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http://www.hetnatuurhistorisch.nl/het-museum/publicaties/straatgras/straatgras-
2017/straatgras-jg-29-nr-2-december-2017.html
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https://www.metronieuws.nl/nieuws/rotterdam/2016/01/star-wars-laser-verjaagt-spreeuwen-op-rotterdam-cs
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https://www.metronieuws.nl/nieuws/rotterdam/2016/02/ns-stopt-met-proef-vogellasers-op-rotterdam-centraal
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https://www.sovon.nl/nl/spreeuw
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https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/37/pbl-cbs-prognose-groei-steden-zet-door
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Vossen nemen toe in Europese steden. (ook in Rotterdam:
http://www.bureaustadsnatuur.nl/fileadmin/user_upload
/documents-bsr/rapporten/2011/bSR-
rapport_176_Stadsvossen.pdf

http://www.bureaustadsnatuur.nl/fileadmin/user_upload/documents-bsr/rapporten/2011/bSR-rapport_176_Stadsvossen.pdf


https://www.nrc.nl/nieuws/2014/05/27/shoarmavos-1381450-a266019
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“Kunnen dieren lijden aan het 
Stockholmsyndroom?” 
(Lieke Marsman in ‘Het Tegenovergestelde 
van een mens’ (Atlas Contact 2017))
http://www.atlascontact.nl/boek/het-
tegenovergestelde-van-een-mens/

http://www.atlascontact.nl/boek/het-tegenovergestelde-van-een-mens/


Hypothese 1:
Stadsnatuur is opgebouwd uit planten en dieren die van lieverlee van 
de mens zijn gaan houden. Misschien tegen hun eigen bestwil in.

Voorbeelden:
Gewone dwergvleermuis en Gierzwaluw zijn in Nederland voor 100% 
afhankelijk van door mensen gemaakte bouwwerken.



Hypothese 1:
Stadsnatuur is opgebouwd uit planten en dieren die van lieverlee van 
de mens zijn gaan houden. Misschien tegen hun eigen bestwil in.

Voorbeelden:
Bananenvliegen, stadsduiven en bruine ratten





Hypothese 2:
Door isolatie en natuurlijke selectie evolueren urbaan levende planten 
en dieren op den duur tot nieuwe soorten.

(net als Darwinvinken)



https://www.quercusbooks.co.uk/books/detail.page?isbn=9781786481092

Vanaf 12 februari te koop: 

https://www.quercusbooks.co.uk/books/detail.page?isbn=9781786481092


Soortvorming onder stadsduiven? 
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Soortvorming onder stadsduiven? 

Er is sprake van ‘Natuurlijke selectie’



Soortvorming onder stadsduiven? 

Er is sprake van ‘Natuurlijke selectie’





Soortvorming in steden 
Witvoetmuizen in New York evolueren om 
beter te overleven op junk food.



Soortvorming in steden 
Hagedissen in het stedelijk gebied van Puerto 
Rico veranderen pootstructuur om beter over 
gladde oppervlakken te klimmen.



Soortvorming in steden 
In Europese steden leven invasieve parkieten







Soortvorming in steden 
Europese halsbandparkieten zijn genetisch verwant aan Aziatische ondersoorten, 
maar vertonen onder invloed van natuurlijke selectie aanpassingen aan 
snavelvorm. Qua vorm lijken zij meer op de Afrikaanse ondersoorten. 



Huiskatten hebben een unieke positie in 
de stadsnatuur. Ze jagen in groot aantal 
op wilde prooien in de stad. Ondertussen 
worden ze bijgevoerd door mensen. 





Huiskatten leggen een zware predatiedruk op kleine gewervelden in de stad. 
Vooral muizen en kleine vogels. 



De parasiet Toxoplasma veroorzaakt 
gedragsverandering bij de tussengastheer 
(veelal een knaagdier, in dit geval Bruine rat): 
aantrekkingskracht tot katten. De kat is een 
eindgastheer van Toxoplasma en onmisbaar 
om de voortplantingscyclus. De kat loopt de 
parasiet op door een besmette prooi te eten.   



De parasiet Toxoplasma komt veelvuldig onder 
mensen voor (tot 60% in sommige steden). 
Voor de parasiet is de mens een 
tussengastheer. Gedragsveranderingen als 
gevolg van besmetting zijn vastgesteld.

Zijn kattenliefhebbers.. besmet? 



Huiskatten hebben een unieke positie in de stadsnatuur. Zij hebben de mens voor 
hun karretje weten te spannen. Wie leidt hier nu aan het Stockholmsyndroom? 



Soortvorming in steden 
De wetten van Darwin doen hun werk dus ook in steden en andere door mensen 
aangepaste milieus. Toenemende verstedelijking zal dit in de toekomst versterken.



Wat de Nederlandse stadsnatuur van de toekomst betreft…
Er is gerede kans dat die er zo komt uit te zien:




