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Boekbespreking 1
J.H. Myers & D.R. Bazely, Ecology and control of introduced plants, Cambridge University Press,
Cambridge, 2003, 313 pag., ISBN 0 521 35778 0, £ 26,00 (= ca. € 38; paperback); ISBN 0 521
35516 8, £ 75,00 (= ca. € 110; hardback). — Invasieve soorten worden als een belangrijke bedreiging voor natuurlijke biodiversiteit gezien en stonden hoog op de agenda van de CoP (‘Conference
of Parties’ = deelnemers aan het Kyoto Protocol) in Den Haag van 2000. In 10 hoofdstukken worden
in Ecology and control of introduced plants allerlei aspecten van invasieve plantensoorten behandeld,
gelardeerd met een veelheid aan voorbeelden, die nood gedwongen misschien nogal exemplarisch
overkomen, maar niet geografische beperkt zijn.
In hoofdstuk 1 (Introduction), wordt een van de belangrijkste doelstellingen verwoord als “to consider from an ecological perspective whether native plants should be valued over introduced plants”.
Vanuit beschermingsoogpunt worden exotische soorten ten slotte veel lager aangeslagen dan inheemse
soorten, terwijl dat voor de horticultuur veelal andersom ligt. Bovendien, wat zijn nu precies inheemse
soorten? Door mensen geïnduceerde verbreiding van planten over de wereld, al dan niet opzettelijk,
is een intrinsiek onderdeel van onze geschiedenis en socio-economische ontwikkeling (denk alleen al
aan de landbouwgewassen en sierplanten). Het probleem is, dat een klein, maar belangrijk aantal van
deze introducties invasieve soorten worden en dat mensen alleen maatregelen nemen wanneer een crisis
overduidelijk dreigt, terwijl het noodzaak is om nieuwe introducties te voorkomen dan wel potentieel
riskante soorten in een vroeg stadium te bestrijden. Hierbij spelen een drietal ecologische relaties als
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