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De spontane uitbreiding 

van de Turicse tortel hoeft 

nog niet natuurlijk te zijn. 

Blat rorm 
In deze rubriek is ruimte voor 

opinies en reacties. In deze 

bijdrage reageert K. Piel op 

het in januari verschenen 

themanummer "Immigratie" 

(De Levende Natuur 99 (D), 

waarin problematiek rond 

exoten centraal stond. 

Exoten 
In het ideale geval houdt de natuur
bescherming zich bezig met het behoud 
van de oorspronkelijke natuur, de natuur 
in de ware zin des woords, de natuur dus 
waarop de mens geen enkele invloed 
heeft uitgeoefend. In dat geval zou het 
behoud van de oorspronkelijke soorten
samenstelling worden nagestreefd, maar 
soorten die onder invloed van de om
ringende cultuur het reservaat willen 
binnendringen geweerd. 

De huidige natuur is zo ver van haar 
oorsprong verwijderd, de ideale natuur
bescherming zo onbereikbaar geworden, 
dat de definitie van het begrip 'exoot' 
welhaast moet uitmonden in vaagheden. 
Hengeveld en Van den Brink vinden in 
hun artikel "wat is een 'exoot'?", dat het 
oorspronkelijk voorkomen op een ander 
continent een scherper criterium is dan 
"louter afstand binnen een continent", en 
voorts: "het tijdscriterium geeft al even
min een duidelijk houvast". Kortom: 
"Het is dus moeilijk om eenduidig te 
definiëren wat een exoot is...". 

De oernatuur in gedachte houdend 
zijn al hun onzekerheden, ook de kwel

lende vraag "want hoever moeten we 
teruggaan in de tijd om een soort als 
'nieuw toegevoegd' te kunnen beschou
wen?", in principe gemakkelijk te beant
woorden. Exoten zijn soorten die zich 
ooit, direct of indirect, als gevolg van het 
verschijnsel mens hebben verspreid - niet 
meer en niet minder. 

Schrijvers weten het begrip 'exoot' 
ook niet bevredigend te definiëren, 
omdat ze bijna geheel opgaan in de 
(auto)ecologie van nieuwkomers, zoals 
uit hun artikel blijkt. Overigens lanceren 
zij een soortgelijk begrip: 'inheemse 
gemeenschap'. Dit wordt niet nader toe
gelicht, hoewel dat zo consequent was 
geweest. 

Voorin, in het themanummer over 
'Immigratie' schrijft de redactie onbe
kommerd over de 'natuurlijke uitbrei
ding' van de Turkse tortel. Weliswaar 
betreft het hier een spontane uitbreiding, 
maar omdat deze duif mij een typische 
cultuurvolger lijkt, zou ik liever niet van 
'natuurlijk' spreken; het gaat gewoon om 
een cultuurlij ke uitbreiding. De para
doxale moraal van het verhaal: spontaan 
is niet altijd natuurlijk. 

Andersom bepleit Vera (1989) om 
soorten die in het verleden geen sporen 
hebben nagelaten en bovendien nog 
immer niet in het wild te vinden zijn, 
toch soms als mogelijk inheems te 
beschouwen, en wel "op basis van een 
combinatie van evolutionistische, ecolo
gische en biogeografische uitgangspun
ten". Vera wijst daarbij zeer terecht op de 
cultuur (jacht, landbouw enz.) die even
tuele verspreiding in de weg stond. De 
Lynx wordt daarom ten onrechte als 
'exoot' beschouwd. De cultuur heeft de 
soort uitheems gehouden; zij kan bevor
deren maar ook tegengaan! 

Vera wil uitgaan van de oernatuur-
lijke situatie, door hem vroeger, maar 
vager helaas, aangeduid met 'ecologische 
referentie'. De mens is evenwel ook 
onderdeel van de 'ecologie'. Het bestaan 
van exoten toont dat, in al zijn pestilen
tie, ten overvloede aan. 
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