moerasbos
De hoogst gelegen delen in de plassen hebben een natuurlijk wilgenbos als
begroeiing. Gekiemd in 1968-1 970 zijn deze wilgen nu op de top wat omvang
betreft. Een deel is al afgestorven door het hoge water en de aalscholvers die er
jaar in jaar uit hun nesten in hebben gebouwd. De witte mestplekken zijn te zien
vanuit de ruimte!

nat grasland en poelen
De oorspronkelijk voor landbouwkundige doeleinden ontgonnen kavels zijn nog
goed te zien, deels begreppeld. Door inzaai met gras en het opzetten van de
waterstand zorgde de natuur zelf voor variatie tussen kale bodems, halfopen
graslanden en pioniervegetaties. In de maanden oktober tot ver in mei is dit
gebied erg nat en druk bevolkt met eenden, ganzen, reigers en steitlopers die er
profiteren van het eiwitrijke gras, kleine vis en de bodemfauna.
De Konikpaarden zijn de belangrijkste grote grazers die het gebied open hoüden
in de zomer. De poelen zijn gegraven om extra habitat voor stekelbaars, padden
en kikkers te realiseren.

Droog grasland en bosschages
Een deel van het Iandnet werd ingezaaid met gras, de wilgen zijn hierbij
gespaard. Zo ontstond een Nederlands savanneland waar een groot deel van de
edelherten de zomer doorbrengt. De Heckrunderen en vaak ook de
Konikpaarden zijn te vinden op het droge grasland dat verder ook in trek is bij de
Grauwe ganzen en muizenetende roofvogels.
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0helder en troebel water
Het water in de grote plassen is ondiep (20-40 cm) en door opwerveling van slib erg
troebel. Afgelegen plassen in het moeras zijn juist helder. Op het satellietbeeld is
duidelijk een dônkere rand langs het rietland waarneembaar. Door specifieke
gebiedskennis, weten we dat dit veroorzaakt wordt door helder water dat bij
oostenwind uit het rietland treed. Op het zicht jagende vogels zoals reigers maken
gebruik van helder of licht troebel water. Lepelaars zoeken voedsel liefst op de tast
in troebel water.

riet in verschillende gedaanten
In het moeras komt een heel scala aan rietpianten voor. Grauwe ganzen houden
het moeras open door een deel van het in het water staande riet in mei en juni
op te rollen. Het riet reageert hierop door sterk uit te stoelen en niet meer in bloei
te komen; prima voedsel voor de ganzen in het volgende jaar. Waarde ganzen
niet komen groeit het riet sterk door; de planten worden hier wel 3 meter hoog en
bloeien rijkelijk. Deze zone is van belan9 voor zeldzame netbewoners als snor
en baardmannetje. Na verloop van vele jaren loopt de vitaliteit terug en vestigen
zich andere planten.

0ruigte en struweel
De hoogst gelegen stukken waren aanvankelijk geheel bedekt door riet. Door de
droogte buiten het deel dat permanent moeras werd trad verruiging op. Nu is het
een mozaïek van landriet, akkerdistel en brandnetel. Plaatselijk zijn struwelen
van vlier aanwezig die door de grote grazers behoorlijk worden aangepakt, met
name in de winter. Deze Nederlandse jungle is uitvalsbasis voor de vos maar
ook voor havik en bruine kiekendieven die er graag jagen in afwisseling met de
andere zones in het gebied.

Van satellietbeeld naar informatiekaart
Water typen

Riet typen
Landriet typen
Grasland typen
Grasland pionier type
Vlier brandnetel typen
Wilgen type
Kaal-zand typen

De Oostvaarderspiassen zijn hèt voorbeeld voor grootschalige moerasontwikkeling in West-Europa. Het verhaal van het ontstaan van het
gebied in 1968 is fascinerend: als toegestane speling van de natuur na inpoldering van Zuid Flevoland heeft de mens het gebied verder vorm
gegéven door te spelen met de aanwezige hoogteverschillen en met het beheer in te spelen op de zich voordoende processen. Waterpeil en
begrazingsdruk zijn daarbij de belangrijkste stuurknoppen voor de beheerder.
Een periode van vier jaar drooglegging van het moeras (1987-1991) was noodzakelijk om de moeraszone in het westelijk deel flink uit te
breiden (600 ha nieuw riet). Zo kunnen de kolonies op de grond broedende vogels als lepelaars (150-200 paar), Grote zilverreigers (53 paar in
2003), Kleine zilverreigers (26 paar in 2003) en roerdompen (40-60 paar) er veilig tegen vossen toeven. De tijdelijke scheiding tussen west en
oost die toen nodig was is nog te zien. Tegenwoordig kent het gebied weer één peil.
Tevens werden 2000 ha voor landbouw voorbestemde gronden toegevoegd door omleggen van de spoorlijn in het zogenaamde badkuiptracé.
Deze randzone voegt extra vegetatie en dus variatie toe, net als dat in een natuurlijk moeras het geval is aan de randen. Tegenwoordig zijn
zo'n 600 Heckrunderen, 700 Konikpaarden en 1200 Edelherten verantwoordelijk voor het openhouden van de randzone; ze zijn onmisbaar als
natuurlijke beheerders van de open vlaktes die het belangrijkste areaal van de eenden, ganzen en zwanen vormen.
De Oostvaardersplassen: 35 jaar jong en dynamisch, waard om blijvend in beeld te blijven. Ontwikkelingen die ook op afstand, zelfs vanuit de
ruimte gevolgd kunnen wordén. Deze vegetatiekartering met behulp van de hoge resolutie satelliet en veidkennis leidde tot meerdere
vegetatietypen. De beschikbaarheid van deze digitale informatie maakt het mogelijk de effecten van het gevoerde beheer te volgen.
Het feit dat op het originele beeld de passerende trein, individuele vlieren en zelfs de Heckrunderen te zien zijn geeft aan hoe krachtig deze
informatiebron kan zijn!

"Ruimtelîjke ontwikkeling" op de voet gevolgd.
Achtergrondinformatie
Steeds belangrijker wordt de behoefte om r!latief snel, herhaalbaar en over grotere oppervlakten informatie over landschappelijke
kwaliteit meetbaar te maken, bijvoorbeeld voor toepassing van Europese richtlijnen zoals Vogel- en Habitatrichtlijn en Kaderrichtlijn
Water. Ruimtelijke geo-informatie op landschapsniveau werd tot nog toe verkregen vanuit luchtfoto's (beperkt schaalniveau) en
satellietbeelden (beperkte resolutie). In 1999 werd de eerste commerciële hoge resolutie satelliet een feit.
Het gebied de Oostvaardersplassen werd als proefgebied gekozen, vanwege de mogelijkheid de bestaande ecologische kennis te
combineren met de technieken van een hoge resolutie (HR) satelliet.

IKONOS satelliet infôrmatie
Enkele technische kenmerken van de HR satelliet (hier IKONOS):
De IKONOS satelliet draait op ca. 680 km boven de aarde.
Het ruimtelijk onderscheidend vermogen bij panchromatische (zwart/wit) opnamen is 1 x 1 meter.
Het ruimtelijk onderscheidend vermogen bij een kleur opname is 4 x 4 meter.
De kleurbanden zijn blauw, groen, rood, nabij infrarood en panchromatisch.
Een IKONOS beeld beslaat ongeveer 11 x 11 kilometér.
De satelliet komt eens in de 3 dagen over Nederland tussen 10.00 en 11.00 uur, de gebruikte opname is van 11 mei2000.
De satelliet kan ook in zijwaartse richting opnamen maken om zo de opnamekans te vergroten.
Intussen is IKONOS allang niet meer de enige HR satelliet. Orbview 3 en Quickbird 2 zijn enkele van deze nieuwere HR
satellieten, waarbij de resolutie van de laatste voor zwart/wit 0,6 meter en voor kleur 2,5 meter is.
De Adviesdienst voor Geo-informatie en ICT (AGI) ondersteunt de kerntaken van het ministerie door het leveren van
verschillende producten en diensten op het gebied van Geo-informatie voorziening en Informatie- en communicatietechnologie.
Het Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA) is belast met het toeleveren van kennis over
watersystemen in brede zin ten behoeve van beleid, beheer en onderhoud van de Rijkswateren.
Het bundelen van nieuwe technologie met bestaande kennis, genereert nieuwe inzichten die antwoord geven op actuele vragen.
Een snelle en accurate beantwoording is nodig voor een doelmatig beheer en onderhoud van onze natte gebieden.
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