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Samenvatting g 

Velee diersoorten worden bedreigd in hun voortbestaan. Vooral door menselijke activiteit 

nemenn kwaliteit en omvang van hun leefgebied af. De kwaliteit verslechtert door o.a. 

vermesting,, verdroging, verzuring en vervuiling terwijl door verstedelijking en de aanleg 

vann infrastructurele werken leefgebieden kleiner worden en versnipperd raken. Hierdoor 

wordenn soorten gedwongen te overleven in gebieden van suboptimale kwaliteit en 

beperktee omvang. Dit heeft tot gevolg dat soorten kleine lokale populaties vormen die 

eenn groot risico lopen uit te sterven als gevolg van toevalsprocessen in geboorte en sterfte. 

Omm de kans op uitsterven als gevolg van kleine aantallen tegen te gaan is het 

conceptt van de minimale populatieomvang ontwikkeld. Hiermee wordt een 

populatieomvangg bedoeld waarbij de kans op uitsterven binnen een bepaalde tijd (bijv. 

1000 jaar) klein is. Veel natuurgebieden zijn te klein om een populatie met een minimale 

omvangg te herbergen. Wanneer men de ruimtelijke aspecten verbetert door gebieden 

mett elkaar te verbinden ofte vergroten zou de overlevingskans van de populatie kunnen 

toenemen.. Naast de ruimtelijke aspecten heeft echter ook de kwaliteit van de 

leefomgevingg een groot effect op de overlevingskans van populaties. Als de kwaliteit zo 

marginaall  is dat de populatiegroeisnelheid negatief is, zal elke populatie uiteindelijk 

uitsterven,, hoe groot het gebied ook is. 

Ditt proefschrift behandelt de vraag hoe de kwaliteit van de leefomgeving invloed 

uitoefentt op de kans op voortbestaan van populaties. In hoofdstuk 2 wordt het relatieve 

effectt van de kwaliteit van een leefgebied op deze kans vergeleken met dat van de 

beschikbaree ruimte. De effecten van een constante kwaliteitsverlagende factor 

(bodemvervuilingg door koper) op de populatiegroeisnelheid van regenwormen worden 

bestudeerdd in hoofdstuk 3 en 4. In hoofdstuk 5 worden de gevolgen van fluctuaties in de 

kwaliteitt van de leefomgeving in de tijd (voedselaanbod) voor de dichtheid en overleving 

vann kerkuilpopulaties bepaald. Hoofdstuk 6 richt zich op de effecten van multistress, zoals 

vervuiling,, verzuring en versnippering, op de das. In dat hoofdstuk worden de effecten van 

bodemvervuilingg door koper en cadmium in de voedselketen van regenwormen naar 

dassen,, berekend en gerelateerd aan de effecten van verzuring en versnippering. 

Dee belangrijkste conclusie uit hoofdstuk 2 is dat de kwaliteit van het leefgebied 

eenn veel grotere invloed op de overlevingskans van populaties heeft dan de omvang van 

hett leefgebied. Om de overlevingskans van soorten te vergroten is het verbeteren van 

dee kwaliteit van hun leefgebied dus een goede strategie. De resultaten in hoofdstuk 3 

enn 4 laten zien dat een constante kwaliteitsverlagende factor zoals bodemvervuiling 

doorr koper een grote invloed heeft op de populatiegroeisnelheid van regenwormen. 

Hett model voorspelt dat de populatie uitsterft bij kopergehalten tussen 200-300 mg 

perr kg grond. Bij deze concentratie is de groei van individuen zo sterk geremd dat ze 

hett volwassen stadium niet meer bereiken. Het model laat zien dat factoren die de groei 
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vann individuen verlagen (en daardoor de tijdsduur tot volwassenheid) de grootste 
invloedd op de populatiegroeisnelheid hebben. De resultaten in hoofdstuk 5 geven aan 
datt de overleving van een kerkuilpopulatie en zijn dichtheid bepaald worden door de 
dichtheidd van veldmuizen in jaren met de laagste aantallen. Veldmuizen zijn de 
belangrijkstee voedselbron en variëren sterk in dichtheid van jaar tot jaar. Dit resultaat 
geeftt aan dat beschermingsmaatregelen zich vooral moeten richten op meer voedsel in 
kritischee jaren. In hoofdstuk 6 wordt inzichtelijk gemaakt hoe negatieve effecten van 
cadmiumm en koper doorwerken in de voedselketen van regenwormen naar dassen. 
Hoewell  de das zich de laatste decennia lijk t uit te breiden, neemt het aantal 
verkeersslachtofferss (de belangrijkste doodsoorzaak) nog steeds toe. Versnippering van 
hett leefgebied wordt daarom ook wel als belangrijkste stressfactor gezien. Het 
hoofdstukk laat zien dat de das waarschijnlijk lijdt onder een combinatie van factoren 
diee elkaar beïnvloeden (multistress), te weten versnippering, vergiftiging en verzuring. 

Zoalss betoogd in dit proefschrift heeft de kwaliteit van de leefomgeving van 
soortenn een grotere invloed op het voortbestaan van hun populaties dan de omvang van 
hett leefgebied. Dit impliceert dat bij het beheer van bedreigde soorten het 
kwaliteitsaspectt van de leefomgeving een belangrijker rol zou moeten spelen. De 
kwaliteitt van de leefomgeving speelt momenteel echter een ondergeschikte rol in het 
natuurbeheer.. Ze wordt wel als belangrijk onderkend, maar het ontbreekt meestal aan 
voldoendee kennis om kwaliteit expliciet en vooral kwantitatief in beschermings- en 
beheersmaatregelenn te vertalen. De kwaliteit wordt hooguit geclassificeerd in goed, 
matigg of slecht. Ook de vraag in welke mate de kwaliteit en omvang van leefgebieden 
uitwisselbaarr zijn, wordt niet helder gesteld. De resultaten van hoofdstuk 2 tonen aan 
datt een afname in kwaliteit niet gecompenseerd kan worden door een equivalente 
toenamee in ruimte. Toevoeging van gebieden met een slechte kwaliteit aan bestaande 
gebiedenn kan de kans op uitsterven zelfs vergroten. 

Giftigee stoffen kunnen de kwaliteit van de leefomgeving aantasten. Nederland 
kentt veel landelijke gebieden waarin de vervuilingsgraad hoog is. Natuurontwikkeling 
opp verontreinigde gronden wordt als een mogelijk nuttig gebruik gezien (bijv. Ilperveld 
enn Volgermeer in Noord-Holland en De Venen in het westen van Nederland). Echter, 
zoalss uit dit proefschrift blijkt , heeft de kwaliteit van de leefomgeving een drastische 
invloedd op de overlevingskans van populaties. Voorzichtigheid is dus geboden bij het 
inn gebruik nemen van deze gronden of hun toevoeging aan bestaande natuurgebieden. 

Ditt proefschrift benadrukt het belang van kwaliteit voor het behoud en beheer van 
bedreigdee soorten met als doel kwaliteit een expliciete en vooral kwantitatieve rol te laten 
spelenn in bescherming en beheersmaatregelen. Zoals blijkt uit de realisering van de 
Ecologischee Hoofdstructuur (EHS) worden de ruimtelijke aspecten veelal als belangrijkste 
factorenn gezien binnen het huidige natuurbeheer. Gezien het belang van de kwaliteit voor 
dee overleving van populaties is de effectiviteit van behoud en beheersmaatregelen waarin 
kwaliteitt niet expliciet (kwantitatief) wordt meegenomen discutabel. 
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