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Om het ecologisch evenwicht Ie be
spoedigen en ook om een heemtuin of 
ecologische groentetuin levendiger te 
maken , besluiten veel mensen die aan 
het 'freaken' zijn met heemtuinen e.d. 
om arnfibieen of reptielen uit te zetten 
in claarvoor kunstmatig geschiktge
maakte biotopen. 
Probleem is, clat al deze dieren bij de 
wet beschermd zijn . Echter, bij de be
scherming die door de rijksoverheid en 
lagere overheden wordt geboden, val
len vraagtekens te zetten. Je mag 
namelijk de diersoorten niet doden , 
vangen of zelfs vervoeren. Terecht na
tuurlijk, maar hun natuurlijke biotopen 
worden nog steeds vemietigd door o.a. 
herverkaveling, woningbouw, sloten 
schonen op foutieve tijden en manie
ren, waterverontreiniging en ga zo 
maar door. Een nogal dubbel beleid . 
lmmers: wat stelt bescherming dan ei
genlijk voor? Met deze wetenscbap is 
net curieus om te weten dat je de 
paddelarfjes niet aan een andere beem
tuin kunt geven als de populatie bij je
zelf na enige jaren Ietterlijk de tuin uit 
groeit . 
Zo heeft een kennis van me ooit eens 
larven van vroedmeesterpadden in een 
golfhole gevonden. De uiterst zeld
zame larfjes zouden normaliter ten 

Muurhagedis 

dode zijn opgescbreven, dus waarom 
zou je ze niet meenemen? 
Jaren later zijn de padden in zijn tuin 
uitgegroeid tot een plaag . Het geluid 
dat de padden's zomers produceren is 
zo voltallig dat de man steeds benauw
der begon te worden voor de buurt. 
Je kunt dan twee dingen doen: de po
pulatie decimeren door bijvoorbeeld 
roofvissen in de vijver uit te zetten, of 
de larfjes weggeven. Voor dit laatste 
werd gekozen, en het ligt in de lijn der 
verwacbtingen dat dit diertje in de toe
komst veelvuldig op veel plekken in 
Nederland zijn gefluit zal laten horen. 
Een pracbtig rustgevend geluid . 
Is dit fout? Is dil faunavervalsing? De 

Vroedmeesterpad 

puristen vinden van wel. Het is een pad 
die van nature zijn noordelijkste ver
spreidingsgebied in Nederland in Zuid
Limburg heeft, en wel slecbts op een 
enkele plaats . 
Vanuit die optiek bekeken is bet fauna
vervalsing, Van de andere kant beke
ken: in boeverre is de stedelijke agglo
meratie verschoond van faunaverval
sing? (ik zwijg dan nog over floraver
valsing) . Er zijn tal van voorbeelden 
van faunavervalsing aan te dragen die 
mijns inzien geen kwaad kunnen. 
Zo lopen er op de Hortus Botanicus in 
Utrecbt muurhagedissen rondo Een 
leuk gezicht, en kans op uitbreiding 
van hun areaal is er niet, bet is de enige 
geschikte biotoop in de omgeving. 
Ook in dit geval zou bel leuk zijn om, 
als de populatie groot genoeg is, wat 
diertjes te ruilen met bijvoorbeeld lar
yen van inbeemse salamanders. Je bent 
dan ecbter strafbaar. Je kunt er dus niet 
mee adverteren. Spijtig, want dit zou 
eventuele wildvang juist tegengaan. 

Ik neem aan dat er meerdere heem
tuinders tegen de wet en ethische be
zwaren aanlopen. Graag zou ik wil
len weten wat andere heemtuinders 
met dit vraagstuk doen. 
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