Zoogdiervereniging speurt op de Veluwe
naar 'blafhertjes'
NIJMEGEN - Het Bureau van de Zoogdiervereniging in Nijmegen onderzoekt hoeveel muntjaks
rondlopen op de Veluwe. Vanwege de verborgen levenswijze van de 'blafhertjes' is dit nu moeilijk te
zeggen. Het onderzoek wordt de komende maanden uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse
Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).
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Bij deze de wat minder prettige achtergrond voor de speuractie naar muntjaks:
Op 4 december 2015 heeft de Europese Commissie de Unielijst van invasieve exoten
aangenomen. Deze lijst bevat 37 dier- en plantensoorten die op korte termijn niet meer in
Europa mogen worden gehouden en in het wild moeten worden uitgeroeid (letterlijke
woorden van de EC). Reden hiervoor is dat de Europese Commissie van mening is dat deze
soorten zo ernstig invasief zijn dat verboden op Unieniveau gerechtvaardigd zijn, zelfs
wanneer deze verboden gelden voor landen waar de betrokken soorten (nog) niet voorkomen.
Op de lijst staat de Muntjak (Muntiacus reveesi) maar bijvoorbeeld ook de rode neusbeer, de
wasbeer, de waterhyacinth, de heilige ibis, verschillende soorten Amerikaanse rivierkreeften
en de rood- en geelwang-, en geelbuikschildpad.
Eigenlijk mogen soorten pas op de lijst worden geplaatst als op transparante wijze is
aangetoond dat de dieren daadwerkelijk invasief zijn, dat wil zeggen ernstige gevolgen
hebben voor de omgeving waarin zij voorkomen. Echter er was een tijdslimiet voor het
opstellen van de lijst en in de haast is nu een lijst opgesteld waar eigenlijk niemand blij mee
is. Voor veel organisaties gaat de lijst niet ver genoeg, voor anderen zijn de gevolgen van het
verbod om de dieren te houden of de planten te kweken desastreus. Over één ding zijn alle
partijen het eens, het is volstrekt onduidelijk hoe de lijst tot stand is gekomen en ook een
raadsel waarom een (groot) deel van de soorten erop staat aangezien die door alle partijen als
niet ernstig invasief worden beschouwd.
De gevolgen van deze lijst zijn voor veel bedrijven, dierentuinen (vallen ook onder het
verbod) en particuliere houders zeer groot.
Op 16 december 2015 heeft het Europese Parlement een motie tegen deze lijst aangenomen.
De motie is echter niet bindend en de Europese Commissie kan door publicatie de Unielijst
toch doorzetten. De Europese Commissie is voornemens dit te gaan doen en de verwachting is
dat uiteindelijk meer dan 500 dier- en plantensoorten op de lijst komen te staan.
De lijst is nog niet gepubliceerd en belanghebbenden controleren dagelijks in grote spanning
het Publicatieblad van de EU. Op nationaal en Europees niveau zijn al acties gevoerd tegen de
lijst en er is ook al een formele klacht tegen de lijst ingediend bij de Europese Commissie en
de Europese Ombudsman.
Voor meer informatie, neemt u gerust contact op. Het is een uitermate interessant en
enerverend verhaal.

