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D eze soorten hebben geen last van natuurlijke vijanden of 
concurrenten en kunnen zich zo in korte tijd ongecontro-
leerd vermenigvuldigen, tal van milieus bezetten, 

inheemse soorten remmen in hun ontwikkeling en soms de 
werking van hele ecosystemen voorgoed verstoren (zie Science 
Connection 7).

Zo heeft bijvoorbeeld het Aziatische lieveheersbeestje 
Harmonia axyridis zich in België de voorbije jaren massaal 
voortgeplant en verdringt het nu de inheemse lieveheersbeest-
jes zoals het tweestippige lieveheersbeestje, Adalia bipuncta-
ta. Minder verspreid zijn de Ludwigia spp. uit Zuid-Amerika die 
onlangs in België werden ingevoerd. Ze zijn daarom niet min-
der geducht; als deze waterplant zich eenmaal vestigt in een 
vijver of waterloop, vormt hij een dicht tapijt op het waterop-
pervlak dat het licht tegenhoudt en het ecosysteem geleidelijk 

De zwarte lijst  
exotische soorten

Als ze door de mens buiten hun 
normale verspreidingsgebied worden 

meegenomen, kunnen sommige 
soorten aanzienlijke schade 
toebrengen aan het milieu, 

even erg als genetisch gemodificeerde 
organismen of de klimaatverandering.

verstikt. Er is ook nog de grijze eekhoorn Sciurus carolinensis. 
Niet alleen beschadigt hij tot grote woede van de boswachters 
tal van bomen door ze te ontschorsen, hij verdringt ook de 
rode eekhoorn in Groot-Brittannië en in het noorden van 
Italië. In België komt deze eekhoorn nog niet voor, maar hij 
zou hier wel eens kunnen opduiken als we geen drastische 
maatregelen nemen.

Gelukkig zijn niet alle exotische soorten die in België werden 
ingevoerd zo invasief als de genoemde voorbeelden. Na hun 
invoering kunnen ze veelal niet in de natuur overleven of 
handhaven ze zich slechts af en toe. Andere overleven zonder 
dat ze problemen lijken te veroorzaken. Om deze plaag van 
biologische invasies met succes te bestrijden moeten we dus 
kunnen voorzien wat de risicosoorten zijn. Dit is een hele klus 
voor de wetenschappers van het Belgische forum voor inva-
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exotische soorten
sieve soorten opgericht door het Biodiversiteitsplatform. Om 
waarnemingen en wetenschappelijke kennis over de ecologie 
van invasieve soorten te centraliseren, zetten ze het informa-
tiesysteem Harmonia op (zie verder); hiermee kunnen zwarte 
lijsten opgesteld worden van de meest schadelijke exotische 
soorten waartegen vrij snel concrete preventie- of beheers-
maatregelen genomen moeten worden. 

Het protocol voor evaluatie van het milieurisico van invasieve 
soorten dat de wetenschappers van het forum gebruiken, 
steunt op het acclimatisatievermogen van de soort, zijn vermo-
gen om zich in het leefmilieu te verspreiden en de manier 
waarop deze interageert met ecosystemen en inheemse soor-
ten. Predatorsoorten van het “algemene” type en sterk concur-
rerende soorten die vaak heel snel aangroeien worden extra in 
het oog gehouden. 

Om echt doeltreffend te zijn, moet bij de aanpak van het 
probleem ook rekening gehouden worden met het vorderings-
stadium of de naturalisatiegraad van de soort in België, zoals 
aangegeven in de figuur hieronder. Voor soorten met een 
hoog risico die zich nog niet in België hebben gevestigd (zoals 
de grijze eekhoorn, A0), moet preventie voorrang krijgen, door 
beperking van de handel en strenge controles op de import. 
Voor soorten die daarentegen ons grondgebied al beginnen te 
veroveren (zoals Ludwigia, A1), moet er zo snel mogelijk een 
uitroeiingsstrategie worden opgezet. Voor soorten die al ver 
doorgedrongen zijn in ons land (zoals het Aziatische lieve-
heersbeestje, A2), is uitroeiing onmogelijk en kunnen we 
alleen nog maar streven naar een beperking van de woekerin-
gen op gevoelige plaatsen, in een poging om de zeldzame en 
bedreigde inheemse soorten te redden.
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Sciurus carolinensis

Op basis van hun natu-
ralisatiegraad worden de 
exotische soorten die een 
hoog risico inhouden voor 
het leefmilieu ingedeeld vol-
gens drie categorieën op de 
zwarte lijst: A0 (grijze eek-
hoorn), A1 (Ludwigia) en A2 
(Aziatisch lieveheersbeestje). 
De opname in één van deze 
categorieën wijst meteen op 
de prioritaire bestrijdings-
vorm.
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Ludwiga grandiflora
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De sleutel in de strijd tegen biologische invasies ligt in de 
reactiesnelheid van beslissingnemers en beheerders. Hoe snel-
ler er iets ondernomen wordt, hoe meer kans op succes. 
Daarom is het belangrijk om de kennis die de wetenschappers 
in België en andere Europese landen hebben vergaard, te 
verspreiden, zodat deze snel wordt opgenomen in een aange-
paste wetgeving en actieplannen op het terrein.
 

Etienne Branquart

 Meer
Het Biodiversiteitsplatform:
www.biodiversiteit.be

Het informatiesysteem Harmonia:
ias.biodiversity.be
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Harmonia, een informatie- 
systeem over invasieve soorten 
in België
De nieuwe website van het Belgische forum voor  
invasieve soorten toont informatie over de ecologie en 
de weerslag van de meest schadelijke soorten voor de 
biodiversiteit en de ecosystemen. De fiche hieronder 
bespreekt het Groot Waterlepeltje, Ludwigia grandiflora, 
een waterplant uit Zuid-Amerika. Vanwege zijn sterk  
woekerende vermogen, waardoor waterecosystemen  
versneld eutrofiëren, staat deze soort op de zwarte lijst 
van het forum (soort A1).
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