inva s i ev e soorte n van de u ni eli j st × i nfor m at i ef i c he

V O G E LS

Kenmerken
Bruine vogel van medium grootte.

Treurmaina

→ Grootte : 23-26 cm ; gewicht : 88-143 g ; spanwijdte : 23-26 cm
→ Verenkleed : borst, nek en kop glazend zwart ; rest van het
lichaam cacao-bruin ; onderkant staart, staarttip en enkele
veren zijn wit. In vlucht : witte vlek aan uiteinde vleugel, en
onderkant vleugel wit
→ Snavel, poten en zone rond de ogen is felgeel. De naakte, gele
zone rond de ogen is kenmerkend voor de soort
→ Iris : grijs bij juvenielen ; grijsbruin tot rood met witte vlekken
bij adulten
→ In het veld verplaatst de vogel zich al wandelend (i.p.v. springend)

Acridotheres tristis

Martin triste × Common myna × Hirtenmaina
Synoniemen : Indische maina, herdermaina of treurspreeuw
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Gelijkende soorten
In de handel kan de soort verward worden met andere Maina
soorten zoals A. cristatellus, A. javanicus, A. grandis, A. fuscus en A.
cinereus, alsook met populaire kooivogels uit het geslacht Gracula
(beo) zoals G. religiosa en G. ptilogenys.

Herkomst
Centraal-Azië tot in Zuidoost- Azië
Introductie
Ontsnappingen uit gevangenschap (dierentuin, huisdier).
Gebruik in België
De soort werd regelmatig gehouden als volièrevogel en gekweekt
door particulieren.

Voor meer informatie
algemeen
→ https://www.cabi.org/isc/datasheet/2994 (ENG)

Verspreiding in België
Losse waarnemingen van ontsnapte vogels, soms broedpogingen
in de natuur.

regionale portalen
→ Vlaanderen: https://www.ecopedia.be/pagina/uitheemse-invasieve-dieren
→ Wallonië: http://biodiversite.wallonie.be/liste-invasives
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implementatie eu-verordening
→ www.iasregulation.be

Habitat in België
Gedijdt goed in door de mens beïnvloede habitats (e.g. parken,
agrarische omgeving).
Problematiek
Competitie met en predatie van (eieren en jongen van) inheemse vogels en ongewervelden. In grote groepen kunnen ze schade
aanrichten aan de fruitteelt en overlast veroorzaken. Vector van
parasieten en ziektes zoals vogelgriep.
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d roeg en b ij aan d eze i nfo rmti ef i c he Ti m A dri a e ns (I NB O); Eti e nn e Bra nq u a r t , Fra nçoi s Cola rd e n A dr ie n La t li ( C iEi – S PW Env ironn e me n t) ;
D ido Go sse, Jan e Reniers en Ma i té M ul k e rs ( N SS -I A S ) e n S o n i a Va n d e rh o e ve n (B BPF)

Restricties
Met uitzondering van de specifieke gevallen die in de Europese Verordening worden voorzien, is het in alle Europese
lidstaten verboden om deze soort te importeren, te vervoeren, te verhandelen, te gebruiken, te houden, te kweken, uit te
wisselen of in het wild vrij te laten. Door de overgangsbepaling op eigendom of het verkrijgen van een speciale toelating
voor opvang door geaccrediteerde zoölogische instellingen,
kan het voorkomen dat exemplaren van deze soort nog in gevangenschap gehouden worden in België.

