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De Biologische Waarderingskaart
Het boek ‘De Biologische waarderingskaart, biotopen en hun verspreiding in
Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijke Gewest’ is er gekomen naar aanleiding van de afwerking van de tweede versie van de Biologische Waarderingskaart (BWK), een inventarisatie en evaluatie van het biologische milieu.
In Europa beschikt alleen Vlaanderen
over zo’n gedetailleerde, gebiedsdekkende inventaris van zijn ecologisch
erfgoed.

Strand en duinen, open water, moerassen, heiden, graslanden, ruigten, struwelen, aanplanten
en bossen: al deze biotopen zijn door middel van
drielettercodes gevisualiseerd. Een inkleuring in
groentinten geeft de biologische waarde ervan
weer. Niet alleen de ‘natuurlijke’ gebieden maar
ook het landbouwgebied en de open ruimtes in
dorpen en steden zijn in kaart gebracht. Nu deze
geactualiseerde kaart gebiedsdekkend is afgewerkt, willen we de informatie die de BWK omvat
verduidelijken.
In deel I gaan we in op de achtergronden, de
totstandkoming, de methode en de beleidstoepassingen van de BWK.
Deel II bevat een schat aan informatie, ook voor
de niet-professionele gebruiker. Aan de hand
van illustraties, indicatieve soortenlijsten en
uitvoerige beschrijvingen kan de lezer zich een
beeld vormen van bovenvermelde biotopen en
de biologische waarde ervan.
We bespreken uitvoerig de overeenkomsten met
de meest courante andere classificatiesystemen
zoals de Natura 2000-habitattypen. Er wordt een
link gelegd met de juridische bescherming die
bepaalde biotopen genieten. We presenteren
nieuwe gegevens over oppervlakte en zeldzaamheid van de verschillende biotopen. Een

overzichtelijk kaartje geeft de verspreiding van
iedere biotoop weer.
In Deel III staat onder meer een handig overzicht
van de beschreven biotopen, met biologische
waardering, oppervlakte, zeldzaamheid, …
Kort samengevat vormt dit geïllustreerde, wetenschappelijk onderbouwde standaardwerk
een basis voor iedereen die betrokken is bij het
natuurbehoud, de ruimtelijke planning, de milieueffectrapportering en de landschapszorg.
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Genetische verbondenheid bij huismussen
Plattelandsvogels
boeren slecht. Hun
populaties zijn de
afgelopen decennia
verkleind door intensivering van landbouw,
en de populaties worden steeds meer geïsoleerd door het wegvallen van tussenliggende
natuur. Bij vele organismen leidt isolatie tot
een vermindering van de genetische uitwisseling, en in combinatie met een verkleining van
de populatie leidt dit tot inteelt, en een verdere
achteruitgang van de populatie. Hierdoor kunnen kleine en geïsoleerde populaties in een
neerwaartse spiraal terechtkomen die leidt tot
het verdwijnen van de soort.
Bij vogels gaat men er vaak van uit
dat een gebrek aan verbondenheid
tussen nabijgelegen populaties geen
groot probleem is omdat vogels kunnen
vliegen. UGent en INBO testten met een
casestudy op huismussen in de regio
Zomergem-Gent (Oost-Vlaanderen) of
genetische diversiteit en isolatie belangrijke factoren zijn in het succes van huismuspopulaties.
Huismussen hebben op het platteland hun
grootste achteruitgang zo’n 20 jaar geleden
meegemaakt, maar zijn nu gestabiliseerd.
In stadscentra gaan ze nog steeds achteruit.
We vonden dat stedelijke woonwijken met
veel groen de hoogste genetische diversiteit
herbergden, de stadspopulaties van centrum
Gent de laagste, terwijl de plattelandspopulaties zich tussenin bevonden. Stadspopulaties
vertoonden bovendien meer inteelt (kruising
tussen verwante individuen).
Genetische uitwisseling vonden we bijna uitsluitend tussen zeer nabijgelegen populaties
(op minder dan 1.5 km van elkaar), ook op het
platteland. Hoewel huismussen veel verder
kunnen vliegen, met veel verwachte uitwisseling tussen populaties tot gevolg, blijken ze in
de praktijk zeer plaatsgebonden te zijn. Daardoor ondervinden ze toch hinder van landschapsversnippering en genetische isolatie.
Dit onderzoek benadrukt hoe weinig we nog
maar weten over verbondenheid van populaties, zelfs bij relatief goed bestudeerde soorten
als de huismus. Nochtans is die informatie
essentieel voor een duurzaam soortenbeleid.
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