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veel vondsten van bijzondere soorten op: dit betreft vooral soorten van open en
warme pioniermilieus. Inderdaad, dit zijn vooral zuidelijke soorten. Eerdere berekeningen lieten zien dat ook met inachtneming van dergelijke veranderingen die
niets met het klimaat te maken hebben toch een effect van klimaatverandering
waarschijnlijk blijft. Voor iedereen zichtbaar zijn deze veranderingen bij op bomen
groeiende soorten. We zien de laatste 15 jaar een explosie van op bomen groeiende
mossoorten, inclusief meerdere voor Nederland nieuwe soorten. Op vrijwel elke
wegboom, ook in de steden, is dit te zien. Dit is waarschijnlijk het gecombineerde
effect van de sterk afgenomen luchtverontreiniging en van de zachtere en nattere
winters. Ook de recent bij diverse slaapmossen geconstateerde toename in kapselvorming heeft waarschijnlijk met het veranderende klimaat te maken. Statistisch is
die toename echter (nog) niet hard te maken.
Bart van Tooren, Bryologische en Lichenologische werkgroep, bartvantooren@versatel.nl

Korstmossen en klimaatverandering
De korstmosﬂora van Nederland is het afgelopen decennium ﬂink veranderd door
de opwarming. Korstmossen reageren relatief snel, doordat ze zich met sporen
makkelijk over grote afstanden kunnen verspreiden. Veel zuidelijke en zelfs een
paar tropische soorten hebben zich nieuw in ons land gevestigd of zich enorm uitgebreid. Dit proces gaat nog steeds door en is vooral opvallend onder de op bomen
groeiende soorten, die al tientallen jaren gemonitord worden. Sommige soorten
die 15 of 20 jaar geleden uit Nederland onbekend waren zijn nu zó gewoon dat ze
op elke excursie, ook naar stadsparken of buitenwijken, gevonden worden. Er zijn
ook bepaalde soortengroepen die in hun geheel vooruit gaan, zoals alle korstmossen met Trentepohlia als alg. Deze oranjebruine alg neemt ook in vrijlevende staat
opvallend toe en komt nu niet alleen maar in regenbanen van populieren voor,
maar op alle boomsoorten, en het begint ook op muren een plaag te vormen. De
korstmossoorten die met deze alg samenleven proﬁteren van de enorme vooruitgang hiervan. Ondertussen nemen de meeste korstmossen die vooral in boreale
gebieden algemeen zijn (zoals IJslands mos) sterk af. Enkele soorten, zoals de in de
Alpen en in Scandinavië algemene bruin paardenhaarmos en gevlekt heidestaartje,
zijn recent geheel uit Nederland verdwenen.
André Aptroot, Adviesbureau voor Bryologie en Lichenologie, andreaptroot@wanadoo.nl

Insectenplagen op bomen en klimaatverandering
De laatste decennia worden veel veranderingen bij inheemse plaaginsecten op
bomen waargenomen. Sommige eerst algemene plaagsoorten verdwijnen terwijl
andere inheemse soorten juist frequenter voorkomen. Daarnaast hebben we te
maken met nieuwe soorten.
Er worden verschillende verschuivingen waargenomen. Een paar voorbeelden:
sommige inheemse plaaginsecten verdwijnen (dennenbladwesp), andere inheemse plaaginsecten verhevigen (wintervlinder), Zuid-Europese soorten verschuiven
naar onze streken (eikenprocessierups) en Invasive Alien Species (van andere
continenten) kunnen in het inmiddels geschikter klimaat, nu wel in onze streken
aanslaan (koningsschildluis).
Sommige verschuivingen lijken gerelateerd te zijn aan klimaatverandering. Door >>>
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anderen wordt het in Nederland te heet onder de voeten.
Soorten waar we ons druk om moeten maken zijn de zeer
bedreigde turﬂoopkever, het korhoen, de kemphaan en de
kabeljauw. Ook de veenbesparelmoervlinder en het veenbesblauwtje die uniek zijn voor vochtige en koele milieus komen
in de problemen net als hun waardplanten de veenbes en de
lavendelheide. Niet alleen de hogere temperaturen hebben
negatieve gevolgen. Soorten van vochtige, schrale graslanden
in moerasgebieden, zoals de aardbeivlinder en de zilveren
maan, kunnen achteruitgaan als gevolg van verdroging.
Consequenties voor uw eigen werkgebied
We weten feitelijk nog maar weinig over hoe planten en dieren op de toekomstige klimaatveranderingen en bijbehorende
extreme weersomstandigheden zullen gaan reageren. Het is
inmiddels wel duidelijk dat de recente klimaatveranderingen
al zichtbare gevolgen hebben voor een groot aantal soorten
met vertegenwoordigers uit alle soortgroepen (zie de kaders
hierna). Daarbij komt dat de klimaatverandering zal leiden
tot een groot aantal adaptatie- en mitigatiemaatregelen die
zowel direct als indirect een effect hebben op de natuur en het
landschap. Het is daarom belangrijk om de veranderingen
in de natuur op de voet te volgen, te analyseren en veranderingen tijdig te communiceren naar betrokkenen en publiek.
Projecten als De Natuurkalender laten zien dat iedereen daar
op een eenvoudige manier een bijdrage aan kan leveren.
Iedereen die betrokken is bij de ontwikkeling van het ruimteen natuurbeleid, de monitoring van ontwikkelingen in de
natuur, de evaluatie van het effect van beheersmaatregelen, de
opstelling en uitvoer van beheers- en gebiedsplannen dient
voor zichzelf na te gaan wat de huidige en verwachte toekomstige veranderingen in klimaat en natuur voor consequenties
hebben voor zijn of haar werkzaamheden.◆
Meer informatie: www.natuurkalender.nl
wichertje.bron@wur.nl
arnold.vanvliet@wur.nl
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>>> zachte en natte winters vergroten de verwinteringskansen en het aantal generaties per jaar is soms afhankelijk van klimaat. Bij warmteminnende insecten
bepaalt de zomertemperatuur de ontwikkelingssnelheid. Klimaatstress (droogte)
maakt bomen gevoelig voor secundaire ziekten en plagen. Omdat klimaat het
uitkomen stuurt van eitjes en uitlopen blad, heeft het invloed op de synchronisatie
tussen insect en boom.

De eikenprocessierups is al sinds 1991 in Nederland.

Plaaginsecten kunnen allerlei effecten opleveren. Hinder door de afscheiding van
kleverige honingdauw van bladluizen op auto’s en terrasjes, gezondheidsklachten
door de irriterende haren van de eikenprocessierups, ontsiering van bomen door
het bruin worden van bladeren door paardenkastanjemineermot. Ook kan er vitaliteitsvermindering zijn bij bomen, primair door bladvraat van wintervlinders, en
secundair als op de daardoor verzwakte bomen ziekten en plagen optreden van
onder andere de eikenprachtkever. Er kan zelfs sterfte van bomen optreden, door
bastkevers als de letterzetter.
Sinds 1946 wordt het optreden van insectenplagen op bomen via een netwerk van
beheerders door Alterra geregistreerd. Het is belangrijk om een vinger aan de pols
te houden want de uiteindelijke effecten van klimaatverandering via plaaginsecten
op bomen zijn ernstig en onvoorspelbaar.
Leen Moraal, Alterra, leen.moraal@wur.nl

Het natuurbeleid in Nederland is grotendeels gebaseerd op doelsoorten: meetsoorten in de
subsidieregeling Programma Beheer, natuurdoeltypen in provinciale Natuurgebiedsplannen,
beschermde soorten en habitattypen in de Vogel- en Habitatrichtlijn (Natura 2000), de nationale Rode Lijst en provinciale Oranje Lijsten. Klimaatverandering beïnvloedt veel soorten en
dus ook doelsoorten.
Soorten zijn als doelsoort gekozen vanwege hun zeldzaamheid, hun indicatieve waarde of
sleutelrol in een bepaald habitattype of ecosysteem. Als door klimaatverandering areaalgrenzen verschuiven en het voorkomen van doelsoorten op lokaal, regionaal of landelijk niveau
wijzigt, kan ook deze relatieve of absolute zeldzaamheid wijzigen. Dit heeft consequenties
voor bijvoorbeeld de Subsidieregeling Natuurbeheer 2000 (onderdeel van Programma
Beheer).
Een voorbeeld hiervan is dat diverse Rode Lijst-soorten, die in veel gevallen meetellen voor
het natuurresultaat, waarschijnlijk als gevolg van klimaatverandering recentelijk ﬂink zijn
toegenomen. Denk aan de vroege glazenmaker (Rode Lijst: ‘kwetsbaar’). In de nieuwe Rode
Lijst zal deze libellesoort dan ook niet meer worden opgenomen. Tot dit moment tellen waarnemingen van deze libelle gewoon mee in het Programma Beheer. Klimaatverandering kan
ook leiden tot het minder algemeen worden van soorten. Kraaiheide (Empetrum nigrum),
een boreale soort met zijn zuidgrens dwars door Nederland, is hier een voorbeeld van. Er
zijn enkele Natura 2000-terreinen waar het habitattype ‘Vastgelegde ontkalkte duinen met
Empetrum nigrum’ voorkomt. De realisatie van deze instandhoudingsdoelstellingen kunnen
wel eens zwaar worden gefrustreerd als de zuidgrens van kraaiheide noordwaarts opschuift.
Afspraken over realisatie van natuurresultaat hebben naast een politieke vaak ook een ﬁnanciële component (‘resultaatbeloning’). Om zowel beheerders als bestuurders in de toekomst
niet voor onmogelijke opgaven te stellen zou bij het opstellen van nieuwe Rode Lijsten en
instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden, maar ook bij toekomstige aanpassingen in het Programma Beheer, meer moeten worden geanticipeerd op (te verwachten)
veranderingen in voorkomen van doelsoorten als gevolg van klimaatverandering.

De kraaiheide zou wel eens noordwaarts kunnen gaan
opschuiven.

Marcel Schrijvers, Dienst Landelijk Gebied regio West, m.schrijvers@minlnv.nl
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