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over het natuurbeheer. Exoten zijn immers inmiddels overal en hun
aantal zal in de toekomst door globalisering en klimaatverandering
waarschijnlijk alleen maar toenemen. Al in januari 1998 werd in
een themanummer van De Levende Natuur aandacht besteed
aan het fenomeen ‘immigratie’ van soorten.
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Folie
Deze folie is recyclebaar en laat bij verbranding
geen schadelijke stoffen na.

voor meer informatie:

www.delevendenatuur.nl

Foto omslag:
Grote waternavel
in Alblasserwaard
p. 143 (foto:
Waterschap
Rivierenland).

Daarna zijn met regelmaat artikelen verschenen over de verspreiding,
effecten en het beheer van diverse exoten. Tegenwoordig wordt de ene
exoot te vuur en te zwaard bestreden (zoals muskusrat of grote waternavel), maar worden andere soorten geaccepteerd (zoals halsbandparkiet). In EU-verband is inmiddels een lijst van ‘verboden’ invasieve
exoten opgesteld. Maar volgens welke procedures is die lijst nu tot stand
gekomen en wordt deze regelmatig bijgewerkt? Hoe gaan Nederland en
Vlaanderen om met deze Europese regelgeving?
Om overzicht te krijgen in de wondere wereld van exoten wordt in dit
themanummer na een uiteenzetting over de nieuwe Europese regelgeving
en het beleid in Nederland en Vlaanderen ingezoomd op exoten in verschillende milieutypen, zoals het landmilieu respectievelijk de binnenlandse en mariene wateren. Wat zijn daar de belangrijkste exoten, hoe
invasief zijn ze, met welke schade? Wordt er aan bestrijding gedaan?
Waarom? Hoe effectief? In het slotartikel trekt de themaredactie conclusies over wat nodig is voor een goed exotenbeheer in de toekomst.
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Definities EU verordening
Een exoot = uitheemse soort.
Levende exemplaren van soorten,
ondersoorten of lagere taxa van
dieren, planten, schimmels of
micro-organismen die zijn geïntroduceerd buiten hun natuurlijke
verspreidingsgebied, met inbegrip
van alle delen, gameten, zaadcellen, eicellen of propagulen van
die soorten alsook alle kruisingen,
variëteiten of rassen, die kunnen
overleven en zich vervolgens
kunnen voortplanten.
Invasieve uitheemse soort/exoot:
een uitheemse soort waarvan
is vastgesteld dat de introductie of
verspreiding ervan een bedreiging
is of nadelige gevolgen heeft voor
de biodiversiteit en aanverwante
ecosysteemdiensten.
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LandschappenNL Samengesteld en gefinancierd door
de twaalf provinciale Landschappen. Deze keer berichten
van Landschap Overijssel en Brabants Landschap.

