
In Nederland komen tegenwoordig steeds

meer exoten voor, uitheemse soorten 'die

hier niet horen'. Denk maar aan de Nijlgans,

Amerikaanse vogelkers, de tijgermug of het

Aziatische lieveheersbeestje. Zo is een

groot deel van de planten in onze tuinen en

parken, maar ook in onze bossen en

natuurgebieden uitheems. Veel van deze

soorten zijn door de mens naar ons land

gehaald en aangeplant voor hun schoon-

heid (onze tuinen en parken) of voor de

productie van bijvoorbeeld hout in onze

bossen. Maar er zijn ook soorten die

'ontsnappen' uit onze tuinen en productie-

bossen en vervolgens verwilderen in onze

natuurgebieden. 

BALLONPLANT EN BLAZENBOOM
In Florida leeft een wantsensoort 

(Jadera haematoloma) op de ballonplant

(Cardiospermum corundum). De volwassen

wantsen boren met hun lange zuigsnuit in

de grote vruchten om bij het zaad te

komen. Zo’n vijftig jaar geleden is in het-

zelfde gebied de blazenboom (Koelreuteria

elegans) geïntroduceerd. Deze plant heeft

vergelijkbare vruchten, alleen plat, waardoor

de afstand van buitenwand naar zaad veel

kleiner is. De Jadera-wants is na de intro-

ductie van de blazenboom overgestapt

naar deze nieuwe waardplant. Maar nu

komt het bijzondere: De wantsenpopulatie

die nu op de blazenboom voorkomt, heeft

een veel kortere zuigsnuit (de afstand naar

het zaad is immers kleiner) dan de popula-

tie op de ballonplant. De wantsen hebben

zich evolutionair aangepast aan de nieuwe

waardplant, het verschil in zuigsnuitlengte

is dan ook genetisch bepaald (Carrol &

Boyd, 1992). 

De Amerikaanse boorvlieg Rhagoletis

pomonella (Tephritidae) gaat nog een stapje

verder. Vierhonderd jaar geleden hebben de

eerste kolonisten in Amerika voor het eerst

appelbomen aangeplant. De boorvlieg is

toen overgestapt van zijn oorspronkelijke

waardplant meidoorn (Crataegus spp.) naar

de appelboom (Malus domesticus). Er zijn,

net als in het voorbeeld van de Jadera-wants,

nu twee waardplantpopulaties, waarvan de

larven aangepast zijn of aan meidoorn-

bessen of aan appels, zowel morfologisch

(uiterlijk) als fenologisch (timing van voort-

planting e.d.). Maar in deze soort zijn de

populaties ook nog eens genetisch geschei-

den, individuen van de ene waardplant

paren nauwelijks met individuen van de

andere waardplant (o.a. Bush, 1969).

Hierdoor is er zeer weinig menging van de

beide waardplantpopulaties en worden ze

tegenwoordig beschouwd als verschillende

rassen.

De Jadera-wants en Rhagoletis-boorvlieg

zijn voorbeelden van micro-evolutie,

evolutie op zeer korte tijdschaal. Dit kunnen

de eerste (forse) stappen richting soort-

vorming zijn. Dit proces van overstappen

naar een nieuwe gastheer, aanpassen en

uiteindelijk soortvorming wordt sequentiële

evolutie genoemd en waarschijnlijk zijn de

meeste herbivore insecten op deze manier

geëvolueerd (Miller & Wenzel, 1995). 
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Uitheemse soorten kunnen voor grote problemen zorgen. Sommige soorten worden
invasief en kunnen inheemse soorten verdringen, zodat deze soms zelfs geheel
verdwijnen. Uitheemse soorten komen dan ook vaak negatief in het nieuws. 
Maar vanuit een biologisch oogpunt zijn uitheemse soorten echter zeer interessant!
Enkele voorbeelden uit de literatuur en uit de eigen achtertuin.

Evolutie in de achtertuin

Boven: De wants Jadera haematoloma
op de orginele waardplant (onder) en op

de geïntroduceerde waardplant (boven)

in Florida, Amerika. BRON: CARROLL &

BOYD, 1992.

DAG VAN DE BIODIVERSITEIT
De Verenigde Naties hebben 22 mei

uitgeroepen tot de jaarlijkse Dag van

de Biodiversiteit. Het thema van dit

jaar is: Invasieve exoten’. 

Exoten in Nederland zijn planten- en

diersoorten die - bewust of onbewust -

door de mens hiernaartoe zijn

gebracht en die zich zelfstandig kun-

nen handhaven. Soorten die Neder-

land op eigen kracht bereiken, worden

niet tot de exoten gerekend.

Een invasie van exoten kan leiden tot

grote ecologische en economische

schade. Bijvoorbeeld omdat ze voedsel

en ruimte van inheemse soorten inpik-

ken of omdat ze ziektes overbrengen. 

Milieujurist Wilfred Reinhold houdt

zich sinds 2006 bezig met onderzoek

naar het beleid van de Nederlandse

overheid op het gebied van invasieve

exoten: “Bijna niemand beseft dat veel

van die soorten negatieve effecten

hebben op de inheemse flora en

fauna.’’ Reinhold wil de Dag van de

Biodiversiteit gebruiken om voorlich-

ting te geven aan het grote publiek dat

volgens hem een veel te positief beeld

heeft van de introductie van exotische

dieren en planten. Daarom roept hij

natuur- en milieuorganisaties op om

aandacht te besteden aan dit thema. 

Op zijn website www.tijgermug.info

doet hij een aantal suggesties. Nog

meer informatie is te vinden op de site

van de Verenigde Naties:

www.cbd.int/ibd/2009/



TOORTS EN VLINDERSTRUIK
Aangezien in Nederland ook veel uitheemse

planten voorkomen (zowel in het wild als

in tuinen en parken) is het natuurlijk de

vraag of deze processen ook bij ons waar te

nemen zijn. Met de aanstelling van Menno

Schilthuizen als bijzonder hoogleraar en

een promovendus (ondergetekende) bij

Evolutionaire Genetica aan de Rijksuniver-

siteit Groningen is afgelopen jaar een

project gestart om juist dit te onderzoeken.

We gaan inventariseren welke herbivore

insecten soorten er in Nederland te vinden

zijn op uitheemse planten en wat voor aan-

passingen ze vertonen om op deze nieuwe

waardplanten te kunnen leven. We zijn al

een half jaar bezig met inventariseren en ja,

er zijn zeker insecten te vinden op uit-

heemse planten. Dit jaar beginnen we te

onderzoeken of de overgestapte insecten

ook daarwerkelijk aanpassingen vertonen

aan hun nieuwe waardplanten. 

Zeer waarschijnlijk staan er in uw eigen

tuin of in het park om de hoek uitheemse

planten. Ga dit voorjaar maar eens kijken

of u insecten kunt vinden. Ik zal u een paar

voorbeelden noemen. Veel mensen hebben

tegenwoordig een vlinderstruik (Buddleia

davidii) in de tuin staan. De bloemen van

deze planten trekken veel vlinders aan, maar

op de bladeren zijn eveneens insecten te

vinden. Zo is er bijvoorbeeld een minerende

vlieg (Amauromyza verbasci) die de overstap

gemaakt heeft van helmkruid (Scrophularia)

en toorts (Verbascum) naar buddleja. Maar

ook rupsen van diverse soorten nacht-

vlinders zijn op de vlinderstruik gevonden.

Veel soorten insecten die op kamperfoelie

(Lonicera) voorkomen hebben de overstap

gemaakt naar de verwante sneeuwbes

(Symphoricarpos albus). Sneeuwbes is in

bijna elk park wel te vinden en op bijna elke

struik zijn wel mineerders te vinden. Ga

maar eens kijken vanaf mei, juni. 

WAARNEMINGEN GEVRAAGD
Als u herbivore insecten vindt op uit-

heemse planten, horen wij dit zeer graag!

Dus rupsen, wantsen, cicades, bladluizen,

mineerders, galvormers, bladetende

kevers, etcetera. Wij zijn nog steeds op

zoek naar nieuwe soorten die de overstap

gemaakt hebben naar een uitheemse

waardplant. Heeft u waarnemingen? Geef

deze dan door, het liefst met naam van de

plant en indien mogelijk de naam van het

insect, een foto of een verzameld insect.

Voor meer vragen kunt u mij altijd mailen.

Kim Meijer werkt als promovendus aan de

Rijksuniversiteit Groningen (email:

k.meijer@rug.nl).
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Onder: De mineerder Amauromyza verbasci. De larve van deze vlieg mineert in de

bladeren van helmkruid (Scrophularia) en toorts (Verbascum) en sinds de introductie

van vlinderstruik (Buddleia davidii) ook hierop.  FOTO: KIM MEIJER


