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Elke herfst en winter verschijnen noordelij-
ke trekvogels in onze streken om hier te
overwinteren of door te trekken. Terwijl dit
voor heel wat vogelsoorten een vrij regel-
matig en voorspelbaar fenomeen is, zowel
qua aantallen als timing, zijn er andere
zogenaamde “invasiesoorten” (Svärdson
1957) die opvallende fluctuaties in aantal-
len vertonen waarbij er occasioneel grote
aantallen vogels worden gezien, en in ande-
re jaren weinig of geen. Die invasies, ook wel
irrupties of erupties genoemd (Bock &
Lepthien 1976) spreken erg tot de verbeel-
ding maar roepen ook heel wat vragen op:
waarom komen deze vogels naar het zuiden,
en waarom het ene jaar wel en het andere
niet? Wat bepaalt of het een invasiejaar
wordt? Welke vogels doen mee aan invasies,
en wat gebeurt er met hen na de winter? En
wat is de relatie van invasies met trek en
andere verplaatsingen? Dit artikel geeft een
korte inleiding tot de problematiek met
enkele verwijzingen naar recente onder-
zoeksbevindingen in het buitenland.

TTeerrmmiinnoollooggiiee
Invasies of irrupties kunnen we omschrijven
als niet-jaarlijkse grootschalige verplaatsin-
gen van trekvogels, waarmee het fenomeen
zich onderscheidt van de meer regelmatige
reguliere trekbewegingen. “Invasies” hebben
overigens ook nog een heel andere beteke-
nis in de ecologie namelijk de uitbreiding
van uitheemse soorten of “exoten” zoals de
nijlgans of de halsbandparkiet. Men kan ook
nog een onderscheid maken met nomadis-
me, dit zijn ongerichte zwerfbewegingen
waarbij dieren niet noodzakelijk terugkeren
naar de plaats van herkomst (Korpimäki et
al. 1987). Binnen populaties – zowel van
standvogels als trekvogels - is er ook nog het
fenomeen van dispersie, dat zijn verplaats-
ingen van individuele vogels tussen hun
geboorte- en broedplaats. Dispersie-
bewegingen spelen zich normaal op een
veel kleinere schaal af dan trek, invasies of
nomadisme, maar occasioneel zijn er toch
vogels die zich op honderden of zelfs dui-
zenden kilometers van hun geboorteplaats
vestigen om te broeden.

IInn  ddiitt  eenn  ddee  vvoollggeennddee  nnuummmmeerrss  vvaann  NNaattuuuurr..oorriioolluuss kkoommeenn  mmeeeerrddeerree  bbiijjddrraaggeenn  oovveerr  iinnvvaassiieess..  DDee  iinnssppiirraattiieebbrroonn
iiss  hhiieerrbbiijj  ddee  VVLLOOSS  ((VVllaaaammssee  OOrrnniitthhoollooggiisscchhee  SSttuuddiieeddaagg))  eeddiittiiee  22000066..  IInn  ddiitt  eeeerrssttee,,  iinnlleeiiddeenndd  aarrttiikkeell  wwoorrddtt  ddiieeppeerr
iinnggeeggaaaann  oopp  ddee  aallggeemmeennee  mmeecchhaanniissmmeenn  ddiiee  aacchhtteerr  iinnvvaassiieess  sscchhuuiillggaaaann..  IInn  ddee  vvoollggeennddee  aarrttiikkeellss  wwoorrddeenn  eennkkeellee
vvaann  ddee  rreecceennttee  iinnvvaassiieess  iinn  VVllaaaannddeerreenn  bbeehhaannddeelldd..

ERIK MATTHYSEN

Invasies: een ecologisch en evolutionair perspectief

IInnvvaassiieevvooggeellss
Invasies komen vooral voor bij enkele speci-
fieke soortengroepen (Newton 1998). De
meest typische invasiesoorten zijn zaad- en
vruchtenetende zangvogels waaronder een
aantal vinkachtigen, pestvogels, gaaien,
mezen en boomklevers (Bock & Lepthien
1976; Koenig & Knops 2001). De diverse
soorten barmsijzen zijn notoire invasiesoor-
ten zowel in Europa als in Noord-Amerika.
Ook kruisbekken en andere vinkachtigen
zoals Keep Fringilla montifringilla, Sijs
Carduelis spinus en Goudvink Pyrrhula pyr-
rhula zijn gekend voor invasies. Deze soor-
ten hebben ook hun Noord-Amerikaanse
tegenhangers zoals de Avonddikbek
Coccothraustes vespertinus, Dennensijs
Carduelis pinus en Amerikaanse Roodmus
Carpodacus purpureus. De Pestvogel
Bombycilla garrulus is bij ons uiteraard een
zeer gekende invasiesoort. Ook enkele
kraaiachtigen vertonen invasies, waarvan de
meest gekende bij ons de Notenkraker
Nucifraga caryocatactes is (Berndt &
Moeller 1960). Invasies komen ook voor bij
verschillende mezen- en boomkleversoor-

ten, maar zijn – althans in onze streken –
niet altijd zo opvallend wanneer het gaat
om soorten die ook algemeen zijn als broed-
vogel zoals Koolmees Parus major of Zwarte
Mees Parus ater. In Noord-Amerika is de
Canadese Boomklever Sitta canadensis een
opvallende invasiesoort, die normaal vooral
in Canada en de Rocky Mountains voor-
komt, maar in sommige winters over vrijwel
heel de Verenigde Staten uitzwermt tot de
Golf van Mexico. Een heel andere soorten-
groep die goed gekend is voor invasies, zijn
de noordelijke uilen zoals Sneeuwuil Nyctea
scandiaca, Dwerguil Glaucidium passeri-
num, Laplanduil Strix nebulosa en
Amerikaanse Dwergooruil Otus flammeolus
(bijv. Cheveau et al. 2004).

PPaattrroonneenn  vvaann  iinnvvaassiieess
Invasies zijn een moeilijk grijpbaar feno-
meen, omwille van hun grootschalige en
onregelmatige karakter. Hoewel er onge-
twijfeld veel informatie beschikbaar is in
regionale of landelijke overzichten, zijn er
relatief weinig studies die invasiepatronen
op voldoende ruimtelijke schaal en over vol-

Keep Fringilla montifringilla (Foto: Rudi Petitjean)
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doende tijd bestudeerd hebben om er alge-
mene conclusies uit te kunnen trekken. In de
ecologie is er vooral belangstelling voor
invasies vanuit het onderzoek naar synchro-
nie en cycli in aantalveranderingen (bv.
Koenig 2001). De meeste in vaktijdschriften
gepubliceerde analyses zijn tot dusver
afkomstig uit Noord-Amerika, wat onge-
twijfeld te wijten is aan het feit dat tel- en
waarnemingsgegevens daar over zeer grote
regio’s, vaak over het hele continent, verza-
meld worden en in één database onderge-
bracht. Projecten als Feederwatch,
Christmas Bird Counts en Winter Finch
Surveys genereren lange-termijn data op
een geografische schaal waar we in Europa
enkel van kunnen dromen, hoewel recente
initiatieven zoals www.trektellen.nl heel
wat nieuwe mogelijkheden openen om ook
bij ons het fenomeen op een grotere schaal
te kunnen volgen.
Dat invasiejaren vaak een zekere regelmaat
vertonen, is reeds lang bekend. Invasiejaren
volgen elkaar zelden op, maar worden
meestal gescheiden door één of meerdere
jaren met lage aantallen. Bovenop die min
of meer regelmatige invasiejaren, zijn er
heel occasioneel ook zogenaamde “super-
flights” met veel grotere aantallen en over
veel grotere gebieden dan in andere invasie-
jaren. In 1976 toonden Bock & Lepthien
reeds aan dat invasiejaren vaak samenvallen
bij verschillende soorten. Dit werd bevestigd
door een recentere studie van Koenig
(2001) die vijftien Noord-Amerikaanse
zaadeters onderzocht en vond dat ongeveer
een derde van alle mogelijke soortencombi-
naties een significante synchronie vertoon-
den (Figuur 1). Jaren met veel waarnemin-
gen van Grote Barmsijzen Carduelis f.
flammea, zijn bijvoorbeeld ook typisch jaren

Zwarte Mees Parus ater (Foto: Marcel Vos)

FFiigguuuurr  11
The proportion of sites reporting greater than expected numbers of birds after eliminating long-

term trends for both eastern and western North America  for eight boreal seed-eating species
considered. Data based on Christmas Bird Counts. 

Het aandeel van locaties die meer vogels dan verwacht vaststelden, rekening houdend met lange-
termijntrends voor zowel oostelijk als westelijk Noord-Amerika voor 8 boreale zaadetende

soorten. Data gebaseerd op de ‘kerstvogeltellingen’.
Bron: Koenig 2001 (Journal of Animal Ecology)

met veel Canadese Boomklevers. De meest
voor de hand liggende verklaring voor deze
patronen is het voedselaanbod. Het is
gekend dat de zaadproductie van veel
boomsoorten een cyclisch patroon ver-
toont waarbij om de paar jaar een grote
oogst aan beukenoten, eikels, hazelnoten,
dennekegels... geproduceerd wordt, en occa-
sioneel superjaren met zeer veel zaden.
Waarom die bomen dat doen is een ander
verhaal, maar de meest gangbare verklaring
is dat dit een aanpassing is van de bomen

om te verhinderen dat zaadeters zich al te
sterk gaan specialiseren op hun zaden. De
klassieke verklaring voor invasies is dan ook
dat deze gebeuren in jaren met sterke voed-
selconcurrentie, typisch wanneer een goed
jaar – met veel productie van jonge vogels –
gevolgd wordt door een slechte zaadoogst
en voedseltekort. Koenig & Knops (2001)
testten deze hypothese uitvoerig met de
Noord-Amerikaanse data, en vonden inder-
daad bij heel wat soorten een verband tus-
sen invasies en slechte zaadoogsten, zeker



indien deze volgen op goede oogsten. Bock & Lepthien
(1976) vonden zelfs een statistisch verband tussen zaadoog-
sten in Europa en invasiejaren in Noord-Amerika, wat wijst
op het feit dat zaadoogsten over zeer grote regio’s gesynch-
roniseerd zijn. Ook bij uilen is er een duidelijke link met het
voedsel, namelijk met de meerjarige cycli in aantallen mui-
zen en lemmingen die typisch zijn voor noordelijke streken
(Cheveau et al. 2004): uilen komen verder naar het zuiden
wanneer de muizencyclus zijn dieptepunt bereikt (Figuur 2).

Het verband tussen invasies en voedseltekort is echter niet
altijd zo duidelijk, en ook de patronen van synchronie zijn niet
altijd even sterk. De periode 1920-1950 vertoonde bijvoor-
beeld weinig regelmaat in invasiepatronen, waardoor de
Britse ecoloog David Lack in de jaren ’50 concludeerde dat
invasies helemaal geen cyclisch karakter hadden. Latere ana-
lyses toonden aan dat vanaf de jaren ’60 de regelmaat in de
invasies weer sterker werd. Binnen Noord-Amerika zijn er ook
regionale verschillen in de patronen van invasies. Ook zijn de
relaties met voedsel niet altijd evident. Bijvoorbeeld worden
er onverwacht statistische verbanden gevonden tussen de
zaadoogst van coniferen en de aantallen van soorten die deze
zaden niet eten, zoals Grote Barmsijzen en Pestvogels.
Soorten die sterk synchroon zijn in hun invasiepatroon, heb-
ben ook niet noodzakelijk een gelijkaardig dieet (Koenig
2001). Vermoedelijk zijn er dus grootschalige milieufactoren
die zowel met de zaadoogst als met het invasiegedrag corre-
leren, maar die moeilijk te identificeren zijn. De situatie is
enigszins te vergelijken met de koolmezen-populatie op
Vlieland (Nl.) waarvan de overleving statistisch gecorreleerd
is met de oogst aan beukenoten elders in Nederland, terwijl
er op Vlieland vrijwel geen beuken staan (Tinbergen et al.
1985).

IInnvvaassiieess,,  ttrreekk  eenn  ddiissppeerrssiiee
Invasiebewegingen zijn duidelijk verwant aan trek: dieren leg-
gen grote afstanden af in zuidelijke richting, en verdwijnen
meestal weer na de winter. Bij soorten die jaarlijks trekken
maar in sterk wisselende aantallen, komt de timing van de
trek tijdens “invasiejaren” ook sterk overeen met die van
“gewone” jaren (Hochachka et al. 1999; Stock et al. 2006).
Intussen weten we dat het jaarlijkse trekgedrag niet zomaar
een reactie is op slecht weer of gebrek aan voedsel, maar dat
er een sterke genetische basis voor bestaat. Studies op soor-
ten zoals Zwartkop Sylvia atricapilla en Gekraagde
Roodstaart Phoenicurus phoenicurus hebben aangetoond
dat soorten en zelfs populaties hun eigen genetisch trekpro-
gramma hebben dat zowel vertrekdatum, trekduur als trek-
richting bepaalt (Berthold 2001). Kweekexperimenten heb-
ben aangetoond dat men door selectie dit trekprogramma
snel kan doen evolueren. Nochtans zijn er ook bij deze soor-
ten partieel trekkende populaties waarbij een deel van de
populatie niet op trek gaat (bijvoorbeeld bij Zwartkop), wat
betekent dat ook omgevingsinvloeden nog een rol zullen spe-
len in het al of niet op trek gaan. Net zoals trekgedrag, zou
het dus kunnen dat invasiegedrag bij heel wat soorten
“latent” aanwezig is, en snel tot uiting kan komen wanneer
de omstandigheden hiertoe leiden.
De weinige studies die gekeken hebben naar individuele ver-
plaatsingen van invasievogels, tonen dat vogels die tijdens
een invasie geringd worden, op zeer uiteenlopende plaatsen
worden teruggevangen (Newton 2006a en b, Troy 1983)
(Figuren 3 en 4).Van Grote Barmsijzen is ook uit diverse stu-

FFiigguuuurr  22  
Fluctuations in the numbers of owl observations (BO: boreal owl, NHO: nort-
hern hawk owl, GGO: great gray owl) by amateur ornithologists in different

regions of eastern North America (Quebec, Ontario, Western Great Lakes). The
observations in EPOQ are weighted according to the number of checklists pro-

duced in each winter. AmB: American Birds data-base, EPOQ: Etude des
Populations d’Oiseaux du Quebec data-base.

Schommelingen in aantal waarnemingen van uilen (BO: Ruigpootuil Aegolius
funereus, NHO Sperweruil Surnia ulula, GGO Laplanduil Strix nebulosa) door
amateur- ornithologen in verschillende regio’s van oostelijk Noord- Amerika
(Quebec, Ontario, Westelijke Grote Meren). De waarnemingen in EPOQ zijn

gewogen volgens het aantal streeplijsten per winter. AmB Database
Amerikaanse vogels, EPOQ Database studie van de vogelpopulaties van Quebec.

Bron: Cheveau et al. 2004 (Oikos)
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dies bekend dat er weinig plaatstrouw is aan
de broed- (Newton 1998) en overwinte-
ringsgebieden: er zijn momenteel 5 gevallen
van vogels die in West Europa geringd wer-
den in de winter en die in een volgende win-
ter in China gemeld werden, of omgekeerd.
Het lijkt er dus op dat invasiesoorten zich
zowel in de winter als tijdens het broedsei-
zoen opportunistisch verplaatsen naar
regio’s met betere voedselcondities. Dit
wordt bijvoorbeeld bevestigd door een stu-
die in het Zwarte Woud waar aantallen van
Sijs en Kruisbek Loxia curvirostra enorme
fluctuaties vertonen van jaar tot jaar in rela-
tie met de oogst van sparrenkegels, veel
meer dan kan verklaard worden door jaar-
lijkse fluctuaties in overleving of nestsucces
(Förschler et al. 2006) (Figuren 5 en 6).
Opmerkelijk is dat in hetzelfde studiegebied
de Citroenkanarie Serinus citrinella vrij sta-
biel is in aantallen. De Citroenkanarie foera-
geert meer dan de andere soorten op den-
nen waarvan de jaarlijkse zaadproductie
minder variabel is (Förschler et al. 2006).

Sommige aspecten van invasies vertonen
overeenkomsten met patronen van disper-
sie, zij het dat dispersie zich typisch over
eerder korte afstanden afspeelt. Bij zowel
vogels als zoogdieren zien we dat dispersie-
bewegingen vaak meer uitgesproken zijn in
jaren met hoge populatiedruk (Matthysen
2005). Bij Boomklevers Sitta europaea is
ook aangetoond dat dispersiebewegingen,
zelfs over relatief korte afstanden (< 100
km), een voorkeursrichting vertonen naar
het zuiden of zuidwesten (Matthysen &
Adriaensen 1989). De Boomklever is een van
die soorten die vrij algemeen zijn als stand-
vogel en waarvan in bepaalde jaren opval-

Sijs Carduelis spinus (Foto: Raymond De Smet)FFiigguuuurr  33
Recoveries of Common Crossbills Loxia curvirostra ringed during invasion years at many localities

in Germany (mostly June–October) and recovered within the same ‘Norway Spruce-year’
(June–May, filled circles) or a later ‘Norway Spruce-year’ (open circles). At some of the localities

shown, more than one bird was reported. Recoveries from Schloss (1984).
Hervangsten van Kruisbekken Loxia curvirostra geringd tijdens invasiejaren in Duitsland (meestal
tussen juni en oktober) en hervangen tijdens hetzelfde ‘Fijnspar-jaar’ (juni-mei; zwarte bolletjes)

of een later ‘Fijnspar-jaar’ (witte bolletjes). Op sommige weergegeven plaatsen was meer dan één
vogel gemeld. Hervangsten uit Schloss (1984).

Bron: Newton 2006 (Ibis)

FFiigguuuurr  44
Points of banding and subsequent recapture of selected redpolls. All captures

except for the two represented by circled points in Alaska are winter (or early spring)
records. The point at the terminus of the line directed off the top of the map is at

59ø30’N, 144ø24’E, near Okhotsk, Khabarovsk Kray, Russian Soviet Federal Socialist
Republic, USSR.

Ring- en hervangstlocaties van geselecteerde Barmsijzen. Alle vangsten in Alaska weergegeven
met zwarte bolletjes zijn op twee na gegevens uit winter (of vroege lente). Het (niet weer-

gegeven) eindpunt van de lijn bovenaan de kaart is op 59°30’N, 144°24’O bij Okhotsk,
Khabarovsk Kray, Rusland.

Bron: Troy 1983 (Journal of Field Ornithology)
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Kruisbek Loxia curvirostra (Foto: Johan Buckens)

FFiigguuuurr  55
Spring abundance of Siskins Carduelis spinus (filled circle), Common Crossbills Loxia curvirostra
(open triangle) and Citril Finches Carduelis citrinella (grey rhombus), between 1992–2001 in the

Northern Black Forest.
Voorjaarsaantallen van Sijs Carduelis spinus (zwarte bolletjes), Kruisbek Loxia curvirostra (witte
driehoekjes) en Citroenkanarie Serinus citrinella (grijze ruitjes) in de periode 1992-2001 in het

Zwarte Woud.
Bron: Förschler 2006 (Ornis Fennica)

FFiigguuuurr  66
Relationship of spruce flowering intensity (scale 1–4)

and abundance (number of birds/ counting) in the follo-
wing year of (A) Siskins Carduelis spinus, (B) Common

Crossbills Loxia curvirostra and (C) Citril Finches
Carduelis citrinella.

Relatie tussen intensiteit van de bloei bij sparren (schaal
1 tot 4) en de talrijkheid (aantal vogels per telling) van
(A) Sijs Carduelis spinus, (B) Kruisbek Loxia curvirostra

en (C) Citroenkanarie Serinus citrinella.
Bron: Förschler 2006 (Ornis Fennica)

lend veel verplaatsingen worden gezien,
zonder dat duidelijk is of dit lokale vogels
zijn of dat ze afkomstig zijn uit de omrin-
gende landen (onze ondersoort komt niet
verder noordelijk voor dan Denemarken).
Wat ook weer de theorie ondersteunt dat
invasiegedrag latent aanwezig kan zijn bij
heel wat soorten, en door specifieke
omstandigheden tot uiting komt.
Hoe invasiegedrag dan juist tot stand komt,
is een grotendeels onopgehelderde vraag.
De Amerikaanse bioloog John Wingfield
bestudeerde stressreacties bij vogels, en
vond dat Witkruingorzen Zonotrichia leu-
cophris onder invloed van voedseltekort of
andere factoren zoals stormweer hormona-
le veranderingen kunnen ondergaan, waar-
door hun gedrag op enkele minuten tijd kan
veranderen naar bijvoorbeeld intens foera-
geergedrag en meer dagactiviteit (Wingfield
et al. 1998). Dit terwijl dezelfde soort nor-
maal gezien een nachttrekker is. Mogelijk
leidt dit tot een gedrag waarbij soorten gro-
tere afstanden afleggen dan normaal of
andere broedgebieden gaan opzoeken.
Wat gebeurt er met invasievogels na de
winter? Is het een soort van lemming-
gedrag, een massale vluchtpoging die
slechts weinigen overleven? Dit lijkt weinig
waarschijnlijk voor de soorten die zeer

regelmatig irrupties vertonen zoals de Grote
Barmsijzen en Canadese Boomklevers in
Noord-Amerika. De soort zou een dergelijke
massale sterfte niet lang kunnen volhouden,
en natuurlijke selectie zou zeer snel leiden
tot het verdwijnen van dit irruptiegedrag.
De weinige hervangst-studies (Newton
2006a en b; Troy 1983) tonen alleszins aan
dat een aantal vogels de invasies overleeft,
maar op uiteenlopende plaatsen terecht-
komt. Bij de occasionele “superflights” kan
men zich wel afvragen of en waar veel van
deze vogels terug tot broeden komen. In die
zin is invasiegedrag niet zo verschillend van
trekgedrag bij partiële migranten. Ook wat
trek betreft zijn er twee mogelijkheden:
trekkers en niet-trekkers kunnen gemiddeld

een gelijk succes hebben, waarbij trekkers
eerder het voordeel hebben in koude win-
ters, en blijvers in zachte winters (zie bij-
voorbeeld Dhondt 1983); of trek kan een
“plan B” zijn voor ondergeschikte dieren –
bijvoorbeeld eerstejaars vogels. In het twee-
de geval zullen trekkers een relatief slechte
overleving hebben, maar nog altijd beter af
zijn dan wanneer ze in het broedgebied blij-
ven en moeten concurreren met sterkere
individuen (Adriaensen & Dhondt 1990).

Erik Matthysen, onderzoeksgroep
Dierenecologie, Universiteit Antwerpen
Erik.matthysen@ua.ac.be
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SSaammeennvvaattttiinngg  ––  AAbbssttrraacctt  --  RRééssuumméé

Het verschil tussen invasies, nomadisme en dispersie wordt kort
geschetst. Naast een reeks zaad- en vruchtenetende zangvogels
vertonen ook enkele kraaiachtigen en uilen invasief gedrag. Het
optreden van invasies kan een cyclisch karakter hebben. Hoewel
er in een aantal soorten duidelijke aanwijzingen zijn dat voedsel-
concurrentie leidt tot invasies, kan niet uitgesloten worden dat
ook grootschalige omgevingsfluctuaties een rol  kunnen meespe-
len. Invasiegedrag kan bij heel wat vogels latent aanwezig zijn
waarbij het onderscheid tussen invasie en dispersie onduidelijk
kan zijn. De overlevingskansen van invasievogels kunnen moeilijk
ingeschat worden, maar er wordt aangenomen dat de overle-
vingskansen bij zeer frequente invasiesoorten relatief goed moe-
ten zijn om de soort te laten overleven. Enkel bij heel zware inva-
sies kan er relatief meer sterfte optreden.

IInnvvaassiioonnss::  aann  eeccoollooggiiccaall  aanndd  eevvoolluuttiioonnaarryy  ppeerrssppeeccttiivvee
The distinction between invasions, vagrancy and dispersal is
briefly sketched. In addition to a range of seed- and fruit-eating
songbirds, some corvids and owls display invasive behaviour. The
occurrence of invasions can have a cyclic character. Although
there are clear signs for a number of species that food competi-
tion leads to invasions, large scale environmental fluctuations
cannot be excluded as playing an accompanying role. Invasive

behaviour can be latent in a number of birds and so the differen-
ce between invasion and dispersal can be unclear. The survival
chances of invasive birds are difficult to estimate, but it is assu-
med that the chances of survival for frequently invasive species
must be relatively good in order for the species to survive. Higher
mortality can occur only in the case of large scale invasions.

IInnvvaassiioonnss::  uunnee  ppeerrssppeeccttiivvee  ééccoollooggiiqquuee  eett  éévvoolluuttiioonnnnaaiirree
Cet article traite la différence entre invasions, nomadisme et
dispersion. A part les passereaux granivores et frugivores, quel-
ques corvidés et quelques chouettes manifestent un comporte-
ment invasif. Ces invasions ont parfois un caractère cyclique.
Bien que, selon certains indices, la concurrence alimentaire
puisse entraîner des invasions, il n’est pas exclu que des fluctu-
ations environnementales jouent un rôle. Le comportement
invasif est parfois présent de manière latente chez certaines
espèces et dans ce cas, la différence entre invasion et dispersion
est floue. Il est difficile d’estimer les chances de survie mais on
admet qu’elles doivent être relativement bonnes pour les espè-
ces fréquemment invasives afin d’assurer leur survie. Ce n’est
que lors d’invasions massives qu’on constate une mortalité
relativement plus importante. 
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