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Lokale processen
➔ aanwas, sterfte, competitie, nutriëntencycli...
➔ Typisch natuurbeheer (maaien, begrazen, ...)

Regionale processen
➔ dispersie – kolonisatie, genetische uitwisseling
➔ Geen actief beheer?

Natuurbeheer = ingrijpen in processen 



Metapopulatiemodel

Stel X geschikte leefgebieden (“metapopulatie”)
n zijn bezet door N individuen
X-n gebieden zijn leeg
Extinctiekans ~1/N



Metapopulatiemodel

50% verlies van leefgebied
➔Kolonisatiesnelheid gehalveerd
Metapopulatie sterft uit (snijpunt op 0)



Nood aan dispersie-beheer
Shift in algemeenheid van habitats 
<1950: Voedselarme gebieden groot en aaneengesloten 
Nu: voedselarme gebieden klein en versnipperd 



Nood aan dispersie-beheer

Historische plotse shift in wat algemene en zeldzame biotopen zijn

Oude bossen: Algemeen ➔ zeldzaam
Schraallanden: Algemeen ➔ zeldzaam
Voedselrijke graslanden & ruigtes: zeldzaam➔ algemeen

Organismen in die systemen niet aangepast aan nieuwe situatie!

Dispersie-kenmerken van oud-bos en schraallandsoorten nog steeds 
afgestemd op lokale dispersie en lokale competitie
Niet op lange-afstandsdispersie

➔Metapopulaties met extinctie >>> kolonisatie



Fragmentatie

9



Translocaties?

Zeulen met beestjes en planten om biodiversiteit te
redden

Noodplan voor de natuur
Niet enkel herintroducties

“Niet nodig! Niet te ongeduldig zijn!”



Nood aan dispersie-beheer

Elke populatie sterft vroeg of laat uit

Extinctiesnelheid  ~ 1/grootte

Fragmentatie leefgebied➔ hoge extinctiesnelheid

Beheer van dispersie is essentieel voor natuurbehoud



De extinctie-hiërarchie
Extinctie > Kolonisatie

Genetische diversiteit                  verdwijnt
Lokale populaties
Metapopulaties
Soorten
Gemeenschappen

Translocaties zijn in een dramatisch 
versnipperd landschap essentieel om 
extinctiesnelheden af te remmen



Extinctieschuld: fantoompopulaties

Blauwe knoop Succisa pratensis

67% Ne < 50
24% 50 < Ne < 500
9%   500 < Ne

>75% achteruitgang sinds 1970
67% : genetische extinctieschuld



Het succes van natuurbeheer

Op *sommige* plaatsen is het ergste achter de rug

als gevolg van verwerving natuur en successen van 
lokaal beheer

Dispersie een handje helpen om soorten kans te 
geven in het herstelde leefgebied





Risico’s op maatschappelijk vlak voor natuur

Vooral met toffe soortjes

Soorten die we gebruiken om de toestand van de natuur 
te evalueren

Translocaties zijn een tijdelijk lapmiddel om tijd 
te kopen



Een lapmiddel, maar … 



Zijn we voldoende voorbereid? 



Is een translocatie aangewezen?

Symptoom

Symptoombestrijding





65-75% van herintroducties mislukken

We onderschatten ecologische noden
Shifting baselines 



We onderschatten ecologische noden

Hamster: >1000 ha geschikt leefgebied nodig
beschikbaarheid <<<

Knoflookpad: 150 – 200 ha

Kwabaal: larvaal habitat! (IJse)



Hebben we genoeg controle? 
Externe invloeden

Stakeholders

Lokale overheden, wateringen, …



Hebben we genoeg controle? 
De rol van externe invloeden en het belang van betrekken van belanghebbenden

Voorbeeld van rivierdonderpad in zevenbronnenbeek; Waarbeek Deesbeek en watering 
(ruimen van beek)

Signalisatie



Risico-analyse en kosten-baten
Welke kosten en baten zijn er?
Hoe moeilijk is de translocatie? 
Betrek stakeholders actief en à priori

Middelen om te monitoren?
Hoe lang monitoren? 
Wat als het mislukt? 

“Least-cost least regret-translocaties”





Evaluatie en monitoring 



Evaluatie en monitoring 



Evaluatie en monitoring 
Genetische monitoring bij dure en complexe translocaties

➔ “Early warning” extinctieschuld 
cfr extinctie-hiërarchie

➔ Drempelwaardes voor duurzame populaties: 
Ne>500 of Nc >5000



Wanneer stoppen? 
Definieer succes en falen, en bepaal voor beide een 
exitstrategie

Translocatie geslaagd: we stoppen met uitzetten en bijplaatsen? 

Sommige populaties voor altijd aan het infuus? 

Wanneer aanvaarden we dat een translocatie mislukt is? 

“Falen is de sleutel tot succes”, maar we kunnen veel falen 
voorkomen door SMART te plannen



Bedankt 







Metapopulaties: extinctie – kolonisatie 
versus  grootte en isolatie

Hesperia comma Kommavlinder (Thomas 1993)

(Meta)populaties verdwijnen 
wanneer gebieden te klein en te 
geïsoleerd zijn

Kleine gebieden zijn bijna nooit 
genoeg verbonden






