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Roodbuikbuulbuul. (Foto: Timothy A. Gonsalves, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons)

Roodbuikbuulbuul, nieuwe vogel-

André van Kleunen, Sovon Vogelonderzoek Nederland

De Unielijst van invasieve exoten is aangevuld met een nieuwe vogelexoot: de roodbuikbuul-
buul (Pycnonotus cafer). Aanleiding hiervoor is mogelijke concurrentie om voedsel en ruimte 
met inheemse vogelsoorten en het verspreiden van zaden van invasieve planten. Voorts treedt 
mogelijk schade op voor de groente- en fruitteelt.

Herkomst en ecologie
De buulbuuls zijn een vogelfamilie van 138 soorten die hun natuurlijke verspreidingsgebied hebben in 
vooral tropische streken van Afrika en Azië. Roodbuikbuulbuuls zijn inheems op het Indische subcontinent 
en in het aangrenzende deel van Zuidoost-Azië. Deze soort is niet bedreigd maar neemt wel af in aantal 
door vangen – het is een populaire kooivogel vanwege de zang – en jacht.

Ruudbuikbuulbuuls hebben een brede habitatkeus, van open gebieden met droog struikgewas tot bossen. 
Ze hebben wel een voorkeur voor antropogene milieus, zoals stedelijke gebieden, tuinen, parken en 
boerderijen. Ze komen vooral voor in het laagland, maar kunnen ook wat hogerop worden aangetroffen, 
in de Himalaya tot bijna 2300m hoogte. Roodbuikbuulbuuls leven van fruit, nectar, plantenknoppen, maar 
eten ook wel dierlijk voedsel, vooral ongewervelden. 

Uitheems voorkomen in Europa
De roodbuikbuulbuul heeft zich vermoedelijk door ontsnappingen of vrijlatingen van kooivogels of vogels 
uit dierentuinen, mogelijk ook via meeliften op schepen, kunnen vestigen op een aantal plekken buiten 
het natuurlijke verspreidingsgebied, waaronder delen van het Midden-Oosten, Zuidoost-Azië, Australië, de 
Verenigde Staten en diverse tropische eilanden. Voorts heeft de soort zich in Europa gevestigd in Spanje. 

Verder lezen
Roodbuikbuulbuul: https://waarneming.nl/species/18721/

Factsheet roodbuikbuulbuul: klik hier

Er zijn voorts waarnemingen gedaan in 2001 in de Kennemerduinen (NH), in 2004 in Bovensmilde (Dr) 
en in 2017 in Bakel (NB). Het ging in bijna alle gevallen om eenlingen. Alleen in Koudum (Fr) ging het om 
twee vogels die er bovendien wat langer – meer dan een maand – verbleven. Uit 2021 en 2022 zijn geen 
waarnemingen bekend. Er is dus geen sprake van een gevestigde populatie van de roodbuikbuulbuul in 
Nederland. Vermoedelijk is het klimaat in Nederland voor deze soort ongeschikt hiervoor.

Herkenning
De roodbuikbuulbuul is een ongeveer 21 cm lange vogel met bruine veren. De kop is zwart met een kuif, 
de onderbuik is lichtgrijs. Onder de staart bevindt zich een rode vlek. Mannetjes en vrouwtjes lijken 
op elkaar, al kunnen mannetjes wat groter zijn, tot 23 cm. De roodbuikbuulbuul lijkt een beetje op de 
roodoorbuulbuul (P. jocosus) – een soort die eveneens incidenteel is gemeld uit het wild in Nederland – 
maar deze heeft een witte buik en wangen en een rode vlek achter de ogen. 

Waarnemingen doorgeven
We blijven de ontwikkelingen van vogelexoten graag volgen, ook van soorten die incidenteel in Nederland 
in het wild worden vastgesteld, zoals de roodbuikbuulbuul.
Waarnemingen van zeldzame vogelexoten die wijzen op broedterritoria kunt u doorgeven aan Sovon via 
https://www.sovon.nl/tellen/telprojecten/meldingen-zeldzame-broedvogels
Overige waarnemingen kunt u doorgeven op Waarneming.nl of Telmee.nl.

soort op de Unielijst

In 2000 was daar een broedgeval bij Torremo-
linos. Daar is de soort recent niet meer gemeld, 
wel wat noordelijker uit de omgeving van 
Valencia. Daar zou sprake zijn van een kleine 
populatie (100-150 vogels). Sinds begin 2000 
heeft de roodbuikbuulbuul zich gevestigd op het 
Canarische eiland Fuerteventura. De soort heeft 
zich er over het eiland uitgebreid. Hoewel er een 
bestrijdingscampagne zou zijn geweest, wordt 
de soort er anno 2022 nog volop gemeld op 
waarnemingenwebsites.

Van Noordwest-Europa zijn waarnemingen bekend 
uit België en Nederland. In Nederland wordt de 
roodbuikbuulbuul incidenteel waargenomen in het 
wild. Er zijn goedgekeurde waarnemingen uit 2006 
van de Maasvlakte (ZH), uit 2009 in Geldermalsen 
(Gl) en uit 2020 in Koudum (Fr). 
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