NIEUWE PLANTEN IN ONS LAND

Drentse krentenboompje
Uit: Noord-Amerika
Nu: een woekerend
boompje waarvan veel
mensen niet weten dat
hij niet uit Drenthe maar
uit het buitenland komt.

Een heleboel planten en
dieren in ons land komen hier
oorspronkelijk niet vandaan. Ze
zijn gekomen uit verre landen.
Soms zijn ze bewust door
mensen opgehaald, soms zijn
ze per ongeluk mee gekomen.
De laatste tijd komen er nieuwe
planten en dieren omdat ons
klimaat verandert: het wordt
warmer en natter. We noemen
zulke soorten nieuwkomers of
exoten. Hier zie je er een paar.

Canadese guldenroede
Uit: Noord-Amerika
Nu: een tuinplant die
steeds vaker voorkomt in
parken, bermen en bossen in steden en op het
platteland.

Knopkruid
Uit: Midden- en ZuidAmerika.
Nu: een plant die per
ongeluk met landbouwgewassen uit het
buitenland mee kwam.
Hij groeit hier graag in
moestuintjes

Groot kroosvaren
Uit: Noord-Amerika
Nu: een verwilderde
aquarium of vijverplant
die soms hele sloten
afdekt.

Zegekruid
Uit: Zuid-Amerika
Nu: een tuinplant die
vooral in steden leeft.
Hij gebruikt het warme
stadsklimaat. Na de bloei
vormen zich lampionnetjes die in boeketten
worden gebruikt.

Reuzenbalsemien
Uit: het Himalaya
gebergte, Azië
Nu: een hoge plant die
zelf zijn zaadjes ‘wegschiet’. De zaadjes kiemen goed en snel langs
sloten en in bermen.

Reuzen- of Perzische
berenklauw
Uit: Zuidwest-Azië
Nu: een grote plant
waarvan het sap bij aanraking gevaarlijk is. Hij
komt steeds vaker voor
langs wegen en in onze
steden.

Vlinderstruik
Uit: China, Azië
Nu: een tuinplant die
zich ook in natuurgebieden thuis voelt. In
Engeland, Duitsland en
België groeit hij zelfs op
muren en in dakgoten.

Japanse duizendknoop
Uit: Japan, Azië
Nu: ooit als veevoer
opgehaald, maar nu een
grote woekeraar. Hij
groeit zelfs door asfalt
heen.

NIEUWE DIEREN IN ONS LAND

Grote trilspin
Uit: Middellandse Zee
landen
Nu: leeft hij bij ons in
huis. Omdat het in Nederland warmer wordt,
voelt hij zich hier goed.

Rivierkreeft
Uit: Amerika
Nu: hij is ontsnapt uit
restaurantkeukens en
tuincentra. Nu komt hij
nu overal voor in sloten
en meren.
Coloradokever
Uit: Mexico (via Colorado naar Europa)
Nu: deze kever lust
graag aardappelplanten.
Hij werd in Europa, kort
na zijn komst, een grote
plaag voor de aardappelteelt.

In ons land wonen dieren waarvan het
lijkt alsof ze hier altijd al leefden. Maar
schijn bedriegt: sommige dieren zijn
‘nieuw’. Ze zijn door toedoen van de
mens in de natuur terecht gekomen.
Er zijn ook dieren die uit zichzelf
komen, omdat het steeds warmer
en natter wordt in Nederland.
Nieuwkomers komen vaak zonder
hun natuurlijke vijanden. Daardoor
kunnen ze zich sterk vermeerderen en
verspreiden. We noemen zulke soorten
nieuwkomers ook wel exoten. Hier zie
je er een paar.

Veelkleurig Aziatisch
lieveheersbeestje
Uit: Azië
Nu: komt hij overal in
Nederland voor. Hij is
door ons uitgezet om
bladluizen te eten, maar
is ons eigen kleinere lieveheersbeestje tot last.

Driehoeksmossel
Uit: Zuid-Oostrusland
Nu: een mosseltje dat
leeft in bijna alle zoete
wateren, zelfs in stadsgrachten. Het zet zich
vast op andere schelpdieren, op boten, in pijpen
en nog veel meer.

Japanse oester
Uit: Japan
Nu: een door onszelf
als voedsel uitgezette
schelp die de zeebodem
verovert. Zijn scherpe
randen kunnen je verwonden.
Roodwangschildpad
Uit: de Zuidelijke
Verenigde Staten en
Mexico
Nu: een losgelaten huisdier dat overleeft in onze
vijvers.

Nijlgans
Uit: Afrika
Nu: een ontsnapte
kooivogel die in grote
groepen leeft in onze
parken en natuurgebieden, waarbij hij andere
vogels verjaagt.

Halsbandarkieten en
papegaaien
Uit: Afrika en Azië
Nu: Uit zijn kooi ontsnapt leeft de parkiet nu
in grote groepen in het
westen van ons land. Hij
komt vast nog wel naar
Groningen.

Fazant
Uit: Zuidwest-Azië
Nu: een vogel die je vast
wel eens hebt gezien.
Veel mensen weten niet
meer dat hij ooit is uitgezet om er op te jagen.

