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Woord vooraf

Monitoring en evaluatie vormen een onmisbare schakel in het volgen van
beleidsprocessen en dat geldt ook voor de uitvoering van Natura 2000, het Europese
ecologisch netwerk van beschermde gebieden. Het ambitieniveau van Natura 2000 is
hoog. Natura 2000 streeft niet alleen naar "gunstige staat van instandhouding" van de
betreffende soorten en habitattypen, maar richt zich nadrukkelijk ook op abiotische
condities en de toekomst. Dat betekent dat niet alleen de gewenste natuurwaarden in
voldoende mate aanwezig moeten zijn, maar ook dat de condities in orde zijn en het
toekomstperspectief goed is. Deze cumulatieve benadering van de Europese
wetgever stelt hoge eisen aan de kwaliteit van de monitoring.
Dit rapport vormt een belangrijke bouwsteen voor het opzetten van een landelijk
monitoringprogramma voor Natura 2000. Daarvoor zal zoveel mogelijk worden
aangesloten bij bestaande programma's. Het laat zich aanzien dat bestaande
programma's uitgebreid en geïntensiveerd moeten worden om in de toekomst
betrouwbare uitspraken te kunnen doen met betrekking tot de toestand van habitattypen. Dat is noodzakelijk om te kunnen voldoen aan de Europese rapportageverplichting en voor de evaluatie van beheer- en beschermingsmaatregelen.
Daarnaast zie ik kansen voor een koppeling met de kwaliteitsborging voor natuur in
bredere zin.
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
De directeur Natuur,
Mr. Guiseppe B. Raaphorst
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Samenvatting

De Habitatrichtlijn verplicht de lidstaten van de Europese Unie tot het
instandhouden van met name genoemde habitattypen, en het periodiek rapporteren
daarover. Deze rapportage dient naast informatie over de verspreiding en het
oppervlak van de habitattypen ook informatie te bevatten over 'structuur & functie'
en 'toekomstperspectief' van deze typen. Doel van de voorliggende studie is een
nadere invulling te geven aan het begrip 'structuur & functie', zodanig dat duidelijk
wordt welke informatie hierover in de rapportage moet worden opgenomen, en hoe
de achterliggende gegevens kunnen worden ingewonnen. Het accent ligt hierbij op de
algemene aspecten, en niet op de specifieke invulling per habitattype. Dat laatste zal
in een vervolgstudie gebeuren.
Als resultaat van deze studie wordt aanbevolen om 'structuur & functie' te
beoordelen aan de hand van (1) vegetatiestructuur, (2) typische soorten, (3)
abiotische condities op de standplaats, en (4) grootte van het habitat. De abiotische
condities op de standplaats worden mede bepaald door achterliggende regionale
condities of processen, waarvan de invloed op standplaatsniveau pas op langere
termijn merkbaar is. Vaak moeten deze regionale condities in Nederland als
ongunstig beoordeeld worden, bij voorbeeld bij te hoge atmosferische depositie,
verdroging of versnippering. Aanbevolen wordt om deze regionale aspecten niet
onder structuur & functie mee te wegen, maar onder toekomstperspectief. Bij de
beoordeling van toekomstperspectief kan ook het beheer, dat ongunstige regionale
condities deels kan compenseren, betrokken worden. Verder wordt aanbevolen om
ruimtelijke condities langs dezelfde lijnen te beoordelen als abiotische condities, dat
wil zeggen alleen de grootte van het habitat mee te wegen onder structuur & functie,
en de regionale aspecten (mate van versnippering en connectiviteit) onder
toekomstperspectief.
In een vervolgstudie zal een monitoringsprotocol per habitattype worden opgesteld.
De huidige studie bestaat uit twee delen: (1) de algemene principes (de voorliggende
rapportage, deel I) en (2) een evaluatie van de vereiste abiotische condities per
habitattype en beschikbare methoden en gegevens om deze condities te schatten
(deel II, verschenen als Alterra-rapport 1561).
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1

Inleiding

1.1

Achtergrond en probleemstelling

De in 1994 in werking getreden Habitatrichtlijn (EU-Richtlijn 92/43/EEG) verplicht
de lidstaten van de Europese Unie tot het in stand houden van met name genoemde
habitattypen en soorten, deels door gebiedsbescherming, deels door
soortbescherming. Deze richtlijn vereist onder andere dat elke lidstaat toeziet op 'de
staat van instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde dieren- en plantensoorten van
communautair belang'. Deze habitats worden omschreven in Bijlage I van de richtlijn, en
de soorten worden opgesomd in Bijlagen II, IV en V. Over de staat van
instandhouding van de in de richtlijn genoemde typen en soorten dient elke zes jaar
naar de EU gerapporteerd te worden door de afzonderlijke lidstaten. Voor de
habitattypen zijn de aspecten van de staat van instandhouding waarover
gerapporteerd moet worden: verspreidingsgebied (range), oppervlakte (area), structuur
& functie (structure & function) en toekomstperspectief (future prospects).
Voor de periodieke algemene rapportage zijn de begrippen 'Habitat' en 'Staat van
Instandhouding' ('Conservation Status') uit de Habitatrichtlijn essentieel. De
Habitatrichtlijn definieert habitat als:
'land- of waterzones met bijzondere geografische, abiotische en biotische kenmerken, en die zowel
geheel natuurlijk als halfnatuurlijk kunnen zijn'. (art. 1b).
Inmiddels is er in Nederland een nadere invulling gegeven aan de habitattypen. Deze
invulling leunt sterk op vegetatiekundige kenmerken en de Nederlandse indeling in
plantengemeenschappen (Schaminée et al. 1995). Er is een vertaalsleutel gemaakt van
habitattypen naar vegetatietypen in de zin van Schaminée et al. (Janssen & Schaminée
2003). Geografische en abiotische kenmerken spelen in de Nederlandse definitie van
de typen een minder grote rol.
De Staat van Instandhouding wordt in Habitatrichtlijn gedefinieerd als:
'de som van de invloeden die op de betrokken natuurlijke habitat en de daar voorkomende typische
soorten inwerken en op lange termijn een verandering kunnen bewerkstelligen in de natuurlijke
verspreiding, de structuur en de functies van die habitat of die van invloed kunnen zijn op het
voortbestaan op lange termijn van de betrokken typische soorten op het in artikel 2 bedoelde
grondgebied'. (art 1e).
De 'Staat van Instandhouding' wordt gunstig geacht indien:
- het natuurlijke verspreidingsgebied van de habitat en de oppervlakte van die habitat binnen dat
gebied stabiel zijn of toenemen, en
- de voor behoud op lange termijn nodige specifieke structuur & functies bestaan en in de
afzienbare toekomst vermoedelijk zullen blijven bestaan, en
- de staat van instandhouding van de voor die habitat typische soorten gunstig is als bedoeld in
letter i);
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(art. 1e)
Het begrip 'structuur & functie' speelt in deze definities een belangrijke rol, maar
wordt in de tekst van de richtlijn zelf niet nader gedefinieerd. Het doel van het aan
dit rapport ten grondslagliggende onderzoek is nadere invulling te geven aan het
begrip ‘structuur en functie’, en dit af te grenzen ten opzichte van begrip
‘toekomstperspectief’. Dit is de eerste stap die genomen dient te worden voor het
beoordelen van het aspect structuur & functie per habitattype. Vervolgens is
onderzocht hoe structuur & functie op basis van gegevens, modellen of expertkennis
per habitat gemonitord en beoordeeld kan worden.

1.2

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de interpretatie van de Europese richtlijnen, en in
hoofdstuk 3 worden aanbevelingen gedaan langs welke algemene lijnen de
monitoring van structuur & functie kan worden opgezet. Details over de voor elk
habitattype relevante abiotische condities, hun kritische waarden en de wijze waarop
die condities gemonitord kunnen worden, zijn opgenomen in een
achtergronddocument (deel II van dit onderzoek, Van Dobben et al, 2008; Alterrarapport 1561). Het vaststellen van een protocol voor de beoordeling van structuur &
functie per habitattype gebeurt in een vervolgproject (Janssen et al. 2008; Alterrarapport 1633).
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2

Overwegingen

2.1

De rapportage

In het door de Europese Commissie (2005) opgestelde rapportageformaat (DocHab04-03/03 rev. 3 en de bijlagen daarvan) wordt aangegeven welke kenmerken per
habitattype en -soort moeten worden gerapporteerd. De relevante bijlagen (D en E
uit de richtlijn) zijn in dit rapport opgenomen als bijlagen 1 en 2 van dit rapport.
Voor de typen moeten de volgende kenmerken worden gerapporteerd:
- verspreidingsgebied ('range')
- oppervlakte ('area')
- structuur & functie (inclusief typische soorten) ('structure and function')
- toekomstperspectief (met betrekking tot de bovengenoemde drie kenmerken)
('future prospects')
De eerste Nederlandse rapportage dateert uit 2002 (Ministerie van LNV 2002). Dat
rapport doet verslag van de werkzaamheden die zijn uitgevoerd ten behoeve van de
Habitatrichtlijn over de periode 1999-2001, maar omvat geen monitorgegevens over
de habitattypen en -soorten in ons land. De volgende rapportage was in 2007. Voor
die rapportage hebben de lidstaten informatie aangeleverd over de staat van
instandhouding van de habitattypen en soorten van de Habitatrichtlijn die in de
lidstaat aanwezig zijn. De Europese Commissie verwerkt de rapportages van alle
afzonderlijke lidstaten tot een EU rapport. Om die reden is de rapportage
gestandaardiseerd. De standaard ‘DocHab-04-03/03 rev.3’ (European Commission
2005) bestaat uit een algemeen formulier en formulieren die per habitattype of per
soort ingevuld moeten worden. Door het European Environment Agency’s Topic
Centre on Biological Diversity (ETC) en de Scientific Working Group van het
Habitats Committee (SWG) zijn richtlijnen geformuleerd hoe de formulieren
ingevuld dienen te worden (ETC/SWG 2006). Dit betreft een document dat met
enige regelmaat en bij voortschrijdend inzicht en ervaring aangepast zal worden.

2.2

Het begrip 'Structuur en Functie'

Het rapportageformaat en de toelichting daarop geven geen definitie van 'structuur &
functie'. In de richtlijnen van ETC/SWG (2006) wordt wel een toelichting op dit
begrip gegeven:
'Habitat structure and habitat function varies widely between different habitats but it is clear that
the various ecological processes associated with a habitat have to present and functioning for the
habitat to be considered to be at FCS. Thus for a woodland habitat such processes would include
regeneration and nutrient cycling and structure would include elements such as the age class structure
and presence of dead wood. It may not be necessary for all elements to be present on all sites.
Similarly for mires the eco-hydrological regime should be functioning and not being disrupted by e.g.
drainage. Although fragmentation is not mentioned in the directive it is clear that fragmentation can
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disrupt habitat function and is a factor that should be taken into account when assessing structure
& function.'
Deze omschrijving is nogal anekdotisch en geeft weinig concrete houvast. Daarom
wordt in deze rapportage aanbevolen 'structuur & functie' op te vatten als een
beschrijving van de kwaliteit van het habitat, en die kwaliteit af te meten aan de
volgende aspecten:
- vegetatiestructuur
- typische soorten
- abiotische condities
- ruimtelijke rangschikking
Op deze wijze wordt in ieder geval recht gedaan aan de toelichting van ETC/SWG.
De overweging om typische soorten op te nemen wordt hieronder gegeven. Uit de
toelichting wordt niet duidelijk of beheer ook moet worden opgevat als een 'structuur
& functie' kenmerk. In de rapportage naar de EU zou beheer bij voorbeeld
opgenomen kunnen worden onder 'reasons for reported trend' (bij Range of Area): '3 =
direct human influence (restoration,…)'. Hier wordt aanbevolen beheer mee te wegen
onder het aspect 'toekomstperspectief'; hierop wordt nader ingegaan in hoofdstuk 3.
Op grond van bovenstaande overwegingen wordt de volgende definitie voorgesteld:
'Structuur & Functie zijn alle relevante kwaliteitskenmerken van een
habitattype die op de standplaats waarneembaar zijn'
Welke kwaliteitskenmerken per habitattype als relevant aangemerkt dienen te worden
volgt uit de 'profielen' van de habitattypen die via internet beschikbaar zijn (zie:
http://www2.minlnv.nl/thema/groen/natuur/natura2000_2006/achtergrondinform
atie/a_producten_lnv_onderbouwing_besluiten/profielendocument/1.%20inleiding
%20en%20leeswijzers.pdf) [inleiding] en
http://www2.minlnv.nl/thema/groen/natuur/natura2000_2006/achtergrondinform
atie/a_producten_lnv_onderbouwing_besluiten/profielendocument/2.%20profielen
%20habitattypen.pdf [profielen per habitattype]).
Getracht is om de definitie van structuur & functie zodanig op te stellen dat aan de
volgende criteria wordt voldaan:
- in overeenstemming met de Europese richtlijnen en bijbehorende rapportageformaten, en recht doend aan de daarbij gegeven voorbeelden;
- voldoende flexibel om voor elk type meetbare criteria te kunnen opstellen;
- helder afgegrensd ten opzichte van andere aspecten, vooral toekomstperspectief;
- een onderscheid opleverend tussen 'gunstig' en 'ongunstig' dat enigszins in
overeenstemming is met bestaande deskundigenoordelen;
- recht doend aan de inspanningen van de beheerders.
De kwaliteitskenmerken worden hieronder kort toegelicht.

14
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2.3

Vegetatiestructuur

Vegetatiestructuur is de wijze waarop de biomassa verticaal in de vegetatie verdeeld
is. In strikte zin heeft het begrip alleen betrekking op de aanwezigheid van lagen,
maar hier wordt het ook gebruikt om de bedekking per laag aan te duiden. Met een
open structuur wordt bedoeld een vegetatie met weinig biomassa, waartussen kale
grond te zien is. Zeldzame, weinig concurrentiekrachtige soorten zijn vaak
afhankelijk van zo'n open structuur, of van de afwezigheid van hogere, opgaande
lagen (bij voorbeeld struiken of bomen). Daarom kan de vegetatiestructuur in
bepaalde gevallen een belangrijk kwaliteitskenmerk zijn. Vegetatiestructuur is een
kenmerk dat gemakkelijk in het veld geschat kan worden, en ook achteraf nog
afgeleid kan worden uit vegetatieopnamen.

2.4

'Typische soorten' als onderdeel van structuur & functie

In de tekst van de richtlijn worden 'structuur & functie' en 'typische soorten' als naast
elkaar staande, apart te beoordelen aspecten beschreven. Echter, in het
rapportageformaat (bijlagen 1 en 2 van dit rapport) worden typische soorten opgevat
als een onderdeel van structuur & functie. In de laatste versie van de ETC/SWG
richtlijn (2006) wordt een uitvoerige paragraaf aan typische soorten gewijd, hetgeen
de indruk wekt dat dit toch een apart te beoordelen aspect is. Maar omdat veel
soorten afhankelijk zijn van de eerder genoemde kwaliteitskenmerken zijn 'structuur
& functie' en 'typische soorten' toch aspecten die nauw met elkaar verbonden zijn.
Met betrekking tot de soorten dient in elk geval onderscheid gemaakt te worden in:
- soorten die voorkomen in bijlagen II, IV en V van de richtlijn, waarvoor een
verplichting tot monitoring bestaat;
- typische soorten, waarvan het voorkomen opgevat kan worden als een kenmerk
van een goede staat van instandhouding;
- indicatorsoorten, die aanwijzingen geven over abiotische condities of beheer.
Hoewel de status van de typische soorten niet geheel duidelijk is wordt hier
aanbevolen ze op te vatten als een onderdeel van structuur & functie. De typische
soorten zullen onderdeel worden van de profielen per habitattype (zie 2.2).
Indicatorsoorten kunnen een rol spelen bij de schatting van abiotische condities; over
dit aspect wordt afzonderlijk gerapporteerd (Aggenbach et al. 2008). Op de typische
soorten wordt ook ingegaan in de rapportage over de habitattypen (Janssen et al.
2003).

2.5

Abiotische condities

Uit de ETC/SWG (2006) richtlijn wordt duidelijk dat abiotische condities een
belangrijk onderdeel zijn van structuur & functie. Met name voor de vegetatie zijn de
abiotische condities sterk bepalend. In de vegetatiekunde gaat men veelal uit van het
'drie-factoren model' waarin de vegetatie wordt beschouwd als een resultante van drie
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abiotische condities: vocht, zuurgraad en voedselrijkdom. Naast deze drie condities
kunnen lokaal ook andere condities een rol spelen, bij voorbeeld zout in
kustgebieden. Uitgangspunt in dit advies is dat een habitattype alleen kan voorkomen
als elke relevante abiotische conditie een voor dit type gunstige waarde heeft, gelegen
tussen een -voor elk type en elke conditie specifieke- minimum en maximum waarde.
Deze minimum en maximum waarden worden de 'kritische waarden' genoemd. Het
gebied tussen de kritische waarden voor een bepaald habitattype kan gezien worden
als 'favourable' voor dat type in de zin van het rapportageformaat (zie deel II, bijlage
2).
In het achtergronddocument van deze studie (deel II van deze rapportage) worden
schattingen gegeven van de kritische abiotische condities en kritische
depositiewaarden per habitattype. Verder worden in deel II de mogelijkheden
verkend om condities te monitoren zodanig dat per habitattype bepaald kan worden
in welk deel van het verspreidingsgebied deze gunstig ('favourable') zijn. In dit advies
wordt alleen globaal aangegeven welke methoden beschikbaar zijn om abiotische
condities te schatten.

2.6

Ruimtelijke condities

Vooral voor de fauna zijn -naast de geschiktheid van het habitat- ook ruimtelijke
condities van belang. Een kleine populatie kan door toevalsfluctuaties gemakkelijk
uitsterven, en wanneer een habitat -bij voorbeeld door te grote afstand of door
barrières- niet bereikbaar is vanuit andere habitats, kan geen herkolonisatie
plaatsvinden. Daarom zijn de grootte van een habitat en de mate van verbondenheid
met andere habitats ook condities die beoordeeld moeten worden. De minimale
grootte van het gebied, en de minimale afstand tot andere gebieden verschillen per
soort en per type (Zie ook Bal et al. 2001). Daarnaast is voor bepaalde abiotische
condities ook een minimum grootte vereist. Dit is bij voorbeeld het geval bij
verstuiving, die alleen optreedt wanneer er voldoende oppervlakte verstuifbaar zand
aanwezig is.

2.7

Schaalaspecten, tijd en ruimte

Abiotische condities kunnen ruimtelijk zeer variabel zijn. Verschillen in bij voorbeeld
hoogteligging, expositie of inclinatie op een schaal van meters tot tientallen meters
kunnen leiden tot voor de vegetatie essentiële verschillen in beschikbaarheid van
vocht of nutriënten. Daarom is voor een zinvolle schatting van abiotische condities
op het niveau van standplaats ook een schatting van de ruimtelijke variabiliteit nodig
die erg arbeidsintensief is. Dit zal directe meting van abiotische condities sterk
bemoeilijken. Anderzijds zijn de processen die op regionaal niveau spelen ruimtelijk
veel minder variabel. Zuurgraad en voedselrijkdom worden in veel gevallen sterk
(mede-) bepaald door atmosferische depositie, en die varieert eerder op een schaal
van tientallen kilometers dan van meters. Iets dergelijks geldt voor vocht: de lokale
grondwaterstand kan variëren op een schaal van meters, maar de kweldruk is vooral
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afhankelijk van de hydrologie in de diepere ondergrond, en die varieert op een schaal
van kilometers. En juist de kweldruk bepaalt de aanvoer van gebufferd en basenrijk
grondwater, en is daarmee ook sterk (mede-) bepalend voor zuurgraad en
voedselrijkdom.
Uit het bovenstaande komt een beeld naar voren van lokale abiotische condities (de
'operationele factoren') die ruimtelijk zeer variabel zijn onder invloed van topografie,
bodemcondities etc., maar die op hun beurt bepaald worden door regionale
processen (de 'conditionele factoren') die ruimtelijk veel minder variabel zijn. Wat
betreft de temporele variatie is het zo dat de lokale abiotische condities de regionale
volgen, maar met een zekere vertraging in de tijd. Dit kan goed geïllustreerd worden
aan de hand van kwel. Zolang er voldoende kweldruk is wordt de bodem
voortdurend 'opgeladen' met bufferstoffen, en kan geen verzuring optreden.
Wanneer de kweldruk wegvalt (bij voorbeeld door regionale wateronttrekking) zullen
bufferstoffen gaan uitspoelen, en wanneer deze uitspoeling volledig is zal verzuring
(en daarmee verlies van typische soorten) optreden. Dit proces van uitspoeling kan
echter tientallen jaren duren voordat effecten zichtbaar worden. Een ander voorbeeld
is de atmosferische depositie van stikstof: deze leidt tot een toename van de
hoeveelheid voor de vegetatie beschikbare stikstof, en daarmee tot verruiging.
Wanneer de atmosferische depositie afneemt zal de geaccumuleerde stikstof echter
nog lang in de vegetatie blijven circuleren. Daarom zal in het algemeen de
oorspronkelijke vegetatie niet terugkeren bij dalende depositie, tenzij ingrijpende
beheersmaatregelen worden genomen.
Een analoge redenering kan worden toegepast op de ruimtelijke condities
(oppervlakte en connectiviteit). Hierbij kan de grootte van een habitatgebied gezien
worden als de lokale conditie: deze bepaalt of een bepaalde soort überhaupt
voldoende ruimte heeft om in leven te blijven (bij voorbeeld door voldoende
nestgelegenheid of foerageergebied te bieden). Daarnaast kan de ruimtelijke
rangschikking van alle gebieden met geschikt habitat voor de betreffende soort
gezien worden als de regionale conditie. Deze wordt pas van belang op een wat
grotere tijdschaal, namelijk wanneer een lokale populatie uitsterft. In dat geval bepaalt
de afstand tot andere habitatgebieden en de aanwezigheid van barrières of er
herkolonisatie kan plaatsvinden.

2.8

Afgrenzing tussen structuur & functie en toekomstperspectief op
basis van schaalaspecten

Uit de hierboven gegeven overwegingen wordt duidelijk dat veranderingen op heel
verschillende schalen in de tijd en in de ruimte kunnen plaatsvinden, en hiermee
dient rekening gehouden te worden bij de beoordeling van structuur & functie en
van toekomstperspectief. Omdat veranderingen verschillende tijdschalen hebben, en
de ene verandering (met een zekere vertraging) weer een andere verandering oproept,
is er geen scherpe grens te trekken tussen structuur & functie en
toekomstperspectief. In dit advies wordt aanbevolen de abiotische condities op de
standplaats ('standplaatsfactoren', 'operationele factoren') tot structuur & functie te
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rekenen, en de achterliggende regionale condities ('processen', 'conditionele factoren')
zoals stikstofdepositie, kwel en connectiviteit te rekenen tot toekomstperspectief.
Bij deze benadering worden alleen die condities die op de standplaats geschat of
gemeten kunnen worden tot structuur & functie gerekend. De achterliggende
regionale processen en condities (zoals regionale hydrologie, depositie, en ruimtelijke
rangschikking), die (mede-) bepalend zijn voor de condities op de standplaats, maar
pas op de wat langere termijn effect hebben, kunnen dan meegewogen worden bij de
bepaling van het toekomstperspectief.
Dit kan in tegenspraak lijken met hetgeen hierover wordt opgemerkt in de
ETC/SWG richtlijn (2006) (zie 2.2), waarin als voorbeeld wordt gesteld dat
ontwatering en versnippering tot een ongunstige structuur & functie leiden.
Leiddraad bij de hier gegeven interpretatie is ook dat het al te zwaar wegen van
regionale condities in Nederland (door verzuring, verdroging en versnippering)
overal tot een ongunstige beoordeling van structuur & functie zal leiden, en dat
daarmee geen recht gedaan wordt aan de inspanningen van de beheerders. Omdat de
ETC/SWG richtlijn geen rekening lijkt te houden met na-ijling wordt hier
aanbevolen regionale condities als ontwatering en versnippering mee te wegen onder
toekomstperspectief in plaats van onder structuur & functie.

2.9

Biotische versus abiotische kenmerken

Voorgesteld wordt bij de beoordeling van structuur & functie de biotische
kenmerken (typische soorten, indicatorsoorten, vegetatiestructuur) voorrang te
verlenen op de abiotische kenmerken, tenzij die abiotische kenmerken een integraal
onderdeel vormen van de definitie van het habitattype (cf. de toelichting van
ETC/SWG, 2.2). Op deze wijze wordt voorkomen dat een gebied waar een
habitattype in biotische zin goed ontwikkeld voorkomt (en dus door experts als
'gunstig' zou worden beoordeeld), toch een ongunstig oordeel krijgt omdat abiotische
metingen op minder gunstige condities wijzen. In dat geval kunnen die minder
gunstige abiotische condities wel een rol spelen bij de beoordeling van
toekomstperspectief.
Grootte van het habitat kan worden behandeld op een wijze die analoog is aan die
voor de abiotische condities. Dit betekent dat wanneer versnippering-gevoelige
soorten aanwezig zijn, dit aspect als gunstig wordt beoordeeld, ook al is er sprake van
een te klein habitat. Wel kan dit dan aanleiding geven tot een ongunstig oordeel over
toekomstperspectief.
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Praktische implementatie: monitoring en beoordeling van
structuur & functie

3.1

Algemene aanpak

In een nadere studie zullen per habitattype de specifieke kenmerken worden
vastgesteld die gemonitord moeten worden. De volgende methoden kunnen hierbij
gebruikt worden:
- vegetatiewaarnemingen, vegetatieopnamen of pq's;
- karteringen, luchtfoto's en remote sensing beelden;
- waarnemingen ('verspreidingsgegevens') van soorten;
- metingen van abiotische condities.
In het kader van de Habitatrichtlijn dient per habitattype zowel op landelijk niveau
(periodiek algemeen verslag) als op gebiedsniveau (standaard Natura-2000
dataformulier) te worden gerapporteerd. Ook voor een eventuele monitoring in het
kader van de beheersplannen is een beoordeling per habitat op gebiedsniveau nodig.
Het is daarom efficiënt om structuur & functie per gebied te beoordelen, en voor de
landelijke rapportage (periodiek algemeen verslag) de beoordelingen per gebied te
sommeren tot een landelijke beoordeling (generalisatie). Deze methode lijkt vooral
geschikt voor habitattypen die grotendeels liggen binnen de Natura-2000 gebieden of
andere gebieden waarvan veel gegevens beschikbaar zijn. Alleen wanneer een
habitattype versnipperd is over een groot aantal gebieden die (deels) buiten Natura2000 liggen ligt het meer voor de hand steekproefgewijs te werk te gaan en deze
steekproeven te extrapoleren tot een landelijk beeld.
Tabel 1 geeft schematisch weer welke meetmethoden en gegevens gebruikt kunnen
worden om de verschillende aspecten van structuur & functie te schatten. Hieronder
wordt achtereenvolgens nader ingegaan op de meetmethoden (3.2), de beschikbare
gegevens (3.3), en de integratie van de beschikbare gegevens tot een eindoordeel per
habitat (3.4).
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Tabel 1. Geschiktheid van verschillende meetmethoden voor het beoordelen van de vier aspecten van structuur &
functie.
aspecten
meetmethoden
opnamen
karteringen, RS
soort
abiotische
beelden
waarnemingen
metingen
vegetatieja
ja
indirect
nee
structuur
typische
ja
soms
ja
nee
soorten
abiotische
indirect
indirect
indirect
ja
condities
ruimtelijke
nee
ja
indirect
soms
kenmerken
gegevens
beschikbaar via

LVD, LMF,
MFV

lokale
karteringen,
luchtfoto's,
satellietbeelden,
bodemkaart

lokale gegevens
(oa van beheerders), FLORBASE, andere
NEM meetnetten, PGOs

3.2

Meetmethoden

3.2.1

Vegetatieopnamen en vegetatiewaarnemingen

lokale metingen,
LML, GIAB,
DINO,
metingen ihkv
KRW

Vegetatieopnamen geven direct informatie over de vegetatiestructuur (via de
bedekking per laag of per soort). In de beoordelingscriteria per habitattype worden
maxima of minima aangegeven voor de totale bedekking of de bedekking per laag, en
die zijn direct uit opnamen af te lezen. Verder geven vegetatieopnamen floristische
informatie op soortniveau, die op dezelfde wijze gebruik kan worden als andere
floristische informatie (zie 3.2.3).

3.2.2 Karteringen en RS beelden
Karteringen geven doorgaans informatie over vegetatietype of abiotische condities,
maar bij sommige karteringen zijn ook aspecten van structuur meegenomen, bij
voorbeeld de aanwezigheid van een boomlaag of van open plekken. Ook RS beelden
kunnen informatie over structuuraspecten geven, en in sommige gevallen ook over
abiotische condities bij voorbeeld vocht. Verder is kartering de methode bij uitstek
om ruimtelijke aspecten (grootte van het habitat, versnippering) te bepalen.

3.2.3 Waarnemingen van soorten
Zoals hierboven reeds opgemerkt kunnen waarnemingen van soorten afkomstig zijn
uit vegetatieopnamen of pq's, of uit inventarisaties van de soorten zelf (bij voorbeeld
FLORBASE). In het algemeen zal de ruimtelijke dekking van het laatste type
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gegevens beter zijn. Soorten kunnen op twee manieren een rol spelen bij de
beoordeling van structuur & functie: als typische soorten en als indicatorsoorten.
Typische soorten
De typische soorten zijn onderdeel van de profielen van de habitattypen die via
internet beschikbaar zijn (zie 2.2). Typische soorten zijn gedefinieerd voor de
volgende soortengroepen: amfibieën, borstelwormen, dagvlinders, haften,
kokerjuffers, kreeftachtigen, libellen, platwormen, reptielen, sprinkhanen, krekels,
steenvliegen, stekelhuidigen, tweekleppigen, vaatplanten, vissen, vogels, zoogdieren,
en – in beperkte mate – mossen, korstmossen en paddenstoelen. Per habitattype
worden de typische soorten in drie categorieën ingedeeld: Exclusief (=alleen in dat
type), Kenmerkend (=in dat type meer dan in andere), of Constant (=overal in het
type aanwezig). Aanbevolen wordt om de typische soorten te gebruiken voor de
landelijke beoordeling van de structuur & functie, aan de hand van hun (trend in)
verspreiding en/of populatie en/of Rode Lijst-status. Met name de E- en K-soorten
zijn hiervoor geschikt (de C-soorten zijn doorgaans altijd gunstig op landelijk niveau).
Op gebiedsniveau kunnen naast typische soorten ook andere kwaliteit indicerende
soorten worden gehanteerd, die per gebied kunnen verschillen. Deze kunnen dan
gebruikt worden om veranderingen in de lokale soortensamenstelling te monitoren.
Op deze wijze wordt recht gedaan aan de geografische variatie die binnen elk type
optreedt.
Indicatorsoorten
Wanneer een soort een smalle amplitude heeft kan deze gebruikt worden om
abiotische condities aan af te lezen; en dat geldt met name wanneer die soort op
slechts één abiotische conditie reageert. Zulke soorten bestaan in de praktijk niet,
maar toch is het tot op zekere hoogte mogelijk de abiotische condities te
reconstrueren aan de hand van (combinaties van) soorten wanneer metingen niet
beschikbaar zijn. Voordeel hiervan is dat waarnemingen aan soorten vaak goedkoper
of gemakkelijker uit te voeren zijn dan directe metingen; vaak zullen zij toch al
beschikbaar zijn omdat de vegetatie zelf ook gemonitord moet worden. Nadelen zijn
de kans op na-ijling (een soort kan nog lang stand houden ook als de condities
ongunstig zijn geworden) en de kans op dubbeltelling (bij voorbeeld als een
indicatorsoort ook een typische soort is). Er wordt apart gerapporteerd over
indicatorsoorten en hun gebruik (Aggenbach et al. 2008). In de praktijk zullen
indicatorsoorten vooral nuttig zijn bij het monitoren van de trend op lokaal niveau.

3.2.4 Abiotische waarnemingen
Landelijke meetnetten
Voor een aantal condities (bij voorbeeld luchtkwaliteit, waterkwaliteit) bestaan er
landelijke meetnetten, met elk hun eigen verdeling van punten en
interpolatietechnieken. In het ideale geval leveren dergelijke meetnetten gegevens die
direct bruikbaar zijn voor de rapportage van structuur & functie. In het kader van dit
project is een workshop gehouden om na te gaan in hoeverre bestaande meetnetten
gebruikt kunnen worden. Conclusie is dat er waarschijnlijk geen enkel meetnet
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voldoende detail levert voor monitoring van structuur & functie op gebiedsniveau,
maar dat er momenteel wel veel in beweging is. Met name de Kaderrichtlijn Water
vereist een intensivering van abiotische monitoring die op termijn de bruikbaarheid
voor monitoring van structuur & functie zal doen toenemen. Probleem bij landelijke
meetnetten is dat zij veelal niet de condities op de standplaats meten, maar de
achterliggende regionale condities. Dit is bij voorbeeld het geval voor depositie en
regionale hydrologie. In 2.8 is beargumenteerd waarom hier wordt aanbevolen deze
aspecten niet mee te wegen onder structuur & functie, maar onder
toekomstperspectief.
Lokale meetnetten en incidentele waarnemingen
Als er geen landelijk meetnet is, kan zo mogelijk worden aangesloten bij incidentele
metingen of locale meetnetten (bij voorbeeld van beheerders). Dit lijkt met name bij
de hydrologie een geschikte mogelijkheid, omdat er zo veel lokale meetnetten zijn dat
een bijna landelijke dekking wordt verkregen. Hierop wordt in detail ingegaan in het
achtergronddocument (deel II). Ter plaatse uitgevoerde metingen geven de meest
directe en in principe de meest betrouwbare schatting van de abiotische condities. In
het algemeen zullen puntmetingen gevolgd worden door interpolatie van waarden op
tussengelegen punten. Evenzo zal bij in de tijd herhaalde metingen interpolatie op
tussengelegen tijdstippen nodig zijn. De variabiliteit van de meetwaarden in tijd en
ruimte bepaalt samen met de vereiste nauwkeurigheid de dichtheid aan punten in tijd
en ruimte. Omdat de nauwkeurigheid verschilt per toepassing, en de variabiliteit
meestal niet van tevoren bekend is, ligt hier een lastig optimalisatievraagstuk waar
geen algemeen antwoord op te geven is (De Gruijter et al. 2006). Daarom zal bij
directe meting in het algemeen een voorstudie noodzakelijk zijn.
Modellen
Een model is een abstractie van de werkelijkheid. In zijn eenvoudigste vorm kan een
model een opzoektabel of een (geo)statistische beschrijving zijn, en in die vorm
spelen modellen een rol in alle bovengenoemde benaderingen. Een dynamisch model
bevat kwantitatieve procesbeschrijvingen die de ontwikkelingen in de echte wereld in
tijdstappen nabootsen. Dynamische modellen zouden gebruikt kunnen worden om
(1) de ontwikkeling van abiotische condities in de tijd te schatten en daarmee de
noodzaak tot feitelijke monitoring (herhaalde meting) te verkleinen, en (2) om
toekomstige ontwikkelingen te schatten en daarmee uitspraken te doen over
toekomstperspectief. In beide gevallen is het nodig te beschikken over initiële
condities, en het tijdsverloop van factoren die deze condities beïnvloeden. Dit zou bij
voorbeeld kunnen zijn zuurgraad of beschikbaarheid van stikstof op enig moment in
de tijd, en het verloop van de depositie daarna. Gebruik van modellen kan in dat
geval de extra meetinspanning verkleinen omdat depositie beschikbaar is via
landelijke meetnetten. Wanneer er verwachtingen omtrent de toekomstige depositie
zijn (bij voorbeeld op grond van beleidsdoelstellingen op het gebied van emissie)
kunnen dezelfde modellen gebruikt worden voor uitspraken over het
toekomstperspectief. Ook hydrologische modellen zouden op een dergelijke manier
gebruikt kunnen worden bij voorbeeld om toekomstperspectief te koppelen aan antiverdrogingsmaatregelen.
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3.3

Beschikbare gegevens

Bronnen van biotische informatie kunnen zijn: lokale karteringen of inventarisaties
(incl. pq's), het NEM, het MFV, FLORBASE, andere PGOs en de LVD. Al deze
bronnen leveren informatie op het niveau van soorten, en LMF (onderdeel van het
NEM), MFV, de LVD, of lokale karteringen leveren bovendien informatie op het
niveau van vegetatietypen. Voor abiotische informatie kunnen landelijke meetnetten
gebruikt worden, of indien deze beschikbaar zijn locale of incidentele metingen (incl.
karteringen, voor de grootte van habitats), eventueel aangevuld met schattingen op
grond van modelberekeningen. Waarschijnlijk levert geen van deze bronnen
informatie van voldoende ruimtelijke dekking om zonder meer gebruikt te kunnen
worden voor de monitoring van structuur & functie op landelijk niveau. Er zal dus
vaak gebruik gemaakt moeten worden van gegevens uit verschillende bronnen, en
welke dit zijn verschilt per habitattype. In bepaalde gevallen kan gebruik gemaakt
worden van modellen om waarden die niet direct beschikbaar zijn te schatten. In
andere gevallen zal de beschikbare informatie zo onvolledig zijn dat additionele
waarnemingen nodig zijn, of dat volstaan moet worden met expertoordeel.

3.4

Beoordelingsprotocol

Figuur 1 geeft een voorstel voor de beoordeling van structuur & functie versus
toekomstperspectief in de praktijk. Eerst worden de biotische condities beoordeeld.
Voor veel habitattypen vormen typische soorten en vegetatiestructuur essentiële
kenmerken van het type zelf; als deze ongunstig zijn moet het eindoordeel daarom
ongunstig zijn. Vaak zijn de abiotische condities ook kenmerken van het type zelf,
maar deze kunnen in eerste instantie beoordeeld worden aan de hand van
indicatorsoorten. Als deze een ongunstig beeld opleveren kan worden overgegaan tot
directe meting (hetgeen doorgaans -enigszins afhankelijk van het type- een grotere
inspanning zal betekenen). Hieronder valt ook grootte van het habitat. Als directe
meting toch een gunstig beeld oplevert kan structuur & functie alsnog als gunstig
worden beoordeeld.
Voor de beoordeling van het toekomstperspectief wordt gekeken naar de regionale
condities. Wanneer deze gunstig zijn (bij voorbeeld wanneer de kritische depositie
niet wordt overschreden) wordt toekomstperspectief als gunstig beoordeeld, tenzij de
locale condities ongunstig zijn (bij voorbeeld door een te hoge beschikbaarheid van
nutriënten). In dat geval kan het toekomstperspectief alleen als gunstig worden
beoordeeld wanneer de ongunstige locale condities door beheer kunnen worden
gecompenseerd. Dit is bij voorbeeld het geval bij te hoge depositie van stikstof. In
heiden kan de overmaat aan stikstof worden afgevoerd door vaker af te plaggen, en
in grasland door vaker te maaien. Dit gaat weliswaar ten koste van een deel van de
biodiversiteit, maar niet altijd in een mate dat dit tot een ongunstige beoordeling van
de staat van instandhouding zou moeten leiden. Indien de regionale condities
ongunstig zijn, kan het toekomstperspectief alsnog als gunstig worden beoordeeld
wanneer er voldoende zekerheid is dat deze condities in de naaste toekomst (dat wil
zeggen tot de tijdshorizon van 2015) aanmerkelijk zullen verbeteren. Dat is bij
voorbeeld het geval wanneer er op dit gebied concreet afgesproken en
geïnstrumenteerd beleid is.
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Figuur 1. Schematische voorstelling van geadviseerde beoordeling structuur & functie en toekomstperspectief
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Discussie en aanbevelingen

Het in hoofdstuk 3.4 en figuur 1 beschreven beoordelingsprotocol wordt gezien als
de optimale afweging tussen inspanning, rendement en recht dat gedaan wordt aan
inspanningen van verschillende partijen (bij voorbeeld beleid, beheer). Toch zijn er
vele alternatieven denkbaar, waarvan de meest voor de hand liggende hieronder
worden besproken, tezamen met hun voor- en nadelen.
-

Regionale abiotische condities beoordelen onder structuur & functie in plaats van
onder toekomstperspectief
Voordeel: beoordeling van structuur & functie wordt vereenvoudigd omdat het
voor een groter deel gebaseerd kan worden op bestaande landelijke meetnetten
Nadeel: door de vrijwel overal hoge depositie en lage kweldruk zal structuur &
functie bijna overal als ongunstig worden beoordeeld, ook al is de situatie op
de standplaats gunstig; aan beheersinspanningen wordt geen recht gedaan.

-

Abiotische condities altijd meten, geen indicatorsoorten gebruiken
Voordeel: direct inzicht in relatie tussen vegetatie en condities op de standplaats;
kan gebruikt worden bij het opstellen van beheersplannen; geen
waarnemingen aan indicatorsoorten nodig
Nadeel: brengt extra kosten met zich mee, interpretatie van gegevens kan lastig
zijn door de grote variabiliteit in tijd en ruimte.

-

Verwachte toekomstige regionale condities meewegen in toekomstperspectief
Voordeel: verwacht effect van beleidsinspanning komt tot uiting
Nadeel: speculatief; kan veel rekenwerk zijn; alleen haalbaar indien scenario's
reeds beschikbaar zijn.

-

Beheer meewegen in structuur & functie
Voordeel: effect van beheersinspanning komt direct tot uiting in de beoordeling
Nadeel: wordt feitelijk niet door de EU gevraagd; kan leiden tot dubbeltelling
met vegetatiestructuur; feitelijk overbodig omdat beheer overal optimaal zou
moeten zijn.

-

Grootte alleen als zodanig beoordelen, niet via versnippering-gevoelige soorten
Voordeel: geeft flinke vereenvoudiging omdat het niet meer nodig is te bepalen
welke soorten versnippering-gevoelig zijn
Nadeel: er wordt geen recht gedaan aan de feitelijke situatie indien op een klein
oppervlak toch voldoende kwaliteit aanwezig is.
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Al met al lijken van alle geschetste alternatieven de nadelen groter dan de voordelen.
Dat leidt tot de volgende aanbevelingen:
1. Aanbevolen wordt de volgende definitie te hanteren: 'Structuur & Functie zijn
alle relevante kwaliteitskenmerken van een habitattype die op de standplaats
waarneembaar zijn'.
2. Aanbevolen wordt om structuur & functie te beoordelen aan de hand van een of
meer van de volgende aspecten: vegetatiestructuur; typische soorten; abiotische
condities; grootte van het habitat. De hiertoe benodigde gegevens kunnen
worden ingewonnen middels: vegetatiewaarnemingen, vegetatieopnamen of pq's;
karteringen, luchtfoto's en remote sensing beelden; waarnemingen
('verspreidingsgegevens') van soorten; metingen van abiotische condities.
3. Omdat de regionale condities en processen zoals atmosferische depositie,
hydrologie en versnippering de condities op de standplaats op de wat langere
termijn beïnvloeden, wordt aanbevolen deze mee te wegen onder
toekomstperspectief.
4. Aanbevolen wordt deze systematiek ook toe te passen op ruimtelijke condities.
Dit betekent dat grootte van het habitat wordt meegewogen onder structuur &
functie, en de regionale ruimtelijke rangschikking ('versnippering') onder
toekomstperspectief.
5. Omdat ongunstige condities deels kunnen worden gecompenseerd via het
beheer, wordt aanbevolen om beheer mee te wegen onder toekomstperspectief.
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Bijlage 1 Reporting formats European Commission
Reporting format on the 'main results of the surveillance under Article 11' for Annex
I Habitats Types (Annex D van DocHab 04/03-03 rev.3, European Commission
2005)
Data

Habitat Code
Member State
Biogeographic region
concerned within the MS
Range
Map

Comments/Guidelines for reporting data
National level
From Annex I of the Habitats Directive, e.g. 1110 (do not use
subtypes)
The MS for which the reported data apply; use 2 digit ISO code
Alpine (ALP), Atlantic (ATL), Boreal (BOR), Continental (CON),
Mediterranean (MED), Macaronesian (MAC), Pannonian (PAN)
Range within the country concerned
Attach a map as a GIS file – vector format or grid map – together
with relevant metadata;

Biogeographic level
(complete for each biogeographic region concerned)
Biogeographic region
Alpine (ALP), Atlantic (ATL), Boreal (BOR), Continental (CON),
Mediterranean (MED), Macaronesian (MAC) or Pannonian (PAN)
Published sources
If data given below is from published sources give bibliographic
references or link to Internet site(s)
Range
Range within the biogeographical region concerned (for definition,
see Annex F, further specifications on how to measure range will be
developed in the frame of the guidance document of ETC-BD)
Surface area
Total surface area of the range within biogeographical region
concerned in km²
Date
Date (or period) when range was determined
Quality of data
3 = good
2 = moderate
1 = poor
Trend
0 = stable
+ xx% = net increase by xx%
− xx% = net loss by xx%
If known provide magnitude of change in km²
Trend-Period
Give dates of beginning & end of the period for which the trend has
been reported (e.g. 1981 to 1991)
Reasons for reported trend
Assumed main reasons for change of range where known
0 = unknown
1 = improved knowledge/more accurate data
2 = climate change
3 = direct human influence (restoration, deterioration, destruction)
4 = natural processes
5 = indirect anthropo(zoo)genic influence
6 = other (specify)
Area covered by habitat
Area covered by habitat within the range in the biogeographic
region concerned (km2)
Distribution map
Presence/absence, use GIS based map – vector format or grid map
Surface area
In km²
Date
Date (or period) when area surface was determined
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Method used
Quality of data
Trend

Trend-Period
Reasons for reported trend

Justification of %
thresholds for trends
Main pressures

Threats

3 = ground based survey
2 = based on remote sensing data
1 = based on expert opinion
3 = good
2 = moderate
1 = poor
0 = stable
+ xx% = net increase by xx%
− xx% = net loss by xx%
If known provide magnitude of change in km²
Give dates of beginning & end of the period for which the trend has
been reported
Assumed main reasons for change of area covered where known
0 = unknown
1 = improved knowledge/more accurate data
2 = climate change
3 = direct human influence (restoration, deterioration, destruction)
4 = natural processes
5 = indirect anthropo(zoo)genic influence
6 = other (specify)
In case a MS is not using the indicative suggested value of 1% per
year when assessing trends, this should be duly justified in this free
text field
List main pressures impacting on the habitat in the past or at the
moment (past/present impacts)
Use codes from Appendix E to the Standard Data Forms to 2nd or
3rd level (these may need to be revised in the near future)
E.g. 160 General Forestry management,
167 Exploitation without replanting
List threats affecting long term viability of the habitat
(future/foreseeable impacts)
Use codes from Appendix E to the Standard Data Forms to 2nd or
3rd level (these may need to be revised in the near future)

Complementary information
Favourable reference
range
Favourable reference
area
Typical species

In km² + map (vector or grid map); See definition in DocHab-0403/03 rev.3
In km² ; See definition in DocHab-04-03/03 rev.3
List the typical species used and describe method used to assess
their status.

Other relevant
information

Conclusions
(assessment of conservation status at end of reporting period)
Range
Area
Specific structures and
functions (incl. typical
species)
Future prospects
Overall assessment of CS1

Favourable (FV) / Inadequate (U1) / Bad (U2) / Unknown (XX)
Favourable (FV) / Inadequate (U1) / Bad (U2) / Unknown (XX)
Favourable (FV) / Inadequate (U1) / Bad (U2) / Unknown (XX)
Favourable (FV) / Inadequate (U1) / Bad (U2) / Unknown (XX)
Favourable (FV) / Inadequate (U1) / Bad (U2) / Unknown (XX)

1 A specific symbol (e.g. arrow) can be used in the unfavourable categories to indicate recovering
habitats
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Bijlage 2 Evaluation matrix for Habitat Types
Parameter
Favourable
('green')

Unfavourable –
Inadequate
('amber')

Range

Stable (loss and
expansion in
balance) or
increasing AND not
smaller than the
'favourable reference
range'

Any other
combination

Area covered by
habitat type
within range

Stable (loss and
expansion in
balance) or
increasing AND not
smaller than the
'favourable reference
area' AND without
significant changes
in distribution
pattern within range
(if data available)

Any other
combination

Specific
structures and
functions
(including
typical species)

Structures and
functions (including
typical species) in
good condition and
no significant
deteriorations /
pressures.
The habitats
prospects for its
future are excellent /
good, no significant
impact from threats
expected; long-term
viability assured.

Any other
combination

All 'green'
OR
three 'green' and
one 'unknown'

One or more
'amber' but no
'red'

Future
prospects (as
regards range,
area covered
and specific
structures and
functions)

Overall
assessment of
CS 2

2

Any other
combination

Conservation Status
Unfavourable Unknown
Bad
(insufficient
('red')
information to make
an assessment)
Large decrease:
Equivalent to a loss
of more than 1% per
year within period
specified by MS
OR
More than 10%
below ‘favourable
reference range’
Large decrease in
surface area:
Equivalent to a loss
of more than 1% per
year (indicative value
MS may deviate
from if duly
justified) within
period specified by
MS
OR
With major losses in
distribution pattern
within range
OR
More than 10%
below ‘favourable
reference area’
More than 25% of
the area is
unfavourable as
regards its specific
structures and
functions (including
typical species)
The habitats
prospects are bad,
severe impact from
threats expected;
long-term viability
not assured.

No or insufficient
reliable information
available

One or more 'red'

Two or more
'unknown'
combined with
green or all
'unknown'

No or insufficient
reliable information
available

No or insufficient
reliable information
available

No or insufficient
reliable information
available

A specific symbol (e.g. arrow) can be used in the unfavourable categories to indicate recovering habitats
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