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Inheems, exoot of invasief ?

De laatste jaren horen we steeds vaker dat er invasieve exoten zijn opgedoken, meestal planten of dieren die door mensen zijn geïntroduceerd.
Ook in voedselbossen planten we exoten aan. Is dat verstandig?
Of is de indeling in inheems-exoot-invasieve exoot aan revisie toe?
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De overdracht van energie is een belangrijk
soort relatie. De mate waarin planten insecten door middel van nectar en pollen van
energie voorzien, bepaalt daarom voor een
deel hoe inheems ze zijn. De nectar van de
vlinderstruik bevat te weinig energie, hoewel
hij wel vlinders aantrekt. Dit put een vlinder
niet alleen uit, de vlinders zullen minder
inheemse planten bestuiven. Planten die
niet bestoven worden door insecten, worden
afhankelijk van windbestuiving. Dit gaat ten
koste van hun genetische diversiteit, waardoor ze kwetsbaarder worden voor de snelle
veranderingen van tegenwoordig. Uitsterven
ligt dan op de loer. De vlinderstruik is volgens zowel de oude als mijn nieuwe definitie
een invasieve exoot.
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Pontische rododendron
De nectar en het stuifmeel van de Pontische
rododendron is giftig. Behalve dat deze plant
een invasieve exoot is, is hij dus niet eens in
het voordeel van onze insecten. Giftigheid is
trouwens niet altijd een probleem: jakobskruiskruid is bijvoorbeeld niet giftig voor
de rupsen van de sint-jakobsvlinder (maar
rups en vlinder zijn wel giftig voor vogels en
vleermuizen). Giftigheid is soms juist een
belangrijk beschermingsmechanisme en kan
dus bij zowel inheemse als exotische soorten
voorkomen. In het geval van deze rododendron is er geen enkele andere soort die
baat heeft bij zijn giftigheid. Het gif van de
rododendron verbreekt relaties, die van het
kruiskruid voegt een relatie toe.
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Wat is de status van de mens?
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