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Monitoring en beoordeling slootkwaliteit

Vergelijking tussen 223 ‘standaard’ sloten:

- klein tot middelgroot
- niet zuur
- niet droogvallend
- onbeschaduwd
- niet toxisch belast
- zoet

- grondgebruik
- morfologie
- fysisch-chemische data
- vegetatie



Monitoring en beoordeling slootkwaliteit
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Monitoring en beoordeling slootkwaliteit

Degradatie slootecosysteem: reactie macrofauna?

Graadmeters:
- indicatoren
- doelsoorten
- zeldzaamheden



Graadmeters slootkwaliteit

R2 = 0.15

0

1

2

3

4

5

6

7

Kwaliteitsgradiënt

A
an

ta
l i

nd
ic

at
or

en
 m

es
ot

ro
fe

 v
ee

ns
lo

te
n

goedslecht

variatie
trefkans



Graadmeters slootkwaliteit

goedslecht

R2 = 0.2894
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Graadmeters slootkwaliteit

Wat is er aan de hand?

- zijn indicatoren/doelsoorten zo zeldzaam in sloten
dat ze bijna nergens te vinden zijn?

- zitten ze er wel, maar is het moeilijk om ze te 
vangen: trefkans

Twee belangrijke oorzaken lage trefkans:

1. patchy voorkomen van macrofauna in ruimte en tijd
2. bemonsteringsmethode

Veel variatie: problemen met verklaren patronen



Voorkomen macrofauna in sloten

Hoe soortenrijk zijn sloten eigenlijk?

In 2010 analyse macrofauna-data:
- tijdreeksen sloten
- vergelijking met verschillende watertypen regio’s

Onderzoeksvragen:

1.Welke positie nemen sloten in ten opzichte van 
andere watertypen wat betreft biodiversiteit?

2. Zijn sloot-levensgemeenschappen stabiel in de tijd?



Methodiek
Bemonsteren voor beoordelingsdoeleinden:
standaardisatie is cruciaal!

1. representatief beeld voorkomen indicatoren.
2.minimaliseren variatie
3. kosteneffectiviteit

Actief:
- net
- box/cilinder

Passief:
- kunstmatig substraat
- macrofauna fuik



Methodiek

4 sloten

50 m transect

6 x 0.5m st. netmonster

15 fuikjes 7d

Polder Achteraf Tienhoven, UT

Net: 118 taxa, 2944 ind. 
Fuik: 68 taxa, 843 ind.



Methodiek

1152Trichoptera

21Diptera: non-Chironomidae

44Diptera: Chironomidae

04Coleoptera

13Heteroptera

273Ephemeroptera

51Odonata

210Amphipoda

171Isopoda

512Hydracarina

115Oligochaeta

11Hirudinea

111Gastropoda

02Tricladia

NetFuik% individuen

net > fuik

fuik > net



Methodiek

net > fuikTrichoptera

net > fuikDiptera: non-Chironomidae

net > fuikDiptera: Chironomidae

fuik > netColeoptera

=Heteroptera

net > fuikEphemeroptera

=Odonata

=Amphipoda

=Isopoda

=Hydracarina

net > fuikOligochaeta

=Hirudinea

net > fuikGastropoda

=Tricladia

Aantal taxa

meer taxa
in net



Methodiek

p<0.05netfuikGemiddeld aandeel taxa (n = 4)

n.s.4641Pos. indicatoren KRW sloten

n.s.810Zeldzame taxa

net6152AS indicatoren sloten

n.s.1110Kenmerkende soorten NDT sloten

fuik12Doelsoorten Doelsoortenlijst



Methodiek

Globale schatting van benodigde tijd voor bemonstering
locatie (uur):

860.25Net

401Fuik

determinatieuitzoekenmonstername

Tijdsbesparing van 65%!



Beoordeling

Index die verschillende aspecten van de slootfauna
combineert:
- rijkdom/diversiteit
- samenstelling/dominantie
- tolerantie/gevoeligheid
- functionele eigenschappen

Kunnen we een uitspraak doen over de kwaliteit van 
een sloot zonder schaarse indicatorsoorten?

Multimetric index

Combinatie geeft beter beeld van degradatie dan
afzonderlijke soorten



Beoordeling

Index bestaat uit combinatie van metrics

Metric =
meetbaar onderdeel/proces binnen een biologisch 
systeem dat op een voorspelbare manier verandert 
als gevolg van menselijke verstoring 
(Barbour et al. 1999; Karr & Chu 1999). 



Beoordeling

Hoe bepaal je welke metrics geschikt zijn?

Selectieprocedure

337 metrics slootfauna 

1.Classificatie in categorieën:
- diversiteit
- samenstelling
- tolerantie
- functionele eigenschappen

2. Bereik:
- kenmerken moeten algemeen voorkomen



Beoordeling

3. Berekening correlatie tussen degradatiegradiënt en 
metrics
- metrics met gradueel verloop bij toenemende  

degradatie
- metrics die complete range van degradatie   

omvatten (Bonada et al. 2006)



Beoordeling

5. Samenstelling multimetric index
- transformatie naar score 0-1
- grenswaarden 5% & 95% percentiel
- multiple regressie: best verklarende     
variabelen

- vast aantal per categorie

40 metrics over 

4. Verwijderen van redundante metrics
- beschrijven hetzelfde patroon

11 metrics, R2: 0.43 verband degradatiegradiënt 



Beoordeling

y = 0.1021x + 0.2851

R2 = 0.4306
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Beoordeling

Diversiteit/soortenrijkdom
- Aantal Heteroptera genera +
- Aantal Trichoptera families +

Samenstelling/dominantie
- Aandeel Hirudinea genera -
- Aandeel Gastropoda individuen -
- Aandeel Gastropoda taxa -

Gevoeligheid/tolerantie
- Aandeel taxa pref. zoet water +
- Aandeel limnofiele taxa -
- Aandeel taxa pref. trofiegraad eutroof -



Beoordeling

Functioneel
- Aandeel ind. habitatpref. slib -
- Aantal detritivore taxa +
- Aandeel benthische ind. +



Beoordeling

regio’s 
met 
hoogste
kwaliteit

Vechtplassen

Wieden/
Weerribben



Conclusies

Monitoring

Macrofaunafuikjes blijken een geschikte quick-
scan methode voor poldersystemen:
- gestandaardiseerd,
- eenvoudig,
- kosteneffectief: uitzoeken niet nodig,
- geschikt voor breed scala aan indicatoren,
- grootschalig toe te passen.



Conclusies

Beoordeling

Doelsoorten en indicatoren worden weinig 
gevonden, waardoor geen goed beeld gekregen 
wordt van de natuurkwaliteit in sloten

De multimetric index voor sloten vormt een 
prototype maatlat op basis van algemene soorten 
en kenmerken van de levensgemeenschap.

Dit prototype correleert beter dan de bestaande 
graadmeters aan de belangrijkste 
degradatiegradiënt



Vragen?Vragen?


