2 . E n toen re g e n d e h et vog e l s
Ees Aartse
I n de jaren vijftig , maar vooral i n de jaren zestig,
werden we regelmatig geconfronteerd met berich
ten over het soms massaal doodgaan van vogels,
waarbij ook roofvogel s.
Begin j aren zesti g sloeg het boek "S ilent S pring"
van Rachel Carson in als een bom . Volgens de
een was het een overtrokken, hysterisch boek
over de i nvloed van bestrijdingsmiddelen op h et mi
lieu, m aar volgens anderen was de situatie zelfs er
ger dan Rachel Carson beschreef. Alles wat zij
echter had neergeschreven over de wantoestan
den en d e gevolgen die optraden bij het gebruik
van bestrijdingsmiddelen voor de natu ur en het mi
lieu was gebaseerd o p voor iedereen na te trekken
feiten .
Schimmeldodend middel op landbouwzaden
tast eierschalen aan.
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men steeds meer: nu de vogels, straks wij!
Veel vogel- en natuurverenigingen en milieuvereni
gingen werden i n de jaren zestig en zeventig opge
richt. Natuurlijk werden deze verenigi ngen niet
opgericht naar aanleid ing van het boek van Rachel
Carson; nee, men was verontrust in die tijd. De ver
ontruste nde berichten in de pers over vogels, na
tuur e n milieu waren soms rond u it beangstigend.
Door die berichten zij n d e mensen milieubewuster
gaan denken.
Graan dat was behan deld met insecticiden, maak
te veel slachtoffers bij zaadeters zoals bijvoor
beeld Houtduiven. De Havi k , de grootste predator
van de Houtduiven k reeg op d i e man ier veel gif
binnen. Omdat roofvogels aan het eind staan van
de voedsel keten betekend e dat, dat iedere duif
een bijdrage leverde aan nog m eer gif in het li
chaam van de Havi k , waaraan hij uitei ndelijk be
zweek.
Ook in de ons bekende vogeltijdschriften versche
nen berichte n wat er om ons heen gebeurde met
de vogels. I n Het Vogeljaar 2 1 e jaargang nr. 3 , juni
1 973 , is een samenvatting opgenomen van " Resi
duen van bestrijdi ngsmiddelen i n stootvogels en ui
len in de periode 1 965- 1 97 1 " van Drs. P. Fuchs
e.a . . Hier lezen we o . a . : " I n de afgelopen jaren
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Ben ik toch weer

door m'n nageslacht gezakt!

Op de achterflap van de Nederlandse vertaling
" Dode Lente" lezen we: " Dodelij ke verg iften zijn in
en om ons. Zij verpesten de l ucht, het land en het
water, zetten zich als een fi lm af op vruchten en
groenten, worden aangetroffen in allerlei voed ings
middelen, verschijnen in de moedermelk en wel
licht in de weefsels van het ongeboren kind".
Dit boek heeft h eel veel losgemaakt i n de wereld.
Het was de aanzet tot een milieubewuster denke n :
mensen waar zij n wij i n gods naam mee bezig ! Dat
moedermelk al vergiftigd is en zelfs de ongeboren
vrucht schade kan oplopen - m isschien al geneti
sche afwijkingen heeft - heeft veel mensen aan het
denken gezet.
Toen de vogels als het ware uit de lucht neertui
melden en stuiptrekkend dood ginge n , wat i n de ja
ren vijftig en zestig regelmatig voorkwam, besefte

heeft het gebruik van persistente bestrijdingsmid
delen, met name van gechloreerde koolwaterstof
fen en van kwik ernstige gevolgen gehad voor de
in ons land voorkomende stootvogels en uilen .
Massale sterfte van vogels o . a. van zaad-etende
vogels en hun predatoren (Buizerd, Havik, S per
wer) was er meermalen het gevolg van " .
Het rapport haalt verder aan d at het broedgedrag
van roofvogels en uilen was ontregeld . Er werden
steeds meer ei eren gelegd met een dunne schaal
waardoor veel breuk optrad .
Toen b leek dat doo r beperkende m aatregelen in
de toepassing van persistente bestrijdi n gsmidde
len er een duidelijke verbetering optrad in de roof
vogelpopulati e , was er, volgens dit rapport, een
duidelijke oorzaak/gevolg aan te wijzen.
I n beg i n jaren zeventig g i ngen de Zeearenden in
Duitsland sterk achteruit. Uit onderzoek bleek dat
het gebru i k van DDT de oorzaak was van de afne
mende voortplantingsprod uctiviteit.
Uit een onderzoek door het Centraal Diergenees
kundig I nstituut naar i ngezonden dode vogels over
de periode 1 970- 1 97 4 bleek dat van de 1 07 onder
zochte roofvogels 55% aan vergiftigi n g was dood
gegaan en bij de 1 44 kleine zaadeters 60% gif de
doodsoorzaak was. Bij de alleseters zoals Fazan
ten, d uiven en kraaien lag dit percentage op onge
veer 40%. Het percentag e dode vogels bij de
gespecialiseerde eters als lijsters, eenden en stelt
lopers lag door g if beneden de 1 0% .
Het besef dat het mis ging met d e vogels was er,
maar het wachten was op adequate overheids
maatregelen . I n augustus 1 97 4 werd in Amerika
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verboden om aldrin en dieldrin in bestrijdingsmid
delen te verwerken, omdat deze stoffen een be
d reiging vormden voor de volksgezondheid.
Dieldrin werd namelij k in dusdanige hoeveelheden
in pluimve e aangetroffen dat een miljoen kip pen
m oest worden afge maakt. Bij proeven met muizen
werd geconstateerd dat dield rin vaak kwaadaardi
ge tum ors veroorzaakte.
Begin jaren zeventig werd op vrijwill ige basis in Eu
ropa geen aldrin e n dieldri n meer gebruikt i n be
strijdingsmiddelen. Door deze vrijwillige beperking
bleek d at het aantal S perwers, Slecht- en Torenval
ken weer toenam. O p 1 januari 1 976 volgde Enge
land en andere l anden i n Europa het wettelijke
verbod om aldrin en dieldrin te g ebruiken.
I n de jaren zeventig namen de aantallen roofvo
gels weer toe. Soms s pectaculair, bijv. de Bruine
Kiekend ief. Vaak ware n deze stijgingen g roten
deels het gevolg van goede broedm ogelijkheden
en het voedselaanbod i n de nieuwe nog bijna on
bewoonde Flevo polder. Deze nieuwe polder werd
wel de ' nieuwe ark van Noach' genoemd.
Eén van de h oofdfactoren van de achteru itg ang
van roofvogels was door wettelijke maatregelen tot
staan gebracht, hoewel ook heden ten dage men
nog wel eens berichten in de krant l eest dat roofvo
gels zij n doodgegaan door het eten van prooid ie
ren die vergiftigd waren door m et insecticiden
behandeld zaaizaad . Oude toepassingen hebben
vaak een lang l even en sterven pas uit als ook de
toepasser zijn strijd om h et bestaan heeft ge
staakt. Een dergelijk voorval haalt nu vaak de lan
delijke pers dankzij de vele alert reagerende
natuur- en vogelverenigingen in het land . De dader
is in vele gevallen direct aan te wijze n . Zoals het
geval van een 68 jarige landbouwer uit Berkel Ro
denrijs d i e in oktober 1 984 zij n ingezaaide winter
tarwe beprenkeld had met wat extra gif omdat h ij
dacht dat het niet voldoende zou zij n . 1 50 vogels
vielen in korte tij d dood n eer. De politie heeft pro
ces-verbaal opgemaakt.
Roofvogels en uilen zij n bij somm ige mensen niet
populair. Die mensen hanteren de mening : de
mooiste B uizerd is een opg ezette Buizerd. Aan de
andere bedreig ingen, zoals d e jacht wordt elders
in dit roofvogelnummer aandacht besteed .
I ncidenten m et roofvogels zullen er altij d wel blij
ven. Nog steeds zijn er m ensen die flinke bedra
gen willen neertellen voor een opg ezette
roofvogel. Zolang die er zijn, zu llen er mensen zijn
die aan die vraag willen vo ldoen .
I n april 1 980 werd i n de Alblasserwaard voor de
tweede m aal een dode Rode Wouw aangetroffen
die verm oedelijk gedood is door het eten van ver
giftigde eieren. Door het C D I werden eischalen in
de m aag aangetroffen.
Door de vrijwilligers van de Vogelwerkgroep Mid
den-Brabant werden in mei 1 983 de nesten van
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Haviken en Buizerden in de gaten gehouden om
dat er bij deze n esten gekke dingen gebeurden . Ei
eren en jongen verdwenen, Haviken werden
afgeschoten of vergiftigd. Volgens de voorzitter
van de Nederlandse Jachtopzichters waren er te
veel Havike n . Het k l einwil d , vooral Fazanten e n
Patrijzen, was schrikbarend achteruit g egaan zo
dat er nog maar weinig 'wild' voor de jagers over
bleef om af te schieten! Tegen zo'n mentaliteit is
het voor roofvogels moeilij k opboksen.
Op 2 1 februari 1 986 loofde de Stichting Kritisch
Faunabeheer een beloning uit van f 1 000 ,- voor d ie
gene die waardevolle i nformatie kon geven over
de daders die i n de gemeente Echt maandenlang
m aïs , gedrenkt in parath ion, hadden uitgetrooid.
Het ging hierbij vermoedelijk om een jachtvete. La
ter werd dit bedrag verhoogd tot f2500,-. Vele tien
tallen roofvogels waaronder Rode Wouw, B lauwe
Kiekend ief, Buizerd en Sperwer werden hiervan in
direct het slachtoffer door het eten van de vergiftig
de prooidiere n . Tot een arrestatie is het niet
gekomen hoewel men wel bepaalde verdenkingen
had .
M et het mil ieu gaat het sinds het eind van d e j aren
tachtig gelukkig steeds beter. Bodemverontreinigin
gen worden aangepakt, het oppervlaktewater is
duidelij k verbeterd en massale sterfte door het on
deskundig gebruik van bestrijdingsmiddelen komt
nauwelijks meer voor De roofvogelpopu latie
neemt duidelijk toe . Deze toename wordt e lders in
dit roofvogelnummer n ader toegelicht.
Men dient alert te blijven ! Bij een vermoeden van
onoi rbare praktijken licht dan de politie i n .
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