boeken

Veldgids Exoten
Toen ik de ‘reclamemail’ ontving
van de KNNV Uitgeverij met de
aankondiging van een boekje
geheel gewijd aan Exoten was
ik direct geïnteresseerd. Immers, ook in bomenland is al
jaren de discussie aan de gang
over het wel of niet aanplanten
en/of handhaven van exotisch
sortiment. De NDV heeft er
zelfs in november 2009 een
nationaal symposium aan gewijd (‘Stilte voor de Storm?’; de
toekomst van in- en uitheemse
bomen in Nederland).
Per omgaande een presentexemplaar aangevraagd om
te bespreken in AV.
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Om maar direct met de deur
in huis te vallen: een buitengewoon interessant boek. In
woord en beeld worden ruim
150 exoten met duidelijke impact en/of zichtbaarheid in
Nederland behandeld. Het gaat
dan om ‘exotische’ planten en
dieren, zowel soorten die op
het land als in zoet of zout
water leven. Maar ook staat er
een lijst in van in totaal 1060
(!) soorten die zich in de loop
van de afgelopen 100+ jaar
in ons land gevestigd hebben
en zich hier handhaven. Dat
laatste wil zeggen: soorten die
zich in het wild, in de ‘vrije

natuur’ hebben gevestigd en
zich kunnen handhaven zonder hulp van de mens.
Met genoegen en instemming
citeer ik een alinea van de
achterflap: ‘De aanwezigheid
van exoten heeft nogal eens
negatieve gevolgen voor de
flora en fauna en ecologie,
maar kan ook een verrijking
betekenen. Exoten kunnen
daarnaast invloed hebben op
de gezondheid van mens en
dier (ziekten) en economie
(zoals schade aan bosbouw,
visserij, dijken en gebouwen;
verstopping van koelwaterinlaten; bestrijdingsmaatregelen).
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Maar vaak wordt de introductie van een exoot nauwelijks
opgemerkt.’
Elke exoot krijgt één pagina
met bovenaan een fraaie foto
en daar onder als tekst de
volgende items: herkenning;
gelijkende soorten; ecologie;
herkomst en jaar van aankomst; pathway; gevolgen;
verspreiding; ontwikkeling;
beheer. Heel interessant en
informatief om te lezen.
Met een dendrologische bril op
kijk ik dan naar de houtige gewassen die aan de orde komen
in de rubriek ‘vaatplanten’. Het
zijn er niet heel erg veel, ik
noem ze even allemaal: Pru
nus serotina (Amerikaanse vogelkers), Ailanthus altissima
(Hemelboom), Rhododendron
ponticum (Pontische rododendron), Rosa rugosa (Rimpelroos), Robinia pseudoacacia
(Robinia), Symphoricarpos
albus (Sneeuwbes), Acer ne
gundo (Vederesdoorn), Budd
leja davidii (Vlinderstruik).
Ook komen de veroorzakers van
ziekten en plagen in houtige

gewassen aan bod. Ik noem
er een aantal: Phytophtora ra
morum (‘Sudden oak death’),
Cydalima perspectalis (Buxusmot), Anoplophora chinensis,
A. glabripennis (Aziatische
boktorren).
Naast de paar houtige soorten
staat er een heel scala aan
kruiden, mossen, schimmels,
vissen, amfibieën, reptielen en
vogels in beschreven. Kortom
voor een ieder met een brede
biologische belangstelling een
prachtig boekje om te lezen of
als naslagwerkje in de boekenkast te hebben staan.
De auteurs Leeuwis, Duistermaat, Gittenberger, Van der
Have, Soes en Van Valkenburg
en de KNNV Uitgeverij hebben
een prachtig product afgeleverd. Proficiat.
Rob Leeuwis ism Arjan Gittenberger e.a.: Veldgids Exoten.
KNNV Uitgeverij, Zeist, 192 p.
(2013). € 34,95. ISBN 978-905011-433-2. (KS)
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