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Model schetst
toekomst natuur
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Een nieuw model van WUR rekent uit
wat klimaat en stikstof doen met de
leefbaarheid van natuurgebieden in
Europa.
Modellen om dit soort voorspellingen
te doen zijn er al, ‘maar die rekenen
meestal alleen met het veranderende
klimaat’, zegt ecoloog Wieger
Wamelink, hoofdauteur van het artikel.
‘Wij combineren klimaatverandering
en stikstofdepositie. Bovendien
is ons model gebaseerd op
veldwaarnemingen.’
Wamelink en collega’s legden voor een
groot aantal planten het verband vast
tussen de aanwezigheid in een bepaald
gebied en
milieuvariabelen
ter plekke. Die
Klimaatbepalen samen
verandering
de kans op het
heeft nauwevoorkomen van
lijks effect
een soort. Dat
leverde een
formule op waarmee ontwikkelingen
in natuurgebieden voorspeld kunnen
worden. Wamelink deed dat voor een
paar natuurgebieden in Nederland. Het
resultaat is weinig verrassend. Hoe
meer stikstof, hoe minder geschikt het
gebied is voor soorten die typisch zijn
voor de habitat ter plekke.
Wél verrassend is dat
klimaatverandering nauwelijks
effect heeft. ‘Het grote effect wordt
veroorzaakt door stikstof’, zegt
Wamelink. Klimaatverandering kan
de biodiversiteit zelfs licht doen
stijgen. Maar hij waarschuwt voor
optimisme. ‘Wij hebben een gematigd
klimaatscenario gebruikt, waarin de
neerslag toeneemt. In de praktijk
zien we dat het juist droger wordt. En
warmer. Dan raak je wel veel soorten
kwijt.’ rk

Snow White met zender wordt uitgezet samen met Luke. Foto Jeroen Hoekendijk

Zeehond met zender
levert schat aan data
Onderzoeker Sophie Brasseur van Wageningen
Marine Research volgde maandenlang zeehond
Snow White. Ze ontdekte dat hij graag vist bij
IJmuiden en chillt op Ameland.

H

et jonge dier kwam eind
vorig jaar in de opvang
van Ecomare op Texel.
Hij werd opgelapt en
in januari gezenderd vrijgelaten.
Inmiddels is de zender er waarschijnlijk afgevallen: sinds juni
ontvangen de onderzoekers geen
gegevens meer. ‘In juli en augustus
verharen de gewone zeehonden en
waarschijnlijk is de zender met de
haren mee los gekomen.’
Unieke kans
Brasseur: ‘Dit was een unieke kans
om een kijkje te nemen in het leven
van een jonge zeehond. In het
wild zouden we een jong dier niet
zenderen, omdat vangen stressvol
is en jonge zeehonden zijn toch al
kwetsbaar.’
Brasseur ontdekte dat Snow in de
loop van de tijd een aantal favoriete

stekken kreeg. ‘In het begin zwom
hij kris kras de hele Waddenzee
door. Na een tijdje verkende hij ook
de westelijke Noordzee. Pas na een
aantal maanden blijft hij foerageren
boven IJmuiden en zwemt hij naar
Ameland om uit te rusten.’
Het is volgens Brasseur lastig
algemene conclusies te trekken uit
de gegevens van één zeehond. Ze
hoopt dat dit project de weg baant
voor meer onderzoek. ‘We weten
nog weinig over de ontwikkeling
van jonge zeehonden. Waar gaan ze
heen en hoe ontwikkelen ze voorkeur voor bepaalde gebieden? Voor
Ecomare is dat interessant om te
kunnen bepalen waar en wanneer
ze het beste dieren uit kunnen
zetten, en voor wetenschappers om
beter te begrijpen hoe jonge zeehonden zich ontwikkelen.’ tl

