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Klimaatwijziging
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• nieuwe transportroutes & 
introductiewegen 

• vestiging van nieuwe 
soorten

• verspreiding van reeds 
gevestigde soorten

• impact op inheemse 
soorten en ecosystemen

• effectiviteit van beheer
• natuurlijke dispersie (neo-

natives) versus 
introductie (non-natives)



Schradin 2020 Herp Bull
Verbelen 2021 Ravon



Klimaatwijziging



Voorspelde evolutie

Bellard et al. 2013 Global Change Biology



Biologische invasies

WWF 2020, Living Planet Report



Vlaanderen, invasie hot-spot

Chytry et al. 2009 Div Distr



● Horizon scanning
○ climate matching

● Opmaken van alarmlijsten
○ climate matching

● Onderbouwing van risicoanalyses
○ soortverspreidingsmodellen
○ emissiescenario’s

Hoe houdt exotenonderzoek rekening 
met klimaatwijziging



● het systematisch onderzoeken van mogelijke 
bedreigingen, kansen en waarschijnlijke 
toekomstige ontwikkelingen

● mainstream toegepast in ecologie, 
natuurbescherming

● identificatie van toekomstige invasieve soorten
● sturen van bioveiligheidsregimes en snelle respons

● gebruik van climate matching
● vaak expert elicitatie
● recurrente activiteit

Horizon scanning







● lijsten van uitheemse soorten die nog niet of 
zeer weinig gevestigd zijn en die potentieel een 
impact hebben op de natuur

● sturen van surveillance en monitoring
● snelle respons in geval ze opduiken
● doorwerking via vroege 

waarschuwingssystemen (early warning)
● opmaak van noodplannen

● gebruik van climate matching
● onderbouwd met breedschalige

risicoanalyses
● recurrente activiteit

Alarmlijsten

Faulkner et al. 2014 Biol Cons





Data selectie











● systematische beoordeling van ecologische en 
andere risico’s verbonden aan introductie van 
uitheemse soorten

● gedetailleerde analyse van risico
○ introductie
○ vestiging in het wild
○ impact

● gebruik van semi-kwantitatieve protocollen
● evidence-based
● gebruik van soortverspreidingsmodellen
● basis voor wetgeving, handelsverboden enz.

Risicoanalyse





Soortverspreidingsmodellen

ConservationBytes.com



Soortverspreidingsmodellen



van Doorn et al. (2021) BioInvasions Records



Horizon scanning



Detectie opkomende 
exoten







https://trias-project.github.io/risk-maps/





● impact van klimaatwijziging op invasieve 
exoten is moeilijk te voorspellen maar 
zal het probleem vermoedelijk moeilijker 
beheersbaar maken

● IAS integreren in climate change beleid 
(en vice versa)

● regelmatige horizon scanning is nuttig 
als forecasting methode

● climate matching is een nuttige stap 
voor prioritering

● risicoanalyse wordt geïnformeerd met 
soortverspreidingsmodellen die 
klimaatscenario’s beschouwen

● soortverspreidingsmodellen zijn nuttig 
maar houden geen rekening met biotiek 
en dispersie

Conclusies


