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Puur natuur

Op nummer één: de ijsvogel. FOTO JAN VAN DER GREEF

Hoe word je de
Erika de Joode

Noordse stormvogels spuiten maag-
olie in het rond om hun nest tegen
vijanden te beschermen – daarbij
een geur verspreidend waarvan an-
dere vogels niet blij worden. De olie
kan de veren van die andere vogels
aantasten, waardoor hun vliegver-
mogen afneemt.

De stormvogel is samen met een
heleboel andere vogels te vinden in
de zevende editie van het boek
’Birdpix’, genoemd naar de gelijk-
namige website. Birdpix.nl brengt
vogelfotografen met elkaar in con-
tact en biedt hen de mogelijkheid
om vogelfoto’s te delen.

’Birdpix 7’ is het boek met ’de 77

meest fotogenieke vogels van Ne-
derland’, belooft de onderkop. Op-
vallend is dat de eerste foto in het
boek, die van de appelvink, ge-
maakt is in Hongarije. Ook enkele
andere kiekjes in het boek zijn niet
in Nederland geschoten. Toch
maakt ’Birdpix 7’ zijn onderkop
waar, want ook de in het buitenland
gefotografeerde vogels komen ge-
woon in Nederland voor.

Hoe wordt een vogel een van de
meest fotogenieke van Nederland?
Allereerst moest hij met een foto op
de website van Birdpix staan, liefst
met meerdere. Gebruikers van de
website konden vervolgens stem-
men op de soorten die het meest
zijn gefotografeerd.

’Birdpix 7’ maakt melding van de
top-10 die uit deze peiling rolde.
De in Hongarije gefotografeerde
appelvink staat bijvoorbeeld op
nummer tien, zien lezers in een
speciaal kadertje onder de foto van
de vink.

Of van ’lezers’ gesproken moet
worden, is de vraag. In de eerste
plaats is ’Birdpix 7’ een boek met
prachtige, paginagrote foto’s die
een lust zijn voor het oog. Zelfs be-
kende soorten die het hele jaar
overal in Nederland te zien zijn,
zoals de blauwe reiger, blijken foto-
geniek. Maar ook zeldzame vogels
als de bijeneter passeren de revue.

De centrale vraag is: blijven ze of
reizen ze? De opbouw van het boek

boekbespreking

Janne Chaudron

Minimaal één keer in het jaar
is het raak in Ho Tsji Minh-
stad. Dan wordt de grootste

stad van Vietnam, die grenst aan de
Mekong-delta, overvallen door hevi-
ge stormen en regenval waardoor zij
voor een groot deel onder water
loopt. De meeste Vietnamezen zijn
er inmiddels op voorbereid en vin-
den hun onderkomen (tijdelijk) bij
familie of vrienden. De armere inwo-
ners van Ho Tsji Minhstad kunnen
slechts duimen dat hun huis niet ver-
nield zal worden. Zij blijven noodge-
dwongen achter.

Jakarta, de hoofdstad van Indone-
sië, ligt net als Ho Tsji Minhstad on-
der zeeniveau en kent soortgelijke
problemen. De kans op overstromin-
gen neemt, dankzij klimaatverande-
ring, ieder jaar toe. En de inwoners
zijn kwetsbaar. Hun huizen zijn niet
bestand tegen dit natuurgeweld. „De
Indonesische regering overweegt
om Jakarta te verplaatsen naar een
hoger gelegen gebied waar de inwo-
ners minder kans maken getroffen
te worden door stormen en cyclo-
nen”, zegt Bart Édes door de telefoon
vanuit Manilla.

Édes is medewerker bij de Asian
Development Bank (ADB, de wereld-
bank van Azië) en betrokken bij een
groot project om klimaatmigratie in
de regio onder de aandacht te bren-
gen van politici en het bedrijfsleven.
De ADB hoopt vervolgens dat rege-
ringen zelf maatregelen nemen om
klimaatmigratie te voorkomen. Die
kunnen variëren van het verplaat-
sen van een complete miljoenenstad
of eenvoudiger: huizen bouwen die
bestand zijn tegen overstromingen.

Azië is gevoelig voor klimaatmi-

Op de vlucht
voor het klimaat

Mensen die migreren vanwege overstromingen, stormen
of grote droogte worden niet meer aan hun lot overgelaten.
De Asian Development Bank wil de klimaatmigranten
helpen. „Azië weet niet wat het te wachten staat.”

Een markt in Jakarta, gebouwd op een vuilnisbelt. MARTIN ROEMERS, HH

gratie. En dat heeft verschillende
oorzaken. Édes somt op: „Veel Aziati-
sche landen liggen onder zeeniveau.
Denk aan Bangladesh, delen van Pa-
kistan, Indonesië, Vietnam, China
en de kleine eilanden in de Pacific zo-
als Tuvalu, dat volgens wetenschap-
pers over een aantal jaar compleet
verdwenen is vanwege het stijgende
z e e w a t e r. Daarnaast is het continent
extreem dichtbevolkt en de migratie
van het platteland naar de stad vol-
trekt zich er nu al in snel tempo. Na-
tuurlijk, zijn dat niet allemaal kli-
maatvluchtelingen. Het zijn vaak
migranten die op zoek zijn naar een
beter leven.”

Maar volgens Édes is het één niet los
te zien van het ander. „De meeste
miljoenensteden waar de gelukzoe-
kers naar toe trekken, bevinden zich
in kwetsbare gebieden, zoals aan zee
– denk aan Shanghai in China. Of ze
liggen in een delta –- denk aan Bang-
kok in Thailand en Ho Tsji Minhstad
in Vietnam.” De steden groeien in
rap tempo. In Shanghai bijvoorbeeld
woonden in 2005 14,5 miljoen men-
sen, in 2025 zullen dat er 19,4 mil-
joen zijn. Delhi (India) groeit van
15,1 naar 22,5 en Jakarta telde in
2005 nog minder dan 10 miljoen in-
woners, in 2025 zijn dat er 12,4. „Het
groeiende aantal inwoners en de ver-
grote kans op overstromingen, cy-

clonen en stormen maakt de mensen
in deze steden kwetsbaar.”

Daarom verwacht Édes van de ADB
dat de stroom klimaatvluchtelingen
die over enkele jaren pas goed op
gang komt, groot zal zijn. „Regerin-
gen onderschatten de sociale impact
die dat zal hebben. Ze zijn er niet op
voorbereid. Wij proberen dat voor te
zijn door overheden en bedrijfsleven
te mobiliseren. Ze moeten geld be-
schikbaar stellen om hun land zo
goed mogelijk te beschermen tegen
klimaatverandering, om de stroom
vluchtelingen tot het minimum te
beperken. In sommige gevallen ge-
beurt dat overigens al. In Japan, ge-
voelig voor aardbevingen, werken de
waarschuwingssystemen vooraf-
gaand aan de beving goed. En in Sri
Lanka wordt er na de tsunami van
2004, niet meer vlak aan zee ge-
bouwd. Maar de klimaatverandering
vereist meer aanpassingen, zeker in
miljoenensteden.”

Overstromingen vormen niet de
enige bedreiging voor Azië. Grote de-
len van centraal Azië, zoals Kazachs-
tan en Oezbekistan, kampen juist
met extreme droogte. Deels heeft dat
te maken met de ramp bij de Aralzee.
Die droogde begin jaren zeventig
grotendeels op, omdat de Sovjets de
rivieren die uitmondden in de zee ge-
bruikten voor de irrigatie van ka-
toenvelden in de omgeving. Als ge-
volg hiervan nam de visstand af, net
als het aantal gewassen rondom de
zee. Honderdduizend mensen
vluchtten. Hoewel de visstand in de
Aralzee weer langzaam herstelt,
wijst de ADB erop dat er in de komen-
de jaren minder graan verbouwd zal
worden als gevolg van extreme
droogte. Na de ecologische ramp bij
de Aralzee zullen nog meer mensen

Dat het woord ’natuurlijk’ als waar-
borg geldt voor goed en onbedor-
ven, wijt filosoof Sebastien Valken-
berg aan Jean-Jacques Rousseau
(Tr o u w , 12 februari). Rousseau was
een kleurrijke romanticus die op de
linkeroever van de Seine zat te dwe-
pen met edele wilden. Wat eet u lie-
ver? Natuurlijk voedsel of onna-
tuurlijk voedsel? U kiest natuurlijk
natuurlijk voedsel. Probeer eens
een pasteitje van groene knolama-
niet met een salade van monniks-
kap en vingerhoedskruid. Aan het
toetje van kamperfoeliebessen
komt u niet meer toe, laat staan dat
u tijd heeft om 1-1-2 te bellen. Na-
tuurlijk is niet per se goed maar
evenmin slecht. Natuur bevindt
zich voorbij goed en kwaad, aldus
Va l k e n b e r g .
Mooi hoe Valkenberg de link legt
tussen irrationeel gedweep met de
natuur, wantrouwen jegens medi-
sche zorg, feminisme, God, Calvijn
en natuurlijk Rousseau. Filosoof
Valkenberg kent zijn klassiekers.
Maar zoals veel filosofen stapt hij
mis, zodra hij over de natuur zelf
begint. Hij schrijft over een vos die

op Terschelling was gesignaleerd.
’De vos had het voorzien op de vo-
gelnesten. Er werd zelfs gesproken
van een almachtige rotstreek. Hier
liet de natuur even haar tanden
zien (…). Ruw werd de rousseaui-
aanse idylle verstoord.’
Valkenberg bedoelt waarschijnlijk
de vossenfamilie op Vlieland, die
stof deed opwaaien. Niet omdat de
natuur haar tanden liet zien, maar
omdat mensen een hoogzwangere
vos hadden uitgezet op Vlieland.
Waarschijnlijk jagers, die graag
op vossen jagen. Stiekem vossen
uitzetten op Vlieland is even na-
tuurlijk als stiekem tijgers uitzetten
in de Oostvaardersplassen.
Rousseauiaanse natuurdwepers
vergoelijken die vossen juist als
zijnde puur natuur. Zoals ze ook de
kat die vogelnesten uithaalt de na-
tuur noemen, wat echter niet geldt
voor de hond die een kat ver-
scheurt.

Koos Dijksterhuis

w w w. t r o u w. n l / g r o e n
Voor eerdere afleveringen en vragen
over inheemse natuur

Vossen uitzetten op Vlieland is niet natuurlijk.
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geeft het antwoord: er zijn vijf
hoofdstukken die achtereenvolgens
jaarvogels laten zien, zomervogels,
doortrekkers, wintergasten en zeld-
zaamheden.

Kleine stukjes tekst vergezellen
de enorme foto’s: over de vogel-
soort in kwestie, maar daarnaast
vertelt de fotograaf over het betref-
fende fotomoment, over de aanlei-
ding en de omgeving. Uit alle tekst-
jes spreekt enthousiasme, liefde
voor het vak. „Onvergetelijke mo-
menten en natuurbeleving ten top!”

Ook gegevens over de datum en
plaats van de foto zijn voorhanden.
Zelfs de camera- en lenstypen waar-
mee de fotograaf zijn vogel heeft
geschoten, worden in detail weerge-

geven, evenals de manier van foto-
graferen: staand, liggend, vanuit de
hand, op een rijstzak of uit een au-
toraam.

Elk hoofdstuk begint met een
uitleg over de betreffende categorie.
Informatief, maar het had ook wel
iets gestructureerder gekund. Voor
mensen die van vogels houden
maar nog niet erg thuis zijn in de
vogelwereld, is de tekst niet altijd
even goed te volgen. Een heldere
uitleg van wat ’doortrekkers’ pre-
cies zijn en uit welke landen ze ko-
men ontbreekt; er worden alleen
wat voorbeelden genoemd van
doortrekvogels, die in de beelden
niet eens voorkomen.

Ook taalkundig zijn de teksten in

het boek niet altijd even goed. Maar
voor vogelliefhebbers maakt dat
waarschijnlijk weinig uit. Zij zullen
vooral aandacht hebben voor de
beelden, bijvoorbeeld die van de
ijsvogel – volgens de Birdpix top-10
het fotogeniekst. Met zijn blauw-
oranje verenkleed zit hij op een
besneeuwd takje, te midden van
een witte omgeving. Ondanks hun
naam zijn ijsvogels erg gevoelig
voor strenge winters. Maar de foto-
graaf van deze ijsvogel weet het
zeker: de parel van ons gebied gaat
het vast wel redden deze winter.

Birdpix 7 – de 77 meest fotogenieke
vogels van Nederland; Birdpix, ISBN
9789079588046; € 24,90

Virusuitbraak nekt
Drentse kikkers
Van onze redactie wetenschap

In het Drentse natuurpark Dwingel-
derveld zijn kikkers massaal bezwe-
ken aan een zogeheten ranavirus.
Dit besmettelijke virus, ongevaarlijk
voor de mens, was in Nederland nog
nooit bij wilde amfibieën aangetrof-
fen. De uitbraak, in een vijver naast
het bezoekerscentrum, heeft aan
ruim duizend kikkers het leven ge-
kost.

Tot nu toe is de schade beperkt ge-
bleven tot de algemeen voorkomen-
de groene kikker, maar het virus kan
alle amfibieën, reptielen en vissen
treffen. Het vormt vooral een gevaar
voor zeldzame en beschermde soor-
ten. „In de vijver zitten unieke kam-
salamanders”, zegt Annemarieke
Spitzen, wetenschappelijk onder-
zoeker bij Reptielen Amfibieën Vis-
sen Onderzoek Nederland (RAVON).
„Als zo’n soort wordt getroffen, kan
die lokaal uitsterven.”

De dode kikkers zijn in september
vorig jaar aangetroffen. Marja Kik,
patholoog aan de Universiteit
Utrecht, ontleedde de dieren en ont-
dekte de ziekteverwekker. „We ken-
nen het virus uit Spanje, Denemar-
ken en vooral Engeland, waar het
aantal kikkers sterk is teruggelo-

pen.” Het ranavirus kan massale
sterfte veroorzaken, maar is niet al-
tijd dodelijk. „Kikkers met weinig
stress en een goede weerstand kun-
nen het overleven, alleen valt lastig
te voorspellen welk percentage er te-
gen kan.”

Wereldwijd gaat het slecht met
kikkers. Hun aantal neemt af en
soorten sterven uit. Ranavirussen
zijn één van de oorzaken, naast
schimmels en milieuvervuiling. Kik-
kers hebben een dunne, permeabele
huid, waardoor ziekteverwekkers en
chemicaliën gemakkelijk binnenko-
men. De dieren gelden daarom als in-
dicator voor de kwaliteit van het mi-
lieu.

Nederland kent wel vaker lokale
kikkersterfte, vooral aan het eind
van de winter, als de dieren stikken
onder het ijs. Maar ook in andere
jaargetijden komt het voor. De oor-
zaken worden zelden onderzocht,
want er is geen geld.

Het is nog een raadsel hoe het virus
in Drenthe is beland. Rond de vijver
zijn maatregelen genomen tegen
verdere verspreiding: kinderen mo-
gen niet meer met hun schepnet van
de ene naar de andere poel. De onder-
zoekers hopen dat dit volstaat, maar
garanties kunnen ze niet geven.

het gebied verlaten, voorspelt Édes.
Precieze cijfers over klimaatmigra-

tie in Azië ontbreken. Dat komt om-
dat het begrip complex is. Mensen
migreren vaak om meerdere rede-
nen: ze zijn op zoek naar een beter le-
ven of ze vluchten omdat er een te-
kort aan voedsel is. Vorige week
voorspelden experts op een weten-
schappelijk conferentie in Washing-
ton dat er rond 2020 vijftig miljoen
mensen naar het noordelijk deel van
de aarde zijn getrokken op de vlucht
voor voedselschaarste als gevolg van
klimaatverandering. Andere weten-
schappers meldden eerder al dat er

in 2050 zo’n 200 miljoen mensen op
de vlucht zijn door de zeespiegel-
stijging.

„Het blijft echter lastig om dit
soort voorspellingen te doen, want
het aantal mensen dat daadwerke-
lijk zal vluchten vanwege het kli-
maat, hangt van meer af dan alleen
de zeespiegelstijging”, zegt Ingrid
Boas. Zij is promovendus op het ge-
bied van klimaatmigratie aan de uni-
versiteit van Kent en tevens gaston-
derzoeker aan het Instituut voor Mi-
lieuvraagstukken (IVM), onderdeel
van de Vrije Universiteit. „Het heeft
bijvoorbeeld ook te maken met de

mate waarin een regering maatrege-
len treft om het land te beschermen
tegen stormen, overstromingen en
droogte.”

Maar dat klimaatmigratie op gang
komt, staat volgens Boas buiten kijf.
„Een paar jaar geleden was er amper
aandacht voor het onderwerp. Maar
zelfs de vluchtelingenorganisatie
van de VN (UNHCR), die over het al-
gemeen enkel politieke vluchtelin-
gen in bescherming neemt, erkent
dat er meer aandacht moet komen
voor klimaatmigratie.”

Ook is er voor het eerst een passage
voor klimaatvluchtelingen opgeno-

men in de Cancún-overeenkomst.
Het klimaatverdrag dat afgelopen
december in de Mexicaanse stad
werd gesloten. Boas: „Maar het blijft
een gevoelig thema. Dat merkte ik
toen ik samen met professor Bier-
mann van het IVM voorstelde om
een aantal richtlijnen binnen het kli-
maatverdrag van de VN op te nemen
ter bescherming van klimaatvluch-
telingen. Veel landen zien daar niets
in, want ze houden liever zelf de re-
gie. Hun angst is echter onterecht
omdat migratie meestal binnen lan-
den zelf plaats heeft. Ons voorstel
biedt daar oplossingen voor.”

Het opnemen van de vluchtelingen
ligt gevoelig. In de meeste landen
maken migranten die vluchten van-
wege politieke onrust in eigen land,
de meeste kans op een verblijfsver-
gunning. Op een paar uitzonderin-
gen na. Finland en Zweden bieden
onderdak aan mensen die een ecolo-
gische ramp zijn ontvlucht, en Dene-
marken neemt zelfs vluchtelingen
op die het eigen land hebben verla-
ten vanwege extreme droogte. Boas:
„Het is belangrijk dat alle landen er-
kennen dat klimaatmigratie plaats
heeft, want anders blijven de mi-
granten tussen wal en schip vallen.”

’Miljoenen mensen
zullen rond 2020
naar het noorden
zijn getrokken’

meest fotogenieke vogel van Nederland?


