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D e negatieve invloed van de huidige mens
op zijn omgeving neemt steeds dreigen-

der vormen aan. Het uitsterven van allerlei
soorten planten en dieren heeft een dusda-
nig progressief karakter, dat er niet veel
fantasie voor nodig is om in te zien dat er
iets goed mis gaat. De voorspellingen zijn
zelfs dat er in het volgend millennium (na
2000) enkele honderduizenden tot meer dan
een miljoen soorten organismen door toe-
doen van ons en de onzen zullen uitsterven.

Nu is het echter ook weer niet zo, dat
de mensheid uitsluitend een negatieve in-
vloed heeft op de omringende dierenwereld
of heeft gehad. Naast de talloze diersoorten,
die bewust of onbewust tot geringe aantal-
len zijn teruggebracht of totaal zijn uitge-
roeid, is er een aantal dat aktief of passief
door de mens beïnvloed is. Het is duidelijk,
dat wanneer een biotoop in oppervlakte toe-
neemt ook de er in voorkomende soorten
in aantal toenemen. In de loop van de pre-
historie en historie hebben daarom ook tal
van soorten planten en dieren baat gehad
bij de biotoopveranderingen die de exploi-
terende mens aanbracht.

Soms werden deze toenames door de
mens toegejuicht, vaker nog vervloekt. In
het laatste geval betreft het steeds dieren,
die opgesierd werden met het predikaat "scha-
delijk", bij planten betiteld als "onkruid".
Veel van deze schadelijke soorten traden in
feite als konkurrenten op. Toen de mens
landbouwer werd, legde hij voorraden graan
aan. Dit had een bijzonder positieve in-
vloed op een aantal diersoorten, die nu ge-
makkelijk de anders zo moeilijke winterpe-
riode doorkwamen. Dit "positief" geldt
natuurlijk meer voor de betreffende dier-
soorten dan voor de mens. Diverse soorten
muizen, ratten en graanklanders (een graan
etend kevertje), die sterk in aantal toena-
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men, haalden zich daarmee de vijandschap
van de mens op de hals en werden vogel-
vrij verklaard. Reageert een diersoort in
sterke mate positief op de mens, en ves-
tigt hij zich daar waar mensen zijn, dan
noemt men hem een kultuurvolger. Wij zijn
de kuituur en hij volgt ons. Een kleine groep
kuituur volgers ligt ons na aan het hart. Ze
doen geen aanwijsbare schade en worden
alleen al daarom soms nuttig genoemd. Een
nut dat vaak even weinig bewezen is, als
de schade van sommige vervolgde soorten.
Als zo'n geliefde kultuurvolger door de voort-
schrijdende beschaving en/of andere om-
standigheden gedupeerd wordt, zoals bijv.
de ooievaar, dan betreuren wij dat. In som-
mige gevallen ontgaat het betreffende dier
ons kompleet, het richt geen schade aan en
het ontbreekt hem ook aan oorstrelende
zang of opvallende schoonheid. Zo'n on-
opvallend iets is het geribde jachthorenslak-
je, dat in de prehistorie in het bos leefde.
Het verwisselde in de loop van de tijd van
biotoop en komt nu juist in de buurt van
menselijke bewoning voor (2).

In het nu volgende wil ik het hebben
over dieren, die van ingrepen door de mens
geprofiteerd hebben. Hoewel ik de planten
buiten beschouwing laat, zijn vegetatiever-
anderingen van grote invloed (geweest) op
een aantal diersoorten, zowel in positieve
als in negatieve zin.

Invloeden die als positief gekenmerkt
kunnen worden, betreffen meestal het ver-
groten van het leefgebied voor een dier-
soort of het scheppen van een situatie, die
hoewel soms nieuw, een of meer soorten
op het lijf geschreven is.
Daarbij dient wel opgemerkt, dat de één
zijn dood de ander zijn brood is, maw.
voor een profiterende soort wordt vaak veel
interessants ingeruild.

De bijdrage aan de profiterende soorten
door de mens was meestal niet bedoeld.
Bewuste steun aan een soort komt (kwam)
zelden voor, meestal met een ekonomisch
doel op de achtergrond of ten bate van bijv.
de jacht.

Omdat vogels in de twintigste eeuw bij
een breder publiek algemeen in de belang-
stelling staan, veel meer dan bijv. muizen,
slakken of luizen, wil ik met hen de rij ope-
nen.

Vogels
De meer natuurlijke situaties in onze

drie noordelijke provincies eindigde ca. 3000
v. Chr met de komst van de eerste boeren.
De veranderingen, aanvankelijk duidelijk
verrijkend, betroffen het maken van openin-
gen in het monotone lofbos. Met de tijd
nam dit steeds grotere proporties aan. In
de Karolingische tijd verdwijnen de laatste
grote bossen. De grote hoogvenen en de
kweldergebieden blijven echter nog tot de
definitieve ontginningen en de bedijking be-
staan. Wanneer beginnen vogelsoorten van
de nieuwe situatie te profiteren?

Vroeg-historische gegevens over dit ge-
bied zijn niet of nauwelijks te achterhalen
(1). Op 24 maart 1562 promoveert de Gro-
ninger Volcher Coiter in Bologna op een
proefschrift "De Avium Sceletis et Praeci-
picis Musculis". Hoewel Coiter tot de eer-
ste Groninger biologen behoort, kunnen we
uit zijn werk geen informatie over de vogel-
wereld in zijn provincie in zijn tijd halen.
In 1660 verschijnt in Groningen Schoock's
"De Ciconiis Tractatus", dat alleen de ooie-
vaar behandelt. Van veel meer belang is het
aan Cornelis Jacobsz. van Heenvliet toege-
schreven "Jacht-Bedryff", dat uit ca. 1635
stamt. Van korhoen, grauwe gans, trapgans
en kraanvogel wordt gezegd, dat er "in Hol-



landt bynae geene meer zijn, omdat de lan-
den zo gepopuleert zijn" (sic!).

Om nu uit te vinden welke vogels de
nieuwe gekreëerde biotopen innamen, blij-
ken de vegetatiehistorie en de gegevens uit
de 20e eeuw een betere informatiebron te
zijn dan de oude geschriften. Een van de
eerste veranderingen, zoals gezegd, betreft
het openhakken van het monotone eiken-
mengbos. Op de hogere gronden van Dren-
te, Friesland en Groningen ontstaan akkers,
die in de loop der prehistorie na uitputting
en begrazing in heidevelden overgaan. De-
ze open plekken bieden de eerste mogelijk-
heden voor vogels van de vlakte, nl. veld-
leeuwerik, kievit en op de hei de wulp. De-
ze vogels nemen in aantal toe. In de vroe-
ge Middeleeuwen begint men de beekdalen
in gebruik te nemen. Het elzenbroek maakt
plaats voor madelanden, vochtige weiden,
bekend onder de naam blauwgraslanden,
die uitstekend geschikt zijn voor kievit, grutto
en tureluur. Het indijken van de kwelders
langs de waddenkust ontneemt de tureluur
een belangrijke biotoop, maar de kievit heeft
er baat bij. Hetzelfde geldt voor de veenge-
bieden, waar de kievit eerst niet voorkwam,
maar die na hun ontginning goede weide-
vogelgebieden leverden.

Daarnaast zijn er de permanente ne-
derzettingen van boeren. De geschiedenis
van een aantal vogelsoorten is met de bouw
van huizen nauw verweven, zo nauw dat
het welhaast onmogelijk is om de betreffen-
de soorten in een ander biotoop te zien. De
huismus is een begeleider van de mens en
komt zelfstandig niet voor. Het broeden van
de boerenzwaluw in gebouwen, vooral in
boerderijen, is overbekend. Wat deed de
boerenzwaluw nu zonder huizen? Immers
de oudste huizen die we nu kennen zijn ge-
dateerd ca. 8000 v. Chr in het nabije Oos-

ten in het Noord-Syrisch/Iraakse gebied.
De enige informatie die ik gevonden heb, is
een notitie van Thomas Pennant over de
boerenzwaluwen, die de kolonisten in de 18e
eeuw in het nog maagdelijke gebied van
Noord-Amerika aantroffen. Deze zwaluwen
broedden destijds in grotten en onder over-
hangende rotswanden. Niet zo gauw had-
den de kolonisten huizen gebouwd, of de
zwaluwen gaven hun grotten op en vestig-
den zich in de bouwsels. De huiszwaluw
zag ik in Grieks Macedonië onder half na-
tuurlijke omstandigheden in steengroeven
broeden. Halfnatuurlijk, omdat zij die wan-
den kozen, die net met springstof waren op-
geblazen. Wanden, die al enkele jaren be-
stonden, werden niet bewoond. De mens
voegde aan een overigens gunstig biotoop
net die faktor toe, die het voor dergelijke
soorten mogelijk maakte om er te broe-
den, voordat er huizen verrezen.

In het Zweedse Muduspark, een groot
veen- en bosgebied in Zweeds Lapland,
bouwde men een hoge uitzichttoren, waar-
aan een aantal nestkasten werden opgehan-
gen. Deze werden prompt .bewoond door
gierzwaluwen, omdat nestruimte er de be-
perkende faktor was geweest. Er waren insek-
ten genoeg. Het bouwsel trok ook huiszwa-
luwen aan, maar voor hen ontbrak er nog
een faktor. Er was in het gebied geen klei
of leem! De arme huiszwaluwen probeerden
hun nesten van veenmos te bouwen. Het
was een droevig gezicht om de dappere vo-
geltjes bezig te zien. Als zij hun nest bijna
klaar hadden en er uit vlogen, namen zij
de hele voorkant mee naar beneden, zodat
ze weer opnieuw konden beginnen.

Vlak na de oorlog broedde er bij onze
buren in het Gooi een merel op de haspel
van een tuinslang, die opgehangen was on-
der een dakgoot. In de stookhut van mijn

huis in Noord-Drente broedden merels in
een bloempot, schuimplastic doos, in de
schoorsteen en in een rol gaas. Het is dui-
delijk, dat onze merel, van oorsprong een
schuwe bosvogel zich meer en meer aange-
sloten heeft bij de bebouwing en het is niet
onmogelijk, dat over honderd jaar geen
merelnesten aangetroffen worden anders dan
aan of in huizen.

Profiteren van huizen en kultuursteppe
deden eens ook de ooievaar en de kerkuil
en momenteel in geval van flats in aanbouw
de zwarte roodstaart.

De kleinschalige landbouw op de
Drentse essen met de nadruk op winter-
rogge en later de aardappel bood een ideaal
biotoop voor de patrijs. De patrijs kwam
voor de oorlog in Drente zo talrijk voor,
dat deze een belangrijke ekonomische fak-
tor was. Bij de diskussies destijds over de
opheffing van de spoorlijn Assen-Zwolle
was het snelle vervoer per spoor van de ge-
schoten patrijzen naar de poeliers in de
grote steden een zwaarwegend argument
voor de handhaving van deze lijn.

De diverse soorten meeuwen, die vroe-
ger in aantal beperkt bleven door de hoe-
veelheid voedsel die in de winter voorhan-
den was, varen wel bij de voedering in de
steden en door vuilstortplaatsen als de VAM.
Zo neemt hun aantal nog steeds toe!

Zoogdieren
Dat onze grote zoogdieren door de

vooruitgang het loodje legden, is overbe-
kend. Slechts hier en daar genoten jacht-
dieren onder feodale stelsels bescherming
om de wildstand op peil te houden*' Mo-
menteel zijn er echter meer reeën dan ooit
voorheen en hun voornaamste "predator"
is nu het motorvoertuig. Overigens heeft
een jachtvogel als de zwartnekfazant, die
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door Jason en de Argonauten uit Colchis
meegenomen zou zijn naar Europa, zich
dankzij het geweer blijvend weten te vesti-
gen, eventueel verbasterd met later geïm-
porteerde rassen uit Zuidoost-Azië.

Al zijn we onze oerossen, elanden, be-
ren en wolven kwijt, de groep van knaag-
dieren is niet los te denken van de "bescha-
ving". Bekend van de graanzolders was de
zwarte rat, een prachtig dier, dat echter
door het overbrengen van de pest en wat
dies meer zij, een slechte naam kreeg. De
zwarte rat is grotendeels verdrongen door
de bruine rat en heeft zich slechts hier en
daar kunnen handhaven. In de stad Gronin-
gen was kortgeleden een uitbreiding van de
zwarte rat merkbaar, waarschijnlijk doordat
deze rat goed kan klimmen, in tegenstel-
ling tot zijn bruine verwant. De zwarte rat-
ten konden aan de buitenkant van flats om-
hoog komen en zo de vuilniszakken op de
balkons doorzoeken. De veroveringen van
de bruine ratten op de zwarte ratten zijn
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op een ongeëvenaarde manier beschreven
door Selma Lagerlöff. Iedereen kent de ge-
schiedenis van het huis Glimminge in Skar-
ne, waar Niels Holgerson het laatste bastion
der zwarten weet te behouden.

In 1906 werden op het Tjechische land-
goed Dobrisch een aantal dieren losgelaten,
die men uit Canada had geïmporteerd voor
het bont. Zij werden in Nederland bekend
onder de naam bisamrat, later"werd de
voorkeur gegeven aan de naam muskusrat.
Vooral toen het bont van deze knager steeds
minder geld opbracht, werden ze hier en
daar losgelaten, bovendien waren ze behal-
ve in Tsjechoslowakije ook in Duitsland
uitgezet. In 1930 reeds was het verboden
deze dieren in Nederland te houden. De
dieren die op een gegeven ogenblik Neder-
land binnenkwamen, zijn voor het oosten
afkomstig uit Duitsland en voor het zuiden
uit België. De Muskusrat voelt zich in ons
land best thuis, als er maar water aanwezig
is. Omdat hij zijn holenstelsels in slootkan-
ten, taluds en dijken maakt, vindt men hem
schadelijk. Immers, hij vergrijpt zich aan
ons nationale symbool, de dijken. Daarvoor
wordt hij dan ook sterk vervolgd. Tegen-
over deze vervolging heeft hij het zeer mach-
tige wapen van een zeer snelle voortplan-
ting ingezet. De benoeming van nieuwe van-
gers kan dan ook nauwelijks gelijke tred
houden met de aanwas van de muskusrat-
ten. In 1979 werden er over de honderdui-
zend gevangen en het laat zich aanzien, dat
als deze trend zich doorzet, over vijfentwin-
tig jaar de hele beroepsbevolking in Neder-
land bezig is muskusratten te vangen. Hoe
men ook achter dit dier aanzit, de opmars
zal wel niet te stuiten zijn. Vooral eind maart
en begin april kan men ze overdag in sloten
tegenkomen, omdat ze dan uitzwermen en
naar nieuwe gebieden trekken. Een muskus- Kultuurvogels
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rat in zijn eigen territorium duikt meestal
onder en verdwijnt dan in het hol, dat een
ingang onder water heeft. Een dier, dat op
trek is, heeft in de sloot, waar je hem te-
genkomt geen of nauwelijks vluchtmogelijk-
heid. Hij duikt wel, maar komt tegen de
kant weer omhoog om lucht te halen. Op
zo'n moment kun je ze een beetje bekijken.

"Ongdierte"
Via de knaagdieren (de veldmuis valt

ook onder de Plantenziektewet!) zijn we bij
het "ongedierte" aangeland. AÏ5 gastheer
heeft de mens ook voor diverse interessan-
te beestjes gezorgd. Het ligt voor de hand
deze parasieten te noemen, want bepaalde
levenswijzen van de mens hebben sterk ten
voordele van hun gewerkt. Het wonen in
een permanent huis, liefst met houten vloe-
ren en wanden met kieren enz., vergroot
de mogelijkheid voor vlo en wandluis. Bij
een zwervend bestaan van hun gastheer had-
den zij veel minder kans.

Diverse maag-darm parasieten kregen
goede kansen, toen de "tonnetjes" nog o-
ver de rabarber en sla werden geleegd. Be-
strijding van allerlei wormen en luizen is
een van de weinig bekritiseerde ingrepen in
het "natuurlijk" gebeuren, omdat het hemd
toch altijd nader is dan de rok.

De grote aantallen huisdieren bieden
een serie parasieten onderdak, zij het dat
veterinaire bestrijding een aantal (gelukkig)
sterk teruggedrongen of uitgeroeid heeft.
Bekend zijn de leverbot bij schapen en koeien
verder schapeteken, wolluizen enz. Aan het
optreden van de horzel is vrijwel definitief
een eind gemaakt.

De gewoonte om kleren van schapewol
te maken heeft de familie der klerenmotten
een prachtige kans gegeven. De motten heb-
ben het vermogen keratine te verteren. Zij
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kunnen wol, zijde en pelzen met smaak ver-
orberen. De laatste tijd zijn ze met behulp
"an bestrijdingsmiddelen en door het meer
in zwang komen van kunststoffen ter ver-
vanging van wol, sterk teruggedrongen. De
bestrijding van motten kost desondanks in
Westeuropa in elk geval nog jaarlijks mil-
joenen guldens. Waar waren die motten
toen wij ons nog in vijgebladeren kleedden?

Het is leuk om eens een paar handen
vol vilt uit bijvoorbeeld een kerkuilennest
te bekijken. De laag uileballen uit zo'n nest
wordt langzamerhand aangedrukt tot een
homogene massa. Doe je dat vilt, inklusief
muizeschedeltjes en dergelijke, in een plastic
zak, dan verschijnen na verloop van tijd de
uitgekomen motten, die als larven in het
vervilte muizehaar zaten.

Iedereen weet wel, dat de oeros uitge-
roeid is, maar dat een flauwe afspiegeling
nog voortleeft in ons huisrund. Vooral in
Nederland is het geslacht Bos daarom beter
vertegenwoordigd dan ooit te voren. Veel
minder bekend is de zijdevlinder. Deze vlin-
der komt in "gevangenschap" vooral in
China veel voor als de voortbrenger van de
zijdeproducerende rups. In het wild wordt
deze vlinder merkwaardig genoeg niet aan-
getroffen. Hoewel het niet onmogelijk is
dat de mens eens alle cocons van de toen
nog wilde soort opzocht en hem in het wild
deed uitsterven, heeft diezelfde mens als
positieve bijdrage gezorgd dat de vlinder
tenminste in gevangenschap nog voortleeft.
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