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Hans Esselink Award

De gesteldheid van het landschap is af te lezen aan de soorten die er leven. Dit vormt een belangrijke grondslag voor de

Op 30 augustus 2008 is Hans Esselink plotseling overleden.
Zijn naam is onlosmakelijk verbonden met natuurbeheer en
fauna. Zijn drijfveer was het beschermen van de biodiversiteit
en hij realiseerde zich dat er in de praktijk van het natuurbeheer nog veel vragen lagen, waarvoor toegepast onderzoek
nodig was om ze te beantwoorden. Hiertoe richtte hij de stichting Bargerveen op, waarvan hij tot aan zijn overlijden directeur was. Met passie en overtuigingskracht brak hij een lans
voor het behoud en herstel van fauna, in het bijzonder van de
ongewervelden. Hans was de belangrijkste initiator van de
samenwerking tussen gegevensbeherende organisaties en
onderzoeksinstellingen die in het Natuurplaza gestalte heeft
gekregen. Om de herinnering aan hem en het door hem ontwikkelde gedachtegoed levend te houden is in 2009 een prijs
ingesteld door de partners in het Natuurplaza te Nijmegen
(Stichting Bargerveen, SOVON Vogelonderzoek Nederland,
RAVON, FLORON en de Zoogdiervereniging): de Hans Esselink Award.
De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 1500 en een oorkonde. De prijs wordt tenminste eens in de drie jaar uitgereikt
en daarnaast zo vaak als de selectiecommissie (bestaande uit
twee directeuren van Natuurplaza partners en een extern lid)
dit noodzakelijk vindt. Op www.natuurplaza.nl zal worden aangekondigd wanneer de voordrachten voor de prijs binnen moeten zijn en aan welke criteria de voordrachten moeten voldoen.
De prijs wordt uitgereikt aan mensen die zich verdienstelijk
maken op het grensgebied van natuurbeheer en onderzoek en
daar opmerkelijk creatief in zijn geweest. De nadruk dient
daarbij te liggen op het doen van innovatief onderzoek in
nauwe samenwerking met beheerders om de plaats van
(kleine) dieren in de verschillende ecosystemen op te helderen
of op het toepassen van zulke kennis in de praktijk van het
natuurbeheer.
Vooral dankzij Hans’ inbreng is de kennisachterstand over de
positie van fauna in ecosystemen een beetje ingelopen. Met
het instellen van de prijs hoopt Natuurplaza dat deze achterstand verder verkleind kan worden om zo te komen tot een
duurzaam en samenhangend herstel van abiotiek, flora en
fauna in levensgemeenschappen.
De eerste Hans Esselink Award is september 2010 uitgereikt
aan Wilco Verberk voor zijn grensverleggende onderzoek naar
de relatie tussen biologische eigenschappen van diersoorten
en hun voorkomen in het landschap. Wetenschappelijke kennis
van deze relatie draagt bij aan het ontrafelen van de kritische
of sleutelfactoren in het herstel van planten en dieren, zoals
beschreven in zijn artikel in dit nummer. Met zijn geïntegreerde onderzoek aan waterfauna wist hij de positieve en
negatieve effecten van herstelmaatregelen op diersoorten in
Nederlandse hoogvenen te verklaren. Met deze kennis kan de
effectiviteit van nieuwe herstelprojecten aanzienlijk worden
verhoogd.
Dr. P.C. de Hullu (Ella)
Voorzitter selectiecommissie
Toernooiveld 1
6525 ED Nijmegen
e.dehullu@science.ru.nl
www.natuurplaza.nl
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vele monitoringsprogramma’s waarin de aantalsontwikkeling
van diverse soorten wordt gevolgd. Van veel soorten is redelijk
bekend onder welke milieuomstandigheden ze voorkomen.
Veel minder goed is bekend welke van deze omstandigheden
doorslaggevend is en waarom ze dus juist in bepaalde situaties worden aangetroffen. Kennis over het waarom is voor de
praktijk van natuurbeheer uiterst relevant, omdat zo knelpunten en verbeteringsmogelijkheden in een gebied heel specifiek
kunnen worden geanalyseerd en benoemd. Soorten waarvan
deze kennis bestaat kunnen worden gezien als gidssoorten
(foto 1), omdat ze sturing kunnen geven aan het beheer.

Wilco Verberk

Gidssoorten wijzen
de weg naar herstel

Foto 1. De Grauwe klauwier (Lanius collurio) is
een voorbeeld van een
gidssoort voor heterogene landschappen
die rijk zijn aan grote
insecten en kleine
gewervelden, belangrijk
als prooi voor deze
zeldzame broedvogel
(foto: Stichting Bargerveen).

Maatwerk vereist kennis
Natuurherstel is ingewikkelder dan simpelweg
het teniet doen van de aantastingen. Voor de
effectiviteit van natuurbeheer is kennis over
hoe aantastingen doorwerken in het systeem
essentieel. In vennen is bijvoorbeeld de afname
van zure depositie alleen onvoldoende voor
herstel; ook de geaccumuleerde laag organisch
materiaal dient te worden verwijderd om de
juiste condities te bereiken (van Kleef, 2010).
Bovendien kunnen aantastingen meestal niet
volledig worden weggenomen. De stikstofdepositie is weliswaar gedaald, maar nog te
hoog. Daarnaast vormt ruimtegebrek vaak
een beperkende factor, bijvoorbeeld voor het
herstel van grotere hydrologische systemen
waarvan natte natuurgebieden onderdeel zijn
(van Duinen et al., 2011), of voor het herstel
van een gradiënt in overstromingsintensiteit
langs rivieren, of om de verstuiving op gang te
brengen in stuifzanden en kustduinen (van

Foto 2. Een zojuist uitgeslopen vrouwtje van
de Hoogveenglanslibel (Somatochlora arctica)
(foto: Wilco Verberk).

Turnhout et al., 2003; Verberk et al., 2009a).
Omdat aldus nog niet aan alle randvoorwaarden
voor duurzaam herstel kan worden voldaan, blijven populaties kwetsbaar. Herhaaldelijk ingrijpen
met effectgerichte maatregelen (EGM) blijft
daarom tegelijkertijd noodzakelijk. Dit betekent
maatwerk. Dit kan neerkomen op een gefaseerde
uitvoering van maatregelen of het ontwikkelen van
kleinschalige variatie in een landschap voor fauna
en flora (b.v. mozaïeken van natte en droge plekken, of verlandingsgradiënten in petgaten) (Verberk et al., 2009b). De precieze invulling verschilt
per gebied. Zo profiteert de helft van de vaatplanten op de Rode Lijst nog niet van bestaande
effectgerichte maatregelen (o.a. plaggen, baggeren, maaien en afvoeren; Jansen et al., 2010), ook
al weten we in hoofdlijnen wat de knelpunten zijn.
Daarom is inzicht noodzakelijk in de specifieke
factoren die bepalend zijn voor het voorkomen of
juist de afwezigheid van soorten in een gebied.
Kennis van dergelijke sleutelfactoren vormt dan
ook de basis van natuurherstel. In dit artikel wordt
uitgelegd hoe soorten kunnen helpen bij het vaststellen van de sleutelfactoren.

Gidssoorten
Het leefgebied van een soort kan worden beschreven met een groot aantal omgevingscondities die
correleren met het voorkomen van die soort. Op
basis van dergelijke correlaties tussen de aanwezigheid van soorten en bepaalde milieuomstandigheden (zuurgraad, temperatuur, stroming enz.) is
het mogelijk soorten te gebruiken als indicator om
zo (veranderingen in) de toestand van een gebied
te beschrijven. Echter, niet alle omstandigheden
die correleren met het voorkomen van een soort
zijn even doorslaggevend (kader Hoogveenglanslibel). Juist wanneer er veranderingen optreden
(bijv. door aantastingen) is het belangrijk te weten
welke factor de meest bepalende is, opdat effectief
ingrijpen mogelijk wordt. Gidssoorten gaan een
stap verder dan indicatorsoorten. Gidssoorten zijn
een deelverzameling van indicatorsoorten en
maken duidelijk welke condities oorzakelijk (causaal) en daarmee bepalend zijn voor hun voorkomen of terugkeer. Het ontrafelen van de oorzakelijke relaties tussen soorten en hun landschap
promoveert indicatorsoorten naar gidssoorten.
De eigenschappen van een soort geven aan welke
eisen een soort precies stelt aan zijn leefomgeving. Wanneer de eisen van een soort passen bij
de condities en processen in het leefgebied, kan
de soort er zijn levenscyclus voltooien. Inden we
begrijpen hoe het geheel aan eigenschappen een
soort in staat stelt in een bepaald landschap te
overleven (de overlevingsstrategie van een soort,
Verberk, 2009), dan weten we ook welke factoren
er werkelijk toe doen en dus sleutelfactoren zijn
voor die soort. Dan zijn tevens de specifieke knelpunten die de soort ondervinden scherp te benoe-

Hoogveenglanslibel
De Hoogveenglanslibel
(Somatochlora arctica (Zetterstedt, 1840)) zet haar
eieren bij voorkeur af in zure
wateren. Toch is een hoge
zuurgraad niet doorslaggevend. Niet alleen zijn er veel
zure wateren zonder Hoogveenglanslibel, maar de larven blijken ook prima te
kunnen overleven in neutraal
water. Wat wel doorslaggevend moet zijn, kan worden
beredeneerd uit de aanpassingen van de soort en hoe
deze aansluiten op de
milieuomstandigheden. Zo
kunnen de in het water
levende larven een aantal

zaken goed hanteren, zoals
het gedeeltelijk droogvallen
van hun voortplantingswater, afwisselend hoge en
lage temperaturen en zuurstoftekort. Tegelijkertijd zijn
de larven echter erg traag en
leggen het daarom snel af in
directe voedselconcurrentie
met andere soorten. Deze
sterke en zwakke eigenschappen bepalen het leefgebied van de larven. Zij
leven vaak in heel ondiepe
veenputjes die ’s zomers
gedeeltelijk (kunnen) droogvallen en ’s winters bevriezen en daarmee vrij zijn van
potentiële concurrenten. Om
te voorkomen dat de voortplantingsplekken volledig

droogvallen en te droog worden, is een los, weinig vergaan veensubstraat van
belang en de toestroming
van water van elders uit het
gebied of de nabije omgeving. Voor het uitsluipen is
het belangrijk dat de voortplantingsplekken niet te
sterk beschaduwd zijn (foto
2). De volwassen libellen
daarentegen jagen vanuit
bosranden en paren en
schuilen in de bomen (Groenendijk & Bouwman, 2006).
Toestroming van water en
kleinschalige variatie in
waterdiepte (larven) en
bebossing (adulten) zijn dus
belangrijker voor deze soort
dan de hoge zuurgraad.
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men. Een soort fungeert dan als gidssoort; ze
wijst op de belangrijkste verbeteringsmogelijkheden in een gebied. Een eenvoudig voorbeeld
illustreert de denkwijze: Stel dat de soorten die
ontbreken of achteruitgaan allemaal slechte
verspreiders zijn, dan is versnippering waarschijnlijk een probleem. Indien deze soorten
echter allemaal een lang larvaal stadium hebben, kan dat duiden op een te dynamisch leefgebied; de juiste condities zijn periodiek wellicht wel aanwezig, maar duren te kort om de
larvale ontwikkeling te kunnen voltooien.
In de praktijk is het informatiever om niet naar
een enkele eigenschap te kijken, maar om combinaties van eigenschappen in ogenschouw te
nemen. Eigenschappen staan namelijk niet los
van elkaar. Soorten die bijvoorbeeld veel tijd,
energie of bouwstoffen investeren in voortplanting, kunnen minder investeren in andere functies en leven doorgaans korter of zijn minder
mobiel. Dientengevolge gebruikt elke soort
het landschap op zijn eigen manier en kan de
factor of combinatie van factoren die doorslaggevend zijn per soort verschillen. Zo zal voor
planten veelal de lokale bodemgesteldheid (o.a.
nutriënten, vocht) direct sturend zijn (Harpole
& Tilman, 2007), terwijl de ruimtelijke samenhang en terreinheterogeniteit van het landschap van belang zijn voor dieren om hun
levenscyclus te voltooien. Zij verplaatsen zich
gedurende hun levenscyclus tussen plekken
omwille van voortplanting, voedselvoorziening,
beschutting enz. Hun aanwezigheid geeft aan
dat al die verschillende functies in het landschap uitgevoerd kunnen worden en dat ze op
overbrugbare afstand liggen. Inzicht in de compleetheid van het landschap vereist daarom
een set van meerdere gidssoorten (plant- en
diersoorten), die verschillen in o.a. voedsel,
levenswijze en de schaal waarop zij het landschap gebruiken (zie ook Maes & Van Dyck,
2005).
Elke soort kan in principe als gidssoort worden
gebruikt om mogelijke knelpunten en bijbehorende relevante stuurknoppen voor het beheer
op te sporen. Ook vrij algemene soorten kunnen dus als zodanig worden ingezet. Hiermee
kan het probleem worden omzeild dat speelt
bij zeer kritische soorten: zij keren pas terug als
er volledig herstel is bereikt en zijn bovendien
vanwege hun zeldzaamheid vaak lastig te
monitoren. Aan de hand van verschuivingen
in de meer algemene gidssoorten is af te lezen
of de ontwikkelingen in de goede richting gaan
voor herstel van de sleutelfactoren van de kritische soorten.
In dit artikel worden drie methodologische
stappen onderscheiden bij de vaststelling van
gidssoorten. De eerste (verkennende) stap
betreft vergelijkend onderzoek in referentiege-
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Fig. 1. Rangschikking van Rode Lijstsoorten die karakteristiek zijn voor veenlandschappen
langs een gradiënt van regenwater naar grondwater (hier uitgedrukt als ionenratio, die
berekend is uit het Calcium en Chloride-concentratie in het water, waarbij lage waarden
duiden op regenwater en hoge waarden op – gerijpt – grondwater). Zichtbaar is dat elke
soort een iets andere positie in de waterkwaliteitsgradiënt inneemt.
Per soort is het aantal vindplaatsen aangegeven, alsmede de gemiddelde, minimum
en maximum waarde van de ionenratio op deze vindplaatsen. Lettercode geeft de
sytematische groep weer; kj: kokerjuffers; li: libellen; vp: vaatplanten; wk: waterkevers.

bieden om te achterhalen aan welke milieuomstandigheden soorten de voorkeur geven. Dit
is met name zinvol wanneer het om een grote
groep soorten gaat waarvan het onbekend is
welke plek ze innemen in een intact landschap.
De tweede stap bestaat uit het gebruiken van
kennis over de levenswijze van soorten om te
achterhalen wat de sleutelfactor(en) is (zijn)
voor hun voorkomen. Hiervoor is vrij gedetailleerde kennis nodig over de levenswijze en
andere aspecten van de biologie van een soort.
De laatste stap wordt gevormd door (veld)experimenten waarin de afzonderlijke mechanismen of sleutelfactoren worden getoetst op
hun geldigheid. Deze drie stappen liggen in
elkaars verlengde. De derde stap is alleen aan
de orde voor die soorten waarvoor sterke aanwijzingen bestaan over hun sleutelfactoren.
Hieronder worden deze drie stappen behandeld aan de hand van drie concrete voorbeelden.

Stap 1. Onderzoek in referentiegebieden:
belang van gradiënten
Van de in Nederland ooit wijdverbreide hoogvenen is weinig overgebleven door vervening
en ontginning. Verdroging, verzuring, vermesting en versnippering hebben de resterende
hoogveendelen verder aangetast. Populaties
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van veenkarakteristieke soorten zijn gekrompen of verdwenen. Voor het herstelbeheer is
het van belang te weten welke condities en
processen voor deze soorten optimaal zijn.
Om deze kennis op te doen moeten we naar
meer intacte referentiegebieden, omdat veenkarakteristieke soorten in de Nederlandse, aangetaste situatie afwezig zijn of ze zijn teruggedrongen naar niet representatieve, suboptimale plekken (refugia). Onderzoek naar het
voorkomen van karakteristieke Rode Lijstsoorten in intacte hoogveengebieden in Estland
laat zien dat een groot deel van deze soorten
hun zwaartepunt heeft in de rand van het veen
(overgangsveen, lagg zone) en niet in de hoogveenkern. Omdat de verschillende soorten een
net iets andere plek innemen op de geleidelijke
overgang van zuur veenwater naar meer gebufferd grond- en/of oppervlaktewater (fig. 1) bieden zulke overgangen van de zure, mineraalarme hoogveenkernen naar de meer gebufferde, mineraalrijkere omgeving onderdak aan
een groot aantal soorten.
Aangezien veenontginningen vaak aan de randen zijn begonnen, vinden deze soorten in de
Nederlandse veenrestanten nauwelijks meer
geschikt leefgebied. In sommige vennen, laagveengebieden en in het Korenburgerveen vinden ze nog een toevluchtsoord (van Kleef,
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Fig. 2. Aantal mierensoorten uitgezet tegen de gemiddelde bodemtemperatuur op een warme zomerdag, uitsplitst naar soorten (n=7) met een overlevingsstrategie waarvoor temperatuur naar verwachting
een sleutelfactor is (2A) en de overige soorten (n=28) (2B). Deze verwachting blijkt te kloppen; temperatuur verklaart 46,3% van de variatie voor soorten waarvoor beredeneerd is dat deze gebonden zijn
aan hoge temperaturen, terwijl de relatie statistisch niet significant is voor de overige soorten.

expositie en helling, wat bijdraagt aan een
grote variatie in microklimaat.
De betekenis van hellingschraallanden voor
insecten wordt ongetwijfeld mede bepaald
door hun warme karakter. Maar niet alle mierensoorten zijn gebonden aan hoge temperaturen. Vanuit de eigenschappen van een mierensoort kan worden beredeneerd hoe deze kan
overleven in een bepaald landschap. Door op
deze manier overlevingsstrategieën van soorten te analyseren wordt duidelijk waartegen ze
goed bestand zijn of van welke condities ze
juist afhankelijk zijn (Verberk, 2009). Zo is een
hoge temperatuur cruciaal voor mierensoorten
waarvan de bruidsvlucht pas laat in het seizoen plaatsvindt en waarvan de koninginnen
de eileg niet kunnen uitstellen tot het volgende
voorjaar (van Noordwijk, 2011). Deze soorten
moeten daarom in een korte tijd – voordat het
winter wordt – hun larvale ontwikkeling voltooien. Een hoge temperatuur versnelt de larvale ontwikkeling en is daarmee naar verwachting essentieel voor de soorten met deze overlevingsstrategie. Dit blijkt te kloppen met de
velddata: deze groep mierensoorten vertoont
Stap 2. Overlevingsstrategieën: timing van
namelijk een sterke relatie met temperatuur
maaibeheer
(fig. 2A), terwijl de overige soorten deze relatie
Het is lastig met vergelijkend onderzoek de
sleutelfactoren te achterhalen als de gebieden niet kennen (fig. 2B).
De soorten die tussen nazomer en winter hun
die worden vergeleken op veel punten van
elkaar verschillen. Zo blijkt de soortenrijkdom larvale stadium moeten hebben voltooid, zijn
van mieren te verschillen binnen Nederlandse dus gebonden aan hoge temperaturen in de
nazomer. Het behoud van deze soorten of het
hellingschraallanden en tussen Nederlandse
bevorderen van hun populaties laat zich direct
hellingschraallanden en buitenlandse referenties (van Noordwijk, 2011). Met welke condities vertalen in een sleutelfactor: een korte vegetatie in de nazomer. Deze leidt namelijk tot een
hangen deze verschillen samen? De gebieden
warmer microklimaat. Deze sleutelfactor heeft
verschillen van elkaar in de mate van versnippering. Maar dat is niet het enige verschil.
meteen betekenis voor de timing van het beheer.
Sommige terreinen worden begraasd door
Voor een aantal terreinen is maaien of kort
schapen, andere worden gemaaid. Bovendien
afgrazen gedurende de vroege zomer – wat nu
wordt dit in verschillende periodes van het jaar in de meeste gebieden niet gebeurt – een
en met verschillende frequenties gedaan. Ten- oplossing voor het behoud of herstel van deze
slotte verschillen de terreinen van elkaar in
soorten. Om tot een gefundeerd en afgewogen
2010). Met deze soorten wordt een wezenlijk
knelpunt in de huidige Nederlandse hoogvenen
opgespoord, namelijk het ontbreken van veenranden met hun bijbehorende geleidelijke gradiënten in mineralenrijkdom.
Afhankelijk van de mogelijkheden in een gebied
kan op grotere of kleinere schaal de toestroming van gebufferd water in de ondergrond en
daarmee het vormende proces achter deze
geleidelijke gradiënten worden hersteld. Deze
herstelstrategie lijkt zeer kansrijk (Verberk et
al., 2010). Recente inzichten geven aan dat toestroming van koolzuurrijk water of enige buffering in de ondergrond bevorderlijk is voor het
kiemen van hoogveenvormende veenmossen
en het stimuleren van veenmosgroei door het
opheffen van koolstoflimitatie. Maar het gaat
verder dan veenmossen; deze processen spelen een hoofdrol in de huidige inzichten over
de primaire vegetatiesuccessie en landschapsecologische inbedding van hoogveensystemen
(Lamers et al., 1999; Baaijens & van der
Molen, 2004; van Duinen et al., 2011).
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beheeradvies te komen moeten ook de inzichten voor gidssoorten uit andere taxonomische
groepen worden meegenomen. De beheersstrategieën waarin de inzichten voor de verschillende diergroepen met de resultaten van
vegetatieonderzoek zijn geïntegreerd, staan uitgebreid beschreven in van Noordwijk (2009).
Deze zijn rijp voor toetsing in het veld.

Stap 3. Toetsen van mechanismen: zuurstof
en klimaatverandering
Experimenten vormen de laatste stap om sleutelfactoren te achterhalen. Deze zijn met name
zinvol wanneer er duidelijke aanwijzingen zijn
voor een bepaald mechanisme, bijvoorbeeld
vanuit vergelijkend onderzoek of vanuit kennis
over de overlevingsstrategie van een soort. Een
voorbeeld hiervan is de hypothese over zuurstofgebrek als directe oorzaak voor de gevoeligheid van verschillende soorten koudbloedige
waterdieren (vissen, macrofauna) voor te hoge
of te lage temperaturen (Winterstein, 1905).
Omdat een hogere watertemperatuur bij koudbloedigen de stofwisseling en daarmee ook het
zuurstofverbruik aanjaagt, kan bij hoge temperaturen een gebrek aan zuurstof ontstaan. Dit
geldt met name voor dieren die in het water
ademhalen, omdat dit een stuk lastiger is dan
ademhalen in de lucht. Niet alleen bevat water
circa 30 keer minder zuurstof dan lucht, maar
nog belangrijker is dat de diffusiesnelheid in
water meer dan 300.000 keer trager verloopt.
Het is dus niet verwonderlijk dat waterinsecten
in de loop van de evolutie allerlei ademhalingsaanpassingen hebben ontwikkeld, zoals kieuwen, adembuizen, dichte haarzomen om een
luchtvoorraad onder water mee te nemen en
pigmenten die zuurstof binden.
Wanneer dit mechanisme klopt en de temperatuur waarbij zuurstofgebrek optreedt tevens de
uiterste temperatuur is die een soort kan tolereren, zou je het volgende verwachten: onder
hogere zuurstofgehaltes verschuift de uiterste
te tolereren temperatuur naar boven, terwijl bij
lagere zuurstofgehaltes de kritische grens bij
lagere temperaturen wordt bereikt. Recent
onderzoek aan de steenvlieg Dinocras cephalo-
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tes (Curtis, 1827) bevestigt dit mechanisme
(fig. 3). Dit biedt mogelijkheden om de gevoeligheid van soorten voor klimaatverandering in
te schatten. Bovendien levert het mogelijk ook
een handvat voor waterbeheerders: door te
sturen op verbetering van de zuurstofvoorziening – bijvoorbeeld door het terugdringen van
eutrofiëring – kunnen de negatieve effecten van
een warmer klimaat worden tegengegaan of
afgezwakt. Toekomstig onderzoek richt zich op
de vraag hoe groot deze verschillen in temperatuurgrenzen bij verschillende zuurstofgehaltes
zijn voor andere soorten dan de genoemde
steenvlieg en hoe deze samenhangen met hun
ademhalingsaanpassingen en andere biologische eigenschappen.

Conclusie: de meerwaarde van gidssoorten
Uit het voorgaande mag duidelijk zijn dat gidssoorten niet alleen wetenschappelijk interessant zijn, maar ook de beheer- en inrichtingspraktijk veel te bieden hebben. De uitdaging is
de mechanismen in beeld te krijgen die ten
grondslag liggen aan het voorkomen van soorten, waardoor ze te gebruiken zijn als gidssoorten. Dit kan via een combinatie (bij voorkeur
alle drie) van patroonbeschrijving (vergelijkend
referentieonderzoek; verspreidingsonderzoek),
het analyseren van overlevingsstrategieën en
gerichte experimenten. Gidssoorten leveren
concrete handvatten voor beheerders: verbeteren zuurstofvoorziening, ander tijdstip van
creëren van open vegetatiestructuur of ontwikkelen van gradiënten. Bovendien kunnen gidssoorten aangeven wat de oorzaak is van stagnerend herstel. Wanneer er veel factoren zijn
die mogelijk een rol spelen, kunnen gidssoorten aangeven welke daarvan de sleutelfactor
ofwel de meest bepalende is. Schakelen tussen
soort, standplaats en landschap is nodig om
de binding van soorten aan hun landschap te
ontrafelen en biedt bovendien mogelijkheden
om inzichten vanuit verschillende disciplines te
integreren.
Kennisontwikkeling en -toepassing gaan hand
in hand; de waarde van de dialoog tussen
beheerders en onderzoekers is wel gebleken uit
het succes van het Overlevingsplan Bos en
Natuur. Beheerders zien in hun gebieden de
veranderingen en dragen de concrete problemen uit het veld aan die zinvol zijn om te
onderzoeken. Veldexperimenten voor een finale
toets van ontrafelde mechanismen zijn alleen
in samenwerking met beheerders uit te voeren.
Aan de onderzoekskant levert de bundeling van
expertise over verspreidingsonderzoek, overlevingsstrategieën en experimenteel onderzoek
een meerwaarde in ons begrip van de onderliggende mechanismen en daarmee tevens voor
de praktijk van het natuurbeheer.

b
36 34 -

a

32 30 (14%)

(20%)
(36%)
Zuurstofgehalte
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Summary
Species signpost the way to effective nature
restoration
Understanding the match between species and their
environment requires a thorough knowledge on
both the biology of the species and the functioning
of the landscape. Such an understanding greatly
increases the information derived from species
inventories, which can be used to better guide
management decisions. Three different approaches
to obtain knowledge on the match between species
and their landscape exist: a comparative approach,
the use of life-history strategies and an experimental approach. These approaches are best used in
conjunction. Three examples highlight how these
approaches can yield new insights in the causal
mechanisms underlying species occurrence and the
identification of the key processes in a given situation. These new insights can be translated directly
to recommendations for improving the effectiveness of restoration practices.
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