Roodbuikbuulbuul
Pycnonotus cafer
Laatste update: 13-7-2022
De roodbuikbuulbuul is een ongeveer 21 cm lange vogel met bruine veren. De kop is zwart en
heeft een kuif, de onderbuik is lichtgrijs. Onder de staart bevindt zich een rode vlek, waaraan de
vogel zijn naam te danken heeft. Mannetjes kunnen iets langer worden (tot 23 cm), maar lijken
verder op vrouwelijke dieren.
De roodbuikbuulbuul lijkt enigszins op de roodoorbuulbuul (P. jocosus) maar deze heeft een witte
buik en wangen en een rode vlek achter de ogen.
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1. Aanwezigheid en effect in Europa
Stand van zaken in 2021
De roodbuikbuulbuul heeft zich in de EU tot nu toe alleen gevestigd in Valencia in Spanje en op het
Canarische eiland Fuerteventura. De vogel is waargenomen in België, Nederland en op twee andere
plaatsen in Spanje. De vogel kan zich bij het huidige en verwachte klimaat ook vestigen in Cyprus,
Griekenland, Frankrijk en eventueel andere mediterrane EU-lidstaten (Italië, Portugal, Malta), maar
niet in Nederland.

Effect op biodiversiteit en ecosysteem
De populatie in Spanje is klein en het huidige effect is daardoor waarschijnlijk minimaal. Als de
vogel zich vestigt in het mediterrane gebied en talrijk wordt, kan er een negatief effect ontstaan op
de biodiversiteit. De vogel is een mogelijke verspreider van zaden van invasieve planten. Effecten
op inheemse vogelsoorten zullen vooral optreden door concurrentie om voedsel of ruimte. Omdat
de roodbuikbuulbuul hoofdzakelijk voorkomt in stedelijk gebied, waar vooral algemene vogels
voorkomen, zal het effect beperkt zijn. De roodbuikbuulbuul eet een verscheidenheid aan vruchten,
bessen, bloemen, knoppen, insecten en kleinere (of jonge) gewervelde prooien zoals gekko's en
hagedissen. Als de soort talrijker wordt, kan de vogel ook voorkomen in natuurgebieden en een
negatief effect hebben op beschermde soorten. Hybridisatie met de grauwe buulbuul (P. barbatus)
zou kunnen optreden, maar deze soort heeft zijn natuurlijke verspreidingsgebied (Afrika) pas
onlangs uitgebreid en komt momenteel alleen voor in Zuid-Spanje.

Effect op ecosysteemdiensten
De roodbuikbuulbuul is in diverse gebieden buiten de EU een plaagsoort in de groente- en
fruitteelt, omdat de vogel eet van de groenten, fruit, bloemknoppen en insecten.
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Overige effecten
De aanwezigheid van de roodbuikbuulbuul zal in de zuidelijke EU-lidstaten leiden tot aanzienlijke
economische schade in de groente- en fruitteelt.
Deze effecten waren aanleiding voor plaatsing van de roodbuikbuulbuul op de Unielijst van EUverordening 1143/2014.

2. Aanwezigheid en effect in Nederland
Stand van zaken medio 2021
De roodbuikbuulbuul is in totaal zes keer in Nederland (in 2006, 2009 en 2020) waargenomen,
maar kan zich niet vestigen.

Effecten
Effecten zijn niet te verwachten, omdat de roodbuikbuulbuul zich niet kan vestigen in Nederland.

3. Wet- en regelgeving
De roodbuikbuulbuul staat sinds augustus 2022 op de Unielijst van invasieve exoten (EUverordening 1143/2014). Een soort die op de Unielijst staat mag onder andere niet meer worden
verhandeld en gehouden. Verder geldt voor EU-lidstaten de plicht om in de natuur aanwezige
populaties op te sporen, te verwijderen, of als dat niet lukt, zodanig te beheersen dat verspreiding
en schade zoveel mogelijk wordt voorkomen.

4. Wat te doen?
Particulieren en dierentuinen die deze soort al in bezit hadden voordat de Unielijst van kracht werd,
mogen de dieren blijven houden totdat ze een natuurlijke dood sterven. Voorwaarden zijn wel dat
de dieren niet kunnen ontsnappen en dat men zorgt dat ze zich niet kunnen voortplanten.
Indien u een roodbuikbuulbuul ziet die niet wordt gehouden, dan kunt u deze waarneming
doorgeven via waarneming.nl.
Ontsnapte roodbuikbuulbuuls kunnen bestreden worden door onder andere het zetten van vallen
met lokvogels. Meer informatie over deze en andere mogelijke managementmaatregelen staan in
dit rapport.

5. Meer informatie
Oorsprongsgebied
De roodbuikbuulbuul is inheems in Azië (onder andere India, Pakistan, Sri Lanka en Vietnam).

Habitat
In het oorsprongsgebied wordt de roodbuikbuulbuul aangetroffen in open gebieden, droog
struikgewas, akkerland, natuurlijke bossen, bosranden en plantages. De vogel heeft een voorkeur
voor antropogene milieus, zoals stedelijke gebieden, tuinen, parken en boerderijen. In Valencia
komt de vogel voor in tuinen van verstedelijkte gebieden rond de stad.
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Introductieroute Europa
De belangrijkste pathways waarmee de soort de EU binnen kan komen, is het ontsnappen van
gehouden dieren (dierentuinen, huisdieren) en het meeliften met de scheepvaart (door nestbouw
op ongebruikelijke plaatsen). De soort wordt in een aantal Europese dierentuinen gehouden.

Aanwezigheid in de EU

Links: vestiging in de EU in 2021, rechts mogelijke vestiging (rood gearceerd). In oranje zijn de
overige EU-lidstaten aangeduid. Bron: Europese risicobeoordeling

Introductieroute Nederland
In Nederland wordt deze vogel, in de handel ook wel kala buulbuul genoemd, verkocht. Het is
onbekend in welke mate de vogel als huisdier wordt gehouden. De soort wordt vaak in paren
gehouden, maar een eventuele ontsnapping zal vanwege de lage temperatuur in Nederland niet
leiden tot vestiging.

Aanwezigheid in Nederland
De roodbuikbuulbuul is in totaal zes keer in Nederland waargenomen. In 2006 vier maal op de
Maasvlakte, in 2009 in Geldermalsen en in 2020 in Koudum. Daarnaast zijn er nog drie
onbevestigde waarnemingen: in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland (2001), in Bovensmilde
(2004) en in Bakel (2017).

Kans op introductie, vestiging en verspreiding
De vogel wordt gehouden als huisdier en kan ontsnappen. De roodbuikbuulbuul kan zich niet
vestigen in Nederland. De natuurlijke verspreidingssnelheid is beperkt op het Spaanse vasteland,
maar op het Canarische eiland Fuerteventura vond in korte tijd een aanzienlijke uitbreiding van het
verspreidingsgebied plaats.

6. Risicobeoordeling
Europese risicobeoordeling

7. Bronnen
•
•
•

Europese risicobeoordeling
Mogelijke managementmaatregelen
Waarneming.nl
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