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moet gaan reguleren. Dit kan alleen maar aan de hand van een normbesef. 

— De mens blijkt een grote verantwoordelijkheid te bezitten: 

a) de technische ontwikkeling en de evolutie lopen het gevaar van running wild. 

b) doordat wij in een open systeem leven is een goede voorspelbaarheid der uit¬ 

komsten niet altijd mogelijk. Risico’s moeten vaak genomen worden, en de 

ethiek van de risico is nauwelijks ontwikkeld. De ouden hadden hiervoor de 

deugd van prudentia, wijs beleid. 

c) de toegenomen specialisatie geeft een moeilijker overzien van het geheel der 

problemen. Er kunnen discrepanties ontstaan tussen motivatie en gevolgen. 

Samenwerking en overleg in teamverband wordt steeds meer noodzakelijk. 

d) het werken in teamverband splitst evenwel de verantwoordelijkheid niet. 

Verantwoordelijkheid laat zich niet opdelen. 

Het is de taak van de mens een leefwaardig milieu te scheppen. Natuur en 

kuituur moeten met elkaar in harmonie zijn, wil de mens zich als mens kunnen 

ontplooien. 

Het verstoorde evenwicht 

door 

K. BAKKER 

Zoölogisch Lahoraiorium Rijksuniversiteit, Leiden 

Tijdens dit ééndaags symposium is de invloed van de mens op het „milieu” 

centraal gesteld. Het is dan ook noodzakelijk eerst vast te stellen over wiens milieu 

we het zullen hebben. Dit zal niet het milieu zijn van schadelijke organismen, daar 

we deze juist willen uitroeien. Het milieu van de mens zélf is bedoeld dat gro¬ 

tendeels onopzettelijk en automatisch bedorven wordt door aktiviteiten, die merk¬ 

waardigerwijs doelbewust zijn gericht op het verwerkelijken van nuttige en nieuwe 

mogelijkheden voor de mens. 

De ernst van de toestand, die soms wordt geaccentueerd door grote rampen 

(Torey Canyon, endosulfan in de Rijn), is de afgelopen 10 jaar steeds duidelijker 

geworden. Milieubederf is echter niet alleen een gevolg van lozing van schade¬ 

lijke afvalstoffen, van ontbossing en ontginning voor de vestiging van nieuwe 

steden en industriegebieden, maar kan ook veroorzaakt worden door over-exploi- 

tatie (overbevissing, overbeweiding). 

De waardering van de mens voor bepaalde onderdelen van zijn milieu is erg 

verschillend: denk b.v. maar aan de visie van een dichter, een bioloog, een scha¬ 

penboer, een wegenbouwer, een militair en een industrieel op een heideveld. Ook 

kan een zekere mate van adaptatie aan milieubederf optreden: Men hoort het 

lawaai niet meer, men raakt gewend aan de stank. Toch treden de schadelijke 

gevolgen hiervan nog op. 

De bevolkingstoename en de noodzaak om voor al die mensen de vereiste le- 

vensnoodzakelijkheden te produceren ligt ten grondslag aan het milieubederf. De 

enorme technische opbloei biedt de mens de mogelijkheid zijn milieu te exploiteren 

en te reorganiseren naar zijn eigen wens. Dat de stabiliteit in een levensgemeen- 
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schap, die een gevolg is van een uitgebreid netwerk van direkte en indirekte be¬ 

trekkingen van alle verschillende daarin voorkomende soorten met elkaar en met 

de levenloze omgeving, verdwijnt door een sterke invloed van buitenaf, zal dui¬ 

delijk zijn. Wij spreken dan van een verstoord evenwicht. 

Aanleg van monokultures (b.v. in de landbouw) zal de stabiliteit van het milieu 

sterk verminderen. Toepassing van chemische middelen ter bestrijding van plagen 

is dan een noodzaak. Introduktie van geheel kunstmatige chemische stoffen zal 

echter grote invloed hebben. Alleen bepaalde organismen (met hoge dichtheid, 

grote voortplantingssnelheid, grote variabiliteit) kunnen zich door selektie aan¬ 

passen en handhaven. 

De mens maakt veel fouten in de exploitatie en de reorganisatie van zijn milieu. 

Hiervoor zijn veel redenen aan te wijzen: Hij beseft niet altijd, dat de energie¬ 

stroom, waarvan hij uiteindelijk afhankelijk is, van de zon via de groene plant 

tot hem komt, dat hij zelf een onderdeel is van de natuur en dat de natuur niet in 

iedere gewenste richting kan worden gedwongen. Eén van de belangrijkste oorza¬ 

ken is echter, dat de direkte belangen van de individuele mens bij de exploitatie 

van zijn omgeving groter zijn dan de schade, die hij persoonlijk ondervindt van de 

gevolgen van zijn eigen handelen, hoewel de belangen van de gemeenschap op 

langere termijn ernstig worden geschaad. Dit kan zijn door overexploitatie (denk 

aan overbeweiding op gemeenschappelijke gronden), maar ook door de verwezen¬ 

lijking van verbeteringen van zijn kunstmatig milieu: huishoudelijk en indus¬ 

trieel afval, verwarmd koelwater, lozing van giftige gassen, etc. zijn dan de resul¬ 

taten. Het voordeel van de vervuiler is op korte termijn groter dan zijn eigen 

portie van het over alle gebruikers van water, lucht en bodem uitgesmeerde nadeel. 

Ons milieu wordt zo gemakkelijk bedorven omdat het van ons allen is! 

Een beroep doen op het geweten van de vervuiler zal dan ook weinig nut heb¬ 

ben. Regeling zal wettelijk moeten geschieden. Om tot een juiste voorlichting 

te komen, zal dan ook onderzoek moeten worden verricht op velerlei gebied: 

landbouwkundig, biologisch, medisch, sociologisch en ekonomisch. Het is nu hoog 

tijd voor dit onderzoek. Milieubeheer zal een zaak moeten worden van de „zware” 

ministeries, zoals van ökonomische zaken of van volksgezondheid. Dit soort pro¬ 

blemen zal de aandacht moeten krijgen van allerlei organisaties, niet in het minst 

van de politieke partijen. 

De invloed van de mens op de Nederlandse vlinderfauna 

door 

B. J. LEMPKE 

Rechtstreeks zijn de bemoeienissen van de mens met de Nederlandse vlinders 

niet groot. Maar des te meer invloed oefent hij erop uit door de veranderingen, 

die door zijn toedoen in onze flora plaats vinden. Vlinders zijn immers op een 

heel enkele uitzondering na (rupsen van Tinei den, die zich voeden met haren of 

veren) volkomen afhankelijk van planten. Afgezien van die paar uitzonderingen 

leven alle rupsen ervan. Bovendien hebben alle dagvlinders en vele nachtvlinders 

ook als volwassen insekt nog bloemen nodig om zich met de nektar daarvan te 

voeden. Zonder planten dus geen vlinders. 


