Nieuwsbrief 18 juli 2018
Door middel van deze nieuwsbrief informeert de FBE u over de meest recente ontwikkelingen.

Opdracht tot bestrijding van de rosse stekelstaart
Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft de provincies verzocht een
opdracht te geven voor de bestrijding van de rosse stekelstaart.
De rosse stekelstaart (Oxyura jamaicensis) is een
uitheemse (invasieve) eendensoort oorspronkelijk
afkomstig van het Amerikaanse continent. In de
Nederlandse natuur komt de soort voor,
vermoedelijk na ontsnapping dan wel uitzetting
vanuit gevangenschap en mogelijk door migratie
vanuit Engeland waar een grote populatie is.

Rosse stekelstaart

(foto: Wikipedia)

De rosse stekelstaart is genetisch verwant aan de
wereldwijd bedreigde witkopeend (Oxyura
leucocephala), die nog alleen in Zuid-Europa
(Spanje) voorkomt.

Witkopeend

(foto: Wikipedia)

Bij aanwezigheid van beide soorten in hetzelfde gebied kunnen er kruisingen/hybriden ontstaan waarbij
de witkopeend zal verdwijnen. Hiermee vormt aanwezigheid van de rosse stekelstaart op het Europese
continent een bedreiging voor het voortbestaan van de witkopeend.
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Op voorhand is niet te stellen waar gelijktijdig voorkomen gaat optreden. Het is dan ook niet wenselijk
om slechts lokaal de populatie van rosse stekelstaart te elimineren, omdat door migratie het
probleem zich simpelweg kan verplaatsen. Dezelfde conclusie is van toepassing op andere
mogelijkheden zoals verjaging; de bedreiging voor het voortbestaan van de witkopeend wordt daarmee
niet verholpen.
Daarom is in het kader van de Conventie van Bern afgesproken om de populatie rosse stekelstaarten in
heel Europa in het wild zoveel mogelijk te bestrijden ter bescherming van de witkopeend.
De rosse stekelstaart is opgenomen in bijlage B van Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad en is
tevens sinds 3 augustus 2016 geplaatst op de Unielijst (Europese exotenverordening 1143/2014,
Uitvoeringsverordening 2016/1141). Hiermee is het bezit, handel, kweek, transport en import van de
rosse stekelstaart verboden geworden door erkenning van het invasieve karakter en de nadelige
gevolgen van de introductie in de Unie voor inheemse soorten.
Zoals gezegd: Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft de provincies
verzocht een opdracht te geven voor de bestrijding van de rosse stekelstaart. De Provincie NoordHolland heeft onlangs invulling gegeven aan dit verzoek middels een besluit. De opdracht ziet op alle
gronden gelegen binnen de provincie Noord-Holland en wordt gegeven aan eigenaren en gebruikers van
die gronden.
De FBE heeft deze opdracht inmiddels beschikbaar gesteld in FRS aan alle WBE’s.

HERINNERING: Rapportage aan de FBE
Op basis van de wettelijke verplichting dient de jachtaktehouder het afschot te rapporteren. Dit geldt
zowel voor de jachtsoorten als de landelijke vrijstelling, de provinciale vrijstelling en de provinciale
ontheffingen én opdrachten.
In Noord-Holland dient rapportage plaats te vinden in het FRS binnen een maand na uitvoering. Dit is de
enige manier waarop de FBE de rapportages verwerkt. Deze rapportages zijn van zeer groot belang voor
de onderbouwing van de uitvoering en de transparantie van het handelen.
Op de startpagina van het FRS staan diverse handleidingen voor het registreren/rapporteren van jachten vrijstellingssoorten alsmede het rapporteren van de ontheffingen op basis van de machtigingen.
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