Broedvogels in de Doode Bemde
Krijtlijnen voor het beheer op basis van
broedvogelgegevens
Bernard Van Elegem & Anny Anselin
' I

1.

Inleiding

Sinds meer dan een eeuw is er in valleigebieden een uitstoot van percelen
met marginale landbouwkundige betekenis aan de gang. Vooral gronden
met een hoge grondwaterstand worden bebost of verbossen spontaan. Het
is echter niet duidelijk wanneer deze evolutie in het kader van natuurontwikkeling wenselijk is. Over de grote betekenis voor het natuurbehoud
van weinig bemeste graslanden, ruigten of moerassen bestaat nauwelijks
discussie. Ook het behoud van oude en structuurrijke bossen wordt als
prioritair voor het natuurbehoud beschouwd. Tussen de sectoren bosbouw en natuurbehoud lopen de visies echter uiteen over de actuele betekenis en de potenties voor natuurontwikkeling van niet-bosecosystemen
met een minder hoge natuurwaarde en van recente bebossingen, vaak
populierenaanplantingen. Het is onduidelijk wanneer één van volgende
beheersopties te verkiezen valt: (1) behoud bos, (2) ontbossen, (3) behoud
niet-bos, (4) bebossen of verbossen van niet-bos. Tot op heden ontbreekt
immers een afwegingskader om voor afzonderlijke percelen de beheersoptie(s) te selecteren die de biodiversiteit van de vallei als geheel kan optimaliseren.
Daarom startte de Vlaamse Gemeenschap een project op dat de ontwikkeling van een dergelijk gefundeerd afwegingskader beoogtl Aan de
hand van twee case-studies in de Schelde en de Dijlevallei, waarbij flora
In 1999 werd het VLINA-project [Vlaams Impulsprogramma voor Natuurontwikkeling)
"Ontwikkeling van een afwegingskader voor bosuitbreiding in valleigebieden" opgestart. Dit project is een samenwerkingsverband tussen het Instituut voor Natuurbehoud,
de K.U.Leuven en de Universiteit Gent en wordt door de Afdeling Natuur van AMINAL
gecoördineerd en gefinancierd.

II9

en avifauna als basis dienen voor de evaluatie van de natuurwaarden,
vindt in dit project een wetenschappelijke onderbouwing van beheerskeuzes in valleigebieden plaats. D e finale beleidstoepassing van dit project is
een beslissingsmodel voor beheersopties in valleigebieden op basis van de
avifauna- en florawaarden.
Dit hoofdstuk wordt gewijd aan de resultaten van het specifiek avifauna-onderzoek in de Dijlevallei ten zuiden van Leuven. Het beoogde afwegingskader wordt via de volgende onderzoeksparagrafen met betrekking
tot de avifauna onderbouwd en geconcretiseerd: (1) de broedvogelinventarisatie, (2) de afbakening van broedvogelgemeenschappen en (3) het bepalen van de 'hot spots' op basis van de avifaunawaarden.
In de paragraaf over broedvogelinventarisatie wordt een overzicht gegeven van de waargenomen broedvogels en hun aantallen. Enkele typevoorbeelden worden geïllustreerd aan de hand van soortkaarten, gevolgd door
een beknopte bespreking. Deze informatie vormt de basis van het verdere
avifauna-onderzoek.
De paragraaf over de afbakening van broedvogelgemeenschappen
beschrijft een classificatie van het studiegebied op basis van de onderscheiden vogelgemeenschappen. Deze kennis verschaft ons belangrijke
inzichten in de relaties tussen de habitat- en landschapstypes in valleigebieden en hun respectieve vogelgemeenschappen.
Tot slot wordt in dit hoofdstuk reeds een aanzet gegeven tot het bepalen van de percelen en habitattypes met de hoogste avifaunawaarden. Dit
'hot spot' basisconcept zal als een belangrijke bouwsteen fungeren bij de
uitwerking van beheersrichtlijnen.

2.

Factoren die de broedvogelpopulatie beïnvloeden

De verschillen in samenstelling en dichtheid van de vogelpopulatie worden in eerste instantie beïnvloed door kenmerken van het habitat zelf.
Maar ook externe factoren zoals de kwaliteit van het omgevende landschap en weersomstandigheden kunnen hierbij een belangrijke rol spelen.

2.1. Kenmerken van het habitat
Naargelang de kenmerken van de begroeiing kan de broedvogelpopulatie
in diverse habitattypes sterk uiteenlopen. Hierbij kunnen verschillen
optreden in soortenrijkdom, totale dichtheid aan vogelterritoria of aantalverhoudingen tussen soorten. In een stabiel ecosysteem, kan de dichtheid
van een soort over een reeks van jaren constant blijven of rond een
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bepaald optimaal niveau schommelen. Bij ingrepen in de structum van de
begroeiing kunnen echter grote veranderingen optreden.
Het aantal vogels in een habitat wordt voornamelijk beperkt door twee
factoren, namelijk voedsel- en nestgelegenheid. Een derde factor die
mogelijk een rol speelt is de aanwezigheid van schuilplaatsen, waarin
soorten zich kunnen beschermen tegen predatoren. Ook verstoring (voldoende rust) zou voor bepaalde soorten, zoals Havik, Wespendief en
Nachtzwaluw, een beperkende factor zijn (Gabriëls et al. , 1994) .
Uit experimenten is gebleken dat manipulatie van het voedselniveau
of de nestgelegenheid veranderingen in de vogeldich theid tot gevolg kunnen hebben. Zo h eeft het ophangen of juist h et weghalen van nestkasten
een invloed op de dichtheid van holenbroedende soorten (Booij & Van
Balen, 1983 ). De rol van voedsel als beperkende factor blijkt bijvoorbeeld
uit het positieve effect van h et verstrekken van voer in het winterhalfjaar
op de broeddichtheid van m ezen in het daaropvolgend seizoen (Van Balen,
1980; Jansson et al., 1981).
Over de rol van de aanwezigh eid van schuilplaatsen en rust voor
vogels, werd tot op h eden slech ts weinig onderzoek verricht (Opdam,
1982).
Zowel voedsel als n estgelegenh eid hangen nauw samen met de
begroeiing. Vogels bouwen nes ten op de bodem of in struiken, in graspollen of in riet, op waterplan ten of on der boom wortels, in boo m kronen of in
boomstammen. De aard van de begroeiing sch ept de voorwaarden voor
bepaalde vormen van nestbouw. De begroeiing is ech ter teven s, direct of
indirect, de leverancier van h et voedsel: zaden en vruchten, larven van
insecten die op grassen, bladeren, t akj es of in de sch ors van bomen leven,
bladluizen en allerlei ongewervelde dieren in de strooisellaag en op de
bodem. Als we de relaties bestuderen tussen de broedvogels en de kenmerken van de vegetatie, h ebben we dus m eestal m et indirec te relaties te
maken.

Structuurdiversiteit
Onder structum van de vegetatie wordt de hoeveelheid begroeiing (biomassa) en de verdeling ervan in de ruimte verstaan (Philippona, 1983).
Diverse auteurs hebben aangetoond dat de vogelpopulatie in de eerste
plaats door de structuur van de vegetatie beïnvloed wordt, en in mindere
mate door de soortenrijkdom van de planten (Eiberle, 1983; Opdam,
1986).
Vogelsoortenrijkdom en vogeldichtheid nemen gewoonlijk toe met de
bedekking van en de heterogeniteit van de vegetatie. Een grotere diversiteit en gelaagdheid in de vegetatie gaan immers gepaard met een toena-
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me van het aantal voedselbronnen en plaatsen voor nestgelegenheid. Het
aantal niches neemt dus toe. In structuurrijke vegetaties kunnen daarom
meer vogelsoorten leven.
Zowel de hoogte als de horizontale en de verticale verdeling van de
begroeiing oefenen een belangrijke invloed uit op de vogelpopulatie.
Belangrijke elementen van deze structuur zijn: de gelaagdheid (verticale
opbouwL de dichtheid of openheid ervan en de horizontale verscheidenheid in structuur (heterogeniteit). In bossen blijken boomdikte en de hoeveelheid dood of afstervend hout structuurelementen te zijn die in sterke
mate de vogelsamenstelling bepalen.

Plantemijkdom
Alhoewel vooral de structuurdiversiteit belangrijk is blijkt de plantenrijkdom ook vaak een invloed op de vogelpopulatie uit te oefenen. De diversiteit aan plantensoorten hangt echter vaak nauw samen met andere
vegetatiekenmerken, zoals lagendiversiteit en heterogeniteit. Deze verstrengeling van eigenschappen maakt het uiteraard moeilijker om de specifieke bijdrage van de plantenrijkdom in te schatten.
Toch zijn er heel wat voorbeelden van de specifieke rol van plantensoorten binnen een vogelgemeenschap. Zo geven de meeste spechten er
de voorkeur aan hun holen in hard hout uit te hakken, terwijl de Kleine
Bonte Specht zachte houtsoorten verkiest. Buidelmezen blijken bij de
nestbouw een uitgesproken voorkeur voor wilgensoorten t-e vertonen en
is sterk afhankelijk van de aanwezigheid van Riet en Lisdodde bij het
foerageren.

Vorm en oppervlakte
Door de territoriumvereisten en de minimum oppervlakte arealen voor
leefbare populaties van broedvogels zal de oppervlakte van een habitat
tevens een bepalende rol spelen. Omwille van het feit dat diverse vogelsoorten de grens tussen twee habitats verkiezen, zal de vorm eveneens
van belang zijn voor de vogelpopulatie. In diverse studies werd aangetoond dat de ideale habitatvorm voor soortendiversiteit min of meer cirkelvormig is met diep ingesneden randen. Op die manier worden zowel
voor de typische soorten van het habitat als voor de randsoorten de gunstige voorwaarden vergroot.
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2.2. Externe factoren
Omgevend landschap
Diverse studies hebben aangetoond dat het omgevend landschap van een
habitat een belangrijke invloed kan uitoefenen op de vogelpopulatie (Van
Dorp & Opdam, 1986).
Tal van vogels gebruiken bij voorbeeld bossen voornamelijk als broeden rustplaats, maar brengen een groot deel van hun tijd om te foerageren
door in de omliggende weiden en akkers. Voorbeelden hiervan zijn typische bosrandsoorten zoals Geelgors en Kneu, maar ook meer uitgesproken bossoorten zoals Houtsnip, Holenduif, Buizerd en Sperwer, zoeken
hun voedsel in het omgevend landschap. Vandaar dat de kwaliteit van het
omliggende landschap als foerageerplaats voor diverse bosvogels vaak
essentieel is.
Hiernaast kan de aanwezigheid van verbindingselementen tussen de
bestaande habitatkernen van groot belang zijn voor het in stand houden
van een leefbare populatie. Diverse auteurs (MacClintock, 1977; Merriam, 1984) toonden aan dat corridors tussen geïsoleerde habitat-eilanden
een belangrijke functie vervullen bij de verplaatsing tussen deze eilanden.
Vooral in een versnipperd landschap is de aanwezigheid van kleine landschapselementen en corridors van groot belang (Opdam, 1987).

Milieufactoren
Dat de algemene milieukwaliteit een belangrijke invloed uitoefent op de
vogelpopulatie spreekt voor zich. Een klassiek voorbeeld is het schadelijk
effect van pesticiden op de broedvogelpopulatie in het algemeen en roofvogels in het bijzonder. Zo is de vrij recente toename van Wespendief,
Buizerd, Sperwer en Boomvalk onder meer in belangrijke mate te wijten
aan het gebruik van minder schadelijke pesticiden (Gabriëls et al., 1994).
Ook veranderingen in waterkwaliteit kunnen belangrijke verschuivingen
in de broedvogelpopulatie teweegbrengen. Zo kan een geringe eutrofiëring al
nadelig zijn voor een soort als Dodaars, die een voorkeur vertoont voor voedselarme plassen, terwijl dit niet noodzakelijk het geval is voor de Fuut, die
hogere dichtheden bereikt in de iets visrijkere waters (Sierdsema, 1998).
Andere typische voorbeelden vinden we bij soorten zoals Torenvalk,
Veldleeuwerik en Graspieper, die zwaar te lijden hebben onder de toenemende intensivering van het landbouwgebruik, waarbij het frequent
gebruik van schadelijke sproeistoffen en vermesting onrechtstreeks een
belangrijke rol spelen.

123

Weersomstandigheden
Ook de weersomstandigheden hebben vaak een onrechtstreekse invloed
op de vogelpopulatie door effecten op de beschikbare hoeveelheid voedsel.
Voor talrijke residente vogelsoorten is de winter het meest kritische seizoen, zodat de dichtheden tijdens de lente vaak kunnen voorspeld worden
aan de hand van de weers- en voedselcondities gedurende de vorige winter
(Fuller, 1995). Onderzoek in Groot-Brittannië toonde aan dat Boomklever
(Nilsson, 1987) en Koolmees (Perrins, 1979) hier typische voorbeelden
van zijn; hun aantallen liggen immers veel hoger tijdens de lente in het
jaar volgend op een goede beukenzaadoogst.
Voor een aantal zomervogels -meestal insecteneters- kunnen de weeromstandigheden tijdens het voorjaar sterk bepalend zijn voor het slagen van
een broedgevaL Zo zal het aantal grootgebrachte Wielewaaljongen na een
koud en nat voorjaar opmerkelijk lager liggen dan onder gunstiger weersomstandigheden (Gabriëls et al., 1994).

Problematiek in de overwinteringsgebieden van bosvogels
Meer dan de helft van de vogels in Vlaanderen kan als standvogel
beschouwd worden. Een groot aantal insectenetende vogels trekt echter
weg. In het bijzonder zullen de omstandigheden in de overwinteringsgebieden en tijdens de trek bepalend zijn voor de populatie van soorten die
in tropisch Afrika overwinteren. De impact op de populatie door sterfte is
daar vaak groter dan de mogelijke aangroei in het broedseizoen. Biotoopvernietiging en afschot in de winterkwartieren en langs de trekroutes
kunnen aanzienlijke · populatieafnames veroorzaken. Aanhoudende
droogteperiodes en woestijnexpansie in de Sahel vormen een reëel probleem bij de soorten die in Centraal-Afrika overwinteren (Morel, 1992).
Daarnaast vormen de grootschalige ontbossingen en het toenemend
gebruik van pesticiden in Centraal-Afrika een sterke bedreiging voor een
groot aantal zomervogels. Zo heeft de Grauwe Vliegenvanger, die over de
Sahara naar Centraal-Afrika trekt, te kampen met een sterke achteruitgang. Het is opvallend dat de Bonte vliegenvanger, die in West-Afrika
overwintert, het wel beter doet (Morel, 1992). .
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Figuur 1 - Situering van het studiegebied binnen het Dijleland

3.

Studiegebied

Om uitspraken te kunnen doen over een zo ruim mogelijk aanbod aan
habitat- en landschapstypes in valleigebieden diende het onderzoeksgebied zorgvuldig te worden uitgeselecteerd. Binnen alluviale valleigebieden met een kleinschalig en sterk gevarieerd landschapskarakter werd
gezocht naar een ruime en gevarieerde vertegenwoordiging van zowel
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graslanden als bosaanplantingen. De aanwezigheid van ruime oppervlaktes aan goed ontwikkelde vegetatie- en habitattypes was hierbij essentieel. De aanwezigheid van oude boskernen en spontane verbossing waren
hierbij limiterende factoren. Ook de aanwezigheid van een duidelijke gradiënt van een meer gesloten naar een open landschap, bleek een beperkende factor te zijn bij de keuze van een geschikt studiegebied. De Dijlevallei
ten zuiden van Leuven bleek in belangrijke mate aan deze criteria te voldoen.
Binnen dit gedeelte van de Dijlevallei werd ten slotte een onderzoeksgebied van 200 ha geselecteerd, waarin een zo ruim mogelijk aanbod aan
landschaps-, structuur- en vegetatietypes vertegenwoordigd zijn. We hebben hiervoor het gebied in Dijlevallei gekozen tussen Neerijse, Sint-JorisWeert, Oud-Heverlee en Korbeek-Dijle afgebakend (zie figuur 1).

4.

Broedvogelinventaris

4.1 . Methodiek
Het geselecteerde gebied van 200 ha werd via een combinatie van de uitgebreide territoriumkartering (Hustings, 1985) en de Camman Bird Census-techniek (Bibby, 1992) geïnventariseerd gedurende een periode van
vier maanden. De broedvogelinventarisatie vond tussen midden maart en
midden juli 1999 plaats.
Een éénmalige inventarisatieronde van het 200 ha grote gebied kan in
zeven inventarisatie-eenheden opgesplitst worden. Elke eenheid werd
minstens één maal om de drie weken bezocht (bij goed weer kan dit iets
frequenter zijn). Binneh elke eenheid werd vooraf een transeet uitgestippeld zodanig dat alle territoriale activiteiten (zang, alarmroep, balts, ... )
met voldoende nauwkeurigheid kunnen gekarteerd worden ten einde een
goed beeld te verkrijgen van de verschillende vogelterritoria. Elke inventarisatie-eenheid kon via dit transeet tijdens een ongeveer drie uur durende ochtendronde volledig doorlopen worden (vanaf één tot anderhalf uur
voor zonsopgang tot twee à drie uur erna). Na elke ochtend-inventarisatieronde werd steeds een aanvullende ronde gedaan. Regelmatig werden
's avonds bijkomende inventarisatierondes verricht (o.m. voor lijsterachtigen). Tevens werden een aantal nachtelijke soorten 's nachts met
behulp van een cassetterecorder geïnventariseerd worden (o.m. uilen en
rallen, ... ). Tijdens de inventarisatieperiode van 4 maanden werd elke eenheid op die manier twaalf maal overdag bezocht en vonden tevens enkele
aanvullende avond en/ of nachtrondes plaats .
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4.2. Resultaten en bespreking
Tabell geeft een overzicht van alle vogelsoorten met territoria in het studiegebied en hun respectieve aantallen en dichtheden.
Binnen het geselecteerde onderzoeksgebied werden van 82 soorten territoria vastgesteld. Soorten die in Vlaanderen voor de nestbouw volledig
zijn aangewezen op het voorkomen van gebouwen, zoals Boerenzwaluw
en Zwarte Roodstaart, werden wel waargenomen maar niet in de lijst
opgenomen.
Het totaal aantal territoria binnen het onderzochte studiegebied
bedroeg 2553.
Zoals in paragraaf 2.2 reeds vermeld werd kunnen de weersomstandigheden en andere externe factoren de aantallen broedvogels beïnvloeden.
Derhalve zullen de aantallen van de diverse soorten in het onderzoeksgebied jaarlijks fluctueren. De aantallen van zeldzame broedvogels kunnen
zelfs in dergelijke mate variëren dat zij in sommige jaren afwezig zijn.
Dit overzicht en de bespreking van de aanwezige broedvogels is echter
gebaseerd op een momentopname (een éenmalige inventaris). Alhoewel de
aantallen uit dit overzicht derhalve niet naar andere jaren kunnen geëxtrapoleerd worden, zullen de aantallen van de meeste individuele soorten
toch een goed beeld van de vogelbevolking van h et gebied schetsen.
4.2.1.

Globale aantallen en dichtheden

Voor een oppervlakte van 200 ha is zowel het soortenaantal als het aantal
territoria erg hoog. In oude en rijk gestructureerde bossen in Nederland
werden dichtheden van om en bij de 10 territoria per ha waargenomen
(Opdam et al., 1984). Analoge cijfers tot iets geringere aantallen worden in
Oost-Europese oerbossen aangetroffen, terwijl in m eer open gebieden
doorgaans veel lagere vogeldichtheden voorkomen (Avery, 1990; Fuller
1995; Opdam en Van Bladeren, 1981). In het onderzoeksgebied, waarin
zowel oud gestructureerd bos als meer open vegetatie- en landschapstypes
voorkomen bedraagt de gemiddelde dichtheid ongeveer 12 territoria, hetgeen opmerkelijk hoog is. Dit kan grotendeels verklaard worden door de
sterke heterogeniteit en de hoge kwaliteit van de habitats en landschapstypes binnen het studiegebied.
Op een relatief kleine oppervlakte zijn zowel open als gesloten landschapstypes aanwezig evenals een heel kleinschalig gevarieerd landschapstype waarin een sterke afwisseling is tussen ruigtes, graslanden en
kleine bospercelen. Ook binnen de verschillende landschapstypes is de
interne diversiteit erg groot. Zo worden binnen het bosrijk landschap
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Tabel 1 -aa ntal territoria van de in het studiegebied gekarteerde soorten
Soort

Zwartkop- Sylvia atricapilla
Winterkoning- Troglodytes troglodytes
Houtduif- Columba palumbus 1
Merel- Turdus merula
Tjiftjaf- Phylloscopus collybita
Roodborst- Erithacus rubecula
Wilde eend- Anas platyrhynchos
Bosrietzanger- Acrocephalus palustris
Tuinfluiter- Sylvia borin
Koolm ees -Pa rus major
Pimpelmees- Farus caeruleus
Waterhoen- Gallinula chloropus
Grasmus- Sylvia communis
Vink - Fringilla coelebs
Zanglijster- Turdus philomelos
Heggenmus - Prunella modularis
Boomkruiper- Certhia brachydactyla
Kleine Karekiet- Acrocephalus scirpaceus
Zwarte Kraai- Corvus corone 1
Spreeuw - Sturnus vulgaris
Fazant- Phasianus colchicus
Staartmees- Aegitbalos caudatus
Matkop-Farus m antanus
Grote Bonte Specht- Dendrocopos major
Vlaamse Gaai- Garrulus glandarius
Meerkoet- Fulicula atra
Rietgors- Emberiza schoeniclus
Grote Lijster- Turdus viscivorus
Koekoek - Cuculus canorus
Tortelduif- Streptopelia turtur
Wielewaal- Oriolus arialus
Sprinkhaanzanger- Locustella naevia
Kievit - Vanellus vanellus
Waterral- Rallus aquaticus
Goudhaantje- Regulus regulus
Spotvogel- Hippolais ieterin a
Ijsvogel- Alcedo atthis
Goudvink- Pyrrhula pyrrhula
Nachtegaal- Luscinia m egarhynchos
Kramsvogel- Turdus pilaris
Kuifeend- Aythya fuligula
Dodaars - Tachybaptus ruficollis
Bosuil- Strix al u co
Holenduif- Columba oen as
Fitis- Phylloscopus traebilus
Grauwe Vliegenvanger- Muscicopa striata
Kleine Bonte Specht- Dendrocopos minor
Ekster- Pica pica
Blauwborst- Luscinia svecica
Tafeleend- Aythya ferina
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Totaal aantal
territoria

Dichtheid
per 10 ha

221
218
199
178
171
147
114
111
99
96
81
79
76
68
57
54
53
51
39
39
36
29
26
25
21
19
16
15
13
12
10
9
9
9
8
8
8
8
7
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
4

11.0
11.0
10.0
9
8.5
7.5
5.5
5.5
5
5
4
4
4
3.5
3
2.5
2.5
2.5
2.0
2.0
1.8
1.5
1.3
1.3
1.1
1.0
0.8
0.8
0.7
0.6
0.5
0.45
0.45
0.45
0.4
0.4
0.4
0.4
0.35
0.3
0.3
0.3
0.3
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.2

Zomertaling- Anas quercedula
Vuurgoudhaan - Regulus ignicapillus
Torenvalk- Falco tinnunculus
Ringmus- Passer mantanus
Glanskop-Parus palustris
Knobbelzwaan - Cygnus olor
Nijlgans ~ Tadorna ferruginea
Thrkse tortel- Streptopelia decaacta
Ransuil- Asio otus
Boomklever- Sitta europaea
Steenuil- Athene noctua
Appelvink- Coccothraustes coccothraustes
Houtsnip- Scalapax rusticalo
Krakeend - Anas strepera
Wintertaling- Anas crecca
Blauwe reiger- Ardea cinerea
Porseleinhoen- Porzona porzona
Slobeend- Anas clypeata
Groenling- Carduelis chloris
Fuut- Poediceps cristatus
Kuifmees-Parus cristatus
Geelgors- Emberiza citrinella
Groene Specht- Pieus viridis2
Grote GeleKwikstaart- Motacilla cinerea 2
Sperwer -Accipiter nisuil
Wespendief - Pernis apivorus 3
Buizerd- Buteo buteo3
Boomvalk- Falco subbuteo3
Havik - Accipiter gentiliSl
Kneu- Carduelis cannabina 2
Halsbandparkiet- Psittacula krameri 2
Europese Kanarie- Serinus serinus 2
Totaal aan tal territoria
Gemiddelde dichtheid

4
4
4

3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2

I

I (6)
I(5)
1 (4)
I (2)
I (2)

0 (I)
0(11
0 (2)
0 (2)
0 (1)

0.2
0.2
0.2
0. 15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0 .1
0.1
0.1
0.05
0.05
0.05
0.05
0.3
0.25
0.2
0.1
0. 1
0.05
0.05
0.1
0.1

0.05

2553
12.75

Bij broedvogels zoals Houtduif en Zwarte Kraai dienen dergelijke dichth eden sterk te
worden gerelativeerd. Beide soorten beschikken over een erg groot voedselterritorium en
foerageren in belangrijke mate in de omligende akkergebieden. Houtduif en Zwarte
Kraai broeden echter voornamelijk in het bosrijke- en als broedbiotoop meer geschik tevalleigebied van de Dijle. Zonder de aanwezigheid van akkers in de nabije omgeving
zouden beide soorten echter nooit dergelijke hoge broeddichtheden bereiken in het
valleigebied.
Deze soorten beschikken over matig grote tot grote territoria. Bij deze soorten ligt het
zwaartepunt (en telkens ook het nest) van diverse territoria net buiten h et geselecteerde
studiegebied, hoewel het studiegebied in belangrijke mate deel uitmaakt van hun
territorium. Door enkel rekening te houden met het zwaartepunt van de verspreiding,
wordt een onderschatting van de populatie verkregen. Daarom wordt tussen haakjes het
aantal territoria weergegeven waarvan minstens de helft in het studiegebied gelegen is.
Deze roofvogels beschikken over bijzonder grote territoria, di e vaak zelfs groter zijn dan
het volledige studiegebied. Diverse roofvogels waarvan het nest net buiten het
studiegebied gelegen is maken in belangrijke mate gebruik van het onderzoeksgebied.
Het cijfer tussen haakjes geeft het aantal roofvogelkoppels weer waarvan het nest in het
studiegebied of in de nabije omgeving ervan gelegen is en waarvan het stucliegbied in
belangrijke mate als jachtgebied gebruikt wordt .
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diverse gradiënten aangetroffen tussen sterk beheerde en spontane bossen,
monotone en structuurrijke bossen, drogere en zeer vochtige bostypes
evenals jonge en oude bossen. Binnen de meer open landschapstypes en de
overgangssituaties met verspreide bomen en struiken is eveneens een grote verscheidenheid aanwezig. Ook de grote voedselrijkdom en productiviteit van dit valleigebied dragen bij tot hoge dichtheden van de verschillende soorten (De Becker et al., 1999).
Bovendien zijn van diverse bijzondere en in Vlaanderen schaarse vegetatietypes, vaak goed ontwikkelde voorbeelden aanwezig in het studiegebied. Binnen dergelijke vegetatietypes zijn opnieuw de indicatoren en
zeldzame kensoorten veelal vertegenwoordigd. Zo komen bij voorbeeld in
de oude structuurrijke bossen vrij veeleisende soorten zoals Glanskop en
Boomklever2 voor en waren twee Porseleinhoenterritoria aanwezig in de
Grote Zeggenvegetaties.
4.2.2

Typevoorbeelden

Hieronder worden enkele representatieve soorten aan de hand van de bijhorende soortkaart met territoria besproken. Hierbij komen zowel algemene als zeldzame soorten aan bod, generalisten en specialisten, soorten
met grote en kleine territoria, soorten die volledig afhankelijk zijn van
een habitat en soorten die een combinatie van habitats nodig hebben.
Van soorten die in hoge dichtheden voorkomen en over kleine territoria beschikken, worden de territoria op de kaart puntvormig-voorgesteld.
Bij soorten waarvan de territoria over verschillende vegetatietypes verspreid liggen en bij soorten met grote territoria, wordt zowel het volledige
territorium ingetekend als het zwaartepunt of de nestplaats binnen dit
territorium.
Generalisten

Wilde Eend. Met 114 territoria binnen het geselecteerde studiegebied
behoort de Wilde Eend tot één van de tien talrijkste soorten. Hij kan als
een uitgesproken generalist beschouwd worden: van deze soort komen in
zo goed als alle landschaps- en vegetatietypes broedterritoria voor (enkel
de akkers vormen hier een uitzondering op). Op de soortkaart (figuur 2)
valt de vrij continue verspreiding van de territoria over het volledige studiegebied dan ook sterk op. De soort bereikt de hoogste dichtheden op
begroeide vijvers en in vochtige ruigtes. Deze laatste kunnen zowel in
2

Zowel Boomklever als Glanskop vereisen de aanwezigheid van voldoende grote oppervlaktes structuurrijk bos en voldoende oude bomen (Ferry en Frochot, 1970; Crarnp, 1993).
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open gebieden, overgangssituaties3 als onder populieren gelegen zijn. Ook
de iets drogere populierenbossen die gedraineerd worden door middel van
een greppelsysteem en met aanwezigheid van bramen genieten een sterke
voorkeur. Daarnaast komt de soort in alle bostypes en overgangssituaties
voor evenals in de verschillende hooi- en weilanden, Grote Zeggenvegetaties en rietruigtes.
Zwartkop. Met 2.2.1 territoria is de Zwartkop de talrijkste soort binnen
het studiegebied. De territoria worden op figuur 3 weergegeven. Net als de
Wilde Eend is deze soort een generalist, die in zowat alle habitats van het
onderzoeksgebied voorkomt waar voldoende ontwikkelde struiken in
aanwezig zijn. Hieronder treffen we zowel heel vochtige standplaatsen als
drogere bermen en oeverwallen aan. De soort ontbreekt enkel in de zeer
open gebieden, zoals de graslanden in het noordelijk deel en is tevens
afwezig in populieraanplantingen zonder enige struiken of jonge bomen
in de onderetage. Opvallend hoge dichtheden worden in de Dijlevallei
bereikt in kleinschalige en gevarieerde rand- en overgangssituaties, waar
een combinatie aanwezig is van dichte struikbegroeiing en meer open
plekken met een goed ontwikkelde kruidlaag. Het 'Handbook of the Birds
of the Western Palearctic' (Cramp, 1992.) vermeldt zeer uiteenlopende
dichtheden voor deze soort die variëren van 0.2. per ha in minder geschikte en voedselarmere habitats tot 8 per ha in optimaal habitat.
Op één plaats in het studiegebied wordt op optimale wijze aan de habitatcondities voldaan en bereikt de Zwartkop dichtheden van 6 tot 8 territoria per ha. Dergelijk geschikt habitat wordt in een oud populierenbos
aangetroffen langs de gewezen tramlijn in het zuidelijk gedeelte van het
gebied. Een tiental jaar geleden vond sterke windval in deze site plaats
(ongeveer 30% van de populieren zijn toen omgewaaid) . Binnen dit populierenbos worden tevens restanten van oude meidoornhagen aangetroffen
die in het verleden als perceelsgrenzen dienst deden. Inmiddels zijn op de
plaatsen waar populieren omgewaaid zijn diverse struiken gegroeid en is
een heel gevarieerde structuur ontstaan met sterke afwisseling tussen
open plekken, dichte struiken en oude bomen.

Min of meer analoge verspreidingspatronen worden bij algemene soorten
als Merel, Roodborst, Tjiftjaf en Winterkoning genoteerd. Deze soorten
vertonen onderling verschillende voorkeuren, maar zijn allemaal min of
meer afhankelijk van de aanwezigheid van houtige g~wassen. T jiftjaf
heeft bij voorbeeld een combinatie nodig van voldoende ontwikkelde
3

Onder deze term wordt een overgangssituatie tussen bos en open landschap met verspreide bomen en struiken begrepen.
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struiken en de aanwezigheid van bomen, terwijl Winterkoning vooral van
structuurrijke en dichte lagere vegetatielagen afhankelijk is. Zij komen
allen in relatief grote aantallen over het ganse gebied voor, met uitzondering van de grote aaneengesloten open stukken in het noorden.
Minder uitgesproken generalisten

Grasmus. De Grasmusterritoria worden op figuur 4 weergegeven. De
Grasmus is een lokaal zeer talrijke soort, die gebonden is aan open gebieden en overgangssituaties. Hoewel de Grasmus nog in een vrij breed gamma aan biotopen aangetroffen wordt in h et onderzoeksgebied, beschikt de
soort toch al over iets specifiekere biotoopeisen dan de hogervernoemde
generalisten.
Doorgaans komt deze soort niet in bossen voor, met uitzondering van
zeer jonge aanplantingen en enkele oudere populierenaanplantingen op
ruigtes met een zeer schaarse struiklaag, welke dus ook over een erg open
vegetatiekarakter beschikken.
De soort bereikt de hoogste dichtheden in h et centraal gedeelte van het
gebied, waarin twee landschapstypes onderscheiden worden:
• een mozaïeklandschap waarin afwisselend diverse kleinschalige ruigtes en hooilanden, rand- en overgangssituaties, bomen- en struikenrij en evenals spontane en beheerde bossen voorkomen.
• Een meer open landschaptype met een ruim aandeel aan ruigtes, hooilanden en enkele heel jonge aanplantingen.
Binnen dit centraal gedeelte bereikt de Grasmus bijzonder hoge dichtheden in de iets minder vochtige ruigtes (Brandnetel- en Moerasspirearuigtes) en in de Glanshaverruigtes op de oeverwallen, waarbij steeds de aanwezigheid van verspreide bomen en struiken opvalt. Cramp (1992)
vermeldt erg hoge dichtheden voor deze soort van 8 à 10 koppels per ha in
optimaal habitat (o.a. in zeer jonge aanplantingen op ruigtes). Dergelijke
dichtheden worden lokaal benaderd in het centraal gedeelte van het
onderzoeksgebied.
Bosrietzanger is een soort met een vrij analoog verspreidingspatroon,
die een geringe voorkeur vertoont voor de iets vochtiger ruigtes. Ook deze
soort bereikt in het centraal gedeelte van het onderzoeksgebied lokale
dichtheden van ongeveer 10 territoria per ha. Deze dichtheden worden
vooral aangetroffen op de overgangen vanMoerasspirea-naar rietruigtes.
Ook in de heel recent ontstane vochtige ruigtes kunnen dichtheden van 5
tot 10 territoria voorkomen. Dergelijke hoge aantallen zijn echter zeker
niet uitzonderlijk bij Bosrietzanger; Cramp vermeldt immers lokale
dichtheden van 7 koppels per 0.25 ha in Dowsett, Engeland.
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4.2.3

Soorten met relatief specifieke biotoopeisen

Kleine Karekiet. Dit is eveneens een lokaal zeer talrijke soort, die echter
veel specifiekere biotoopeisen vertoont in vergelijking met de hiervoor
besproken soorten. Dit blijkt duidelijk uit figuur 4. De soort blijkt in het
studiegebied volledig afhankelijk te zijn van de aanwezigheid van bijzonder vochtige standplaatsen, waarbij hij een uitgesproken voorkeur voor de
aanwezigheid van riet vertoont. In rietruigtes bereikt de soort relatief
hoge dichteden, waarbij 5-7 territoria per ha niet uitzonderlijk zijn. Dergelijke aantallen zijn echter zeker niet uitzonderlijk voor deze soort; de
literatuur vermeldt dichtheden van 60 koppels per ha langs lijnvormige
rietvegetaties (Cramp, 1992).
Diverse territoria werden in het onderzoeksgebied tevens in rietruigtes
onder jonge populieraanplantingen aangetroffen. De soort komt ook
midden in enkele jonge broekbossen voor waarin riet slechts zeer sporadisch aanwezig is en de ondergroei voornamelijk uit grote zeggensoorten
bestaat. Tevens zijn verschillende territoria gelegen in het wilgenstruweel op de oevers en langs de dijken tussen de vijvers in het centraal
gedeelte van het studiegebied. Ook hier is de aanwezigheid van riet soms
relatief beperkt.
Sprinkhaanzanger. De territoria van deze soort worden op figuur 5 weergegeven. De Sprinkhaanzanger is een vrij schaarse soort in het onderzoeksgebied, die nergens zo hoge dichtheden bereikt als de voordien vernoemde soorten. De vrij specifieke biotoopeisen van deze soort in
combinatie met ruimere territoriale behoeften, vormen hier een verklaring voor. De territoriumgroottes bedragen 1 tot ruim 2 ha in vochtige
ruigtes met verspreide struiken. Acht territoria, waarvan drie net buiten
het onderzoeksgebied, ·zijn in Moerasspirearuigtes gelegen waarin enkele
dichte Sleedoornhaarden en wilgenstruiken verspreid voorkomen. Drie
territoria bevinden zich echter op een overgangszone tussen Moerasspirearuigte en Rietruigte. Een enkel territorium bevindt zich in een jonge
populierenaanplant gelegen op een Moerasspirearuigte. Door de geringe
leeftijd van deze aanplant weegt het open karakter sterk door in de structuur van een dergelijk perceel. Hierdoor leunt dit habitat qua structuur
sterk aan bij die van de andere territoria.
Naar Vlaamse normen beschikt de Dijlevallei over een aanzienlijke
populatie van deze soort. Het aantal broedterritoria werd in '92 tussen de
300 en 400 geschat (De Vos & Anselin, 1992). Binnen het onderzochte studiegebied (200 ha) werden 9 territoria gekarteerd; 4 territoria werden in de
onmiddellijke omgeving van het studiegebied aangetroffen en op diverse
andere plaatsen in de Dijlevallei worden territoria in vochtige ruigtes aan-
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getroffen. Hierdoor bezit de Dijlevallei over één van de kernpopulaties
van deze soort in het Vlaamse binnenland.
Erg opvallend is dat Sprinkhaanzanger zowel in de zeer recente ruigtes
voorkomt als in de historisch oudere ruigtes. Enkele territoria waren in
Moerasspirearuigtes gelegen, waar minder dan 2 jaar gelegen populieren
gekapt werden. Deze vaststelling toont aan dat Sprinkhaanzanger gemakkelijk nieuw gecreëerde habitats koloniseert binnen een ruim gebied
waarin reeds een populatie aanwezig is.
Rietgors vertoont een analoog verspreidingspatroon en komt tevens voor
in vochtige ruigten met verspreide struiken. Rietgors heeft echter wel een
iets grotere amplitude wat de habitatkeuze betreft en komt ook in de iets
vochtiger delen langs de vijvers voor. Er kan echter wel gesteld worden
dat het habitat van deze soort globaal gezien sterk vergelijkbaar is met dat
van de Sprinkhaanzanger. Het meest opvallende verschil is dat Rietgors
helemaal niet in de recentere ruigtes voorkomt. Een bijkomend verschil is
dat Rietgors wel in clusters voorkomt terwijl bij de Sprinkaanzanger meer
geïsoleerde individuen voorkomen. Dit leidt tot de veronderstelling dat
Rietgors allicht een lagere kolonisatiecapaciteit heeft en sterker afhankelijk is van clusters.
Tot de vrij schaarse broedvogels in het gebied met analoge verspreidingspatronen en territoriumgroottes, maar dan voor andere habitats, rekenen
we onder meer: Grauwe Vliegenvanger, Spotvogel, Nachtegaal, Waterral
en Tortelduif.
4.2.4

Soorten met zeer specifieke biotoopeisen

Porseleinhoen, Vuurgoudhaan, Boomklever. Tevens komen enkele soorten met erg specifieke biotoopeisen in zeer lage aantallen in het onderzoeksgebied voor (figuur 6). Hiertoe kunnen we Porseleinhoen rekenen,
waarvan de twee territoria in Grote Zeggenvegetaties gelegen zijn.
Alle Vuurgoudhaanterritoria in de Doode Bemde zijn in oude structuurrijke bossen gelegen, waarin steeds tot in de kroon met Klimop
begroeide oude bomen aanwezig zijn. Dergelijke bomen worden als broedplaats door deze soort benut.
De Boomkleverterritoria zijn in het studiegebied eveneens beperkt tot
het oud structuurrijk bos onder Langerodevijver. Deze soort komt bovendien enkel in de voldoende grote aaneengesloten oppervlaktes structuurrijk bos voor (>15 ha): in de kleine structuurrijke oude bosrestanten onder
de Kliniekvijvers in het centraal gedeelte en in het zuiden van het studie-
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gebied komt de Boomklever niet tot broeden. Naast de territoria te Langerode komt de soort ook tot broeden in enkele 'grotere' oude bossen grenzend aan het studiegebied: in het kasteelpark te Neerijse, en in het bosreservaat op de Oostflank van het centraal gedeelte. Bij deze soort speelt de
nabije aanwezigheid van grote oude boscomplexen op de flanken, waarin
aanzienlijke bronpopulaties voorkomen, een belangrijke rol. In aanpalende en nabij gelegen bossen zoals onder meer Meerdaalwoud en Heverleebos, worden immers tientallen Boomkleverterritoria aangetroffen.
De Glanskop komt tevens in lage aantallen in nagenoeg hetzelfde
gebied voor als de Boomklever.
4.2.5

Soorten die gebruik maken van versch illende habitats

Heggenmus. In het onderzoeksgebied beschikt de Heggenmus over relatief kleine tot matig grote territoria (1-3 ha, figuur 7), waarbinnen meestal
meerderehabitatsof vegetatietypes gelegen zijn. Minstens qe helft van de
territoria binnen het studiegebied zijn langs een bosrand of aan een open
plek in het bos gelegen. Deze territoria zijn dan zowel binnen als buiten
het bos gelegen. De overige territoria zijn rond lijnvormige elementen
(knotwilgenrijen, hagen en houtkanten) gelegen of in ruigtes en graslanden met verspreide bomen en struiken in.
De Heggenmus is een vrij algemene soort die in de meeste gedeelten
van het studiegebied aangetroffen wordt. Enkel in dicht, aaneengesloten
bos en in de heel vochtige delen (rietruigtes en jonge broekbossen) ontbreekt de soort. De hoogste dichtheden worden bereikt op de drogere
standplaatsen van het centraal gelegen kleinschalig gevarieerd landschap.
Ook op de dijken tussen de Kliniekvijvers komt de Heggenmus in hoge
aantallen voor.
4.2.6

Soorten met matig grote territoria

Boomkruiper. In het onderzoeksgebied is de Boomkruiper een vrij algemene soort die bij het voedselzoeken gebonden is aan de aanwezigheiq
van voldoende oude bomen met een ruw schorsoppervlak (minstens een
40-tal jaar oud). De territoria worden op figuur 8 weergegeven. Voor de
nestbouw is deze soort afhankelijk van het voorkomen van natuurlijke
holtes en loskomende stukken schors. De hoogste dichtheden worden
bereikt in de structuurrijke oude bossen (Langerodebos, bossen ten Zuiden en ten Westen van de Kliniekvijvers). In de oudere Populierenbossen
met een geringere struiklaag en waar windval plaatsvond (ten noorden
van de oude tramdijk in het zuidelijk boscomplex) worden zelfs dichtheden van 1 territorium per ha bereikt. Dergelijke dichtheden kunnen als
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zeer hoog beschouwd wordeni Cramp (1993) vermeldt dat in Frankrijk
diezelfde dichtheid in 100 tot 200 jaar oude structuurrijke eikenbossen
bereikt wordt en ongeveer als maximum beschouwd wordt.
In de meer open gedeelten van het onderzoeksgebied komt de Boomkruiper tevens in houtkanten en knotwilgenrijen voor, waar weliswaar
grotere territoria vereist zijn.
Soorten zoals Zanglijster en Vink vertonen vrij analoge verspreidingspatronen en territoriumgroottes, maar met licht verschillende habitatvoorkeuren. Zanglijster komt bij voorbeeld in hogere dichtheden voor in het
mozaïeklandschap in het centraal gedeelte. Vink behaalt de hoogste
dichtheden in de meest structuurrijke oude bossen waarin de aanwezigheid van oude- vaak met klimop begroeide- eiken aspectbepalend is .
4.2.7

Soorten die van een ruim ere landschapsschaal gebruik maken

Grote Bonte Specht. De Grote Bonte Specht vertoont een vrij analoog verspreidingspatroon aan dat van de Boomkruiper, maar heeft duidelijk grotere broedterritoria nodig. De territoria van deze soort worden op figuur 9
weergegeven. Deze variëren van 3-4 ha in optimaal habitat tot bijna 10 ha
in meer open habitat en minder structuurrijke bossen. De hoogste dichtheden worden bereikt in de structuurrijke oude bossen, waarin spontane
processen een belangrijke rol spelen. Dergelijke bossen worden tevens
gekenmerkt door de aanwezigheid van relatief hoge hoeveelheden dood
hout, hetgeen van belang is voor het foerageren van deze soort.
Bosuil. De Bosuil beschikt over nog grotere territoria, die in het studiegebied variëren van ongeveer 10 tot 25 ha (figuur 10). Hierdoor maakt de
Bosuil duidelijk op andere manier gebruik van het landsch ap dan al de
vooraf besproken soorten. Net als de Boomklever, de Grote Bonte
Specht en de Boomkruiper is deze soort met de aanwezigheid van bos
gelinkt. Bosuil is echter zoals Boomklever van voldoende grote aaneengesloten hoeveelheden bos in een bosrijk landschap afhankelijk. In
tegenstelling tot Boomklever komt Bosuil tevens in enkele iets minder
structuurrijke populierenbossen in het zuidelijk deel voor en jaagt
tevens in de gevarieerde meer open landschapstypes. Op de soortkaart
valt namelijk op dat zo goed als alle Bosuilterritoria voor een deel uit
open landschap bestaan.
Vaak blijkt nestgelegenheid een beperkende factor te zijn voor deze
holenbroeder. In het studiegebied werden de nesten echter niet alleen
aangetroffen in de structuurrijke oude bossen met een voldoende aanbod
aan natuurlijke holen. Op twee plaatsen werden in middeloude en weinig
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tot matig structuurrijke populierenbossen (ongeveer 50-60 jaar) eveneens
nesten gevonden in rottingsholten van afgekraakte populieren. Tevens
vond een broedgeval vermoedelijk in een oud kraaiennest plaats .
Behalve in het Noordelijk deel kom en overal Bosuilterritoria in h et
gebied voor. Binnen de 400 ha gelegen tussen Korbeek-Dijle, Neerijse en
Sint-Joris Weert worden 9 Bosuilterritoria aangetroffen; waardoor de soort
naar Vlaamse normen zeer hoge dichtheden haalt. Dit houdt allicht niet
alleen verband met het relatief bosrijk karakter van grote delen van de
Dijlevallei, maar heeft vermoedelijk ook te maken met de bijzonder hoge
prooidichtheden die in deze site worden aangetroffen. Het is namelijk zo
dat Bosuil in dit gedeelte van de Dijlevallei in hogere dichtheden voorkomt dan in het omliggende Meerdaalwoud en Heverleebos. De aanwezigheid van bijzonder hoge prooidichtheden (de meeste zangvogels,
duiven, een aantal watervogels, ... ) in een dergelijk heel gevarieerd en
voedselrijk landschap vormt hier een m ogelijke verklaring voor.
Goudvink. D e Goudvink is net zoals de Bosuil van een ruimere landsch apsschaal afhankelijk. Deze soort komt in het gebied voor in de heel
gevarieerde landschapstypes met een sterke afwisseling tussen bos en
open gebied. Daarin worden talrijke overgangssituaties met verspreide
bom en en struiken aangetroffen even als lijnvormige elementen, kleinschalige structuurrijke bossen met open plekken en gevarieerde randen
en hakhoutbosjes. D e territoria worden op figuur 11 weergegeven.
D eze soort vertoont vaak de neiging tot kolonievormi..'1g. Binnen het
studiegebied worden twee kolonies aangetro.ffen. De grootste kolonie
kom t in het centraal gelegen m ozaïeklandschap voor en telt een zestal
koppels. Een kleinere kolonie die een drietal koppels telt, is in het zuidelijk gedeelte aanwezig in de nabije omgeving van enkele overgangssituaties, een jonge fij nsparaanplanting en een hakhoutbosje. Ten noorden van
Langerodevijver is er een territorium van een individueel Goudvinkenkoppel, waarin een h akhoutbos, een boomgaard en een fijnsparaanplan~
ting m et enkele open plekken gelegen zijn. Net buiten het studiegebied is
vermoedelijk nog een kleine kolonie aanwezig in de nabije omgeving van
de verwilderde boomgaard van het Neerijse kasteelpark De Goudvink
vertoont in het gebied een algemene voorkeur voor de aanwezigheid van
verspreide dichte struiken m et een vrij expliciete preferentie voor dichte
Sleedoornhaarden om in te broeden (minstens vier nesten) . De overige
nesten werden vermoedelijk gebouwd in dichte wilgenstntiken en relatief
jonge fijnsparren.
Kramsvogel is tevens een kolonievormende soort in het studiegebied, die
op een ruimere schaal van het landschap gebruik maakt.

Afbakening van vogelgemeenschappen
5.1.

Methodiek

De afbakening van vogelgemeenschappen vond plaats aan de hand van het
TWINSPAN-computerprogramma dat door Hili (1979) ontworpen werd.
Dit programma is zeer geschikt voor het analyseren en groeperen van
bestanden gebaseerd op opnames met een groot aantal soorten. Het is oorspronkelijk ontworpen voor gebruik in de vegetatiekunde, maar werd
intussen ook meermaals bij de afbakening van vogelgemeenschappen
gehanteerd (o.a. Dekker, 1983, Opdam, 1984 en Everaert, 1999). Aan de
hand van dit programma worden soorten opnames en soorten in die opnames gegroepeerd en gerangschikt, rekening houdend met hun ecologische
relaties.
Ter aanvulling worden enkele bij de TWINSPAN-bespreking veel
gebruikte termen gedefinieerd en verduidelijkt .
Differentiërende soorten zijn soorten die een procentueel aanzienlijk hogere vertegenwoordiging vertonen in de betreffende groep.
Om als differentiërende soort beschouwd te worden moet de soort
minimaal een 30% hogere frekwentie vertonen in vergelijking met
een andere groep.
Indicatoren hebben meer dan twee maal zo veel kans op voorkomen
(of> 50% hogere frekwentie) in vergelijking met de andere groep en
moeten in minstens 50% van de 1Samples 1binnen de groep voorkomen. Indicatoren kunnen m.a.w. als sterk differentiërende soorten
beschouwd worden.
Exclusieve soorten komen enkel in één van de twee afgesplitste
groepen voor.

Keuze van een rastersysteem
Bij classificatietechnieken zoals TWINSPAN is het belangrijk dat de analyse uitgevoerd wordt op gestandaardiseerde gegevens. Daarom werd het
gebied opgedeeld in raster- of gridcellen en werd de informatie van de
broedvogelterritoria per rastercel beschouwd.
In deze studie werd gekozen om de analyse a.h.v. een raster met een
celgrootte van 3 ha uit te voeren. Belangrijk bij de keuze van de celgrootte
is de beperking dat het raster voldoende groot zijn om het begrip 'vogelgemeenschap41 te kunnen hanteren. Het feit dat alle territoria van de geana-
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lyseerde soorten kleiner dienen te zijn dan de gekozen raster-eenheid,
vormt een bijkomende beperking5 . De keuze om met 3 ha-rastercellen te
werken werd wiskundig bepaald door rekening te houden met het maximaal aantal te analyseren soorten (gebaseerd op het feit dat het grootste
territorium van elke soort binnen het studiegebied kleiner moet zijn dan
de gehanteerde rastereenheid) en het maximum aantal territoria dat in
één rastercel aangetroffen wordt. In totaal werden 5 7 soorten met broedterritoria kleiner dan 3 ha, in de analyse opgenomen.

Klassenindeling van de aantallen
Van alle vogelsoorten is het aantal territoria per rastercel gekend. Het aantal territoria per soort en per rastercel varieert tussen 0 en 13 . De hoogste
aantallen worden bij volgende soorten genoteerd: bij Houtduif (max. 13
territoria per rastercel), Bosrietzanger (max. 12), Kleine Karekiet (max. 10)
en Zwartkop (max. 9).
Alvorens de TWINSPAN-classificatie te kunnen uitvoeren dient eerst
te worden bepaald op welke manier dergelijke kwantitatieve gegevens
zullen gehanteerd worden. Men kan deze gegevens sterk vereenvoudigen
tot aan- of afwezigheden. In dit geval treedt een aanzienlijk verlies aan
informatie op waardoor bij classificatie een weinig genuanceerd beeld zal
verkregen worden. Informatie over de dichtheden van de soorten gaat
immers bij deze werkwijze verloren.
Wanneer echter de volledige territoria-aantallen als basi-s voor de classificatie dienen, zal als resultaat van de analyse een weinig gestructureerd
beeld verkregen worden. Een onderscheid maken tussen 10, 11, 12 of 13
territoria van een soort lijkt bij voorbeeld weinig zinvol. Een duidelijker
beeld wordt verkregen wanneer deze vier territoria-aantallen in een
gemeenschappelijke klasse worden opgenomen waartoe alle soorte:p.
behoren die in erg hoge aantallen per gridcel voorkomen.

Een vogelgemeenschap is een ruimtelijk georganiseerde groep van vogelindividuen van
verschillende soorten die elkaar beïnvloeden (Opdam, 1983).
Indien dit niet zo is, kunnen onterechte conclusies getrokken worden. Een concreet
voorbeeld hiervan is het linken van Wespendief aan open gebied bij eén classificatie van
1-ha rastercellen. Bij deze soort beslaat het territorium een oppervlakte van enkele vierkante kilometers, waarvan meestal een ruime meerderheid uit open gebied bestaat . Stel
dat deze territoria gemiddeld voor 70% uit open gebied bestaan en 30% bos, dan kan bij
een classificatie a.h.v. een 1-ha grid Wespendief onterecht aan open gebied gekoppeld
worden.

Een klassenindeling gebaseerd op een vierkantswortel-transformatie
blijkt het meest zinvol en levert de meest overzichtelijke resultaten op.
Hierbij worden de volgende abundantieklassen onderscheiden:
• Klasse 1: 1 territorium; aanwezig in laag aantal
• Klasse 2: 2- 4 territoria; aanwezig in vrij hoog aantal
• Klasse 3: 5 - 9 territoria; aanwezig in hoge aantallen
• Klasse 4: 10- 16 territoria (in werkelijkheid max. 13 ); aanwezig in zeer
hoge aantallen
Deze klassen worden bij de TWINSPAN-voorstelling in rekening
gebracht via de pseudospecies, die met de abundantieklassen overeenstemmen. Zo staat pseudospecies 'Boomkruiper! ' voor de aanwezigheid
van 1 Boomkruiperterritorium. 'Roodborst2' staat voor de aanwezigheid
van 2 tot 4 Roodborstterritoria.

5.2.

Resultaten en bespreking

5.2.1.

Overzicht van de classificatie

In onderstaand schema wordt een overzicht gegeven van de indeling in

een aantal vogelgroepen gebaseerd op de toegepaste TWINSPAN-classificatie.
In het kader wordt een beknopte bespreking van de onderscheiden
groepen gegeven. Daarna volgt een meer gedetailleerde bespreking per
afsplitsing. Eerst worden de algemene kenmerken van de onderscheiden
groepen overlopen, waarna telkens in detail ingegaan wordt op de rastercelkenmerken en de vogelsoortensamenstelling binnen de groepen.
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Schema 1 - TWINSPAN-classificatie van de avifa una in de Dijlevallei

I

GROEP 1 -OPEN LANDSCHAPSSOORTEN
Grasmus1

GROEPO-BOSSOORTEN
Boomkru1per1 Roodborst2
Kootmees2. ZanghJster1 ,Houtdutf2
Pimpelmees2

GROEP01
Wilde Eend 2
Tuinfluiter1

GROEPOO
Vink2

Boomkruiper2
Glanskop1,

I

GROEPEN

GROEP 11

GROEP 10
TJ1ftal2 ,
P1mpetmees1,
Kletne Karekiet1

Roodbo~t3

GROEP 100

GROEP 110
Houtduif1
Grasmus1

GROEP 101
ZanghJSier1, Kleine Karekiet2
Bosrietzanger 3, Waterral1

GROEP 111

Sprinkhaanrietzanger1

IGROEP
1000 I
Ku1feend

GROE~ 1001

11 GROE~ 1010 I

GROEP 1011
Waterra12

I

In de eerste opsplitsing worden de bossoorten (groep 0) van de open landschapssoorten (groep 1) onderscheiden.
De bossoorten worden ingedeeld in soorten van structuurrijke bossen
(groep 00) en soorten van matig tot minder structuurrijke bossen, waar
steeds open plekken of randsituaties in voorkomen (groep 01). Dit kunnen
zowel open plekken in de boom- als de struiklaag zijn.
De soorten van een meer open landschapstype worden ingedeeld in een
groep van bijzonder structuur- en soortenarme graslanden, ruigten en
akkers (groep 11) en een zeer heterogene, duidelijk structuurrijkere en
meer gevarieerde groep (groep 10).
De verdere indeling van de bossoorten wordt niet meer besproken
omwille van de minder goede interpreteerbaarheid of de geringe relevantie
in het kader van de onderzoeksdoelstellingen.
Binnen de groep yan de open landschapssoorten vinden echter nog
diverse relevante verdere opsplitsingen plaats. Groep 11 wordt verdeeld in
een groep waarin verspreide bomen en struiken voorkomen (groep 110) en
een groep waarin geen houtige gewassen voorkomen (groep 111). Groep 10
wordt in de volgende twee groepen ingedeeld: een groep vochtige tot zeer
vochtige soorten- en structuurrijke historische ruigtes met verspreide
bomen en struiken in (groep 101) en tweede nog steeds erg heterogene
groep (groep 100).
Deze laatste groep (l 00) wordt vervolgens in twee duidelijk verschillende groepen opgesplitst: een groep waarin steeds een aanzienlijke oppervlakte met open water aanwezig is (1000) en een groep met iets minder
vochtige ruigtes, jonge aanplantingen en soms een gering aiJlldeel ouder
bos (groep 1001).
Ten slotte kan groep 101 opgesplitst worden in een soortgroep van zeer
vochtige vegetatietypes met een aandeel broekbos (groep 1011) en een
soortgroep waarin Moerasspirearuigte nog een belangrijk aandeel in heeft.
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5.2.2

Opsplitsingen van het eerste niveau (groepen 0 en 1)

Alle rastercellen die tot groep 0 behoren worden gekenmerkt door de aanwezigheid van bossoorten. Volgende vogelsoorten (en hun overeenkomstige abundantieklasse 1) worden als indicatoren van groep 0 beschouwd:
Boomkruiper!, Zanglijster!, Roodborst2, Koolmees2, Pimpelmees2 en
Houtduif2.
In bijna alle rastercellen van groep 0 komen minstens 1 Zanglijster- en
1 Boomkruiperterritorium voor. Roodborst, Koolmees, Pimpelmees en
Houtduif zijn steeds in grotere aantallen (2-4 territoria) vertegenwoordigd
in de cellen van groep 1. Deze 6 soorten komen veel minder frequent en in
veellagere aantallen voor in de cellen van groep 1.
'Grasmus1' wordt als indicator van de open landschapssoorten (groep 1)
beschouwd. Deze soort komt veel frequenter en in hogere aantallen voor
in de open landschapstypes (in 74% van de cellen van groep 1 t .o.v. 23% in
cellen van groep 0).
Figuur 12 geeft een overzicht van d Ctrste twee groepen die onderscheiden worden en de respectieve rastercellen die tot deze groepen gerekend
worden.
Habitat in de rastercellen
Het merendeel van de rastercellen in groep 0 is volledig of voor een aanzienlijk deel gelegen in matig tot zeer structuurrijke bossen.
Slechts enkele cellen van groep 0 bestaan voor een groot deel uit open
gebied. Zo bestaan enkele rastercellen voor een geringe oppervlakte (1-1.5
ha) uit matig structuurrijk bos en een aanzienlijk deel aan soortenarm
grasland. In deze soortenarme graslanden zijn vaak geen of slechts een
heel gering aantal vogelterritoria aanwezig. Derhalve wordt de vogelbevolking van deze cellen zo goed als volledig door de bossoorten bepaald.
In rastercel waarin de parking van de Doode Bemde gelegen is treffen
we een brede oude houtkant met grote eiken aan evenals enkele oude
knotwilgenrijen. In deze lijnvormige elementen zijn diverse typische
bossoorten aanwezig, terwijl geen enkel vogelterritorium in de omliggende graslanden gelegen is. Derhalve wordt de vogelpopulatie van deze cel
eveneens volledig door de bossoorten bepaald.
Groep 1 omvat een heel heterogene groep rastercellen die voor het
merendeel uit meer open landschapstypes bestaan.
De cellen 6 en 23 bestaan echter bijna volledig uit populierenbos. In
beide gevallen gaat het om een homogene groep 'UNAL-populieren' zon-
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der stuiklaag. Dergelijke bossen worden gekenmerkt door een zeer
schaarse avifauna, die qua soortensamen stelling nauwer bij de open landschapstypes aansluit.
Tevens kunnen enkele rastercellen waarin jonge populierenbossen een
ruim aandeel hebben tot groep 1 gerekend worden. Door h et wijd plantverband van populier en de geringe leeftijd van deze bomen is nog geen
kroonsluiting aanwezig. Hierdoor beschikken deze aanplantingen nog
steeds over een open ruigtekarakter, h etgeen in de vogelsoortensamenstelling weerspiegeld wordt.
De overige cellen van deze groep h ebben steeds een opvallend open
landschapskarakter, waarin graslanden en ruigtes een groot aandeel hebben. In enkele van deze rastercellen komen sporadisch verspreid een of
meer kleine bosjes voor (steeds< 1 ha).
Vogelsoortensamenstelling binnen de groepen
Naast de hierboven vernoemde indicatoren van gr oep 0 komen enkele
vogelsoorten in het merendeel van de rastercellen van deze groep voor,
maar kunnen echter niet als sterk differentiërend beschouwd worden. Tot
deze categorie generalisten kunnen Merel, Winterkoning, Zwartkop, Tjift jaf en Wilde Eend gerekend worden (die allen in meer dan 90 % van de
rastercellen van groep 0 voorkomen). Vuurgoudhaan, Kuifmees, Boomklever, Glanskop en Blauwe Reiger zijn schaarse soorten die enkel in groep 0
vork omen .
In groep 1 wordt eveneens een uitgebreide reeks exclusieve soorten aangetroffen. Hiertoe behoren Groenling, Porseleinhoen, Sprinkhaanzanger,
Blauwborst, Rietgors, Slobeend, Fuut, Knobbelzwaan, Kuifeend, Tafeleend, Turkse Tortel, Zomertaling, Kievit, Nijlgans en Ringmus. Al deze
soorten zijn duidelij k aan open landschaps- en vegetatietypes gebonden.
D e hiervoor vermelde gen eralisten (Merel, Winterkoning, Zwartkop
en Tjiftjaf) kom en eveneen s in vrij veel rastercellen van groep 1 voor, zij
het in geringere aant allen en procentueel in minder rastercellen dan in
groep 0.
Tuinfluiter, Bosrietzanger en Fazant zijn vrij algemeen in groep 1 en
komen in opvallend mindere mate in groep 0 voor. Zij kunnen met andere
woorden net als de Grasmus als differentiërende soorten voor de open
landschapstypes beschouwd worden .
5.2 .3.

Opsplitsingen van het tw eede niveau (groepen 00, 01, 10 en 11 )

Figuur 13 geeft een overzicht van de vier groepen die bij de tweede opsplitsing onderscheiden worden.
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Groep 00 wordt gekenmerkt door een vogelgemeenschap van oudereG en
structuurrijke bossen. Volgende pseudo-species worden als indicatoren
beschouwd van deze groep: 'Roodborst3', 'Vink2', 'Boomkruiper2' en
'Glanskop1'. Roodborst komt met andere woorden in meer dan 50% van
de rastercellen van deze groep voor in hoge aantallen, Vink en Boomkruiper in vrij hoge aantallen en Glanskop in lage aantallen.
Groep 01 wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van matig tot minder structuurrijke bossen, waar steeds enkele open plekken of randsituaties in voorkomen. 'Wilde Eend2' en 'Tuinfluiter!' worden als indicatoren
beschouwd van groep 01. Beide soorten zijn dus representatief voor deze
groep maar komen globaal gezien slechts in matige tot lage aantallen in
deze groep voor.
Groep 10 bestaat uit een nog zeer heterogene en soortenrijke vogelgroep van ruigtetypes, kleine bosjes en plassen. Drie pseudo-species worden als indicator van groep 10 beschouwd: 'Tjiftjaf2', 'Pimpelmeesl ' en
'Kleine Karekiet1'. Tjiftjaf komt derhalve over de volledige groep in vrij
hoge aantallen voor terwijl Pimpelmees en Kleine Karekiet er frequent
doch in lage aantallen voorkomen.
Groep 11 wordt gekenmerkt door d aanwezigheid van een bijzonder
gering aantal vogels en een beperkt aantal soorten, die in meer homogene
en soortenarme graslanden voorkomen. Deze groep beschikt niet over
indicatorsoorten.
Habitat in de rastercellen
Het merendeel van de rastercellen in groep 00 zijn volledig in structuurrijk oud populierenbos gelegen, waarin verspreid een aantal oude eiken
(> 100 jaar) voorkomen. In elke van deze cellen is in ruime mate hakhout
aanwezig in de onderetage en spelen spontane processen een belangrijke
rol in de verschillende lagen van het bos (dood hout, lokaal spontane ontwikkeling van struiken en bomen, ... ).
In de cellen 5 en 20 is iets jonger (50-70 jaarL doch structuurrijk bos
aanwezig waarin opnieuw spontane processen aspectbepalend zijn.

Het begrip 'oude bossoorten' wordt voor de avifauna anders geïnterpreteerd dan bij flora·
onderzoek. Bij oude bosplanten is de permanente aanwezigheid van bos gedurende de
voorbije eeuwen van groot belang, terwijl bij vogels de ouderdom van het bos en de
bomen bepalend zijn voor een aantal soorten. Bij vogels zijn de huidige kenmerken van
een bos van voldoende oude leeftijd (aanwezigheid van grote oude bomen, een gevarieerde structuur, dood hout) immers belangrijker dan de hsitoriek van het bos. Dit kan
hoofdzakelijk verklaard worden door de grotere mobiliteit van vogels en hun algemeen
veel hogere verspreidingscapaciteit.
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Groep 01 omvat een reeks matig tot minder structuurrijke bossen, waarin
steeds open plekken en rand- of overgangssituaties voorkomen.
In de meeste rastercellen bevindt zich een deel matig structuurrijk en
relatief oud bos en zijn steeds enkele graslanden of ruigtes aanwezig. De
indicatorsoorten van deze groep komen vaak langs de bosranden voor.
De rastercellen 9 en 54 bestaan bijna volledig uit relatief structuurrijk
bos, waarin diverse vrij ruime open plekken in aanwezig zijn. In cel 9 zijn
deze open ruimtes door windval ontstaan terwijl het bos in cel 54 volledig
spontaan ontstaan is. Op diverse plaatsen waar bijzonder dichte braambegroeiing aanwezig is, werd spontane verbossing er tijdelijk tegengehouden
en zijn nog steeds open plekken in de vegetatie aanwezig.
De cellen 50 en 34 bevatten oudere lijnvormige elementen; namelijk een
dubbele oude populierendreef met een houtkant en een oude zeer structuurrijke houtkant met oude bomen en dichte struiken. Ook in deze groep
cellen zijn diverse soorten van bosranden en ruigtes in geringe aantallen
vertegenwoordigd, hetgeen ze onderscheidt van de cellen van groep 00.
In alle cellen van groep 10 primeren de open landschapssoorten maar
zijn ook steeds enkele soorten vertegenwoordigd die gebonden zijn aan de
aanwezigheid van bomen. Deze groep vertoont dus een zekere overeenkomst qua soortensamenstelling met groep 01. In groep 10 domineren
echter de ruigte- en open landschapssoorten, terwijl in groep 01 de bossoorten domineren. Omwille van de zeer sterke interne heterogeniteit
van deze groep komen de individuele kenmerken van de rastercellen
voorlopig nog niet aan bod. Deze worden uitvoerig besproken in de volgende TWINSPAN-opsplitsing.
Het merendeel van de cellen in groep 11 bevat en ruim aandeel aan
soortenarme graslanden en beschikt over een zeer soortenarme vogelgemeenschap. In de overige cellen die tot de groep behoren, wordt het aspect
door ofwel door jonge aanplantingen bepaald ofwel door middeloude
populierenbossen zonder struiklaag. In beide gevallen wordt de vogelpopulatie eveneens bepaald door species van soortenarme open landschapstypes.

Vogelsoortensamenstelling binnen de groepen
De drie indicatorsoorten Vink, Roodborst en Boomkruiper komen in alle
rastercellen van groep 00 voor. Glanskop komt in 50% van de rastercellen
voor en komt enkel in de grotere aaneengesloten oppervla-kten met oud
structuurrijk bos voor (de drie rastercellen gelegen in Langerodebos).
Glanskop kan bovendien als een exclusieve soort voor groep 00
beschouwd worden. Naast de kensoorten worden de volgende minder differentiërende soorten in alle rastercellen van groep 00 aangetroffen: Pim-

pelmees, Zanglijster, Houtduif, Koolmees, Merel, Winterkoning, Zwartkop en Tjiftjaf.
Blauwe Reiger, Goudhaan, Vuurgoudhaan, Boomklever en Kuifmees
zijn exclusieve soorten voor groep 00.
Tuinfluiter (indicator van groep 01), Fitis, Spotvogel en Grasmus zijn
exclusieve soorten voor groep 01 7 . De hierboven vermelde algemene bossoorten en generalisten (Pimpelmees, Zanglijster, Houtduif, ... ) komen
eveneens in diverse rastercellen van de groep voor, zij het in een iets
geringer aantal cellen en lagere aantallen dan in groep 00. Spreeuw, Heggenmus, Staartmees en Bosrietzanger zijn matig vertegenwoordigd
binnen de groep, maar kunnen wel als differentiërend t .o.v. groep 00
beschouwd worden.
Groep 10 is erg gevarieerd en behoorlijk soortenrijk, terwijl groep 11 zeer
soortenarm is. Derhalve is een zeer hoog aantal soorten van groep 10 differentiërend ten opzichte van groep 11.
Tjiftjaf (indicator), Zwartkop en Merel komen in alle rastercellen van
groep 10 voor en kunnen alle drie als differentiërend t.o.v. groep 11
beschouwd worden. Pimpelmees (indicator), Houtduif, Koolmees, Roodborst, Winterkoning, Zwartkop, Tjiftjaf, Tuinfluiter, Wilde Eend en Heggenmus komen in meer dan 80% van de rastercellen binnen de groep voor
en zijn eveneens differentiërend t.o.v. groep 11. Spreeuw, Boomkruiper,
Zanglijster, Zwarte Kraai, Staartmees en Fazant zijn vrij talrijke soorten
binnen de groep en tevens differentiërend.
Ten slotte beschikt groep 10 tevens over een hele reeks exclusieve
soorten t.o.v. groep 11. Hiertoe behoren zowel enkele vrij algemene soorten als Meerkoet, Kleine Karekiet en Rietgors, matig zeldzame soorten als
Dodaars, Kuifeend, Waterral, Tortelduif, Turkse Tortel en Blauwborst als
zeldzame soorten zoals Knobbelzwaan, Fuut, Zomertaling, Slobeend,
Tafeleend en Porseleinhoen.
Groep 11 is bijzonder soortenarm en bevat geen indicatoren. Alle hierboven vermelde differentiërende soorten worden ook in deze groep aangetroffen, maar in veellagere aantallen en een geringer aantal rastercellen.
Er worden dan ook weinig of geen typische soorten voor deze groep aangetroffen in het gebied.

7

Deze stelling geldt althans voor de bossoorten . Deze soorten zijn m.a.w. exclusief voor
groep 01 t.o.v. groep 00. Deze vier soorten komen wel regelmatig in rastercellen voor die
tot de openlandschaps- en vegetatietypes gerekend worden .
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Grasmus, Bosrietzanger, Zwartkop en Winterkoning komen in vrij
hoge aantallen in de groep voor, maar zijn toch duidelijk minder goed vertegenwoordigd dan in groep 10.
Enkel Kievit en Nijlgans kunnen als differentiërende soorten
beschouwd worden. Beide zijn echter erg schaars in groep 11. Ringmus
blijkt een exclusieve soort voor deze groep te zijn. Dit is echter enkel te
wijten aan de aanwezigheid van één koppel Ringmussen in een knotwilgenrij binnen de rastercellen van groep 11.
Het landschapskarakter van de Dijlevallei is blijkbaar niet voldoende
open om enkele potentiële weidevogelsoorten in deze soortengroep te
bevatten.
5.2.4. Opsplitsingen van het derde niveau (groepen 100, 101, 110 en 111)

Zoals voordien reeds vermeld, wordt de verdere opsplitsing van de bossoorten niet meer besproken omwille van een minder goede interpreteerbaarheid of relevantie.
Groep 101 wordt gekenmerkt door soorten die gebonden zijn aan vochtige

tot zeer vochtige soorten- en structuurrijke historische ruigtes met verspreide bomen en struiken. 'Bosrietzanger3', 'Kleine Karekiet2', 'Waterrail', 'Zanglijster}' en 'Sprinkhaanzangerl' worden als indicatoren van
deze groep beschouwd. In de meeste rastercellen van deze groep komen
Waterral, Zanglijster en Sprinkhaanzanger in geringe aantallg.n voor. Bosrietzanger komt over het volledige gebied van deze groep in hoge aantallen voor en Kleine Karekiet in vrij hoge aantallen.
Groep 100 blijft een zeer heterogene groep waarin zowel soorten van jonge

aanplantingen, kleine bosjes en bosranden voorkomen als watergebonden
soorten. Deze groep heeft geen indicatoren.
De soortenarme groep 110 wordt gekenmerkt door de schaarse aanwezigheid van enkele boom- en struikgebonden soorten. 'Houtduifl' en 'Grasmusl' worden als indicatoren van deze groep beschouwd en zijn sterk differentiërend t.o.v. groep 111. Beide soorten komen weliswaar in de
meeste rastercellen van de groep slechts in lage aantallen voor.
In groep 111 ontbreken bovendien bijna alle boom- en s.truikgebonden
soorten, hetgeen in de meest soortenarme gemeenschap van het onderzoeksgebied resulteert. Deze groep heeft geen indicatoren.
Figuur 14 geeft een overzicht van de vier groepen die bij de derde
opsplitsing onderscheiden worden.

Habitat in de rastercellen
De vijf rastercellen van groep 101 worden gekenmerkt door de hoge structuurvariatie en een opvallende vochtgradiënt. Deze vochtgradiënt uit
zich in een overgang van Moerasspirearuigtes over Grote Zeggenvegetaties tot rietruigtes en broekbossen. In de vijf cellen zijn deze ruigtetypes
aanwezig en komen verspreide bomen en struiken voor.
Groep 100 wordt voorlopig gekenmerkt door een zeer sterke onderlinge

heterogeniteit tussen de rastercellen. De hoge interne structuurrijkdom
van gebieden met een dominant open karakter vormt het voornaamste
gemeenschappelijk kenmerk van deze heterogene groep. Tevens worden
steeds - zij het in variërende mate - drogere ruigten en graslanden in de
rastercellen aangetroffen.
We onderscheiden binnen deze groep een reeks cellen waarin de aanwezigheid van een aanzienlijke hoeveelheid open water een belangrijke
rol speelt in de avifaunasamenstelling (11, 17, 18 en 19).
In de overige rastercellen komen steeds verschillende bostypes over
een geringe oppervlakte voor.
In groep 110 wordt de vogelgemeenschap gedomineerd door soorten van

open landschaps- en vegetatietypes, hoewel er sporadisch boom- en
struikgebonden soorten aangetroffen worden. In de meeste rastercellen
komen in hoofdzaak vrij soortenarme graslanden en ruigtes voor en is een
geringe oppervlakte met houtige gewassen bedekt. Enkele rastercellen
worden echter door een ruime oppervlakte middeloud populierenbos zonder struiklaag bedekt. Door het heel open karakter van de onderetage en
het wijd plantverband van de populieren vertoont deze reeks cellen op
vlak van vogelbevolking een zeer sterke overeenkomst met de overige cellen van de groep.
De rastercellen van groep 111 bestaan bijna volledig uit intensieve graslanden en zijn bijzonder structuur- en soortenarm.
Vogelsoortensamenstelling binnen de groepen
Naast de indicatoren (Waterral, Sprinkhaanzanger, Bosrietzanger, Kleine
Karekiet en Zanglijster) beschikt groep 101 nog over een aantal sterk differentiërende soorten, namelijk: Staartmees, Fazant, Blauwborst en Rietgors. Deze vier soorten zijn matig tot zeer goed vertegenwoordigd in de
rastercellen van deze groep. De generalisten Wilde Eend, Houtduif, Roodborst, Merel, Winterkoning en Zwartkop komen in alle rastercellen van
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de groep voor, maar kunnen echter niet als differentiërend t.o.v. groep 100
beschouwd worden. Porseleinhoen is in het onderzoeksgebied gebonden
aan de aanwezigheid van Grote Zeggenvegetaties en komt enkel in deze
groep voor. Nachtegaal en Spotvogel zijn eveneens exclusieve soorten
t.o.v. van groep 100.
Groep 100 beschikt door zijn grote interne heterogeniteit slechts over

weinig typische soorten. De meeste exclusieve soorten van deze groep
zijn watergebonden en komen slechts in een beperkt aantal rastercellen
in en rond de vijvers voor. Tot deze categorie kunnen Dodaars, Fuut,
Knobbelzwaan, Kuifeend, Tafeleend en Zomertaling gerekend worden.
Vink en Zwarte Kraai zijn de enige matig talrijke soorten die als differentiërend kunnen beschouwd worden t.o.v. groep 101. Ook de hierboven
vermelde generalisten van groep 101 komen hier in de meeste rastercellen voor.
Omwille van de aanwezigheid van diverse boom- of struikgebonden
soorten- die weliswaar in lage aantallen voorkomen- beschikt groep 110
toch over een aanzienlijk aantal exclusieve soorten t.o.v. groep 111. Hiertoe kunnen Kievit, Nijlgans, Holenduif, Pimpelmees, Spreeuw, Zanglijster, Grauwe Vliegenvanger, Zwarte Kraai, Spotvogel, Staartmees,
Goudhaantje, Fazant, Groenling en Sprinkhaanzanger gerekend worden.
Enkel Zwartkop, Houtduif (indicator), Grasmus (indicator), Tjiftjaf, Tuinfluiter en Heggenmus komen in een groot aantal rastercellen van deze
groep voor en zijn eveneens sterk differentiërend.
In groep 111 komen slechts 5 broedvogels voor, namelijk Wilde Eend, Bosrietzanger, Tuinfluiter, Merel en Winterkoning. Geen enkele van deze
soorten kan echter als typisch voor deze groep beschouwd worden, die
vooral door de afwezigheid van soorten en extreem lage broedvogeldichtheden gekenmerkt wordt.
5.2.5.

Opsplitsingen van het vierde niveau
(groepen 1000, 1 001, 1 01 0 en 1011)

Bij de indelingen van het vierde niveau blijken enkel de opsplitsingen van
de groepen 100 en 101 relevant te zijn. Derhalve worden enkel deze nog
besproken. Het aantal rastercellen is binnen drie van deze groepen erg
gering (slechts 2 of 3). De bespreking van de algemene .vogelsoortensamenstelling en de frequenties van de individuele soorten wordt dan ook
erg beknopt gehouden.
Figuur 15 geeft een overzicht van de vier groepen die bij de vierde
opsplitsing onderscheiden worden.

Groep 1000 wordt gekenmerkt door relatief grote oppervlakten open
water (1-2 ha), waarin diverse Watervogelsoorten voorkomen. Kuifeend
wordt als indicator van deze groep beschouwd. De rastercellen van deze
groep omvatten het merendeel van de vier 'Kliniekvijvers' te Neerijse,
waarvan twee vijvers relatief dicht begroeid zijn en de twee overige vijvers
over een relatief weelderige oeverbegroeiing beschikken. Daarnaast zijn
geringe hoeveelheden bos, enkele dichte houtkanten en oude knotwilgenrijen in deze groep vertegenwoordigd. Dodaars, Fuut, Knobbelzwaan,
Kuifeend, Tafeleend en Zomertaling zijn ten opzichte van alle andere
groepen exclusieve soorten. Waterral, Kievit en Blauwborst zijn exclusief
t.o .v. groep 1001. Meerkoet, Tafeleend, Dodaars en Staartmees zijn sterk
differentiërende soorten van deze groep. Zoals in de meeste groepen
komen ook hier diverse generalisten in alle rastercellen voor. Hiertoe
kunnen we Houtduif, Koolmees, Roodborst, Merel, Winterkoning,
Zwartkop, Tjiftjaf, Tuinfluiter, Wilde Eend en Heggenmus rekenen.
In groep 1010 domineren de open landschapssoorten. Naast de open vegeta-

tietypes komen steeds kleine oppervlaktes van diverse bostypes in elke
rastercel voor. Ook binnen deze groep komen alle hierboven vermelde algemene soorten van groep 1000 in de meeste rastercellen voor. Verder bevat
deze groep vrij weinig typische soorten. Enkel Grasmus en Fazant zijn
exclusief t.o.v. de vorige groep en Houtduif is een differentiërende soort.

Groep 1011 onderscheidt zich in hoofdzaak van groep 1010 door de aanwezigheid van nog iets vochtigere vegetatietypes. Binnen de twee rastercellen van groep 1011 is een zeer st erke kwelwerking aanwezig. In beide
cellen neemt Elzenbroekbos een aanzienlijk deel van de oppervlakte in
beslag en in de ruigtes is de Rietvegetatie dominant. Deze groep onderscheidt zich vooral door de iets hogere aantallen van vochtminnende
soorten als Kleine Karekiet en Waterral, die als een indicator beschouwd
wordt.

6.

Aanzet tot het bepalen van de hotspots
op basis van de avifaunawaarden

6.1 . Methodiek
In deze paragraaf wordt reeds een aanzet gegeven voor de uitwerking van

een basisconcept door het bepalen van de hotspots op basis van de avifaunawaarden. Voorlopig vindt een evaluatie plaats die gebaseerd is op de
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bestaande diversiteits- en zeldzaamheidscriteria. Hiervoor worden de
soortenaantallen en de Rode Lijstsoorten gehanteerd. In deze paragraaf
wordt enkel rekening gehouden met de soorten die territoria hebben van
minder dan 3 ha. Deze soorten zijn immers het meest afhankelijk van de
landschaps-en de vegetatiestructuur van de gridcel waarin hun territorium gelegen is. Hiervoor wordt derhalve dezelfde soortenlijst als die van
de TWINSPAN-analyse gehanteerd.
Hiervan blijken 10 soorten in de voorlopige Rode Lijst (Devos & Anselin, 1999) tot de broedvogels van Vlaanderen te behoren opgenomen,
namelijk Zomertaling, Porseleinhoen, IJsvogel, Sprinkhaanzanger, Nachtegaal, Dodaars, Tortelduif, Spreeuw, Ringmus en Rietgors.
Omwille van het feit dat Spreeuw een sterke generalist is, die in een
groot aantal rastercellen met sterk uiteenlopende landschapskenme:rken
voorkomt, wordt deze soort niet bij de evaluatie aan de hand van Rode
Lijstsoorten betrokken. De lijst wordt aangevuld met Waterral en Grauwe
Vliegenvanger, twee soorten die in een bijlage van de voorlopige avifauna
Rode Lijst van Vlaanderen voorkomen. Van beide soorten is het moeilijk
om met zekerheid lange termijntrends te detecteren maar er wordt vermoed dat ze de laatste decennia achteruit zijn gegaan.

Verfijning van de methodiek
In de toekomst zal een verfijning van de methodiek plaatsvinden. Hierbij

dient een aanpassing van de gehanteerde lijsten (Vlaams niveau) aan de .
schaal van dit onderzoek plaats te vinden8 . Een mogelijk oplossing hiervoor kan bekomen worden door het hanteren van doelsoorten, die als
indicatoren beschouwd worden van een optimaal ontwikkeld ecosysteem
en die bij voorkeur over een geringe ecologische amplitude beschikken.
De mate van voorkomen van deze doelsoorten kan dan de 'ecologische
volledigheid' van het ecosysteem op avifaunavlak bepalen (welke als criterium voor de avifauna-waarde kan gehanteerd worden). Bij de verfijning
van de methodiek voor de waardebeoordeling kan tevens een onderscheid
gemaakt worden in de graad van zeldzaamheid of bedreiging van de soor- ·
ten 9 .
Wanneer enkel gebruik gemaakt wordt van de voorlopige Rode Lijst van Vlaanderen als
evaluatiecriterium, kunnen de spontaan ontwikkelde en structuurrijke oude bossen als
ondergewaardeerd beschouwd worden. Slechts een zeer gering aantal bossoorten blijkt
immers op Vlaams niveau bedreigd te zijn of kan als zeldzaam besch~uwd worden. Hier
blijkt het hoger schaalniveau van de Rode Lijst een nadeel te zijn bij de waarde-beoordeling van de meest natuurlijke en structuurrijke bossen op een meer lokale schaal.
Het voorkomen van in Vlaanderen met uitsterven bedreigde soorten, zoals Zomertaling
en Kwartelkoning, kan zwaarder doorwegen bij het bepalen van de avifauna-waarde dan
de aanwezigheid van een vrij algemene maar achteruitgaande soort.
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6.2

Resultaten

Figuur 16 geeft een overzicht van een klassenindeling gebaseerd op het
totaal aantal soorten per rastereenheid.
Figuur 17 geeft een overzicht van een klassenindeling gebaseerd op het
totaal aantal Rode Lijstsoorten per rastereenheid.
Figuur 18 is een synthesekaart die zowel rekening houdt met de soortendiversiteit als met de aanwezigheid van Rode Lijstsoorten. De klassenindeling is gebaseerd op de som van de klassen die op de figuren R3 .18 en
R3 .20 gehanteerd worden.
Zowel bij het totaal aantal soorten als het aantal Rode Lijstsoorten per
rastercel werden vijf klassen gehanteerd. De vijf nieuwe klassen van de
synthesekaart zijn als volgt verdeeld:
• Klasse 1: cel met zeer lage avifauna waarden; som van de klassen op de
figuren 18 en 20 is '2'; deze cel bevindt m.a.w. zich tweemaal in de
laagste klasse
• Klasse 2: cel met lage avifaunawaarden; som van de klassen op de figuren 18 en 20 is '3-4'; deze cel bevindt m.a.w. zich één maal in de laagste
klasse en één maal in de voorlaatste klasse (som 3) of tweemaal in de
voorlaatste klasse (som 4)
• Klasse 3 : cel met matige hoge avifaunawaarden; som van de klassen op
de figuren 18 en 20 is '5-6'; diverse combinaties van de vijf klassen op
figuren 18 en 20 zijn mogelijk
• Klasse 4: cel met hoge avifaunawaarden; som van de klassen op de figuren 18 en 20 is '7-8'; diverse combinaties van de klassen 2 tot 5 op figuren 18 en 20 zijn mogelijk
• Klasse 5: cel met zeer hoge avifaunawaarden; som van de klassen op de
figuren 18 en 20 is '9-10'; deze cel bevindt zich m.a.w. ofwel twee maal
in de hoogste klasse (som 10) of éénmaal in de twee hoogste klasse en
é.énmaal in de hoogste (som 9).
Rastercellen die in de twee hoogste categorieën vallen kunnen als de avifauna-hotspots van het onderzoeksgebied beschouwd worden.

6.3

Bespreking

Als algemene trend wordt vastgesteld dat de heel open landschapstypes
steeds in de laagste klassen vallen, de meeste bossen blijken slechts over
matig hoge avifaunawaarden te beschikken terwijl een mozaïeklandschap
met zeer vochtige en structuurrijke ruigtes evenals sterk begroeide plassen steeds in de hoogste klasse terecht komt.
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6.3.1

Heel open landschapstypes (soorten van TW groep 11)

Alle rastercellen uit de TWINSPAN-groep 11 behoren tot de structuur- en
soortenarme open landschapstypes en vallen steeds in de laagste of tweede laagste klasse. Deze cellen worden immers gekenmerkt door de aanwezigheid van een bijzonder gering aantal vogels en een zeer beperkt aantal
soorten, die in meer homogene en soortenarme graslanden, ruigten en
akkers voorkomen. Ook het aantal Rode Lijstsoorten is binnen deze groep
zeer beperkt. In de noordelijke graslanden en ruigtes ontbreken Rode
Lijstsoorten. Slechts op twee plaatsen worden binnen deze groep Rode
Lijstsoorten aangetroffen. Het gaat om de aanwezigheid van één Sprinkhaanzanger en één Ringmus.
Door het bijzonder gering aantal soorten en de schaarste aan Rode
Lijstsoorten beschikken deze landschapstypes over de laagste natuurwaarden van het gebied.
6.3.2

Bossen (soorten van TW groep 0)

De rastercellen uit de TWINSPAN-groepen 00 en 10 behoren tot de matig
tot zeer structuurrijke bostypes en beschikken volgens deze evaluatiemethode slechts over lage tot matig hoge natuurwaarden. Deze rastercellen
blijken doorgaans over hoge tot matig hoge soortenaantallen te beschikken (doorgaans tussen 12 en 22 soorten, zie figuur 16), maar herbergen
vaak slechts een erg gering aantal Rode Lijstsoorten (0 of 1, zie figuur 17).
Dit gering aantal Rode Lijstsoorten kan verklaard worden door het feit dat
in Vlaanderen slechts weinig bosvogels heel zeldzaam zijn en/of als sterk
achteruitgaand kunnen beschouwd worden.
Groep 00
Kijken we meer in detail naar de cellen van groep 0, dan zien we dat de
oude structuurrijke bossen uit groep 00 in de tweede hoogste klasse
terechtkomen op basis van het totaal aantal soorten. Slechts de helft van.
deze cellen beschikt echter over de aanwezigheid van een 'uitgebreide 10 '
Rode Lijstsoort, namelijk de Grauwe Vliegenvanger.

10

Hoewel de Grauwe Vliegenvanger geen officiële Rode Lijstsoort is, werd deze soort even·
eens bij de beoordeling mee in rekening gebracht omwille van het sterk vermoeden dat
de populatie de laatste 10 jaar met meer dan 25% achteruitgegaan is (cfr. vorige paragraaf
in rapport).
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Groep 01
De matig structuurrijke bossen uit de cellen van groep 01, die tevens door
de sporadische aanwezigheid van meer open vegetatietypes gekenmerkt
worden, blijken meestal over een matig hoog tot vrij laag soortenaantal te
beschikken. Ook hier is het aantal Rode Lijstsoorten weer sterk beperkt.
Enkel de rastercellen, waarin respectief een oude houtkant en een relatief
jong spontaan bos voorkomen, blijken zowel over een hoog soortenaantal
als over de aanwezigheid van Rode Lijstsoorten te beschikken.
6.3.3

Meer gevarieerde en structuurrijke open tot halfopen
landschapstypes-soorten van TW groepen 10

Binnen deze zeer gevarieerde en structuurrijke groep primeren de open
landschapssoorten, maar worden ook steeds soorten aangetroffen die
gebonden zijn aan de aanwezigheid van bomen. Deze heterogeniteit
wordt ook in de synthesekaart weerspiegeld, we treffen er zowel de avifauna-hotspots aan als enkele minder tot matig waardevolle rastercellen.
Bijna al de rastercellen uit deze groep beschikken over een hoog tot zeer
hoog aantal soorten, terwijl het aantal Rode Lijstsoorten bijzonder variabel is. Voor een meer uitvoerige bespreking gebaseerd op het differentiërend kenmerk 'Rode Lijstsoorten' wordt een onderscheid gemaakt tussen
de onderlinge soortengroepen 100 en 10 1.

Groep 100
Binnen deze groep onderscheiden we groep 1000, die gekenmerkt wordt
door relatief grote oppervlakten open water, waarin diverse watervogelsoorten voorkomen en groep 1001, waarin naast de open vegetatietypes
steeds kleine oppervlaktes van diverse bostypes in de rastercellen voorkomen.
Binnen de eerste groep behoren de rastercellen met begroeide plassen tot
dé avifauna-hotspots van het studiegebied. Niet alleen wordt een zeer groot
aantal broedvogelterritoria op en in de nabije omgeving van de begroeide
vijvers aangetroffen (18 - 28 soorten), maar bovendien komen er minstens 5
Rode Lijstsoorten voor. Hiertoe kunnen Dodaars-, Zomertaling-, Tortelduif-, Rietgors en Blauwborst gerekend worden. De rastercellen die tot de
heterogene groep 1001 behoren beschikken allen over lage tot matig hoge
avifaunawaarden. In de cellen komt een matig hoog tot hoog aantal soorten
voor (12 - 22 soorten), terwijl in de meeste cellen geen of slechts 1 Rode
Lijstsoort voorkomt. Derhalve worden de globale avifauna-waarden van
deze groep duidelijk lager dan die van groep 1000 ingeschat.
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Groep 101

D e rastercellen van deze groep worden gekenmerkt door de opvallende
aanwezigheid van vochtige ruigtes, een hoge structuurvariatie en een uitgesproken vochtgradiënt. Deze vochtgradiënt uit zich in een overgang
van Moerasspirearuigtes over Grote Zeggenvegetaties tot rietruigtes en
broekbossen. De vegetatietypes van deze groep vertonen allen een sterk
spontaan aspect en herbergen heel wat Rode Lijstsoorten. De vijf rastercellen die tot deze groep behoren kunnen samen met groep 1000 tot dé
avifauna-hotspots van het onderzoeksgebied gerekend worden. Het aantal
soorten en Rode Lijstsoorten varieert er van hoog tot heel hoog (18-28
soorten per rastercel en 4-6 Rode Lijstsoorten). Rietgors en Waterral worden in al de cellen aangetroffen. In de overige worden tevens Wintertaling,
Porseleinhoen, Tortelduif, Nachtegaal, Blauwborst, en Sprinkhaanzanger
aangetroffen. Diverse van deze Rode Lijstsoorten kunnen als typische
moerassoorten beschouwd worden. Sprinkhaanzanger en Tortelduif zijn
echter vooral afhankelijk van gevarieerde overgangssituaties met verspreide struiken en Nachtegaal is gebonden aan de aanwezigheid van
dicht struweel en een goed ontwikkelde kruidvegetatie. Het onderscheid
tussen groep 1010 en 1011 is weinig relevant bij deze bespreking, het
voornaamste verschil zijn hogere aantallen van Waterral die in de nog
vochtigere vegetatietypes van groep lOllaangetroffen worden.

We kunnen dus concluderen dat de begroeide plassen evenals de heel
structuurrijke en vochtige historische ruigtes in de Doode Bemde
van bijzonder groot avifaunabelang zijn. Deze stelling geldt zowel
vanuit een biodiversiteitstandpunt als op vlak van zeldzamere en
meer bedreigde soorten. Daarnaast beschikken de oudere en structuurrijke bossen evenals enkele recentere structuurrijke ruigtes ook
over een hoge soortenrijkdom. De grote open ruimtes die voornamelijk uit graslanden en akkers bestaan, hebben de laagste avifaunawaarden van het onderzoeksgebied.

6.3

Basisprincipe voor beheerssuggesties

Als basisprincipe geldt dat de beheerseenheden met heel hoge natuurwaarden aan de sterkste beheersrestricties onderworpen worden. De
beheersingrepen kunnen in bijzondere habitats immers veel grotere
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gevolgen voor de natuurwaarden hebben. De beheersingrepen dienen er in
hoofdzaak gericht te zijn op het in stand houden of de ontwikkeling van
de doelsoortpopulaties .
Voor het formuleren van de beheersrestricties wordt naar de huidige
structuurtoestand van de beheerseenheid gekeken en wordt een onderscheid gemaakt tussen de volgende drie categorieën:
• de waardevolle en heel waardevolle beheerseenheden
• de matig waardevolle beheerseenheden en
• de weinig waardevolle beheerseenheden

Waardevolle beheerseenheden
Als basisregel geldt dat het beheer hier moet resulteren in het behoud van
het oorspronkelijk landschapstype binnen de beheerseenheid 1 1. Dit betekent dat het beheer in een bos met hoge natuurwaarden moet resulteren
in het behoud van bos; hetzelfde principe geldt voor de waardevolle open
gebieden en overgangssituaties.

Matig waardevolle beheerseenheden
Bij dergelijke beheerseenheden mag het beheer slechts een geringe verandering in de structuurtoestand van de eenheid teweeg brengen. Concreet
houdt dit in dat het beheer maximaal een verschuiving naar de meest verwante structuurcategorie mag teweeg brengen. Zo kan het beheer in een
matig waardevol bos enkel tot evolutie naar een overgangssituatie leiden,
maar niet naar open gebied. Voor een open gebied geldt hetzelfde; bebossing of spontane verbossing van de volledige eenheid kan niet; evolutie
naar een overgangssituatie met verspreide bomen en struiken kan echter
wel. Uiteraard mag steeds ook voor behoud van de oorspronkelijke toestand geopteerd worden.

Weinig waardevolle beheerseenheden
In dit geval kunnen alle beheersopties overwogen worden; het gevaar voor

ernstige verliezen is hier immers bijzonder beperkt.
Uiteraard kan mits grondige motivatie of omwille van een goed onderbouwde visie op een ruimere landschapsschaal van de hierboven geformuleerde restricties afgeweken worden. Deze restricties dienen vooral als

11

Als landschapseenheden onderscheiden we: bos, open gebied, overgangssituaties (tussen
bos en open landschap) en punt- en lijnvormige elementen.
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een algemeen beheerskader te worden opgevat, waardoor aanzienlijke
verliezen van natuurwaarden in fragiele ecosystemen in de toekomst
kunnen vermeden worden.
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Ligging van territoria enTWINSPAN-groepen in de Doode Bemde
(Bertem/Oud-Heverlee/Huldenberg) tijdens het broedseizoen
1999. De situering van het getoonde gebied in het Dijleland is
aangegeven in figuur 1. De bruine begrenzing duidt het geïnventariseerde gebied aan.
Figuur 2- Wilde Eend
Figuur 3 - Zwartkop
Figuur 4- Grasmus, Kleine Karekiet
Figuur 5- Rietgors, Sprinkhaanzanger
Figuur 6- Vuurgoudhaan, Boomklever, Porseleinhoen
Figuur 7 - Heggenmus
Figuur 8- Boomkruiper
Figuur 9- Grote Bonte Specht
Figuur 10- Bosuil
Figuur 11 -Goudvink
Figuur 12- Eerste TWINSPAN opsp litsing
Figuur 13-Tweede TWINSPAN opsp litsing
Figuur 14- Derde TWINSPAN opsplitsing
Figuur 15- Vierde TWINSPAN opsplitsing
Figuur 16 -Aanta l soorten per rastercel
Figuur 17- Aantal Rode Lijstsoorten per rastercel
Figuur 18- Avifaunawaarde per rastercel
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Avifaunawaarde gebaseerd op som
Rode Lijst- en Soortklassen
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