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De opvatting dat mensen een desastreuze invloed uitoefenen op de natuur en het milieu op Moeder Aarde is wijdverbreid. Enerzijds is de voortgaande mondialisering van de economie een feit. Anderzijds zijn de inspanningen van
natuurbeheerders om de menselijke invloed op de natuur terug te dringen een uitdaging.
Met andere woorden: de biodiversiteit van gisteren moet koste
wat kost worden hersteld, met het oog op morgen. Chris Thomas, hoogleraar natuurbehoud aan de Universiteit van York,
laat ons met andere ogen naar de ontwikkeling van de biodiversiteit kijken. In de epiloog van het boek stelt hij: “Een belangrijke taak van natuurbescherming is de verliezen zo veel
mogelijk te beperken en biologische winst te stimuleren […].
Maar in dit boek kies ik ervoor de winsten te benadrukken,
die zo vaak over het hoofd worden gezien […]. Doordat we
de wereld in een mondiale archipel hebben veranderd, hebben we processen in gang gezet die de diversiteit op aarde op
de lange termijn eerder zullen vergroten dan verkleinen […].
Over vijf miljoen jaar, als die nieuwe soorten tot steeds meer
afzonderlijke varianten zullen zijn geëvolueerd, zal de komst
van de mens worden beschouwd als de oorzaak van een substantiële toename van de biologische diversiteit op aarde. Een
zesde ontstaansgolf”.

Het boek verwijst uitvoerig naar ratten en het onbegonnen
werk om een succesvolle soort uit te schakelen. Thomas stelt
dat er maar één manier is om een plaag van een bepaalde soort
rat uit te schakelen: wachten tot er een nog succesvollere rattensoort in het gebied verschijnt.
Vele soorten zullen uitsterven. Nieuwe soorten zullen ontstaan.
In ieder geval gaan knaagdieren een mooie toekomst tegemoet.
En of de mens erfgenaam van de aarde zal zijn? Veel zal afhangen van zijn wijsheid. Leven is veranderen. Het bestuderen van
het boek van Chris Thomas draagt aan dat inzicht zeker bij.
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Wist u dat er in Nederland maar liefst 104 verschillende mierensoorten voorkomen, waarvan 36 soorten in ons land
gevestigde exoten zijn? In de Ecologische atlas van de Nederlandse mieren kunt u over deze mieren van alles te weten
komen.
Deze pas verschenen mierenatlas is gebaseerd op bijna 75.000
waarnemingen, waarvan sommige zelfs dateren van vóór 1900.
Het merendeel van deze mieren is echter aangetroffen vanaf
1990 tot nu. U begrijpt dat daar in de loop der jaren een team
van duizenden bekende en onbekende waarnemers bij betrokken is geweest. Bijzonder om daarbij te vermelden is dat de
waarnemingen en determinaties van exotische soorten die bij
het KAD zijn binnengekomen ook in deze atlas zijn opgenomen. Ook de NVWA droeg een belangrijke steen bij aan de
gegevens van de niet-inheemse mierensoorten.
Tezamen levert dit een prachtig overzicht op, met bij elke mierensoort een vermelding van de locatie(s) van de waarnemingen en een ‘ecologisch profiel’. Dat laatste wil zeggen dat er
onder meer aandacht besteed wordt aan soortspecifiek gedrag,
kolonieopbouw, voedingswijze en leefomgeving.
Ook wordt aan de hand van deze data duidelijk dat er meer-

dere mierensoorten een bedreigde status hebben in Nederland.
Negen soorten worden met uitsterven bedreigd en één soort
is vermoedelijk uitgestorven: de langhaarmier (Lasius citrinus).
Daarvan werd slechts één exemplaar gevonden, in 1954.
Kortom, een zeer uitgebreid en volledig naslagwerk waar menig
mierenliefhebber (specialist of leek) zijn hart aan op kan halen.
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De zilvermeeuw

“Van vertrappelen naar vertroetelen.” Deze quote beschrijft de strekking van het boek goed. Dieren die als lastig in de
tuin kunnen worden ervaren worden allemaal besproken, maar met een positieve draai.

Tekst: Albert Weijman, KAD

De zilvermeeuw is een bewonderenswaardige zee- en landvogel, maar ook een plaagdier. De zilvermeeuw wordt niet
voor niets ook wel patatmeeuw genoemd want ze zien er niet tegenop om van een Waddeneiland naar Den Haag te
vliegen om nabij het Binnenhof een frietje of een zoute haring te gaan scoren.
Nee, zijn imago is niet alleen maar positief. Voor een groot deel
berust dat imago op vooroordelen. Kees Camphuysen, als marien ecoloog verbonden aan het Koninklijk Nederlands Instituut
voor Onderzoek der Zee (NIOZ), corrigeert die misverstanden
in zijn boek De zilvermeeuw. Op basis van de historische context, wetenschappelijk onderzoek en biologische kennis.
Het boek is chronologisch en anekdotisch georganiseerd rondom een aantal thema’s. Bijzondere aandacht besteedt de auteur
aan bescherming en bestrijding van zilvermeeuwen en aan de
overlast die deze dieren veroorzaken. Dan blijkt steeds weer de
invloed van mensen, die de meeuwen kansen bieden of juist
ontnemen. Zilvermeeuwen zijn meesters in het benutten van
kansen. Sommigen noemen dat… brutaal.
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Bijzonder is dat Camphuysen zilvermeeuwen niet alleen maar
behandelt als soort, kolonie of als populatie. Nee, hij beschrijft
meeuwen ook als individuen met hoogstpersoonlijke eigenschappen en specialisaties. Het boek is niet alleen een aanrader
voor vogelliefhebbers, maar ook voor eenieder die in de ingewikkelde tegenstrijdigheden die kenmerkend zijn voor plaagdieren, is geïnteresseerd.
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Met een Top 10 wordt een aantal plaagdiersoorten uitgelicht.
Allereerst wordt er een alinea gewijd aan de problemen die wij
van de betreffende soort kunnen ondervinden, maar dan wordt
er vlug overgegaan op hun nut. Elk dier speelt een rol in het
evenwicht van de natuur, en zolang de natuur (lees: uw tuin) in
evenwicht blijft zou er geen overlast moeten zijn. We verstoren
dat evenwicht door onze tuinen uiterst netjes te onderhouden:
blaadjes wegvegen en onkruid wieden, snoeisel weggooien.
Hierdoor krijgt de bodem geen kans om voedingsstoffen uit
dit ‘groenafval’ op te nemen. Dit verzwakt het bodemleven en
daarmee de planten, waardoor deze veel kwetsbaarder zijn
voor plaaginsecten. “Een plaagdier is altijd een symptoom,
nooit de oorzaak”.
Door beter te begrijpen waarom je plaagdieren hebt in je tuin,
kun je voorkomen dat het ‘explodeert‘. Een mooi voorbeeld
vind ik rozenkweker Hans van Hage die de bladluis zijn beste
vriend noemt. Deze trekken namelijk natuurlijke vijanden aan
zoals sluipwespen waardoor hij later in het seizoen minder last
heeft van plaaginsecten. Alleen als laatste optie worden er wat
tips gegeven als de overlast escaleert. Ook staat er een aantal

recepten in waar gebruik wordt gemaakt van plaagdieren als
ingrediënt, erg interessant!
Ik ben zeker te spreken over dit boek en kan het alle tuiniers
onder ons aanraden. Het geeft een goed inzicht in de fauna van
je tuin en hoe nuttig al die ‘lastige’ beestjes eigenlijk zijn. Door
je tuinierbeleid aan te passen en hierdoor een natuurlijk evenwicht te bereiken, heb je een prachtige tuin zonder problemen
met plaagdieren.
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