Titel project: Nieuwe exoten in het Nederlands Soortenregister
Uitvoerende partner(s): RAVON, FLORON, Sovon en Zoogdiervereniging i.s.m. Naturalis Biodiversity
Center, ANEMOON, BLWG, EIS Kenniscentrum insecten, NMV en Vlinderstichting
Opdrachtgevers: Ministerie van Economische Zaken (BuRO), Team Invasieve Exoten (TIE),
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
Aanleiding: Het is op dit moment vaak moeilijk te achterhalen welke nieuwe exoten zich precies
hebben gevestigd of dat kunnen gaan doen. Team Invasieve Exoten (TIE, onderdeel van NVWA) heeft
de ambitie om deze nieuwe exoten compleet, actueel en transparant in het Nederlands
Soortenregister (NSR) te krijgen en houden. Verder wil TIE ze consequent onderwerpen aan een
korte pre-screening, zodat beter bepaald kan worden voor welke exoten een uitgebreidere
risicobeoordeling of andere vervolgacties nodig zijn.
Doel: Het doel is actuele en uniforme exoteninformatie op het NSR; zowel over reeds opgenomen
prioritaire exoten als over nieuwe exoten in Nederland. Bovendien ontvangt TIE direct bericht indien
risicovolle nieuwe exoten worden ontdekt.
Aanpak: We actualiseren de informatie van vooraf geselecteerde exoten die prioritair zijn voor TIE.
Er vindt, waar nodig, actualisatie plaats van zaken als vestigingsstatus (incl. NSR-statuscode),
verspreiding, eventuele uitroeiing of spontaan verdwijnen. We voegen belangrijke nieuwe publicaties
toe en waar nodig worden verouderde teksten geactualiseerd. Daarnaast houden de
Soortenorganisaties een zo compleet mogelijk overzicht bij van nieuwe exoten in Nederland. We
beperken ons daarbij tot de exoten die al kleine populaties gevormd hebben of dat waarschijnlijk
gaan doen. Nieuwe exoten waarvan verwacht wordt dat ze kunnen uitgroeien tot een invasieve
exoot met significante schade, worden direct gemeld aan TIE. Naturalis en de soortenorganisaties
hebben de expertise en digitale middelen om deze exoteninformatie structureel bij te houden en te
ontsluiten via het NSR. We sluiten daarbij aan bij de systematiek gehanteerd door het Europese
platform NOBANIS. We volgen uniforme instructies en een uniforme technische werkwijze via een
invoerportal van het NSR.
Resultaten: Er worden ruim 160 exotenpaspoorten geactualiseerd en waarschijnlijk circa 300 nieuwe
aangemaakt. Bij binnenkomst van risicovol ingeschatte exoten zullen op de kortst mogelijke termijn
meldingen naar TIE uitgaan, wat sneller handelen mogelijk maakt.
Zie ook: https://www.nederlandsesoorten.nl/content/exotenpaspoort

