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Is elke papegaai dan welkom?

Het artikel over de Nijlgans en de Hals-

bandparkiet ‘Exoten in de Nederlandse

avifauna; integratie of concurrentie?’ in

het Vogeljaar 53 (1) geeft geen duidelijk
antwoord op de gestelde vraag. Uit

literatuuronderzoek blijkt, volgens de

auteurs Sander Pieterse en Wil Tamis, dat

deze twee soorten exoten niet schadelijk

zijn voor de aanwezige avifauna. Dit is

belangrijk, want de International Union

for the Conservation of Nature and Natural

Resources (IUCN) stelt, dat exoten die een

gevaar vormen voor soorten of ecosys-

temen, bestreden dienen te worden. Artikel

8h van het Biodiversiteitsverdrag (Rio de

Janeiro 1992) luidt dan ook: ‘Prevent the

introduction of, control or eradicate those

alien species which threaten ecosystems,
habitats or species’. Dus voorkómen,

beheersen of verdelgen! Genoemde exoten
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Een messcherpe scheidslijn is enkel en

alleen te trekken tussen de soorten die hier

onder (in)directe invloed van de mens zijn

geraakt en de soorten die in het oerland-

schap voorkwamen. Oematuur is, in de

strikte zin van het woord, de natuur zoals

die zich eertijds ontwikkelde, óf in

historische tijd zou hebben ontwikkeld,

zonder menselijke evolutie. Spreek van

oerinheemse soorten, analoog aan

oernatuur. Wat daarna komt is meer of

minder mensenwerk, meer of minder

natuurlijk. Sommigen houden er een klare

voorstelling van de oematuur op na. De

een poneert een parkachtig Europees

oerbos, de ander houdt het oerbos voor

gesloten. Gieren behoorden mijns inziens

tot de oerinheemse avifauna. Zonder

menselijk ingrijpen zou wellicht de

Kroeskoppelikaan hier nog leven en

mettertijd de Kaspische Tijger zijn

gearriveerd. De Merel, hoe tuinachtig zijn

imago ook is, lijkt me van afkomst een

pure oerbosvogel.
De teneur van het artikel is, dat als er geen

aanwijzingen zijn van ecologische

schadelijkheid, de exoten wel mogen

integreren. Maar tropische papegaaien van

de ene knotwilgenrij naar de andere zien

vliegen, over de laatste oer-Hollandse

mollige weilandjes, over moerassen,

bossen of velden, wijkt dat niet ontstel-

lend af van het traditionele landschaps-
beeld. De stand van de Kerkuil wordt

terecht met kunst en vliegwerk uit de

gevarenzone gehouden. Ten aanzien van

de verspreiding van de Halsbandparkiet

en de Nijlgans kun je de opmars beter

stopzetten. Bij exoten moet je toch

denken aan sierparken en volières, het

maakt de natuur nog minder wild en

spontaan dan die al is. De afwijzing van

exoten is vanuit een historisch besef van

het oude karakteristieke landschap. Het is

van esthetische en emotionele aard. We

staan toch niet toe dat onze Nachtwacht

met een sluier van pointillistische

toevoegingen uit de moderne Franse

schilderkunst wordt overdekt.

Kees Piel, Herstel Inheems Duin,
Poederooienstraat 45, 1106 CE Amsterdam.

ontsnappen voorlopig de dans. De auteurs

wijzen erop dat interacties tussen inheem-

se soorten minder aandacht krijgen. Wel

veel besproken is de Havik die de Sperwer

verdringt. Dit relativeert het bezwaar

tegen exoten, wanneer door hun tussen-

komst een inheemse soort in aantal ach-

teruitgaat. Als echter een inheemse soort

op de rand van het uitsterven wordt

gebracht, of habitats op z’n kop worden

gezet, dan is handhaving van het verdrag

onvermijdelijk geworden. Het voordeel

van ‘eradicate’ (verdelgen) is, dat je niet

eeuwig exotenpopulaties binnen de

perken hoeft te houden. Naarmate een

exoot zich uitbreidt wordt bestrijding ook

moeilijken In alle artikelen over dit

onderwerp, ik heb een mapje vol, spreken

vogelaars zelden hun verontrusting uit

over een eventuele plaag. Men wil de

geconstateerde toename eerst nog

bestuderen en op zijn beloop laten.

De auteurs definiëren: ‘Exoten in de

Nederlandse avifauna zijn soorten die met

behulp van de mens, al dan niet opzette-

lijk, zijn geïntroduceerd en niet tot de

oorspronkelijke avifauna behoren’. Maar

wat versta je onder ‘oorspronkelijke
avifauna’? Tal van soorten vliegen hier

sedert onheuglijke tijden rond en worden

inheems genoemd, ook een cultuurvolger
als de Kerkuil, die tevens indicatorsoort is

voor het ouderwetse boerenland. Na een

tijdje verwerven nieuw aangekomenen

burgerrechten, maar tot de alleroorspron-

kelijke natuur kunnen ze niet altijd

gerekend worden. ‘Oorspronkelijk’ is te

vaag, het kan verwijzen naar de natuur

van 1900, drie millennia geleden, enzo-

voort.

Het scheelt weinig of cultuurvolgers
voldoen aan deze definitie van exoot. Het

verschil is dat de echte exoot eens naar

ons land is getransporteerd. De Nijlgans
breidt zich echter even spontaan óver ons

land uit, net als een recente immigrant als

de Turkse Tortel dat heeft gedaan. Nu

vestigen zich ook in meer natuurlijke
milieus immigranten. De mens kan zelfs

de oorzaak zijn van dit milieu, bijvoor-
beeld door het broeikaseffect, of natuur-

ontwikkeling! Dan geldt ‘met behulp
van’. Deze categorie is minstens half

exoot. Ook waren deze soorten hier niet

oorspronkelijk aanwezig en je mag wel

van ‘opzettelijke introductie’ spreken als

de vogelaars in koor een welkomstlied

aanheffen ter begroeting van alweer een

nieuwe soort.


