzoek in
Zuid-Holland. Hoogheemraadschap van Rijnland en Provinciale Waterstaat
Zuid-Holland. 's-Gravenhage,1981.
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Diversiteit

Diversiteit (ofteweldematevanverscheidenheid)wordtbepaalddoor:
•
•

desoortenrijkdom
deabundantieverschiHentussendesoorten.

In de praktijk wordt de diversiteit van een opname of gebied vaak alleen
aangegeven aandehand vande soortenrijkdom.Daarnaastbestaanerookverscheidene zogeheten diversiteitsmaten, waarin wel rekening wordt gehouden
metdeabundantieverdelingoverdesoorten (oftypen).
Het gebruikenvandiversiteit alswaarderingscriteriummoetwelmetomzichtigheidgebeuren.
Een grote diversiteit wordt in het algemeenhoger gewaardeerd daneengeringe(re)diversiteit. Inhet algemeenkandus gesteld worden dat soortenrijke levensgemeenschappen hoger gewaardeerd worden dan soortenarme. Er
zijnechter ookverscheidene soortenarme levensgemeenschappen, zoalsvoedselarmevennenofvegetaties indynamischemilieus (kweldervegetaties),die
hoog gewaardeerd wordenmaar danopanderegronden (bijvoorbeeldvanwegede
uniciteit).Desoortenrijkdom isdusbeslistniethetenigecriteriumwaarop
eenwaarderingmoetwordengebaseerd.
Tevensmoet bedacht worden dat dediversiteitophetschaalniveauvanlandschappenhoger iswanneer naast soortenrijke ook soortenarme levensgemeenschappen voorkomen. Er moeten dus verschillende ruimtelijke schaalniveaus
tegelijkertijdwordenbeschouwd.
Eenaantalpublicatiesoverdiversiteitstaanbijeeninparagraaf9.2.4.

Kwetsbaarheid

Bijgebruikvanhetbegripkwetsbaarheidmoetaltijdwordenaangegeven:
1. voorwelkespecifiekeingreepdekwetsbaarheid geldt
2. wat dematevankwetsbaarheid is inrelatie tot de groottevande
ingreepvariabele.
Een soort of groepvan soortenkankwetsbaarzijnvoor (eenverandering in)
zowel een abiotische als een biotische factor. Voedselspecialisten bijvoorbeeld zijn zeer kwetsbaar voor veranderingen in de populatie van hun
prooidier (zieookparagraaf-2.4.3).
Een grote kwetsbaarheid voor een factorbehoeft niet altijd samen tegaan
met een smalle ecologische amplitude (zieookparagraaf 2.2.3.2). Ookbij
eenbredeamplitudekandekwetsbaarheid grootzijn,bijvoorbeeldwanneerde
omstandigheden terplekkeronddetolerantiegrenzenliggen.
Soms isdekwetsbaarheid voor eenfactor gekoppeld aaneenbepaald stadium
indelevenscyclus.
Omdat de grootte van de ingreepvariabele veelal niet exact is vast te
stellen,kan demate vankwetsbaarheid tenopzichtevandiegrootteookalleen maar worden geschat op basis van ervaring of worden afgeleid uit
(aut)ecologischonderzoek.
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IHBîLASQRiaKSTlAANDACHTSPUNTENBIJ HOOFDSTUK 7
Voor»,e,r.leanhet nodigzijno«biologische gegevens in het veldte
inventariseren, Er sijftveel verschillende inventarisatiemethoden
voorhaftdetuVoor iedere situatie iserechterïnaareen de»eest^geschikte?eenmethode die inelkesituatiebruikbaaris,bestaat m e t .
Om biologischegegevens inde besluitvorming te temen gebruiken
worden zogeheten»aarderingscriteria gebruikt,Gewaardeerde biologischegegeven»kunnen danbijvoorbeeld onderling of »etandersoortigegegevenswordenvergeleken.De»eestgehanteerdewaarderingscriteria aljm
• zeldzaamheid
• diversiteit
« kwetsbaarheid.
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8.Nederlandse beleidsinstrumenten
inzake planten,dieren,ecosystemen
8.1. INLEIDING

Dithoofdstukgeeftinformatieover:
•
•
•

beleidsdoelstellingen (paragraaf 8.2)
beleidsinstrumenten: nationale wetgeving en internationale verdragen (paragraaf 8.3)
normen (paragraaf8.4).

De informatieheeft alleenbetrekking ophetbeleid inzakenatuur-enlandschapsbehoud.Voorhet milieuhygienischbeleidwordtverwezennaardedelen
ItotenmetIVvandezeserie.

8.2. BELEIDSDOELSTELLINGEN

De beleidsdoelstellingen van de rijksoverheid voor het natuur- en landschapsbehoud zijnbeschrevenin:
•
•

•
•
•
•

de Notaen Structuurschets Landelijke Gebieden x ), 2 ) , die mede
zijngebaseerdopdeStructuurvisieNatuur-enLandschapsbehoud
de zogeheten groene Structuurschema's het Structuurschema NatuurenLandschapsbehoud 3 ) , het Structuurschema Openluchtrecreatie *)
enhetStructuurschemaLandinrichting 5 )
deNotaWaddenzee * ) , *)
deIndicatieveMeerjarenprogramma's7 )
hetMeerjarenplanBosbouw 8 )
deNotaRuimtelijkkaderRandstadgroenstructuur *),*).

IndeNotaLandelijke Gebiedenwordt het landelijk gebied vanNederland in
een aantal zones verdeeld. Een van die zones heeft als hoofdfunctie 'natuur'.
Inhet Structuurschema Natuur-enLandschapsbehoud wordenonder anderecategorieën van gebieden onderscheiden die specialeaandacht ofbescherming

1

)Hierbij zijn vooral belangrijk de delen a (beleidsvoornemen),d (regeringsbeslissing) en e (vastgestelde tekst na parlementaire behandeling).
2
) TweedeKamer,14.392nrs.1-2
3
) TweedeKamer,16.820
*)TweedeKamer,16.700
5
) TweedeKamer,16.600
*)TweedeKamer,13.933
7
) Zie hiervoor de seriedelen II (Lucht), III (Oppervlaktewater),IV (Bodem)enVII (Geluid).
8
) TweedeKamer,18.630
*)Ministeries van V.R.O.M. en L. en V. Staatsuitgeverij, 's-Gravenhage,
1985. (ISBN-90-346-0403-9)
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behoeven. Tot deze categorieën behoren natuurgebieden, bossen, nationale
parken, grote landschapseenheden, hationale landschappen, weidevogelgebieden,ganzegebieden,beekdalen,uiterwaarden,waardevolleagrarischecultuurlandschappen,deWaddenzeeendeNoordzee.
Beleidsdoelstellingen van de provinciale overheden zijn te vinden in
streekplannen en ineenaantal specifiekemilieuplannen 1 0 ) vandeprovincies.
Een streekplan bestaat uit een kaart eneen toelichting.Door provinciale
verordeningenwordtuitwerkinggegevenaanhetbeleid.
Beleidsdoelstellingen van de 9emeentelijke overheid zijn tevinden inbestemmingsplannen, structuurplannen en (soms) in gemeentelijke milieubeleidsplanneneninHinderwetuitvoeringsprogramma's.
Het bestemmingsplan is een voor deburgersbindend plan;het ishetmeest
gedetailleerde plan inderuimtelijke ordening.Voorts zijnalgemene politieverordeningen van belang (bijvoorbeeld gericht op geluidhinder ofbeschermingvanfloraenfauna).
Beleidsdoelstellingen worden ook geformuleerd door gewesten (= gemeentelijke samenwerkingsverbanden) en door waterschappen. Voor de
beleidsdoelstellingen vanwaterschappenwordt verwezen naar seriedeelIII,
'Oppervlaktewater'.

8.3. BELEIDSINSTRUMENTEN

8.3.1.Nationale wetgeving

Voor het beleid ten aanzien van planten, dieren en ecosystemen spelende
volgendewetteneenrol:
Natuurbeschermingswet (1967)
Doel:

bescherming vaneen terreinofeenwatervanuit hetoogpunt van het natuurschoon of de natuurwetenschappelijke
betekenis en bescherming van inheemse dier- en plantesoorten
Middelen:
• aanwijzingvangebiedenalsbeschermd natuurmonument
• aanwijzingvangebiedenalsStaatsnatuurmonument
• aanwijzingvanbeschermdeplantenendieren.
Verantwoordelijk: MinistervanLandbouwenVisserij
Boswet (1961)
Doel:
Middelen:

instandhoudingvanhetbosareaal
• meldingsplichtvoorhetkappenvanhoutopstanden
• eenherbeplantingsverplichting
• opleggenvaneenkapverboduiteenoogpuntvannatuurenlandschapsschoon.
Verantwoordelijk: Minister vanLandbouw enVisserij enandere openbarelichamen (art51)

10

)Hiermee zijn bedoeld: provinciale milieubeleidsplannen, afvalstoffenplannen, intentieprogramma's stiltegebieden of bodembeschermingsgebieden, kwaliteits- en kwantiteitsplannen voor oppervlakte- en
grondwaterensaneringsprogramma's bodemverontreiniging.
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Vogelwet (1936)
beschermingvanalle.vogelsdiebehorentoteenderinhet
wild levendeEuropesesoorten (metuitzonderingvantamme
duivenrassen, tammeknobbelzwanenenvogelsgenoemdinde
Jachtwet)
Middelen:
• verbod ophet (pogen tot) doden of vangen, in bezit
hebben, kopen of verkopen, te koopvragenofaanbieden,
vervoeren, ten vervoer aanbieden en het in-,uit- of
doorvoerenvanaangewezensoorten
• verbod op (zang-)wedstrijden en het zoeken,rapenof
uithalen van eieren van beschermde vogels,het verhandelenvaneieren,hetverstorenvanhunnestenenhetdoor
giftenaanmoedigen ofbelonenvandezehandelingenofhet
pogenvandezehandelingen.
Verantwoordelijk: MinistervanLandbouwenVisserij
Doel:

Natuurschoonwet (1928)
Doel:
Middelen:

behoudvanhetnatuurschoonvanlandgoederen
• instandhoudingsverplichting voorhet natuurschoonvan
landgoederen
• fiscalefaciliteitentegenoverdezeverplichting.
Verantwoorde1ijk: Minister van Landbouw en Visserij en Minister van
Financien
Wet bedreigde uitheemse diersoorten (1975)
Doel:

bescherming vanbedreigdeuitheemsediersoortentervoorkomingvanuitroeiing
Middelen:
• verbod op het onder zich hebben, te koop aanbieden,
verkopen ofafleverenvanlevendedierenbehorendetotde
aangewezensoorten
• verbod op het ten verkoop voorhanden hebben, tekoop
aanbieden,teverkopen,af televerenofbinnenofbuiten
het grondgebied vanNederland brengenvandodedieren en
herkenbare delen of Produkten van dierenvan aangewezen
soorten.
Verantwoordelijk: MinistervanLandbouwenVisserij
In-enuitvoerwet (1977)
In-enuitvoerbesluitbedreigdeuitheemsedier-enplantesoorten
Doel:

bescherming van uitheemse dier- en plantesoorten ter
voorkoming van uitroeiing als gevolg vande internationalehandeldaarin
Middelen:
verbod van invoer,uitvoer endoorvoer zonder vergunning
van aangewezen goederen van aangewezen dier-enplantesoorten
Verantwoordelijk: MinistervanLandbouwenVisserij
Jachtwet (1954)
Doel:

Middelen:

regeling vandejacht enregelingvanschadedoorwilden
hetbehoud vaneenwildstand welkemetdebelangenvande
landbouwverenigbaaris
• verbodophetjagenzonderjachtakte
• regeling wie gerechtigd is te jagen op een bepaald
grondgebied
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Verantwoordelijk

• algemene voorschriften over het belang van de landbouw,overhet seizoenwaarin,demiddelenwaarmee ende
omstandighedenwaarondermagwordengejaagd
• omschrijving vandebijzonderesituatieswaarvoorvergunningenkunnenwordenverleend.
MinistervanLandbouwenVisserij

visserijwet (1963)
Doel:

regeling van zee-,kust- en binnenvisserij ten behoeve
vaneendoelmatigebevissing
Middelen:
• zeevisserij
regels over de grootte van de mazen van de netten, de
groottevandevis,devangstquota; rekening houdend met
internationaleverdragen
• kustvisserij
regeling wie gerechtigd istevissen inkustwateren.Ook
bij de kustvisserij worden eisen gesteld aan vistuig,
maaswijdteendergelijke.
• binnenvisserij
regeling wie een visakte nodig heeft.Regeling vanvistijden,minimummaten,maaswijdte endergelijke.Regeling
voorhetuitzettenvanvis.
Verantwoordelijk: MinistervanLandbouwenVisserij
Landinrichtingswet (1985)
Doel:

regeling van uitvoering van landinrichtingsmaatregelen
tenbehoevevanonderanderelandbouw,bosbouwennatuuren landschapsbehoud
Middelen:
voorschriftenvoordeprocedureenuitvoering.
Verantwoordelijk: MinistervanLandbouwenVisserij
Beheerswet (in voorbereiding)

Doel:

regeling vanbeheer in,uitoogpunt vannatuur-en landschapsbehoud,waardevolleagrarische cultuurlandschappen
Vooruitlopend op deze wet is een aantal financiële reMiddelen
gelingenvankracht ingevolgedebeschikkingenvoor:
• beheersovereenkomsten
• aanwijzing gebieden
• aanwijzing landschapselementen
• onderhoudsovereenkomsten landschapselementen.
Verantwoordelijk: MinistervanLandbouwenVisserij
Hinderwet (1875)
Doel:

voorkoming van gevaar,schadeofhinder voor deomgeving
door inrichtingen (bedrijven en dergelijke). Sinds 1981
wordtookgeletopdegevolgenvoornatuurenlandschap
Middelen:
• vergunningenstelselvoorbedrijven.Indevergunningen
kunnenvoorschriftenwordenopgenomen.
• algemeneregelsvoorsommigetypenvanbedrijven.
Verantwoordelijk: Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer
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Monumentenwet (1961)
Doel:

bescherming vanmonumentenvanwegehunschoonheid,betekenisvoorwetenschapofvolkskundigewaarden
Middelen:
• registratiemonumentenalsbeschermdmonument
• verbod op afbraak, verplaatsen, wijzigen of herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument
zondervergunning
• bescherming vanstads-endorpsgezichten J 1 )dooraanwijzing
• verplichting binnen een jaar na inschrijving eengemeentelijkbestemmingsplanvasttestellenofteherzien.
Verantwoordelijk: Minister van Welzijn,Volksgezondheid en Cultuur enMinister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer

Met opdeRuimtelijke ordening (1965)
Doel:

regeling voorruimtelijke ordening opnationaal,provinciaalengemeentelijkniveau
planvormingen-handhaving
Middelen:
• opnationaal niveau:nota's overde ruimtelijkeordening,structuurschetsen,structuurschema's,
deprocedurevande planologische kernbeslissing (=PKB)
zalindezewetregelskrijgen
• opprovinciaalniveau:streekplannen
• op gemeentelijk niveau: structuur- en bestemmingsplannen.
Verantwoordelijk: Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
MilieubeheerenProvincialeenGemeentelijkeoverheden
Ontgrondinganwet (1962:herziening in voorbereiding)
Doel:
Middelen:

regelingvanontgrondingen
• verbodopontgrondingenzondervergunning
• procedure voor hetregelenvanontgrondingendoormiddel van Algemene Maatregelen van Bestuur en provinciale
verordeningen.
Verantwoordelijk:Minister van Verkeer en Waterstaat en Provinciale
overheden

8.3.2. Internationale verdragen
Deze paragraaf geeft een beknopt overzicht li) vande internationaleverdragendieeenrol spelenbij natuur-enlandschapsbehoudendiebetrekking
kunnenhebbenopm.e.r.-plichtigeactiviteiten inNederland.

J1

)Deze worden omschreven als groepen van onroerende zaken; hieronder
vallenbijvoorbeeldookbomen,waterenenbruggen.
lz
) Vooreenuitgebreider overzicht zie:WALLBAKE,H.W.R.vandenenN.W.
VISSER. Internationale milieuverdragen. Stichting Natuur en Milieu,
Utrecht,1983.
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Verdras tot regeling van dewalvisvangst (Verdrag van Washington).
Doel:

bescherming vanallesoortenwalvissentegenoverbevissing;
veiligstelling voor komende generaties van de natuurlijke
hulpbrondiewalvissenvertegenwoordigen.
Geratificeerd: 1946
Tekstvolledigopgenomenin:Staatsblad 1977 I534

Internationaal verdrag tot bescherming van vogels (Verdrag van Parijs).
Doel:

bescherming van inhetwild levendevogels,ervanuitgaande
dathet inhetbelang isvanwetenschap, natuurbescherming
en economievan iedere natie dat alle vogels in principe
wordenbeschermd.
Geratificeerd:1963
Tekstvolledigopgenomenin:Tractatenblad 1954,nr.197
Verdrag inzakedevisserijende instandhouding van de levende rijkdommen
van devollezee.
Doel:

internationale samenwerking bij het oplossen van de problemen rond debescherming vanorganismenvandevolle zee
tegenoverexploitatie
Geratificeerd:1966
Tekstvolledigopgenomenin:Tractatenblad 1959,nr.125

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België
enhet Groothertogdom Luxemburg ophet gebied vande jacht en davogelbescherming enhet protocol van 20-06-1977.
Doel:

harmonisatie van de wetgeving en regelingen voordejacht
endebescherming van inhetwildlevendevogelsindedrie
staten.
Geratificeerd:1972
Tekstvolledigopgenomenin:Tractatenblad 1970,nr.155
Overeenkomst inzakewaterrijke gebieden van internationale betekenis in
het bijzonder alsverblijfplaatsvoor watervogels enhat protocol van
03-12-1982 (Overeenkomst van Ramsar).
Doel:

tegengaanvandevoortgaande aantasting vanenhet verlies
aan waterrijke gebieden, nu en in de toekomst, rekening
houdend met defundamenteleecologischefunctiesvanwaterrijke gebieden en hun economische, culturele, wetenschappelijke en recreatieve waarde. Middel: onder andere
aanwijzing vanzogeheten wetlands. VoorNederland zijner
voorlopigzevengebiedenaangewezen:
deGrotePeel (Noord-Brabant,Limburg)
deWeerribben (Overijssel)
hetNaardermeer
deBoschplaat (Terschelling)
Griend (eilandjeindeWaddenzee)
deWaddenzee
deBiesbosch.
Geratificeerd: 1980
Tekstvolledigopgenomenin:Tractatenblad 1980,nr.90
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verdrag inzakedebescherming van trekkende, wildediersoorten [Verdrag
van Bonn).
Doel:

bescherming vandie soortenvan inhet wild levende dieren
dieopgezettetijdenoverdenationalegrenzentrekken.
Geratificeerd:1981
Tekstvolledigopgenomenin:Tractatenblad 1971,nr.6

Europese overeenkomst inzakede bescherming van dieren tijdens internationaal vervoer enhet protocol van 10-05-1979.
Doel:

zoveelmogelijkbeschermenvandieren tegen lijden tijdens
transport. Middel: gemeenschappelijke bepalingen voor het
internationaletransportvandieren.
Geratificeerd:1981
Tekstvolledigopgenomenin:Tractatenblad 1975,nr.49

Overeenkomst inzakede internationale handel inbedreigde inhet wild
levende dier-enplantesoorten (Verdrag van Washington).
Doel:

bescherming van bepaalde bedreigde soorten planten en
dieren tegen overmatige exploitatie als gevolgvandeinternationale handel daarin. Middel is een stelsel vaninenuitvoervergunningen.
Geratificeerd:1982
Tekstvolledigopgenomenin:Tractatenblad 1975,nr.23

Verdrag inzake het behoud vanwilde dieren enplanten en hun natuurlijk
leefmilieu inEuropa (Verdrag van Bern).
Doel:

bescherming van wilde planten en dieren enhun natuurlijk
leefmilieu, vooral die soorten en leefmilieuswaarbij bij
debescherming samenwerkingvanverscheidenestatenisvereist,entevenshetstimulerenvandezesamenwerking.
Geratificeerd:1982
Tekstvolledigopgenomenin:Tractatenblad 1980,nr.60

Benelux-overeenkomst ophet gebied van natuurbehoud en landschapsbescherming.
Doel:

regeling van overleg en samenwerking tussen de drie regeringenophetgebiedvanbeheer,behoudenherstelvannatuurenlandschap
Geratificeerd:nogniet
Tekstvolledigopgenomenin:Tractatenblad 1982,nr.97

Richtlijn van deRaad (van de Europese Gemeenschap)van 2april 1979 inzakehet behoud van devogelstand (Vogelrichtlijn).
Doel:

de instandhouding van alle natuurlijk inhet wild levende
vogelsoorten op het Europese grondgebied, hetgeen gerealiseerddient tewordendoorhetnemenvanindezerichtlijn
opgesomdemaatregelendoordeLid-Staten.
Tekstvolledigopgenomenin:Publicatieblad vandeEuropeseGemeenschappen1979 L103.
Verordening (EEG)nr 3626/S2van deRaad van 3december 1982 betreffende
de toepassing indeGemeenschap van daOvereenkomst inzake de internationale handel inbedreigde inhet wild levende dier- en plantesoorten.
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Doel:

hettenuitvoerleggenindeGemeenschapvanhetVerdragvan
Washington (1975);vooral door een stelselvan in-enuitvoervergunningen en door voorgeschreven documenten daarvoor.
Tekstvolledigopgenomenin:Publicatieblad vandeEuropeseGemeenschappen 1982 L384.

8.4. NORMEN

In verschillende Indicatieve Meerjarenprogramma's (I.M.P's) zijnvoor een
groot aantal verontreinigende stoffen, bron- en effectgerichte eisen of
normen geformuleerd. Dergelijke normen zijn ook voor de bescherming van
planten,dierenenecosystemenvanbelang.Ofschoondegetalswaardenvandezenormen nogvoornamelijk gebaseerd zijnophetvermijdenvangezondheidsrisico'svoordemens,wordt recent meer aandacht besteed aande zogeheten
ecologische onderbouwing van normen. Dit gaat bijvoorbeeld al op voor de
normenvoor fosfaat ennitraat voor landbouwgronden (zieook seriedeel IV,
'Bodem').
Inhet IMP-water 1985-1989 zijn naast de.normenvoor debasiskwaliteit en
normen gericht op mensgerichte kwaliteitsdoelstellingen ook ecologische
kwaliteitsdoelstellingen geformuleerd. Voor het bereiken van deze doelstellingen zijnvoorvijftien typenoppervlaktewaterenvoorschriftenopgenomen voor 'doen en laten'. Deze voorschriften beperken zich niet tot
beinvloedingdoorverontreiniging met stoffen,maarbetreffenookdewaterhuishouding endemorfologievanoppervlaktewateren (zieookseriedeelIII,
'Oppervlaktewater').
Voorhetvaststellen vanecologische normenvooroppervlaktewateren worden
adviezen opgesteld onderanderedoor eencommissie vande Gezondheidsraad.
In 1985isheteerstedeeladviesvandezecommissieuitgebracht:eenbegrippenlijst.

DeenigeNederlandsnorm,specifiekophetgebiedvannatuur-enlandschapsbehoud, isdezogehetenweidevogelnorm.Deze isonder andere ontwikkeld om
belangrijke weidevogelgebieden aan tewijzen.De 'norm'isgebaseerdopeen
(perweidevogelsoort verschillende) puntenwaardering. Omalsweidevogelreservaat in aanmerking tekomen moet minimaal een bepaald aantal puntenvaak 75 - worden verkregen. Deze puntentoekenning en de 'norm' zijn in
overleg met eenaantal instituten,subjectief vastgesteld 1 3 ) . Deweidevogelnormisnietbedoeldominhetkadervanm.e.r.effectentewaarderen.
Alsvoorbeeld vaneeninternationalenormophetgebiedvannatuur-enlandschapsbehoud kan de 'wetlandnorm' worden genoemd. Op de conferentie te
Ramsar werd bepaald dat om alswetland teworden aangewezen een gebied op
enigmoment1 %vandewereldpopulatievaneenbepaaldevogelsoortmoetherbergen X 4 ).

13

)Voor dediscussie overdewaardeenbruikbaarheidvandeweidevogelnorm
zie BEINTEMA, A.J. Moeten wij een weidevogelnorm hanteren? Natuur en
Milieu79(1979),nr.3:18-21.
14
) ZOMERDIJK, P.J. Nederland en de wetlands-conventie. Watervogels 2
(1977)nr.3.
ZEGERS,P.M.Hetgebruikvande1 Xnorm.Watervogels2(1977)nr.4.
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9.Informatiebronnen

9.1. OVERZICHT

Naast deliteratuurverwijzingendieinhoofdstuk6zijnopgenomenbijdeafzonderlijkevoorbeeldenvanvoorspellingenbevatdithoofdstuknogeenaantal (algemene) bronnen, die door MER-opstellers en -beoordelaars kunnen
worden geraadpleegd. Binnenhetbestekvanditrapport ishetonmogelijkom
volledigheid na te streven. Wel is getracht ingangen te geven toteenzo
grootmogelijkaantalaspectenvanplanten,dierenenecosystemen.
Indithoofdstukwordendevolgendeinformatiebronnenonderscheiden:
•
•
•
•
•

publicatiesoverinventarisatieenwaardering (paragraaf 9.2)
publicatiesovermilieu-effecten (paragraaf 9.3)
documentatieoverplantenendieren (paragraaf 9.4)
organisaties die geraadpleegd kunnen worden bijhet opstellenen
beoordelenvanMER'en(paragraaf 9.5)
milieu-gegevensbestanden (paragraaf9.6).

9.2. PUBLICATIES OVER INVENTARISATIE EN UAARDERING

9.2.1. Publicaties qver inventarisatiemethoden inhet algemeen

BEGON,M. Investigationanimalabundance:capture-recaptureforbiologists.
E.Arnold,London,1979.
COCHRAN,W.G.Samplingtechniques.J.Wiley,NewYork,2nded.1963.
ITUITS, P.A.J, e.a. Landschapsecologische pilotstudie vastelandsduinen
Zuid-Holland in het kader van het I.0.D.Z.H.,deelrapport I:Toetsing van
ecologische karteringsgegevens enmethoden. RIN-rapport 80/9.RijksinstituutvoorNatuurbeheer,Leersum,1980.
JANSEN,M.P.J.M.,H.C.vanLATESTEIJNenE.M.J.MEIJERS.Biologischemeetnetten:metenaandenatuur.Een studienaareenaantalmethodologischeaspecten van beleidsgerichte biologische meetnetten. 6dln. Onderzoeksgroep
Milieubiologie en Instituut voor Theoretische Biologie,Rijksuniversiteit
Leiden,1983.
MYERS,W.L.enR.L.SHELTON.Surveymethodsforecosystemmanagement.
J.Wiley,NewYork,1980.
SEBER,G.A.F.Theestimationofanimalabundanceandrelatedparameters.
Griffin,London,2nded.,1982.
YATES, F. Sampling methods for censuses and surveys.Griffin,London,3th
ed.,1963.

9. Informatiebronnen

173

9.2.2.Publicaties over specifieke inventarisatiemethoden

Flora en vegetatie
Voor het inventariseren van de floraenvegetatie isgeenalles omvattend
handboekbeschikbaar.Bruikbaarkunnenzijn:
BERKEL, C.J.M. van. Onderzoek naar kwantitatieve methoden voor het beschrijvenvanvegetatiestructuren.Rijksinstituut voorNatuurbeheer,Leersum,1979.
BOER,Th.A.enH.M. deGOOYER.Kartering vankortevegetatiesvanhetcultuurlandschap.Karteringsverslagno.185 (1980),C.A.B.O.,Wageningen.
EVERTS,F.N., N.P.J,deVRIESenH.A.UDODEHAES.Eenlandelijksysteemvan
ecotooptypen.C.M.L.mededelingennr.8(1982),Leiden.
GREMMEN, N.J.M.,A.VREUGDENHIL enP. HERMELINK. VégétâtiekarteringWestBrabant: de methodiek. RIN-rapport 83/21. Rijksinstituut voor Natuurbeheer,Leersum,1983.
HELD,A.J.den,P.H.M.A.CLAUSMANenJ.W.KUIJPERS.Handleidingveldwerkvegetatiekartering. Prov. Planologische Dienst Zuid-Holland, 's-Gravenhage,
1978.
I.A.W.M.
Interprovincialehandleidingvoorvegetatieopnamen.
Interprovinciale nummering voor hogere planten, varenplanten,vaatcryptogamenenkranswieren.
Interprovincialenummeringvoorbladmossenenlevermossen.
StencilsafdelingEcologie,Prov.Waterstaat,Utrecht,1981.
KNAPP,R.Remotesensingandaerialsurveysinvegetationmapping. Excerpta
BotanicaSectioB20/2,1980.
LEYS, H.N. Handleiding ten behoeve van vegetatiekarteringen. Wet. Med.
K.N.N.V.nr.130(1978),Hoogwoud.
VEGT, J.J. Herkenning van natuurlijke vegetaties m.b.v. multispectrale
remotesensing.Doet.verslag,LandbouwhogeschoolWageningen,1978.
WERGER,M.J.A.(ed.)Thestudyofvegetation.W.Junk,'s-Gravenhage,1979.
Ongewerveldedieren
S0UTHW00D, T.R.E. Ecological methods (with particular reference to the
studyofinsectpopulations).ChapmanandHall,London,1975.
TURIN, H. Handleiding voor de kartering van Nederlandse invertebraten.
I.O.O.rapport6(1975),Arnhem.
Gewervelde dieren
HOEKSTRA, B., E. van der STRAETEN enV.vanLAAR.Handleiding tenbehoeve
vanhetinventariserenvanlandzoogdierenindeBenelux.Wet. Med.K.N.N.V.
nr.119(1977),Hoogwoud.
HUSTINGS, M.F.H., R. KWAK, P. OPDAM enM.REIJNEN (red.). Natuurbeheer in
Nederland III:Vogelinventarisatie: achtergronden,richtlijnen enverslaglegging.Pudoc,Wageningen,1985.
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RALPH,C.J. enJ.M. SCOTT (eds.).Estimating numbersof terrestrialbirds.
StudiesinAvianBiology6,Lawrence (Kansas),1981.
VOGELWERKGROEP GROTE RIVIEREN. Handleiding voor het inventariseren van
broedvogelsinNederland.Wet.Med.K.N.N.V.nr.96,Hoogwoud.

9.2.3. Publicaties over waardering

BOUMAN, B. en L. TJEENK WILLINK. Een methode om de kwetsbaarheid van de
plantegroei voor grondwaterstandsdaling inkaart tebrengen. Prov.PlanologischeDienst,Drenthe,1976.
BURGGRAAFF,M.e.a. (red.).Milieukartering.Methoden,toepassing en perspectief.Pudoc,Wageningen,1979.
DON,A.Beoordelingsmethoden; theorieenpraktijk.M.e.r.-serieMinisterie
vanVolkshuisvesting,RuimtelijkeOrdenihg enMilieubeheer nr.13/Rapport
RijksinstituutvoorNatuurbeheernr.643 (1981), 's-Gravenhage/Leersum,
MEELIS,E.enW.J. terKEURS.Milieukarteren:eenwetenschappelijkeactiviteit?.NatuurenLandschap30(1976)nr's.3/4:85-98.
PLOEG, S.W.F, van der en L. VLIJM. Ecological evaluation, nature
conservationandlanduseplanningwithparticularreferencetomethodsused
intheNetherlands.Biol.Cons.18(1978),no.3:197-222.
ZONNEVELD,I.S.Demethodologie vanhetwaarderenvannatuur en landschap.
W.L.O.Med.3 (1976):13-23.

9.2.4. Publicatiesover diversiteit

BRAAKHEKKE, W.G. On coexistance: a causal approach to diversity and
stability in grassland vegetation. Diss., Landbouwhogeschool Wageningen,
1980.
GRASSLE, J.F., G.P. FATIL, W.K. SMITH en C. TAILLIE (eds.). Ecological
diversity in theory and practice. International Co-operative Publishing
HouseFairland,MarylandUSA,1979.
MARGULES,C.enM.B.USHER.Criteriaused inassessingwildlifeconservation
potential:areview.Biol.Cons.21 (1981)no.2:79-109.
MARGULES,C.enM.B.USHER.ConservationevaluationinpracticeIandII.J.
ofEnvir.Management 18(1984):153-183.
ODUM, E.P. Fundamentals of ecology. W.B.Saunders,Philadelphia,3thed.,
1971.
PIELOU,E.C.Ecologicaldiversity.J.Wiley,NewYork,1975.
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9.2.5. Publicaties over statistische analyse van (biologische)onderzoeksgegevens

BOX, G.E.P.,W.G.HUNTER enJ.S.HUNTER. Statistics for experimenters. An
introduction to design, data analysis and model building. J. Wiley, New
York,1978.
CAMPBELL, R.C. Statistics for biologists. Cambridge University Press,
Cambridge,2nded.,1974.
GAUCH, H.G. Multivariate analysis in community ecology. Cambridge
UniversityPress,Cambridge,1982.
GREEN, R.H. Sampling design and statistical methods for environmental
biologists.J.Wiley,NewYork,1979.
JEFFERS,J.N.R. (ed.).MathematicalModelsinEcology.BlackwellSc. Publ.,
Oxford,1978.
PIELOU,E.C.Mathematicalecology.J.Wiley,NewYork,1977.
SOKAL, R.R en F.J. ROHLF. Biometry. The principles and practice of
statistics inbiological research.W.H.FreemanandCompany,SanFrancisco,
1969.
WIJVEKATE,M.L.VerklarendeStatistiek.HetSpectrum,Utrecht,1974.

9.3.PUBLICATIES OVER MILIEU-EFFECTEN OP PLANTEN, DIEREN EN ECOSYSTEMEN

9.3.1. Publicaties over de invloed van veranderingen in-fysischevariabelen

DARNELL,R.M. Impacts ofconstruction activities inwetlands of theUnited
States.E.P.A.nr.600/3-76-045.Envir.Protect.AgencyU.S.A., Washington
D.C.,1976.
DVORAK,A.J.e.a. Impacts ofcoal-filed power plants onfish,wildlife and
theirhabitats.U.S.A.Dep.oftheInterior,Biol. ServiceProgram,1978.
DIJK, H.W.J, van. Invloeden van oppervlaktewater-infiltratie ten behoeve
vanduinwaterwinning opkruidachtige oevervegetaties.Diss.,LandbouwhogeschoolWageningen,1984.
GROOTJANS,A.P.Deinvloedvangrondwaterstandsdaling opdevegetatie inNatuurgebieden.Prov.PlanologischeDienst,Drenthe,1975.
MAJEWSKI, W. en D.C. MILLER (eds.). Predicting effects of power plant
once-throughcoolingonaquaticsystems.U.N.E.S.C.O.,Paris,1979.
WIRDUM, G. van. Eenvoudige beschrijving vande waterkwaliteitsverandering
gedurendedehydrologische kringloop tenbehoevevande natuurbescherming.
Comm.forhydrological research TNO.'s-Gravenhage,RapportenenNota'snr.
5 (1980):118-143.
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9.3.2. Publicaties over de invloed vanconcentratieveranderingen

BERGMAN, M. Gedrag, bestrijding en biologische effecten van olie in
estuariene gebieden. 2 din. 1. Literatuuroverzicht. RIN-rapport 82/18.
RijksinstituutvoorNatuurbeheer,Texel,1982.
BOVENKERK,M.e.a.Deinvloedvanluchtverontreinigingopvegetaties. Inst.
voor plantenziektenkundig onderzoek, Wageningen; Landbouwhogeschool Wageningen;RijksinstituutvoorNatuurbeheer,Leersum,1979.
DOELMAN,P. enL.HAANSTRA.De invloed van zwaremetalenopdebodemmicroflora. Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening enMilieubeheer,Staatsuitgeverij,'s-Gravenhage,1983.
EIJSACKERS, H. e.a. Effecten van verzuring op bodembiologie en terrestrische macrofauna.Rijksinstituut voorNatuurbeheer i.s.m. Landbouwhogeschool,InstituutvoorBodemvruchtbaarheid,Leersum,1983.
FURSTNER,K.enG.T.W. WITTMAN.Metalpollutionintheaquaticenvironment.
SpringerVerlag,Berlin,1979.
GROOT-VEENBAAS, G. de.Dosis-effectrelaties voor bodemverontreinigingen.
RijksinstituutvoorNatuurbeheer,Leersum,1982.
JOANKNECHT,D.W.H,enP. SMEETS.Herbicidenengrasland.Eenverkenningvan
werking engebruikvanherbiciden op graslandtenbehoevevanevaluatievan
mogelijke ecologische effecten. RijksinstituutvoorNatuurbeheer,Leersum,
1982.
SCHUT,H.E.Luchtverontreiniging doorkolenstook endeeffectenopvegetaties: een literatuurstudie naar de mogelijkheden van modellen. Rapport
TheoretischeTeeltkunde,LandbouwhogeschoolWageningen,1984.
SLOOFF, W. Biological effects of chemical pollutants in the aquatic
environment and their indicative value. Diss.,Rijksuniversiteit Utrecht,
1983.
Handboeken opdit terrein zijn:
JORGENSEN, S.E. (ed.)Handbookofenvironmentaldataandecologicalparameters.Int.Soc.Ecol.Modelling,PergamonPress,Oxford,1979.
KOEMAN, J.H. Algemene inleiding in de toxicologic. Toxicologische reeks,
Pudoc,Wageningen,1983.
MORIARTY,F.Ecotoxicology. The studyofpollutantsinecosystems,Academie
Press,NewYork,1983.
VERSCHUEREN, K. Handbook on environmental data onorganic chemicals. Van
NostrandReinholtCompany,NewYork,2nded.,1983.

9.3.3. Publicaties over de invloed van rustverstoring

BERKEL,C.J.M.van.Invloedenvanrecreatie-activiteitenopnatuurgebieden:
een literatuuronderzoek. Prov. Planologische Dienst Zuid-Holland,
's-Gravenhage,1981.
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FLETCHER,J. enR.G.BUSNEL.Effects of noiseonwildlife.AcademicPress,
NewYork,1978.
LIDDLE,M.J.Aselectivereviewoftheecologicaleffectsofhumantrampling
onnaturalecosystems.Biol.Cons.7(1975):17-36.
NIJLANDG.,J.A.WEINREICH enJ.WIERTZ.De invloedvanwegenenverkeerop
denatuur.RIN-rapporten82/22 (tekst)en82/23 (literatuurtitels).RijksinstituutvoorNatuurbeheer,Leersum,1982.
OXLEY, D.J., M.B. FENTON en G.R. CARMODY. The effects of roads on
populations of small mammals. J. of Appleid Ecology 11 (1974), no. 1:
51-59.
ROOS,G.T.de.Theimpactoftourismuponsomebreedingwaterspeciesonthe
Isle of Vlieland in the Netherlands Wadden Sea.Diss., Landbouwhogeschool
Wageningen,1981.
WEBB, R.H. en H.G. WILSHIRE. Environmental effects of offroad vehicles.
Impactandmanagement inacidregions.SpringerVerlag,NewYork,1983.
WEINREICH, J.A. Onderzoek naar de effecten van militaire oefeningen op
bodemvegetatie en fauna. Ingreep-effeet-relaties tussen militaire oefeningen en het natuurlijk milieu. RIN-rapport 81/26.Rijksinstituut voor
Natuurbeheer,Leersum,1981.
ZANDE, A.N.van der. Outdoor recreationandbirds:conflict or symbiosis?
Impactsofoutdoor recreation upondensity andbreedingsuccessofbirdsin
duneand forest areas intheNetherlands. Diss.,RijksuniversiteitLeiden,
1984

9.3.4. Publicaties over de invloed van verandering inaantal organismen

ROSEN, C. Introduced species and conservation.Thesis,UniversityLondon,
1978.
SHIREMAN,J.V. enC.R. SMITH.Synopsisofbiological dataon thegrasscarp
(Ctenopharyngodon idella (CuvierandValenciennes 1844)). F.A.O.Fisheries
synopsis no. 135 (1983), Food andAgricultural Organization of theUnited
Nations,Rome.
WORKING GROUP ON INTRODUCTIONS OFTHEU.K. COMMITTEEFOR INTERNATIONAL NATURECONSERVATION.WildlifeintroductionstoGreatBrittain,1979.

9.3.5. Publicatiesoverde invloed van ruimtebeslag enbarriereuerking

ARHENIUS,0.Speciesandarea.J.ofEcol.9 (1921):95-99.
BEIJE, H.M. Onderzoek naar de effectenvanmilitaire oefeningen opbodem,
vegetatie enfauna,6. Isolatie-effecten alsgevolgvanwegenenzandbanen.
RijksinstituutvoorNatuurbeheer,Leersum,1982.
BEIJE,H.M. Idem, 10.Ruimtebeslag en inrichtingspatroon van voorzieningen
binnen enkele heideterreinen. Rijksinstituut voor Natuurbeheer, Leersum,
1983.
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BRUSSAARD L.enW.J.vanderWEIJDEN.Biogeografievaneilanden. Intermediair 16(1980)nr.18en19:1-19.
BOER,P.J. den.Wat isdekernvandeeilandtheorie?;Devestigingshypothese: een alternatief voor de eilandtheorie? W.L.0. Med. 10 (1983) nr. 4:
167-178.
GERRITSEN, A. Heggen en houtwallen: biologische betekenis en biologische
effectenophet aangrenzend cultuurland.Rijksinstituut voorNatuurbeheer,
Leersum,1973.
LACK, D. Island biology: illustrated bij the landbirds of Jamaica.
BlackwellSc.Publ.Oxford,1976.
MacARTHUR, R.H. en E.O. WILSON. The theory of island biogeography.
PrincetonUniversityPress,Princeton,1967.
OPDAM.P.Verspreiding vanbroedvogels inhet cultuurlandschap: debetekenisvanoppervlakte en isolatievanecotopen.W.L.O.Med. 10(1983)nr.4:
179-189.

9.3.6.Publicaties over milieu-effectstudiesen -effectvoorspelling.

DUINKER, P.N. The prediction of environmental impacts: Inst,forResource
andEnvir.Studies,DalharsieU.,Halifax,NovaScotia,1983.
HOLLING, C S . (ed.).Adaptive environmentalassessmentandmanagement. Intern.Inst,forAppliedSystemsAnalysis.J.Wiley,Toronto,1978.
JORGENSEN, S.E. en J.W. MITSEK. Application of ecological modelling in
environmentalmanagement.PartAandB.Elsevier,Amsterdam,1983.
WARD, D.V. Biological environmental impact studies: theory and methods.
AcademicPress,NewYork,1978.

9.4. DOCUMENTATIE OVER PLANTEN, DIEREN EN ECOSYSTEMEN.

9.4.1. Publicaties over ecology algemeen

FORMAN,R.T.T.enM.GODRON.Landscapeecology.J.Wiley,NewYork,1986.
HARPER,J.L.Populationbiologyofplants.AcademicPress,London,1977.
HASSELL, P. The dynamics of competition and prédation. Studies inBiology
nr.72 (1976),E.Arnold,London.
HUTCHINSON, G.E. An introduction to population ecology. Yale University
Press,NewHaven,1978.
KREBS, C.J. Ecology: the experimental analysis of distribution and
abundance.HarperandRow,NewYork,2nded.,1978.
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MOSS,R., A.WatsonenJ. OLLASON.Animalpopulationdynamics.Outlinestudiesinecology.ChapmanandHall,London,1982.
ODUM,E.P.Fundamentals ofecology.W.B. Saunders,Philadelphyia,3thed.,
1971.
ODUM,H.T.SystemsEcology.J.Wiley,NewYork,1983.
SOLOMON, M.E. Population dynamics. Studies inBiology nr. 18 (1976), E.
Arnold,London.
VALIELA,I.Marineecologicalprocesses.Springer,NewYork,1984.
WETZEL,R.G.Limnology.W.B.SaundersCompany,Philadelphia,1975.
Derestvandezeparagraafgeeftvoortwaalfplanten-ofdiergroepenliteratuurinformatie (voor zover bekend) over determinatie,verspreiding inNederland en ecologie. Tevens worden genoemd: enkele instellingen in
Nederland waar ecologisch en verspreidingsonderzoek aan de groep plaatsvindt en specifieke tijdschriften, waarin regelmatig over dieplanten-of
diergroepwordtgepubliceerd.

9.4.2.Documentatie over Hogere Planten

Determinatie
HEUKELS, H. enR.vanderMEIJDEN.FloravanNederland. Wolters-Noordhoff
Groningen,20edruk,1983.
WESTHOFF, V, en A.J. DEN HELD. Plantengemeenschappen in Nederland. W.J.
ThiemeenCie,Zutphen,2edruk,1975.
Verspreiding
MEIJDEN,R.vander,E.J.M.ARNOLDSenF. ADEMA. StandaardlijstvandeNederlandseflora.Nieuweeditie.RijksherbariumLeiden,1983.
MENNEMA,J.,A.J.QUENE-BOTERBROODenC L . PLATE (red.).AtlasvandeNederlandseflora.Kosmos,Amsterdam,1980.
WESTHOFF, V. en E. WEEDA. Deachteruitgang vandeNederlandse flora sinds
hetbeginvandezeeeuw.NatuurenMilieu8(1984),7/8:8-17.
Ecologie
WESTHOFF, V. en A.J. DEN HELD. Plantengemeenschappen inNederland. W.J.
ThiemeenCie,Zutphen,2edruk,1975.
WESTHOFF, V.,D.A. BAKKER enC G . vanLEEUWEN.WildePlanten.3dln. Ver.
totBehoudvanNatuurmonumenten, 's-Graveland,1970-1973.
Instituten
C.A.B.O., C.B.S., K.N.B.V., K.N.N.V., P.P.D.'s, Rijksherbarium Leiden,
R.I.N.,S.B.B,(zieookparagraaf9.5).
Tijdschriften
Gorteria
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9.4.3.Documentatieover Korstmossen

Determinatie
DOBBEN, H.F. van. Korstmossentabel, de Nederlandse macrolichenen. N.J.N
uitgeverij, 's-Graveland,1978.
DOBSON, F. Lichens, an illustrated guide. Richmond Publ. Co.,Richmond,
1979.
HENNIPMAN,E.enH.J.H. SIPMAN.DeNederlandse Cladonia's. (Lichenes)Wet.
Med.K.N.N.V.nr.124(1978),Hoogwoud.
WIRTH,V.Flechtenflora.Ulmer,Stuttgart,1980.
Verspreiding
BARKMAN, J.J. Epifytengemeenschappen. In: WESTHOFF, V. en A.J. DEN HELD:
Plantengemeenschappen inNederland. N.V, W.J. Thieme en Cie,Zutphen, 2e
druk1975:273-287.
DOBBEN,H.F.van.Changes intheepiphytic lichenfloraand -vegetation in
the surroundings of 's-Hertogenbosch (The Netherlands) over the period
1900-1974.NovaHedwigia38 (1983):691-719.
Ecologie
AHMADJIAN,V.enM.E.HALE.Thelichens.AcademicPress,London,1973.
HENSSEN,A.enH.M. JAHNS.Lichenes,eineEinfuhrung indieFlechtenkunde.
Thieme,Stuttgart,1974.
SEAWARD,M.R.D.Lichenecology.AcademicPress,London,1977.
Intituten
K.N.N.V.,RijksherbariumLeiden,R.I.N,(zieookparagraaf9.5).
Tijdschriften
Wetenschappelijke MededelingenvandeKoninklijkeNederlandseNatuurhistorischeVereniging

9.4.4. Documentatie over Mossen

Determinatie en verspreiding
LANDWEHR, J. Atlas van de Nederlandse levermossen. Natuurhistorischebibliotheeknr.27 (1980),K.N.N.V.,Hoogwoud.
LANDWEHR,J.Nieuwe atlasvandeNederlandsebladmossen. Natuurhistorische
bibliotheeknr.38 (1985),K.N.N.V.,Hoogwoud.
WESTHOFF, V. en A.J. DEN HELD. Plantengemeenschappen inNederland. N.V.,
W.J.Thieme,Zutphen,2edruk,1975.
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Instituten
K.N.B.V.,K.N.N.V.,RijksherbariumLeiden(zieookparagraaf9.5),
Tijdschriften
Lindbergia,Buxbaumiella

9.4.5. Documentatie over Paddestoelen

Determinatie
GAMS,W.Het systeemvandefungi,hoofdgroepenendetermineerwerken. Wet.
Med.K.N.N.V.nr.136(1979),Hoogwoud.
MAAS GEESTERANTJS, R.A. De Clavarioide fungi.Wet.Med. K.N.N.V. nr. 113
(1976),Hoogwoud.
MOREAU, C. Larousse paddestoelen encyclopedie. Heideland-Orbis N.V.,
Hasselt,1980.
VRIES, G.A. de.De fungivanNederland. III.Hypogaea. Wet.Med. K.N.N.V.
nr.88(1977),Hoogwoud.
Verspreiding
ARNOLDS,E.J.M. StandaardlijstvandeNederlandse Macrofungi.Coolia,deel
26,supplement 1984,NederlandseMycologischeVereniging,Baarn.
ARNOLDS, E.J.M. Veranderingen in de paddestoelenflora (Mycoflora). Wet.
Med.K.N.N.V.nr.167,Hoogwoud.
JANSEN, A.E. The vegetation and macrofungi of acid oakwoods in the
North-EastNetherlands.Diss.,LandbouwhogeschoolWageningen,1981.
Ecologie
ARNOLDS,E.J.M.Ecologyandcoenology ofmacrofungiingrasslandsandmoist
heathlands in Drenthe, the Netherlands. Diss.,Rijksuniversiteit Utrecht,
1981.
Instituten
Biologisch StationWijster,K.N.N.V., NederlandseMycologische Vereniging,
Proefstation voor Champignoncultuur Voorst, Rijksherbarium Leiden,R.I.N.
(zieookparagraaf9.5).
Tijdschriften
Wetenschappelijke Mededelingen vandeKoninklijke Nederlandse NatuurhistorischeVereniging,Coolia
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9.4.6.Documentatie overnieren

Determinatieenverspeiding
STEGENGA,H.enI.deMOL.FloravandeNederlandseZeewieren. NatuurhistorischeBibliotheekK.N.N.V.nr.33 (1983),Hoogwoud.
MAIER, E.X.DeKranswieren (Charophyta)vanNederland. Wet.Med. K.N.N.V.
nr.93 (1972),Hoogwoud.
ESSEN,A.van.DeChlorococcales,eenbelangrijke ordevande groenwieren.
Wet.Med.K.N.N.V.nr.100 (1974),Hoogwoud.
Ecologie
ROUND, F.E.The ecology of algae. Cambridge University Press,Cambridge,
1981.
WERNER,D. (ed.)Thebiologyofdiatoms.BlackwellSc.Publ,Oxford,1977.
Instituten
K.N.N.V,RijksherbariumLeiden,R.I.N,(zieookparagraaf 9.5)
Tijdschriften
Wetenschappelijke MededelingenvandeKoninklijkeNederlandseNatuurhistorischeVereniging

9.4.7. Documentatie overAmfibieen en Reptielen

Determinatie
ARNOLD,E.N.,J.A.BURTONenD.W.OVENDEN.Elseviersreptielenenamfibieengids.Elsevier,Amsterdam,1978.
BERGMANS,W.enA.ZUIDERWIJK.AtlasvandeNederlandseamfibieenenreptielen.Natuurhistorischebibliotheeknr.39 (1985),K.N.N.V.,Hoogwoud.
Verspreiding
BUND,C.F.vanden.Deverspreiding vandereptielenenamfibieeninNederland.Vierdeherpetogeografischeverslag.Lacerta,1964.
SPARREBOOM,M.DeamfibieenenreptielenvanNederland,BelgiëenLuxemburg.
Balkema,Rotterdam,1981.
Ecologie
GELDER,J.J. van.Ecologischewaarnemingenaanamfibieen.Diss.,Katholieke
UniversiteitNijmegen,1973.
Instituten
AfdelingDierenoecologie K.U.Nijmegen,InstituutvoorTaxonomischeZoologieU.v.Amsterdam,K.N.N.V.,R.I.N. (zieookparagraaf9.5).
Tijdschriften
Lacerta,Wetenschappelijke MededelingenvandeKoninklijkeNederlandseNatuurhistorischeVereniging
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9.4.8. Documentatie over Insekten

Het isondoenlijk om voor alle insektensoorten literatuuropgaven tevermelden.
Determinatie
Voor veel soorten bestaat er determinatieliteratuur in de reeks WetenschappelijkeMededelingenvandeK.N.N.V.
CHINERY,M.ElseviersInsektengids.Elsevier,Amsterdam,1975.
HIGGINS,L.G.ElseviersVlindergids.Elsevier,Amsterdam,1981.
JOOSSE,E.N.G.,J.H.deGROOTenA.LITTEL.Insekten-Hexapoda.Tabeltotde
orden en families van Nederlandse Insekten. Wet. Med. K.N.N.V. nr. 192,
Hoogwoud.
Verspreiding
GEIJSKENS,D.G.enJ.vanTOL.DelibellenvanNederland. Natuurhistorische
bibliotheeknr.31 (1983),K.N.N.V.,Hoogwoud.
JEEKEL, C.A.W. Voorlopige atlas van de verspreiding der Nederlandse mil—
joenpoten (Diplopoda). Inst. voor Taxonomische Zoologie,Universiteit van
Amsterdam,1978.
KÜCHLEIN, J.H. en C. GIELIS. Tabellenenverspreidingsatlas vandeNederlandse Microlepidoptera. Vakgroep Dierenoecologie, Landbouwhogeschool Wageningen,1982.
TURIN, H., J. HAECK en R. HENGEVELD. Atlas of the carabidbeetlesof the
Netherlands.Verhandelingen Kon.Ned.AcademievanWetenschappen,68(1977)
reeks2,Amsterdam.
ZANDEN,G.vander.TabelenverspreidingsatlasvandeNederlandseniet-parasitairemegachlidae (Hymenoptera:Apidae).Ned.Faun.Med.,1982.
Ecologie
CLARK,L.R. e.a.Theecology of insect populations intheory andpractice.
Methuen,1967.
PRICE,P.W.Insectecology.J.Wiley,NewYork,1975.
Instituten
E.I.S.-Nederland (R.M.N.H.Leiden),K.N.N.V., L.H.Wageningen,Nederlandse
EntomologischeVereniging,R.I.N.,R.U.Leiden,R.U. Utrecht,S.B.B.,U.v.
Amsterdam (zieookparagraaf9.5).
Tijdschriften
Entomologische Berichten, Mededelingen European invertebrate Survey
(R.M.N.H.Leiden),NederlandseFaunistischemededelingen,Wetenschappelijke
MededelingenvandeKoninklijkeNederlandsenatuurhistorischeVereniging
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9.4.9.Documentatie over Mollusken

Determinatie en verspreiding
GITTENBERGER,E.,W.RACKHUYSenTH.E.J.RIPKEN.DeLandslakken vanNederland.Natuurhistorischebibliotheeknr.37 (1984),K.N.N.V.,Hoogwoud.
JANSSEN,A.W.enE.F.deVOGEL.ZoetwatermolluskenvanNederland.N.J.N,Amsterdam,1965.
KERNEY,M.P.enR.A.D.CAMERON.Elseviersslakkengids.Elsevier,Amsterdam,
1980.
VISSER, G.J.M. Land- en watermollusken van de Waddeneilanden tot en met
1972.RijksinstituutvoorNatuurbeheer,Leersum,1972.
Instituten
European Invertebrate Survey (R.M.N.H. Leiden), K.N.N.V., Nederlandse
MalacologischeVereniging (zieookparagraaf9.5).
Tijdschriften
Wetenschappelijke MededelingenvandeKoninklijkeNederlandseNatuurhistorischeVereniging,Basteria

9.4.10. Documentatie over Vissen

Determinatie
MUUS,B.J.ElseviersZoetwatervissengids.Elsevier,Amsterdam,1968.
NIJSSEN, H.en S.J. deGROOT.Zoetwatervissen.Wet.Med.K.N.N.V. nr. 108
(1975),Hoogwoud.
NIJSSEN,H.enS.J. deGROOT.ZeevissenvandeNederlandsekust.Wet. Med.
K.N.N.V.nr.143 (1980),Hoogwoud.
Verspreiding
OSKAM,N.OnderzoeknaardevisfaunainZuid-Holland.VakgroepNatuurbeheer
vandeLandbouwhogeschoolWageningen,1973.
SCHAAP,L.A. Devisstand inhetNoordzeekanaal.Rijksinstituut voorVisserijOnderzoek,Ijmuiden,1981.
Instituten
K.N.N.V.,R.I.V.O. (zieookparagraaf9.5).
Tijdschriften
Wetenschappelijke Mededelingen vandeKoninklijke Nederlandse NatuurhistorischeVereniging,Visserij
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9.4.11. Documentatie overVogels

Er zijnzeerveelvogelinventarisaties inNederland gedaan.Hieronder zijn
een paar inventarisaties genoemd waarbij overeen groot gebied,verschillende vogelsoorten werden geïnventariseerd. Voor andere inventarisaties
wordtverwezennaarElseviersVogelvademecum1979endeinstituten.
Determinatie
BRUUN, B. Elseviers gids voor de vogels van Europa. Elsevier, Amsterdam,
1979.
HEINZEL,H.,R.FITTER enJ.F. PARSLOW.ElseviersgidsvoordeEuropesevogels.Elsevier,Amsterdam,1977.
PETERSON, R., G. MOUNTFORT en P.A.D.HOLLOM.Petersonsvogelgidsvanalle
Europesevogels.Elsevier,Amsterdam,1972.
TAAPKEN,J.ElseviersVogelVademecum.Elsevier,Amsterdam,1979.
Verspreiding en ecologie
BERGH,L.M.J.vanden.DebroedvogelvandeVeluwe.Wet.Med.K.N.N.V. nr.
128(1978),Hoogwoud.
BERGH,L.M.J.vanden,e.a. (red.).Vogelsvandegroterivieren. Spectrum,
Utrecht,1979.
BRAAKSMA, S.e.a.DeavifaunavanhetEems-Dollardgebied.Limosa42 (1969):
156-177.
DIJK,A.J.van,e.a.VogelsvanDrenthe.VanGorcum,Assen,1982.
ERVE,F.J.H,van,e.a.AvifaunavanNoord-Brabant.VanGorcum,Assen,1967.
PERRINS,C.M. enT.R. BIRKLAND.Avianecology.ChapmanandHall,NewYork,
1983.
SAEIJS,H.L.F.enH.J.M.BAPTIST.VogelsindeDeltawaterenvanZuidwest-Nederland. Afdelingmilieu-onderzoekDeltadienst,Middelburg,1977.
TEIXEIRA,R.M.AtlasvandeNederlandsebroedvogels.Ver.totBehoudvanNatuurmonumenten,'s-Graveland,1979.
ZOMERDIJK,P.J. e.a.BroedvogelsvanNoord-HollandNoord.PublicatieVogelwerkgroepNoord-KollandsNoorderkwartier,Heijnis,Zaandijk,1971.
Instituten
C.B.S.,Natuurmonumenten,P.P.D.'senP.W.'s,R.U.P.,R.I.N.,R.W.S. Deltadienst,S.B.B.Vogelwerkgroepen,S.O.V.O.N,(zieookparagraaf9.5).
Tijdschriften
Limosa,Watervogels,HetVogeljaar
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9.4.12. Documentatie over Zoogdieren

Determinatie
IJSSELING,M.A.enA.SCHEYGROND.Watisdatvooreendier?W.J.Thiemeen
Cie,Zutphen,1977.
BURTON,M.Elsevierszoogdierengids.Elsevier,Amsterdam,1977.
PUNT,A.e.a.DeNederlandsevleermuizen.Wet.Med.K.N.N.V.nr.104(1980),
Hoogwoud.
Verspreiding
DAAN,S.e.a.DeNederlandsevleermuizen:bestandsontwikkelingeninwinterenzomerkwartieren.Lutra22(1980):1-3.
WIJNGAARDEN,A.van,V.vanLAARenM.P.M. TROMMEL.Deverspreidingvande
Nederlandsezoogdieren.Lutra13(1971):1-3.
Ecologie
CORBET, G.B.enH.N.SOUTHERN (eds).TheHandbookofBritishmammals. 2nd
ed.BlackwellSc.Publ.,Oxford,1977.
NIETHAMMER,J.enF.KRAPP (red.).HandbuchderSaugetiereEuropas. AkademischeVerlaggesellschaft,Wiesbaden,1982.
Instituten
Instituut voor Taxonomische Zoologie (U.v.Amsterdam), K.N.N.V., R.I.N.,
R.M.N.H.,Vereniging voor zoogdierkundeenzoogdierbescherming (zieookparagraaf9.5).
Tijdschriften
Lutra, Wetenschappelijke Mededelingen vandeKoninklijke NederlandseNatuurhistorischeVereniging

9.5. ORGANISATIES DIEKUNNEN HORDEN GERAADPLEEGD BIJHETOPSTELLEN ENBEOORDELEN VANMER'EN.

9.5.1. Inleiding

Devolgendeparagrafenbevattennamenenadressenvandergelijkedienstenen
instellingen:
•
•
•
•
•

•
•

ministeries (paragraaf9.5.2)
provinciale instanties (paragraaf9.5.3)
universiteitenenhogescholen (paragraaf9.5.4)
onderzoekinstitutenvanderijksoverheid (paragraaf9.5.5)
Biologischewetenschappelijke verenigingenenandere organisaties
die zichbezig houdenmetonderzoeknaarenadviseringovernatuur
enmilieu (paragraaf9.5.6)
particuliereadviesbureaus (paragraaf9.5.7)
coördinerende organen en informatiecentra voor onderzoek (paragraaf9.5.8).
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9.S.2. Ministeries

MinisterievanVolkshuisvesting,RuimtelijkeOrdeningenMilieubeheer
•

•

Directoraat-GeneraalvoordeMilieuhygiene
Dr.vanderStamstraat2
Postbus450
2260MB LEIDSCHENDAM
tel. (070)-209367
RijksPlanologischeDienst (R.P.D.)
WillemWitsenplein6
Postbus90618
2509LP 's-GRAVENHAGE
tel. (070)-264201

MinisterievanVerkeerenWaterstaat
•

•

•

RijksdienstvoordeIJsselmeerpolders (R.IJ.P.)
Zuiderwagenplein2
Postbus600
8200AP LELYSTAD
tel. (03200)-99111
DienstGetijdeWateren (D.G.W.)
Hooftskade1
Postbus20907
2500EX 's-GRAVENHAGE
tel. (070)-889370
Dienst Binnenwateren/Rijksinstituut voorZuivering van Afvalwater
(D.B.W./R.I.Z.A.)
Maerlant6
Postbus17
8200AA LELYSTAD
tel. (3200)-40874

MinisterievanLandbouwenVisserij
•

•

•

Directoraat-GeneraalvoordeLandelijkeGebiedenenKwaliteitszorg
DirectieNatuur,MilieuenFaunabeheer
Bezuidenhoutseweg 73
Postbus20401
2500EK 's-GRAVENHAGE
tel. (070)-793911
Directoraat-GeneraalLandbouwenVoedselvoorziening
DirectievandeVisserijen
Bezuidenhoutseweg 73
Postbus20401
2500EK 's-GRAVENHAGE
tel. (070)-792442
Staatsbosbeheer (S.B.B.)
RijkskantorengebouwWestraven
Griffioenlaan2
Postbus20020
3502LA UTRECHT
tel. (030)-859111
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9.5.3.Provinciale Planologische Diensten

Groningen:EendrachtskadeZZ2
Postbus630
9700AP GRONINGEN
tel. (050)-164911
Friesland:Oostergrachtswal47
Postbus115
8900AC LEEUW
ARDEN
tel. (058)-925935
Drenthe:Westerbrink1
Postbus122
940oAC ASSEN
tel. (05920)-55544
Overijssel:G.Flinckstraat1
Postbus 10080
8000GB ZWOLLE
tel. (038)-977177
Gelderland:Markt11
Postbus9098
6800CX ARNHEM
tel. (085)-599111
Utrecht: Galileilaan15
Postbus80301
3508TJ UTRECHT
tel. (030)-524111
Noord-Holland:J.J.Hamelinckstraat 4-6
Postbus4078
2003EB HAARLEM
tel. (023)-306262
Zuid-HollandKoningskade2
Postbus90602
2509LP 'S-GRAVENHAGE
tel. (070)-116611
Zeeland: Groenmarkt13
Postbus153
4330AD MIDDELBURG
tel. (01180)-31911
Noord-BrabantBrabantlaan1
Postbus90151
5200MC 's-HERTOGENBOSCH
tel. (073)-125454
Limburg:Bouillonstraat8
Postbus4
6200AA MAASTRICHT
tel. (043)-54681
Voor adressen van andere provinciale instanties ziede Staatsalmanak voor
het Koninkrijk der Nederlanden. Staatsuitgeverij, 's-Gravenhage (wordt
jaarlijksuitgebracht).
Voor de adressen van de provincialeWaterstaatsdiensten kanook seriedeel
IV,'Bodem',wordengeraadpleegd.
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9.5.4.Universiteiten en hogescholen

Universiteit van Amsterdam
SubfaculteitBiologie
Kruislaan318
1098SM AMSTERDAM
tel. (020)-680551
InterfacultairevakgroepMilieukunde
PlantageMuidergracht14
1018TV AMSTERDAM
tel. (020)-5223206
VrijeUniversiteit Amsterdam
SubfaculteitBiologie
DeBoelelaan1087
1081HV AMSTERDAM
tel. (020)-5484797
InstituutvoorMilieuvraagstukken (I.V.M.)
DeBoelelaan1087A
Postbus7161
1007MC AMSTERDAM
tel. (020)-5483827
Technische Universiteit Delft
Bureauvandeuniversiteit,afdelingvoorlichting
Julianalaan134
Postbus5
2600AA DELFT
tel. (015)-789111
Rijksuniversiteit Groningen
SubfaculteitBiologie
Kerklaan30
Postbus14
9750AA HAREN
tel. (050)-632020
MilieukundigStudiecentrumGroningen
Pleiadenlaan12-26
9742NG GRONINGEN
tel. (050)-634609
Landbouwuniversiteit Wageningen
Bureauvandeuniversiteit,afdelingvoorlichting
Salverdaplein10
Postbus9101
6700IIB WAGENINGEN
tel. (08370)-89111
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BiologischStationWijster
Kampsweg27
9418PD WIJSTER
tel. (05936)-441
Rijksuniversiteit Leiden
SubfaculteitBiologie
Kaiserstraat63
2311GP LEIDEN
tel.(071)-148333
CentrumvoorMilieukunde (C.M.L.)
Garenmarkt1
Postbus9518
2300RA LEIDEN
tel. (071)-148333
Katholieke Universiteit Nijmegen
SubfaculteitBiologie
Toernooiveld
6525ED NIJMEGEN
tel. (080)-558833
Rijksuniversiteit Utrecht
SubfaculteitBiologie
Sorobonnelaan16
3584CA UTRECHT
tel. (030)-531858
Vooradressenvanvakgroepenenafdelingenkanookwordengeraadpleegd:
Adresboekvanbiologen,1986.
EenuitgavevanhetNederlandsInstituutvanbiologen (N.I.B.I.)
Payenborg,OudeGracht320
3511PL UTRECHT
tel. (030)-392379

9.5.5.Onderzoekinstituten van derijksoverheid

Diensteneninstellingenbehorendebij:

Ministerie van Economische Zaken

CentraalBureauvoordeStatistiek (C.B.S.)
HoofdafdelingMilieustatistieken
PrinsesBeatrixlaan428
2273XZ 's-GRAVENHAGE
tel. (070)-694341
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Ministerie van Landbouw en Visserij

CentrumvoorAgrobiologischOnderzoek(C.A.B.O.)
Bornsesteeg
Postbus14
6700AA WAGENINGEN
tel. (08370)-19012
InstituutvoorBodemvruchtbaarheid (I.B.)
Oosterweg92
Postbus30003
9750RA HAREN
tel. (050)-346541
InstituutvoorPlantenziektenkundigOnderzoek (I.P.0.)
Binnenhaven12
Postbus9060
6700GW WAGENINGEN
tel. (08370)-19151
OrganisatieterVerbeteringvandeBinnenvisserij (O.V.B.)
Buxtehudelaan1
Postbus433
3430AK NIEUWEGEIN
tel. (03402)-39494
PlantenziektenkundigeDienst (P.D.)
Geertjesweg15
Postbus9102
6700HC WAGENINGEN
tel.(08370)-19001
ProefstationvoordeRundveehouderij
Runderweg6
8219PK LELYSTAD
tel. (03200)-22514
Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw 'De
Dorschkamp'
Bosrandweg20
Postbus23
6700AA WAGENINGEN
tel. (08370)-95111
RijksinstituutvoorNatuurbeheer (R.I.N.)
KasteelBroekhuizen
Broekhuizerlaan2
Postbus46
3956ZR LEERSUM
tel. (03434)-52941
RijksinstituutvoorVisserij-onderzoek (R.I.V.O.)
Haringkade1
Postbus68
1970AB IJMUIDEN
tel. (02550)-31614

Ministerie van Onderwijsen Wetenschappen

Rijksherbarium
Schelpenkade6
2313ZT LEIDEN
tel. (071)-130541
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BiologischStationWeever'sDuin
Duinzooiii20a
3233EG OOSTVOORNE
tel. (01815)-2400
DeltaInstituutvoorHydroMologischOnderzoek
Vierstraat28
4401EA YERSEKE
tel. (01131)-1920
InstituutvoorOecologischOnderzoek
Boterhoeksestraat22
6666GA FEIEREN
tel. (08306)-23064
LimnologischInstituut
Rijksstraatweg6
3631AC NIEUWERSLUIS
tel. (02943)-3251

Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur

RijksinstituutvoorVolksgezondheid enMilieuhygiene (R.I.V.M.)
AnthonievanLeeuwenhoeklaan9
Postbus1
3720BA BILTHOVEN
tel. (030)-749111
NieuweHavenstraat6
Postbus150
2260AD LELDSCHENDAM
tel. (070)-694251
RijksmuseumvanNatuurlijkeHistorie
CentraalBureauNederlandEuropeanInvertebrateSurvey
Raamsteeg2
2311PL LEIDEN
tel. (071)-143844

9.5.6. Biologische wetenschappelijkeverenigingen en andere organisaties
diezich bezig houden met onderzoek naaren advisering over natuur enrcilieu

KoninklijkeNederlandseBotanischeVereniging
Iesecretaris:dhr.P.Wolswinkel
BotanischLaboratorium
LangeNieuwstraat 106
3512PN UTRECHT
tel. (030)-399911
NederlandseDierkundigeVereniging
1esecretaris:dhr.J.vanGelder
Toernooiveld
6525Eü NIJMEGEN
tel. (80)-558833
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NederlandseEntomologischeVereniging
p/aRijksmuseumvanNatuurlijkeHistorie
Postbus9517
2300KA LEIDEN
tel.(071)-143844
NederlandseMalacologischeVereniging
Weegbree32
2923GM KRIMPENA/DIJSSEL
tel. (01807)-16982
NederlandseMycologischeVereniging
Eemnesserweg90
3741GC BAARN
tel. (02154)-12119

KoninklijkeNederlandseNatuurhistorischeVereniging (K.N.N.V.)
BurgemeesterHoogeboomlaan24
1718BJ HOOGWOUD
tel. (2263)-1445
NederlandsInstituutvoorOnderzoekderZee (N.I.O.Z.)
Postbus59
1790AB DENBURG (Texel)
tel. (02226)-541
SamenwerkendeOrganisatiesVogelonderzoekNederland (S.O.V.O.N.)
Driebergseweg16c
3708JB ZEIST
tel. (03404)-25406
StichtingNatuurenMilieu
Donkerstraat17
3511KB UTRECHT
tel. (030)-331328
VerenigingtotBehoudvanNatuurmonumenten inNederland
Noordereinde60
1243JJ 's-GRAVELAND
tel. (035)-62004

9.5.7. Particuliere adviesbureau's

Voor adressen en specialisaties van dergelijke bureaus kan onder andere
wordengeraadpleegd:
•

•

NederlandseVerenigingvoorTuin-enlandschapsarchitectuur/BNT
Waterloopplein219
Postbus19126
1000GC AMSTERDAM
tel. (020)-276820
OrdevanNederlandseRaadgevendIngenieurs (O.N.R.I.)
Javastraat44
2585AP 's-GRAVENHAGE
tel. (070)-630756
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eenindetweedehelftvan1986verschijnendeinventarisatievande
'biologische'adviesbureaus inNederland, uitgevoerd doorhetNederlandsInstituutvanBiologen (N.I.B.I.).Informatiebij:
Drs.A.Bijlsma(NIBI)
Payenborch,OudeGracht320
3511PL UTRECHT
tel. (030)-392379

9.5.8. Coördinerendeorganen en informatiecentra voor onderzoek

RaadvoorhetMilieu-enNatuuronderzoek(R.M.N.O.)
HuisteLandelaan492
2283VJ RIJSWIJK
tel. (070)-948942
NationaleRaadvoorLandbouwkundigOnderzoek (N.R.L.O.)
AfdelingLandinrichtingenNatuur-enLandschapsbeheer
Droevendaalsesteeg1
Postbus407
6700AK WAGENINGEN
tel. (08370)-19066
Natuurbeschermingsraad
Maliebaan12
3581CN UTRECHT
tel. (030)-331441
Studie-enInformatiecentrumTNOvoorMilieu-onderzoek (S.C.M.O.-TNO)
Zuidpoldercomplex
Schoemakerstraat97
Postbus186
2600AD DELFT
tel. (015)-569330

9.6. MILIEU-GEGEVENSBESTANDEN

9.6.1. Geautomatiseerdegegevensbestanden inNederland

Dergelijkebestandenzijnonderandereaangelegddoor:
•
•
•
•
•
•

CentraalBureauvoordeStatistiek (o.a.milieustatistieken)
Ministerie vanLandbouwenVisserij (biogeografischinformatiecentrum: 'BIC')
P.P.D.'senP.W.'s
Rijksherbarium
Rijksinstituut voorVolksgezondheid enMilieuhygiene (centraleingangmilieu-informatie: 'CIMI')
Staatsbosbeheer (o.a.SOVON-bestand).

Een overzicht van geautomatiseerde bestanden is te vinden in: DROST, N.
Overzicht vancomputerbestanden vanbiologischeveldgegevens inNederland.
RIN-rapport82/20.RijksinstituutvoorNatuurbeheer,Leersum,1982.
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9.6.2. Niet geautomatiseerde gegevensbestanden inNederland

Debelangrijkstedaarvanzijnopgezetdoor:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

diverse (locale)vogelwerkgroepen
universitaire institutenzoalsdeLandbouwhogeschool inWageningen
ensubfaculteitenbiologie
Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (E.I.S.-Nederland)
Vereniging totbehoud vanNatuurmonumenten (afdeling onderzoek en
beheersplannen)
NatuurwetenschappelijkeCommissievandeNatuurbeschermingsraad
Rijksdienst IJsselmeerpolders
RijksinstituutvoorNatuurbeheer (natuurwetenschappelijk archief)
P.P.D.'senP.W.'s
Staatsbosbeheer (centraalarchiefenprovincialeafdelingen)
StichtingNatuurenMilieu.

Eenoverzicht vanhet aanbod vanmilieu-inventarisaties inNederland wordt
gegevendoor:
DUMONT, M.J., H.C.M, van PUTTEN en R. REILING. Onderzoek naar de toepassingsmethoden van milieu-inventarisaties: Aanbodsanalyse. Stichting
ToegepasteLandschapsecologie,Nijmegen,1984.

9.6.3. internationalegeautomatiseerde gegevensbestanden

Bijvoorbeeld:
•

•

E.G.-inventarisaties.AlsvoorbeeldENDOCwaarinwetenschappelijke
en technische informatie-endocumentatiecentra en-diensten zijn
opgenomen.InformatieverkrijgbaarbijSCMO-TNOteDelft.
INFOTERRA (International Referral System for Sources of
Environmental Programme). Dit systeem is opgezet door United
Nations Environmental Programme (U.N.E.P.). Informatie verkrijgbaarbij:
CoördinatiecommissieInternationaleMilieuvraagstukken (C.I.M.)
MinisterievanBuitenlandseZaken
Postbus20061
2500EB 's-GRAVENHAGE
tel. (070)-486486

Meerinformatieverkrijgbaarbij:
COBIDOC (CommissievoorBibliografieenDocumentatie)
Postbus16601
1001RC AMSTERDAM
tel. (020)-223955
VOGIN (Nederlandseverenigingvangebruikersvanonline informatiesystemen)
Secretariaat: Bibliotheek Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (K.N.A.W.)
Kloveniersburgwal29
1011JV AMSTERDAM
tel. (020)-222902
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9.6.4. Literatuur

Devolgendeinstellingenbezittenuitgebreide literatuurbestander.:

dediverse universiteitsbibliotheken
PUDOCinwageningen
SCMO-TNOinDelft
KoninklijkeNederlandseAcademievanWetenschappenteAmsterdam.

9.6.5. Adressen

Vooradressenvaninstitutenenpersonenkanwordengeraadpleegd:
•
•
•

•
•
•

adresboekvanbiologen (eenNIBIuitgave,zieookparagraaf9.5.4)
BION-jaarboek
Codim-Brochure. Nederlandse Instituten op het gebied vanmilieuinformatie en -documentatie. Ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke
Ordening
en Milieubeheer, Staatsuitgeverij,
's-Gravenhage,1983.
projectadministratieSCMO-TNO
projectadministratieNationaleRaadvoorLandbouwkundigOnderzoek
projectadministratieRaadvoorNatuurenMilieuOnderzoek.
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10.Begrippenlijst

Debetekenis van termen,zoalsdie indezelijstisopgenomen,geldtalleen
binnendit rapport.Eenaantal termenwordt inandere publicaties gebruikt
meteenanderebetekenis.

aanname (vaneenmethode)|(=vooronderstelling) datgene wat, zonder dat
daarvoorbewijzenzijngeleverd,wordtaangenomenalsjuisteinformatie
bijhetopstellenenbijhetgebruikvaneenmethode.
abiotisch |behorendtotdenietlevendenatuur.
abundantie|mate van voorkomenvanorganismen.Vaakhet aantal individuen
vaneensoort per eenheid vanoppervlakte ofvolume.De abundantievan
een soort kan echter ook worden weergegeven in biomassa-maten zoals
eenhedennatgewicht,drooggewicht,koolstof,enzovoort.
activiteit Ifysiekehandelingmetinvloedophetmilieu.
aggregatie |het samenvoegen van informatie (bijvoorbeeld afzonderlijke
voorspelde effecten), zodanig datnieuwe gemakkelijker hanteerbare informatieontstaat.
amplitude |verschil tussen de minimale en de maximale waarde van een
milieufactor.
antaaonisme |tegengestelde werking van tweeofmeerfactoren.Hierdoor is
het effect vandefactorengezamenlijkminderdandesomvandeeffecten
vandeafzonderlijkefactoren.Vergelijk:synergisme.
antibiosis |remmende invloeddieorganismenopdegroeivanandereorganismenkunnen uitoefenen door uitscheiding vanstoffen (antibiotica):een
bekendvoorbeeldvaneendergelijkestofispenicilline.
aquatisch |behorend tot het oppervlaktewater. Tegenovergestelde: terrestrisch.
assimilatie |proces, waarbij anorganische stoffen door organismen worden
omgezet in organische stoffen. Tegenovergestelde: dissimilatie. Zie
ook: koolzuurassimilatie.
associatie |een plantengemeenschap met een min of meer constante samenstelling der soorten,waarin plantenmeteenvergelijkbarestructuuren
ongeveer dezelfde eisenwathunmilieubetreft.Deassociatiewordtgenoemdnaareenofmeersoortendieerinvoorkomen.
autecolcgie Izie:ecologie.
autotroof Imogelijkheid totkoolzuurassimilatiebezittend.
benthos Iorganismen die op of in de onderwaterbodem vaneenoppervlaktewater leven.Erwordt onderscheid gemaakttussen:fytobenthos (=plantaardigbenthos)enzoobenthos (=dierlijkbenthos).
beperkendefactor |deabiotischemilieufactor dieopeenbepaaldmomentin
de geringste hoeveelheid beschikbaar is en daardoor de levensmogelijkhedenvan(groepenvan)organismenhetmeestbeinvloed.
biomassa |massa van levende organismen, uitgedrukt als gewicht ofvolume
vandetotalemassa (natgewicht,biovolume)danwelhetgewichtvanspecifiekebestanddelen:drooggewicht,koolstof,chlorofyl,enzovoort.
biosfeer Ilaag aan het aardoppervlak waarbinnen levende organismen (kunnen)voorkomen.
biotisch Ibehorend totdelevendenatuur
biotoop |hetgebieddateenbepaaldelevensgemeenschap inneemt.Wanneergesproken wordt over het biotoop van een organisme (meestal een dier),
wordtgewoonlijkdehabitatvanhetbetreffendeorganismebedoeld.
blackboxmodel |=empirischmodel (ziedaar).
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bodemvocht |water, dat zich indeonverzadigde zonevandebodembevindt.
Diezonewordtgevormddoorhetbovenstedeelvandebodem.
botulisme Ivergiftiging ten gevolge van infecties met de bacterie
Clostridiumbotulinum.
bron I=ingreep (ziedaar).
calibratie |(= ijking)aanpassing van slechtsglobaalvastliggendeparameters ineenmodel,zodatdeuitkomstenvanberekeningenzogoedmogelijk
overeenkomenmetmeetresultaten.Vergelijk:validatie.
carnivoor |dier dat zich voedt met andere dieren. Vergelijk: herbivoor,
omnivoor,saprovoor,insektivoor.
carryingcapacity Ieenmaatvoorhetvermogenvanhetmilieuomeenpopulatievaneensoortgedurendeeenbepaaldeperiodeteonderhouden,meestal
gelijktestellenaandebeschikbaarheidvanvoedselofruimte.
chemo-autotroof |met het vermogen om energie voor de koolzuurassimilatie
vrijtemakendooroxidatievananorganischeverbindingen.
chemosynthese |koolzuurassimilatie met behulpvanenergie uitdeoxidatie
vananorganischeverbindingen.Vergelijk:fotosynthese.
chromosoom |draadvormige structuur ineencelkern,opgebouwd uit genen (=
dedragersvandeerfelijkeeigenschappen).
climax Ieindstadium vaneenecosysteem ontwikkeling,waarinpraktischgeen
veranderingen in soortensamenstelling meer optreden. Deze stabiliteit
is echter sterk afhankelijk van klimatologische omstandigheden enkan
ookwordenbeïnvloeddoormenselijkeactiviteiten.
commensalisme |relatie tussen organismenvanverschillende soorten,waarbijhet eneorganisme profiteert vanhet andere,zonderdatdat andere
organismedaarschadevanondervindt.
concentratie |hoeveelheid pervolume-eenheid. Concentratiekanwordenuitgedrukt inmassa pervolume (=massaconcentratie)ofinvolumepervolume(=volumeconcentratie).
concurrentie Ieen vorm van de strijd om het bestaanwaarbij devraag van
twee of meer organismen van dezelfde ofvanverschillende soortenhet
onmiddelijkeaanbod vanhun gemeenschappelijke bestaansbron overtreft,
waardoor zij inhetalgemeenwederzijds,maarookeenzijdig eenongunstigeinvloedopelkaaruitoefenen.
consumenten |organismen die de door de producenten geproduceerde organischebestanddelen gebruiken;erwordenconsumenten van verschillende
ordenonderscheiden.Zieookheterotroof.
cytoplasma |levendeinhoudvaneencel,zonderdekern.
deelactiviteit |groephandelingenbinneneen(m.e.r.-plichtige)activiteit
dieonderling eenfunctioneelverbandvertoont.Vergelijk:ingreep,activiteit.
detritus |dood organischmateriaal, afkomstig van afgestorven organismen
enuitscheidingsprodukten,zoalsfaeces.
dissimilatie |omzettingvanstoffendooreenorganismeondervrijmakingvan
energie.Tegenovergestelde:assimilatie.
district I(plantengeografisch): verzameling van (somsruimtelijkgescheiden)gebiedenmeteenovereenkomstig typevegetatie.
diversiteit Imatevanverscheidenheid,meestalvan soortenbinneneenecosysteem.
dosis |hoeveelheid van een verbinding, die opgenomen is door planten,
dierenofmensen,danwelgeabsorbeerddoormaterialen.
draagkracht Iziecarryingcapacity
dynamischmodel |model, waarbij wordt aangenomen, dat de omstandigheden
kunnenvariërenindeloopvaneenperiode.Vergelijk:steadystate.
ecologie Iwetenschap,diederelatiestussenorganismenonderlingentussen
organismen en hun milieu bestudeert. Binnen de ecologie wordt de
autecologie onderscheiden als de wetenschap diederelatie tusseneen
organisme of een soort en het abiotische milieu bestudeert en de
synecologie als de wetenschap die relaties tussen groepen organismen
onderling en tussendie groepenorganismenenhetabiotischemilieubestudeert.
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ecologischeamplitude |zieamplitude.
ecologischegroep |groeporganismenvanverschillende soorten,dievaakte
zamenonderdezelfdeomstandighedenvoorkomen.Bijvoorbeeldplantenvan
nattevoedselarmegraslanden.
ecosysteem Ieenruimtelijkbegrensdsysteembestaandeuit(groepenvan)organismenenabiotische elementen ineenbepaalderuimte,inclusiefalle
onderlingerelaties.
ecotoop I homogene gebiedseenheidmeteeneigenecosysteemofcomplexvan
ecosystemen.Degroottevandergelijkegebiedenvarieertgewoonlijkvan
enkelevierkantemeterstotenkelehectaren,
eersteordeeffect Ifysische, chemische, biologische of landschappelijke
verandering inhetmilieu,dieonmiddellijkvoortvloeituiteenactiviteitofingreep. Vergelijk:hogereordeeffect.
eilandtheorieItheorie,diedesoortenrijkdomvanecosystemenendeontwikkeling daarvan verklaart op grond vanderuimtelijke isolatie vande
samenstellende soorten ten opzichte van andere populaties vandie
soorten.
emissie |uitworp (in lucht) of lozing (inwater ofbodem)vanstoffen;
daarnaast wordt gesprokenover emissievanwarmte.Erbestaan emissies
doormenselijkeactiviteitenenemissiesdoornatuurlijkeprecessen.
empirischmodel |(=blackboxmodel)model,datisgebaseerdopwaargenomen
verbanden tussen verschillende variabelen, zonder datdieverbanden
theoretisch verklaard zijn. Vergelijk: procesbeschrijvend model (=
glassboxmodel).
epifyt Iplant,dieinz'ngeheelopeenandereplantgroeit,zonderdaaraan
voedselteonttrekken.
eutrofiëring |proces inoppervlaktewateren waarbij factorendiedeontwikkelingvanplantaardige organismenbevorderen,optimaalworden.Zieook
trofiegraad.
evaporatie Iverdampingzondertussenkomstvanorganismen.
fauna |lijstvandiersoortendieineenbepaaldgebiedwordenaangetroffen.
Erwordtsomsonderscheidgemaakttussenmicro-enmacrofauna.
flora |lijst van plantesoorten die ineenbepaald gebied worden aangetroffen.Erwordtsomsonderscheid gemaakttussenmicro-enmacroflora.
fourageren |voedsel zoeken (meestalbinneneenruimtelijkbegrensd gebied,
hetzogehetenfourageergebied).
foto-autotroof |in staat totkoolzuurassimilatie met licht alsenergiebron.Vrijwelallegroeneplantenzijnfoto-autotroof.
fotosynthese |koolzuurassimilatie (zie ookdaar)met licht alsenergiebron.
fysiologie |wetenschap diedelevensprocessenvanorganismen (zoalsstofwisseling,transportenvoortplanting)bestudeert.
gevoeligheidsanalyse |systematisch onderzoekvanveranderingen inderesultatenvaneenmodelberekeningalsgevolgvanveranderingenvandeinvoervariabelenofmodelparameters.
glassboxmodel I=procesbeschrijvend model(ziedaar).
gradient Igeleidelijke veranderingvaneenmilieufactor inderuimte;gradiëntenzijnmedebepalend voordevariatieaanverschillendeelementen
indeomgeving,dezogehetenmilieudiversiteit.
grensmilieu Imilieu gekenmerkt doordeovergang tussentweetoestanden.Er
wordt onderscheid gemaakt tussen een abrupte overgang ('limes
convergens')eneengeleidelijke ('limesdivergens').
grenswaarde |niet-wettelijke advieswaarde voor (vanuit bepaald oogpunt)
maximaaltoelaatbareconcentratievaneenchemischestof.
grondwater |water, dat zich in de bodem bevindt onder het zogeheten
freatischvlak (=hetvlakwaardedrukvanhetgrondwaterenvandeatmosfeeraanelkaargelijk zijn).
habitat Iletterlijk:woonplaats.Plaatswaareenorganisme leeftofhetgeheelvanmilieuvariabelenopdieplaats.
herbivoor Idier dat zichvoedtmetplantaardig voedsel.Vergelijk:carnivoor,omnivoor,saprovoor,insektivoor.
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heterotroof |niet instaat totkoolzuurassimilatie.Heterotrofeorganismen
hebbenorganischestoffennodigvoorhunenergievoorziening.
hogereordeeffecten Imilieu-effectentengevolgevaneersteordeeffecten.
indicatorsoorten |plante- of diersoorten,diedoorhunvoorkomen informatie geven over de aard en de omstandigheden van het milieuwaarin ze
worden aangetroffen. Het zinkviooltje bijvoorbeeld is een indicator
voordeaanwezigheidvanzinkindebodem.
ingreep |afzonderlijke milieubeinvloeding die teweeggebracht kan worden
dooreen(m.e.r.-plichtige)activiteit.
insektivoor |dier (soms plant)dat zichvoedt metinsekten.Vergelijkcarnivoor,herbivoor,omnivoorensaprovoor.
interspecifiek |tussenorganismenvanverschillendesoorten.
intraspecifiek Itussenorganismenvandezelfdesoort.
korstmossen |samenlevingsvorm tussenwierenenzwammen.Korstmossenkunnen
voorkomen op plaatsen waar andere plantengroei onmogelijk is. Ze
blijken heel gevoelig voor luchtverontreiniging enwordendaarom vaak
alsindicatorsoortendaarvoorbeschouwd.
koolzuurassimilatie Iomzetting vankooldioxide inorganischeverbindingen.
Hierbij wordt energie gebruikt uit lichtof uitdeoxidatievananorganischeverbindingen.Het eerstewordtfotosynthesegenoemd;hettweedechemosynthese.
koolstofkringloop |samenvattende weergavevanopname,afgifteentransport
vankoolstof door en tussende levende enniet-levendecomponenten van
een ecosysteem, inclusief de omzettingen, door organismen, van anorganischekoolstofverbindingen inorganischeenomgekeerd.
letaal |dodelijk.
levensgemeenschap |het geheel van levende componenten in (onderdelen)van
eenecosysteemenderelatiestussendiebiotischecomponenten.
levensvorm Ideonderinvloedvanabiotischemilieufactorenontstanevormof
bouwvanplanten.Delevensvormkanerfelijkzijnvastgelegd.
limesconvergens |instabiele, scherpe grens tussen twee gebiedenmetverschillendemilieu-eigenschappen.
limesdivergens Iin de tijd constante, geleidelijke overgang tussen gebiedenmetverschillendemilieu-eigenschappen.
MER |(=milieu-effect rapport)openbaar document,waarinvaneenvoorgenomen activiteit en de redelijkerwijs in beschouwing te nemen alternatieven de te verwachten gevolgen voor het milieu in hun onderlinge
samenhang op systematische en zo objectiefmogelijkewijzewordenbeschreven.Het MER wordt opgesteld tenbehoevevaneenofmeerbesluiten
dieoverdebetreffendeactiviteitgenomenmoetenworden.Inditrapport
worden ook Environmental Impact Statements (EIS's)-deMER'envande
VerenigdeStaten-gemakshalveaangeduidalsMER.
m.e.r. I(=milieu-effect rapportage)hulpmiddel bijdebesluitvorming,bestaand uithetmaken,beoordelen engebruikenvaneenMERenhetevaluerenachterafvande gevolgenvoorhetmilieuvandeuitvoeringvaneen
mede op basis van dat MER genomen besluit;dit allesmet inachtneming
vandevoorgeschrevenprocedures.
metabolisme != stofwisseling (zie daar). Onderscheidenwordenanabolisme,
katabolismeenbasaalmetabolisme.
milieu |(volgens het Wetsontwerp m.e.r.:)geheelvanwater,bodem,lucht,
mensen,dieren,planten,goederenalsmedederelatiestussendeze.
(vaneenorganisme):hetgeheelvanfactorendatinvloedkanhebben
ophetlevenvaneenorganisme.
milieu-effect rapporttage) IZiem.e.r./MER.
model Ihulpmiddel (bijvoorbeeld voorvoorsDellingen)waarin (delenvan)de
werkelijkheid opeenfysische,mathematische ofanderewijze,vaakgeschematiseerd,wordt (worden)nagebootst.
modificatie Ieen niet erfelijke variatie in de uiterlijke verschijningsvorm (=hetfenotype)vaneenorganisme.Eenmodificatietreedtoponder
invloed vanmilieu-omstandighedenenkanookweerverdwijnenalsdeomstandighedenzichwijzigen.
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module |onderdeel vaneenmodel.Ineenmodelmeteenmodulaireopbouwkunnen nieuwe inzichten vaak makkelijker worden ingevoerd,omdat slechts
eenofenkelemodulengewijzigdhoeventeworden.
mutatie |een plotseling optredende, overerfbare verandering in het genetisch materiaal van een cel. Demeestemutaties zijnveranderingen in
het DNA van afzonderlijke genen, maar er komen ook wijzigingen inde
chromosoomstructuur of inhet aantal chromosomenvoor.Mutaties kunnen
spontaanoftengevolgevanbepaaldestoffenofstralingoptreden.
mutualisme |relatie tussenorganismen van verschillende soorten, waarbij
beidesoortenvoordeelhebben.Vergelijk:symbiose,parasitisme.
mycorrhiza |een symbiotische samenleving tussendewortelsvaneenhogere
planteneenschimmel.Erbestaateenendo-eneenectotrofevariant.
nicheofnis |functionele plaatsvaneenpopulatie oforganismebinneneen
ecosysteem.
nutriënten |anorganische stoffen die voor organismen essentieel zijn.
Meestal wordenmet nutriëntendevoorplantevoedingnoodzakelijkemineralenaangeduid,zoalsfosfatenenstikstofverbindingen.
omnivoor |dier dat zich zowel met plantaardig als met dierlijk voedsel
voedt. Vergelijk:carnivoor,herbivoor,insektivoorensaprovoor.
optimum |waarde van een onafhankelijke (milieu)variabele, waarbij de
waarde van een afhankelijke (effect)variabele maximaal is.Vaakwordt
onderscheid gemaakt tusseneenfysiologischoptimum,datishetoptimum
zoals het onder laboratoriumomstandigheden kan worden bepaald zonder
dat beïnvloeding door andere factoren plaatsvindt; en een ecologisch
optimum, dat is een optimum zoals het kan worden bepaald onder natuurlijke omstandigheden. De waarde van het ecologisch optimum wordt
medebepaalddoorbijvoorbeeldklimaatfactorenenconcurrentie.
optimumkromme |grafische weergave vanhetverband tussentweevariabelen,
waaruit de ligging vanhet optimum kanworden afgelezen.Hier zijndat
eenmilieuvariabeleeneeneffectvariabele.
parameter Ikenmerkende grootheid, diedeverhouding weergeeft tussen twee
variabelen. De grootheid kan variëren maarmag onderbepaaldeomstandighedenconstantverondersteldworden.
parasitisme |relatie tussenorganismen van verschillende soorten waarbij
heteneorganismevoordeelenhetanderenadeelondervindt.
permanentquadraat |(=P.Q.) gemarkeerd gebied waarbinnen overeenperiode
van meer dan een jaar de samenstelling van de vegetatie wordtbestudeerd.VoordeoppervlaktevaneenP.Q.bestaangeenvastecriteria.
pH I(zuurgraad)maatvoordeconcentratie aanwaterstofionen.Dezuurgraad
wordt meestal uitgedrukt alsnegatieve logaritme vandeze concentratie
endanaangegeven als pH.Eenhoge zuurgraad komt overeen met een lage
pHenandersom.
plankton Imicroscopisch kleine organismen die inoppervlaktewater zweven.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen dierlijk (= zoo-), bacterieel (=
bacterio-)enoverigplantaardig (=fyto-)plankton.
plantengeografischedistricten Iziedistrict.
populatie |(ruimtelijk begrensde) groep organismenvandezelfde soort die
onderling relatiesheeft enminofmeerduidelijkisgescheidenvanandere (groepen)organismenvandiesoort.
populatiedynamica |studievanveranderingeninpopulaties.
primaireproduktie |hoeveelheid organischmateriaal diebinneneenbepaaldeperiode door autotrofeorganismen isgevormd.Denettoprimaireproduktie isdehoeveelheid die uitgaat bovenhetgeenwordt verbruikt bij
deademhaling.
procesbeschrijvendmodel |(=glassboxmodel)model,dat opbasisvankennisvanprocessen dieplaatsvinden tussenvariabelen,het verband tussendievariabelenbeschrijft.Vergelijk:empirischmodel.
producenten |alle planten dieviafoto-of chemosyntheseuit anorganische
stoffenorganischmateriaalopbouwen.Zieookautotroof.
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recruitment |aantal individuen van een populatie dat zojuist het stadium
vanvoortplantingheeftbereikt.
reducenten Iheterotrofebacteriënenschimmelsdieervoorzorgendatresten
van afgestorven organisch materiaal, zowel plantaardig als dierlijk,
weer inanorganische stoffen worden omgezet die dan door producenten
weerkunnenwordenopgenomen.
regressielijn |grafische weergave van een verondersteld verband tussen
tweereeksenvangegevens.Deafwijkingenvandewaardenvandeafhankelijkevariabele tenopzichtevanderegressielijnof-curvewordenverondersteld op toevallige fouten te berusten (met andere woorden:
normaalverdeeldtezijn).
respiratie I=ademhaling:verbruikvanzuurstofenproduktievankooldioxidedoorlevendecellen.
sacchariden |ook wel koolhydraten genoemd, hoewel lang niet alle tot de
sacchariden gerekendeverbindingen 'beantwoorden' aandealgemeneformulevaneenkoolhydraat (C ( H O ) ) .Erwordt onderscheid gemaakt tussen mono- of Oligosacchariden (ook wel suikers genoemd) en
Polysacchariden (zetmeelencellulosebijvoorbeeld).Saccharidenworden
onderanderegevormdbijdefotosynthese.
saprobie |intensiteitvandeafbraakvanorganischestoffeninoppervlaktewater (ookwel:dematevanverontreinigingmet,ofdeaanwezigheidvan
afbreekbareorganischestoffen).
saprofyt |heterotrofe plant die energie verkrijgt door de vertering van
doodorganischmateriaal.
saprovoor Idier, dat zich voedt met dood organisch materiaal.Vergelijk:
herbivoor,carnivoor,omnivooreninsektivoor.
semi-empirisch I(van een methode) gedeeltelijk berustend op inzicht inde
betrokken processen,gedeeltelijk gebaseerd op (nogonverklaarde)empirischegegevens.
seksueleditnorfie |uiterlijke verschillen tussenmannelijkeenvrouwelijke
individuen van een zelfde soort, afgezien van het verschil invoortplantingsorganen.
soort Ieen groep overeenkomstige individuen die zich onderling voortplanten of kunnen voortplanten en daarbij vruchtbare nakomelingen
voortbrengen. Organismen behoren totverschillende soortenalsvoortplantingtussenhenfysiek,fysiologischofgenetischnietmogelijkis.
steadystatemodel |(= stationair model) model, waarbijwordt aangenomen,
dat deomstandigheden gelijkblijven gedurendedetijd.Vergelijk: dynamischmodel.
stofwisseling |omvat aldie reacties diebetrekkenzijnbijdestoffelijke
verandering inhet organisme.Binnendestofwisselingwordenondermeer
onderscheiden: energievastleggende reacties (=assimilatiereacties) en
energievrijmakendereacties (=dissimilatiereacties).
stratificatie |opdeling vaneenkolom lucht ofwater intweeofmeerlagen
van verschillende soortelijke massa (dichtheid) ten gevolge van bijvoorbeeldeentemperatuur- (lucht,water)ofzoutgradient (water).
strooisel |verzamelnaamvoorhet opdebosbodemterechtgekomen,nogonverteerdeorganische afval,afkomstig vanplantenendieren.Strooiselbevateenbelangrijkdeelvandevoorraadmineralevoedingsstoffen,diein
eenboslevensgemeenschapcirculeren.
subletaal |een dosis of concentratie, die minder dan dodelijke effecten
veroorzaakt.
successie |de opeenvolgende veranderingen in soortensamenstelling binnen
(eengedeeltevan)eenlevensgemeenschap.
symbiose |relatie tussen organismen van verschillende soorten, waarbij
tenminsteeensoortvoordeelheeft,zonderdatdeanderesoortdaarschadevanondervindt.
synecologie Izie:ecologie.
synergisme Iversterkende werkingvantweeofmeerfactorenopelkaar.Daardoor ishet effect vandefactoren gezainelijkgroterdandesomvande
effectenvandefactorenafzonderlijk.Vergelijk:antagonisme.
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taxonomie !ordening van organismen ingroepen,waarvande ledenonderling
sterkermetelkaargerelateerd zijndanmetniet-leden.
terrestrisch Iopenaanhetaardoppervlak.Vergelijk:aquatisch.
toxiciteit 1giftigheid.
transpiratie |verdampingvanuitorganismen.
trofiegraad |intensiteit van deprimaire produktie (ookwel:concentratie
van nutriënten). Meestal worden onderscheiden oligotroof, mesotroof,
eutroof.
trofischniveau I(ookweltrofieniveau)weergavevandevoedselrelatiesdie
eengroep organismenheeft tenopzichtevanandereorganismen.Hettrofieniveau wordt hoger, naarmate de voedselrelatie met autotrofeorganismenminder direct is.Trofischeniveauskomenovereenmetstappenin
voedselketens en met 'lagen' in voedselpiramiden.Bijde indeling van
trofische niveaus wordt een eerste onderscheid gemaakt tussen producenten,consumentenenreducenten.
turnover Idekringloop vanopbouwenafbraakvanorganischmateriaalineen
ecosysteem.De turnovertijd isde tijd dienodig isvoordevervanging,
via turnover,vande totalebiomassavaneenlevensgemeenschap,populatie of trofieniveau. Voor een organisme isdat de tijdwaarinhetopgroeit,sterftenmineralisatieondergaat.
uurhok |standaard oppervlakte-eenheid, waarin verspreidingskaartjes zijn
verdeeld. De naam is ontleend aanhet feit dat zowelde lengtealsde
breedtevaneen 'hok'ongeveereenuurgaansis.Uurhokkenhebbentegenwoordig (na 1950) een afmeting van5 x 5 km.Nederland isverdeeld in
1677uurhokken.
validatie1)Inagaanwelkematevanovereenstemmingerbestaat tussenexperimentele en/of veldgegevens enerzijds en de resultatenvaneenmodel
anderzijds,nacalibrâtievanhetmodel.
vegetatie Ialhetplanteleven ineengebied insamenhangmetdeplaatswaar
zij groeien en in de ruimtelijke rangschikking die de planten zelf
hebbenaangenomen.
vegetatief |ongeslachtelijk, nietop de geslachtelijke voortplanting betrekkinghebbend.Tegenovergestelde:generatief
voedselketen |dealseenketenvanelkaaropvolgendeschakelsvoorgestelde
voedselrelaties tussen de organismen binnen een levensgemeenschap.De
schakels staanvoordeverschillendevoedselniveaus,bijvoorbeeldautotrofen, herbivoren, carnivoren. Veel dieren zijn echter omnivoor en
kunnendusnietworden ondergebrachtbijeenniveau.Devoedselrelaties
zijnmededaarom zeldenalseen lineairereeksvoortestellen;meestal
vormenzeeennetwerkvanvele (elkaarkruisende)verbindingen.Voordit
netwerkvanrelatieswordtvaakdetermvoedselwebgebruikt.
voedselpiramide |grafische weergave van de produktie van verschillende
trofische niveaus. De producenten worden altijd onderaan weergegeven;
deconsumentenvanverschillendeordendaarboven.
voedselweb |zievoedselketen.
xenobiotischestoffen Istoffendienietvannatureinhetmilieuvoorkomen;
vaak zijnzealbij zeergeringehoeveelhedentoxisch.Voorbeelden:gechloreerde koolwaterstoffen (o.a. PCB's), plastics en vele bestrijdingsmiddelen.
zuurgraad Izie:pH

1)In sommige andere publicaties wordt deze controle wel verificatie genoemd.
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12.Enquete-formulier

In verband met komende herzieningen van de serie 'Effectvoorspelling'
stellen deuitgevende ministeries het erg opprijsomtewetenwaarmanco's
voorkomenindehuidigeuitgaven.
Uwordt vriendelijk verzocht omdevragenopdit formulier tebeantwoorden
en toe.tezendenaan:MinisterievanVolkshuisvesting,RuimtelijkeOrdening
en Milieubeheer, afdeling Milieu-effectrapportage, Postbus 450, 2260 MB
Leidschendam.
WILTU (bijdemeerkeuzevragen)DEJUISTEANTWOORDENAANKRUISENINHETHOKJE
LINKSVANHETANTWOORD?
GESCHREVENTEKSTS.V.P.INMACHINESCHRIFTOFBLOKLETTERS.

1.Naam:
2.Functie (werken/ofvrijwillig/st/ersfunctie)-

3.Huisadresenwoonplaats:

4.Watvooropleidingheeftutotnutoevoltooid?
0alleenlagereschool
Ol.b.o.
0m.b.o.
0m.a.v.o.
Oh.a.v.o.
Oatheneum/gymnasium/h.b.s./v.w.o.
Oh.b.o.
0universitairestudieoppropedeuseniveau
Ouniversitairestudieopkandidaatsniveau
Ouniversitairestudieopdoctoraalniveau
5.Hoebentubetrokkenbijmilieu-effectrapportage?
O slechts uit belangstelling; het heeft niets temakenmetmijnandere
activiteiten
0doormijnwerk
0doormijnvrijwillig/st/ersactiviteiten
0anders,namelijk
6.Hoewistuafvanhetbestaanvanditrapport?
O gelezenineenkrant/(vak)tijdschrift,namelijk
O gehoordvanmensenwaarmeeiksamenwerk
O toevalliggezienindeboekhandel
0 toevallig tegengekomen indebibliotheekvan
0 opeenanderemanier,namelijk
7.Welkedelenvandeserieheeftuingekeken,gelezenofgebruikt?
Ukuntmeerdereantwoordenaankruisen.
O deelI,de 'AlgemeneInleiding'
O deelII,hetdeel'Lucht'
0 deelIII,hetdeel 'Oppervlaktewater'

12.Enquête-formulier
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O deelIV,hetdeel 'Bodem'
0 deelV,ditdeel 'Planten,dieren,ecosystemen'
OdeelVI,hetdeel 'Landschap'
OdeelVII,hetdeel 'Geluid'
O deelVIII,hetdeel'Risico's'
O deelIX,hetdeel 'Straling'
OdeelX,hetdeel 'Gezondheid'.
In de andere rapporten van deserie zijnenqueteformulierenopgenomenmet
vragen overdekwaliteitvanbetreffenderapporten.Derestvandezeenquête
istoegespitstophetrapport 'Planten,dieren,ecosystemen'.
8.Indienudit rapportheeft gebruikt ineenpraktijksituatie,wanneerwas
dat?
ObijhetopstellenvaneenMER
ObijhetbeoordelenvaneenMER
0 buitenm.e.r.-verband,namelijk
O nietineenpraktijksituatiegebruikt.
9.Beschouwt u zichzelf als leekofalsdeskundigewat betreft dematerie,
diehetrapport 'Planten,dieren,ecosystemen'aandeordewordtgesteld?
0 alsleek
0 alsdeskundige
10.Als ude inleidendehoofdstukken (1 totenmet5)heeftgelezen,watis
hieroveruwoordeel?
0 ikhebzenietgelezen,dusikhebgeenoordeel.
O zezijn(tendele)onbegrijpelijk.
O zebevattenniet genoeg informatie omdebeschrijvingen vandevoorbeeldeninhoofdstuk6tekunnenbegrijpen.
O zezijnteuitgebreid.
0 zezijntekort.
O zegeveneenhelderinzichtindematerie.
0 zesluitengoedaanopdebeschrevenvoorspellingsvoorbeelden.
0 zezijnnetgoedvandiepgang.
O ikmishetvolgende:

0 ikvindhetvolgendeoverbodig:

Overderoordeel:

11.Watvindtuvandebeschrijvingenvandevoorbeelden (hoofdstuk6)
0 teoppervlakkig; opbasisvan zulkebeschrijvingen kan ikgeen goede
indrukkrijgenvanwatvoormethodeikzougebruiken.
0 teoppervlakkig;opbasis vanzulkebeschrijvingenkaniknietnagaan
ofeenmethodebehoorlijk isgebruiktbijeenMER.
0 teuitgebreid; bijhet zoeken naar een geschiktemethode zie ikdoor
debomenhetbosnietmeer.
0 precies goed wat betreft de diepgang; ik vind er de dingen die ik
zoek.
O ikhebhethoofdstuknietgelezen,dusgeenoordeel.
0 de literatuur, waarnaar wordt verwezen in de beschrijvingen, is
makkelijkbeschikbaar.
0 deliteratuur,waarnaarwordtverwezenismoeilijkbeschikbaar.
0 andereop-ofaanmerkingen,namelijk
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12.Watvindtuvandeinformatieindehoofdstukken8totenmet10
0 tevredenmetdegebodeninformatie
O informatieonoverzichtelijk
0 de verwijzingen naar organisaties werken goed; deze zijn inderdaad
bereidominformatieteverschaffen.
0 deverwijzingennaarorganisatieswerkennietzogoed;ikhebbij

geprobeerd informatietekrijgen,maardatlukteniet.
O andereop-ofaanmerkingen,namelijk

13.Hebtuinditdeel 'Planten,dieren,ecosystemen'informatiegemist?
O nee
0 ja,namelijkinformatieover

14.Hebtuop-ofaanmerkingenoverdeopmaakvanditrapport?
0 overdeschema'senfiguren?

0 overdesamenvattingenperparagraafofhoofdstuk?

15.Hebt unogandere op-ofaanmerkingen overditrapport,waarwebijeen
herzieningrekeningmeezoudenmoetenofkunnenhouden?

Hartelijkdankvooruwmedewerking.
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