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Inleiding 
 

6 mei 2019. De IPBES, de Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and 

Ecosystem Services, luidt de noodklok. De ecosystemen op aarde gaan veel sneller achteruit 

dan ooit tevoren. Maar liefst 1 miljoen van de 8 miljoen soorten worden op korte termijn 

(enkele tientallen jaren) bedreigd met uitsterven vanwege o.a. klimaatverandering. 6,26 

Eén aspect van klimaatverandering is global warming. In de Alpen, mijn voornaamste 

werkgebied, leven veel relicten uit de ijstijd. Dieren als sneeuwhaas en sneeuwhoen. Bij mij als 

bioloog rijst de vraag wat er met deze dieren zal gaan gebeuren als het warmer wordt. Ook 

leven er veel endemische soorten, in hele specifieke leefgebiedjes. Zijn er nog andere soorten 

waar we ons zorgen over moeten maken? In een ecosysteem zijn planten en dieren van elkaar 

afhankelijk en de relaties en invloeden zeer complex. Als er enige soorten verdwijnen, kan een 

heel ecosysteem verdwijnen. Gaat dat in de Alpen gebeuren? Hoe zien de Alpen er over 10 

jaar uit? 

De beleving van onze klanten is deels gebaseerd op de flora en fauna die we tijdens onze 

bergwandelingen tegenkomen. Een ontmoeting met bijvoorbeeld steenbok en alpenmarmot 

en het vinden van edelweiss heeft een grote toegevoegde waarde. Persoonlijk vind ik het 

belangrijk om onderweg ook te vertellen over de bijzondere strategieën en aanpassingen die 

diverse soorten in de Alpen ontwikkeld hebben. Want het evenwicht binnen de ecosystemen 

daar hoog boven is precair en ik zie het als mijn bijdrage aan een betere wereld om een stukje 

bewustwording te creëren. 

Het is voor de International Mountain Leader als entertainer maar ook zakelijk van belang om 

inzicht te krijgen in wat de global warming met de alpiene ecosystemen kan doen en in 

hoeverre de alpiene omgeving (als beleving) daardoor zal veranderen. Is het over 5 à 10 jaar 

nog wel interessant om met een IML mee te gaan de Alpen in? Zijn er gevolgen voor 

marketing, financiën, planning? Gaan er wellicht (voor de Alpen) nieuwe veiligheidsissues 

spelen? Dit werkstuk is daarom voornamelijk bedoeld voor een ieder die gidst in de Alpen. 
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De feiten 
 

Een ecosysteem is een complex geheel van afhankelijkheden tussen planten en dieren. Een 

systeem wat in evenwicht is. Van buitenaf beïnvloeden vele factoren dit geheel , waarvan 

global warming er één is. Als één soort door een bepaalde invloed wegvalt, moet het 

ecosysteem een nieuw evenwicht vormen. Als er te snel teveel gebeurt, kan een ecosysteem 

dit niet aan en verdwijnt de ene na de andere soort in snel tempo.BM   

Het hooggebergte van de Alpen herbergt veel soorten die na de ijstijd naar koelere hoogte 

zijn gevlucht9. Ook zijn er endemische soorten ontstaan door de complexe verzameling aan 

leefgebieden1: verschillende hoogtes, exposities, hellingshoeken en terreintypen hebben tot 

veel verschillende microklimaten geleid waarbinnen zich nieuwe, vaak specialistische soorten 

hebben ontwikkeld die alleen hier voorkomen.14 

Diverse computermodellen voorspellen een toename van de gemiddelde luchttemperatuur 

van 2 tot 4°C in deze eeuw en een toename van de neerslagtotalen in de zomer, maar een 

afname van de neerslag in de rest van het jaar.4,27 Veranderingen zijn op zichzelf verre van 

slecht, zolang ze geleidelijk verlopen. De hele historie van de aarde wordt gekenmerkt door 

continue veranderingen in soorten en ecosystemen.BM  

Er zijn echter studies die laten zien dat de temperatuurstijging hoog in de Alpen groter is dan 

in het laagland13,24. Naar verwachting zullen veranderingen in de bergen zich daarom sneller 

en dramatischer voltrekken.1,6,14 Dat de opwarming in de Alpen snel gaat is zichtbaar door de 

zich rap terugtrekkende gletsjers en ontdooiende permafrost.14  Veel soorten kunnen dit 

tempo niet bijbenen 1,14, bijvoorbeeld omdat ze de tijd niet hebben om zich genetisch aan te 

passen of omdat ze te immobiel of te geïsoleerd zijn om een betere plek te zoeken.  

Een voorbeeld hiervan is Vesubia jugorum, de spin van de titelpagina. Een endemische 

wolfsspin, beperkt in zijn verspreidingsgebied tot de zuidwestelijke Alpen, waar hij woont in 

de blokkenvelden van de kristallijne massieven. Hij heeft het te warm, maar omhoog kan hij 

niet, want in de rotswanden boven de blokkenvelden kan hij niet leven. Zijn actieradius is veel 

te klein om over te steken naar een hoger gebergte met een nieuwe woning. De opwarming 

doemt hem tot uitsterven.15 Wie weet hoeveel meer kleine en voor ecosystemen belangrijke 

dieren op de rand van de afgrond staan? 

In de Alpen is (subnivaal en nivaal) aangetoond dat planten bezig zijn met een opwaartse 

migratie.1 Hun onderste bestaansgrens blijkt zelfs twee keer zo snel omhoog te gaan als hun 

bovenste. Hierdoor verkleint hun toch al kleine verspreidingsgebied zich sneller dan 

verwacht.19 Deze planten hoog boven in de bergen die in koude zijn gespecialiseerd komen 

tevens onder druk te staan van omhoog gaande planten uit iets warmere regio’s. Uitsterven is 

voor hen nabij.1  Omdat niet alle planten even snel en hoog willen gaan, vallen de huidige 

vegetatiepatronen uit elkaar en worden de hoogalpiene ecosystemen instabiel1,19. Het 

leefgebied van diverse diersoorten verdwijnt daarmee ook.1  
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Dit zien we terug bij een vlinder- en sprinkhanenstudie, zie fig.1. Computersimulaties laten 

zien dat bij voortschrijdende klimaatverandering een substantieel aantal soorten vlinders en 

sprinkhanen zal uitsterven in de komende decennia, waarbij alpiene soorten sneller uitsterven 

dan laaglandsoorten. Dit patroon blijkt constant te zijn of de klimaatverandering nu klein of 

groot gaat zijn. Ook de bedachte conservatiestrategieën hebben hier totaal geen invloed 

op.1,3,22  

 

 

 

Fig.1 Drie verschillende klimaatscenario’s, verlies aantal soorten vlinders (rood), sprinkhanen (blauw), planten (groen). 

Linker  kolommen alpiene soorten, rechter kolommen laaglandsoorten. M,C,P verschillende conservatiestrategiën, 1,3,5 

intensiteit van deze conservatiestrategien. N0 betekent geen actie nemen 

 

 

Insecten zijn essentieel in ecosystemen omdat ze voedsel voor andere dieren zijn en de 

voortplanting van planten verzorgen. Als de planten verdwijnen, verdwijnt daarmee het 

voedsel voor veel van de grotere dieren en de ecosystemen hoog in de bergen storten in.BM 

Behalve dat veel insecten op korte termijn dreigen uit te sterven, bewegen veel insecten zich 

ook omhoog zoals de sprinkhaan Tetrix tuerki.22 Zie fig.2 en 3. Ook de teek is bezig met een 

opwaartse migratie.13 
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Fig.2 Tetrix tuerki22 

 

Fig.3  Verwachte inkrimping van 2010 tot 2090 van het leefgebied in Alpen en Beieren van Tetrix tuerki.  
Ook deze trekt omhoog naar koelere plekken in de Alpen. Rood betekent: komt veel voor.22 
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Hoe hoger we gaan hoe meer dieren last van de opwarming hebben.13 De relicten uit de ijstijd 

reageren extra gevoelig op opwarming.1,2,6,9 Veel van deze grotere dieren migreren ook 

omhoog, zoals sneeuwhoen en auerhoen.12 Het auerhoen heeft zijn baltsplekken in 20 jaar 

tijd met 70 meters omhoog verplaatst. Deze vogel zal snel zijn bovenste leefgrens bereikt 

hebben.13 Ook sneeuwmuis13, sneeuwhaas9 en marmot24 bewegen zich omhoog. Simulaties 

laten zien dat in het jaar 2100 de sneeuwhaas 35% van zijn huidige leefgebied kwijt zal zijn.9  

Casus steenbok 

Veel onderzoek is gedaan naar de steenbok. Hij is gered van uitsterven door een koninklijke 

jager, echter zowel in het Gran Paradiso Nationaal Park6 als in het Zwitsers Nationaal Park7 

neemt het aantal steenbokken af door global warming. Het is een voorbeeld hoe complex de 

invloed van opwarming op één soort is: genetica, fysiologie, gedrag en concurrentie spelen 

allemaal een rol. 

Veel lammetjes sterven in hun eerste levensjaar. Ze zijn ondervoed en komen de winter niet 

door. 6,12,13  Dit heeft een aantal oorzaken. Ten eerste hebben steenbokken geen zweetklieren 

en zijn ze niet goed in staat om hun lichaamstemperatuur optimaal te houden. Als het te 

warm is bewegen ze minder21, waardoor ze minder tijd besteden aan foerageren en dus 

minder voedsel binnenkrijgen.6,17 Ook verblijven de steenbokken steeds hoger 6,8,18,21,23,25 en 

meer op noordhellingen 8,25 waar het koeler is. De vegetatie is hier van mindere kwaliteit.6,23 

Een studie laat zien dat in Zwitserland de steenbok in de afgelopen 19 jaar gemiddeld 250 

meter hoger is gaan wonen, zie fig.4.8 

Fig.4 Opwaartse verplaatsing van het leefgebied van de steenbok in het Zwitsers Nationaal Park8 
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De vrouwelijke steenbokken verblijven het liefst nabij steile rotsen waar ze met hun jongen bij 

gevaar naartoe kunnen vluchten. 6,10,23 Dit is instinctief belangrijker dan dat het voer hier 

suboptimaal is. Zie fig.5. Bovendien heeft de klimaatverandering een groot effect op het voer 

zelf. Een eerdere sneeuwsmelt leidt tot een vroegere start van het vegetatieve 

seizoen.12,13,16,23 Het voedingsgehalte van de vegetatie is het hoogst bij aanvang van het 

seizoen.11,12,16 Maar de steenbokken werpen hun jongen nog steeds in midden juni en dat is 

niet meer synchroon met de huidige en toekomstige vegetatieontwikkeling.12,13,16,23 

 

   Fig.5 Steenbok vrouwtje met jongBM 

 

De steenbok heeft een genetisch probleem. Doordat er nog maar 100 steenbokken over 

waren en alle huidige steenbokken in de Alpen van deze laatste 100 afstammen, is de 

genetische variatie klein, en kan hij zich maar slecht aanpassen aan veranderingen. Ook 

immunologisch zijn ze hierdoor nauwelijks weerbaar; één onbekende ziekteverwekker kan 

voldoende zijn om de soort te laten uitsterven.23 Met de klimaatverandering arriveren er 

ziekteverwekkers uit warmere streken5, en de steenbok heeft geen verweer.  

De gems is minder selectief en die blijkt zich juist meer te verspreiden.6,7,8 Gems en steenbok 

hebben een overlap in hun leefgebieden en de planten die ze lekker vinden, en zijn dus 

concurrenten. De gems lijkt van deze concurrentie minder last van te hebben dan de 

steenbok8, en is veel minder bedreigd in zijn voortbestaan, zie fig.6. 
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                    Fig.6. Aantallen herten (stippels), steenbok (doorgetrokken lijn) en gems (streepjes) in Val Trupchun.7 
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De toekomst 
 

Het is duidelijk dat de veranderingen deze eeuw door global warming hoog in de Alpen groot 

zullen zijn. Een verhoging van de temperatuur met slechts 1°C is voldoende om veel soorten 

en ecosystemen te verliezen. Er is een opwaartse migratie aan de gang van planten en dieren, 

maar op een gegeven moment kunnen bepaalde soorten domweg niet verder omhoog. Zij 

zitten in het nauw.16 

Het beeld ontstaat van een kaal, gevaarlijk hoog alpien landschap. In de literatuur wordt 

genoemd dat de recreatieve industrie waarschijnlijk instort.1 Anderen voorspellen juist dat we 

hoog alpien eenzelfde landschap krijgen als subalpien en montaan, planten migreren tenslotte 

omhoog.16 Of wellicht werkt de topografische heterogeniteit van het alpiene landschap als 

buffer tegen het omhoog verschuiven van de vegetatiezones en valt het allemaal wel mee.20  

Naar mijn mening houden we de komende 5 tot 10 jaar rekening met meer vegetatie rondom 

de boomgrens. Minder vaak begane paden kunnen hier onvindbaar of onbegaanbaar worden 

en teek en tropische muggen rukken op. Hoger alpien verdwijnt vegetatie, wat naast het 

ontdooien van de permafrost bijdraagt aan instabiliteit van het landschap, meer steenslag en 

meer puin-/blokkenvelden. Een helm wordt voor sommige tochten nodig, je klanten scholen 

in looptechnieken wordt belangrijker. Paden worden verlegd of verdwijnen. We moeten 

nadenken over alternatieve paden, en advies geven t.a.v. teken en mogelijk inentingen. 

Diverse ‘belevingssoorten’ zullen verdwijnen. Zijn er ter bescherming wellicht gebieden 

afgesloten? Past het doel van je tocht nog bij de locatie? Moet je een nieuw doel en een 

nieuwe doelgroep zoeken of je locatie wijzigen? Zorg ervoor dat je je talks up to date hebt, 

passend bij de situatie in het gebied. Ook lijken de seizoenen te verschuiven. Past de periode 

van je reis nog bij het doel? Moet je eerder gaan als flora belangrijk is voor jouw reis? Denk na 

of je route niet dwars door auerhoengebied loopt tijdens het baltsseizoen, zij hebben het al 

moeilijk genoeg. 

De veranderingen gaan heel snel. Kaarten, gidsjes, internet leveren hooguit onbetrouwbare 

informatie. Communiceer daarom met lokale experts en met elkaar, blijf up to date over jouw 

gebied, weet wat er speelt, elk jaar weer. Soms zul je zelf moeten gaan kijken voordat je een 

nieuwe tocht kunt aanbieden. Houdt je planning flexibel: zorg voor alternatieven niet alleen 

per dag maar ook voor de tocht in zijn geheel. Communiceer ook goed met je klanten t.a.v. 

hun verwachtingen. 

Meer investeren in voorbereiding en informatie, en eventueel moeten doorvoeren van 

alternatieven heeft financiële consequenties. Naast veiligheid wordt specifieke gebiedskennis 

en flexibiliteit van een IML echter een steeds belangrijker verkoopargument. Als klant heb je 

daarmee een mate van garantie op beleving en is het inhuren van een IML dit extra geld 

waard. 
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Glossary  
 

Ecosysteem 
Een ecosysteem is het geheel van planten, dieren, bacteriën en schimmels in een 
bepaalde omgeving die onderling van elkaar afhankelijk zijn. Binnen zo’n 
ecosysteem zijn één of meer voedselketens. 

 
Relict uit de ijstijd 

Soort die na het verdwijnen van de grote landgletsjers uit de ijstijd is ‘gevlucht’ 
naar hoger gelegen gebied om in de koelte te kunnen blijven. 

 
Endemische soort 

Soort die van nature  uitsluitend voorkomt in één afgegrensd geografisch gebied 
en verder nergens anders. Stelt vaak specifieke eisen aan zijn leefomgeving. 

 
Nivaal 

Botanische begrip voor de hoogteband boven de 3000 m, gekenmerkt door 
eeuwige sneeuw en bergtoppen. 

 
Subnivaal 

Botanische begrip voor de hoogste zone in de bergen waar reguliere plantgroei 
nog mogelijk is, direct onder de eeuwige sneeuw. 

 
Subalpien 

Botanisch begrip voor de hoogteband tussen de 1200 en 1800 m, gekenmerkt 
door bossen en vee-weiden. 

 
Montaan 

Botanisch begrip voor de hoogteband tussen de 600 en 1200 m, gekenmerkt door 
bossen, vee-weiden en hooiland. 


