Meten van de natuur in de Nieuwe Warande
Sinds dit jaar worden er in de Nieuwe Warande structureel natuurmetingen verricht. Al vele
jaren worden waarnemingen van dieren en planten door natuurliefhebbers vastgelegd en
gedeeld. Hierdoor weten we dat er minstens 180 soorten dieren en 220 soorten planten
voorkomen. Best veel voor een gebied dat er op het eerste gezicht intensief en saai uitziet
en niet veel onderzocht is. En er zijn nog verrassend veel vrij schaarse soorten die typerend
zijn voor boerenland, zoals Patrijs, Haas of Roodborsttapuit. Maar informatie over het aantal
soorten zegt op zich niet veel over de natuurwaarde. Belangrijker is het om te weten welke
soorten er zijn, hoeveel van elk, en hoe dit verandert in de loop van de tijd. Gaan gevoelige,
kwetsbare of bedreigde soorten erop vooruit of verdwijnen ze? Heeft de inrichting en het
gebruik van het land een positieve of negatieve invloed op de natuur? Hiervoor moet
geïnventariseerd en geteld worden volgens afgesproken methoden die over meerdere jaren
herhaald kunnen worden. Nu gebeurt dat dus ook hier voor enkele soortgroepen. Zo wordt
als onderdeel van een Tilburgs meetnet voor biodiversiteit op enkele plekken in de Nieuwe
Warande de wilde flora van bermen, poelen, struikgewas en bossen geïnventariseerd en
geanalyseerd. Daarnaast is er als onderdeel van een landelijk meetnet, gecoördineerd door
de Vlinderstichting en gebruikt om de Tweede Kamer te informeren over de toestand van de
natuur in Nederland, een telroute voor vlinders opgenomen. Hierdoor kunnen we beter
bepalen hoe het de vlinders in boerenland vergaat. De eerste resultaten van dit jaar zijn wat
dat betreft best positief, met onder andere aanwezigheid van de zeldzame Kleine
parelmoervlinder. Benieuwd wat er al gespot is in het gebied? Zoek dan op
‘Zwaluwenbunders’ in www.waarneming.nl of neem contact op met Stichting de Nieuwe
Warande.
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