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Open brief aan Minister Joke Schauvliege en Minister Ben Weyts.
Mevrouw de Minister,
Mijnheer de Minister,

Heilige ibis (Threskiornis aethiopicus) op de Unielijst als invasieve exoot: weldra
een uitgestorven soort?
Ik ben als voorzitter van Aviornis International vzw, vereniging voor het houden en kweken van sierwateren parkvogels, zeer teleurgesteld in de manier waarop men beslist om een vogel op de Unielijst te plaatsen
waardoor het voor particulieren verboden wordt de vogel te houden en kweken. Deze soort vormt
absoluut geen bedreiging voor onze natuur.
De liefhebbers worden weer met de vinger gewezen als schuldig aan het ontsnappen van de heilige ibis
(Threskiornis aethiopicus) uit hun volières waardoor ze na jaren met grote aantallen rondvliegen in de vrije
natuur in Europa.
Wetende dat in de jaren ‘70 dierentuinen in Nederland en Duitsland ze vrijwillig lieten rondvliegen als
attractie voor de bezoekers. Het eerste broedgeval in Nederland vond plaats in 2001 waarna de aantallen
snel toenamen tot maximaal 15 paren in 2007. Vanaf 2007 werd er door de bewuste dierentuinen terug
gericht gevangen met als gevolg dat er geen broedvogels meer zijn in Nederland. Na 2009 worden er
verspreid over gans Nederland nog enkelingen waargenomen, maar geen enkel broedgeval.
In het westen van Frankrijk werden in de jaren ‘70 grote hoeveelheden ingevoerd om ze in de natuur te
laten rondvliegen. Deze populatie bedroeg in 2006 naar schatting 5000 vogels. Vanaf 2007 heeft Frankrijk
een uitroeiingsprogramma gestart en zijn de aantallen sterk verminderd. In 2011 werden nog 1500 vogels
geteld.
In België is er GEEN broedgeval waargenomen.
( bron: kijk op exoten/november 2014)
Wij liefhebbers en kwekers worden voor die praktijken gestraft en mogen ze vanaf januari 2016 niet meer
houden en kweken.
Een andere zaak om ze te verbieden is de criteria die men aanhaalt, zoals:
 schadelijk voor de inheemse biodiversiteit
 negatief effect op economie en recreatie
 een gevaar voor de volksgezondheid.
Door hun voeding van kikkers visjes, insecten. enz… kunnen die enkelingen onmogelijk een bedreiging
vormen voor de inheemse biodiversiteit
Het effect op economie en recreatie omdat ze schuldig bevonden worden aan het stukpikken van
vuilniszakken, waardoor geurhinder en vervuiling voor overlast zorgt.
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Dan stel ik mij hier de vraag: en de meeuwen dan, met duizenden?
De heilige ibis zou een gevaar voor de volksgezondheid zijn door zijn aanwezigheid op stortplaatsen en
mestkelders. Hier ook mijn vraag: wat met de massa meeuwen op stortplaatsen? Zijn zij geen
ziektedragers? Maar deze zijn beschermd en mogen dat.
Het oorspronkelijke leefgebied van de heilige ibis omvat Afrika, ten zuiden van de Sahara en Irak.
In West-Europa is hij geïntroduceerd.
Door het grote verspreidingsgebied staat hij nog niet op de IUCN lijst.
Niettemin gaat de populatie wereldwijd met 3 % achteruit.
U moet weten dat in het oorspronkelijk leefgebied Afrika de inwoners ibissen vangen en hun eieren roven
omwille van de heersende armoede. In Irak woedt reeds lang een oorlog.
Wat blijft er nog over in de oorspronglanden? En na het verbod in Europa?
Dierentuinen willen deze witte vogel met enkele zwarte vleugelpennen niet, heeft geen aantrekking voor
de bezoeker, zij prefereren de rode ibis in kolonie.
Op korte termijn zal deze vogel gedoemd zijn om volledig te verdwijnen.
De liefhebbers van de vereniging Aviornis International vzw, sierwater- en parkvogels, gespecialiseerd in
het houden en kweken van bedreigde vogels in hun natuurlijke wildvorm en kleur, zetten zich er dagelijks
24/24 en 7/7 voor in, jaar in jaar uit.
Projecten hebben wij wereldwijd lopen in samenwerking met musea voor balgenstudie en universiteiten
voor DNA analyse op soortzuiverheid en verwantschap.
Wij ijveren voor instandhouding van alle soorten sierwater- en parkvogels en bezitten een bufferstock waar
men beroep kan op doen wanneer een herintroductie voorzien wordt in de oorspronglanden. Dit geldt ook
voor de heilige ibis.
Maar aangezien wij de vogel niet meer mogen houden en kweken is het verhaal ten einde en zal deze
mooie ibis op korte termijn nog enkel in boeken en op prentkaartjes te bewonderen zijn.
Met uw beslissing om de heilige ibis op de Unielijst te plaatsen zijn wij als vereniging zeer teleurgesteld.
Gezien er andere soorten zijn die met grote aantallen rondvliegen, die wel een probleem vormen voor
schade en overlast, die niet opgelijst worden, noch verboden worden te houden en te kweken en die niet
met uitsterven bedreigd worden in hun oorspronkelijk leefgebied.
Mevrouw de Minister, Mijnheer de Minister, iedereen heeft zijn mond vol over de instandhouding van
fauna en flora. Wij hopen dan ook dat u deze beslissing wilt herzien en zo een vogelsoort, de heilige ibis,
van het uitsterven te redden.
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