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lie hol-enbroed-ers op Ten Vorsel toch.
Zotn 2 jaar geled.en zag de beheerder hier tegen de stam van een
Beuk aan d.e oprijla.an een bruinachtige vogel hangen. Bij nader
ond.erzoek bleek di'L een Steenuil te zijn. De vogel had. een hol
(waarin zich overigens een nest Koolmezeh bevond ) wi11en binnen
gaan dat achtera,f te eng bleek om zijn kop nog terug te trekken.
Dit werd zowel de Steenull als d.e jonge Koolmezen fataalll
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-'lien paar maand.en terug waren het twee programmats die het d.e moeite
waard maakten eens tn keertje voor de t.v, te gaa,n zitten. Ilet ene
prograrnma werd uitgezonden onder d.e naam 'rlebensraum in gefahr" (a,fI .
fs.d"e moderne ja.cht nog we1 geoorloofd"?) op het Duitse net. Het andere
betroS een aflevering -.ran lrleven, ......laten levenrr, dit keer gewijd
aan d.e nu pas versnefd op ga.ng kornend-e rui-lrrerkavelingen in België met
haar gevolgen voor het landscllap en de natuur

De vraagsteJ-ling "Is de moderne jacht nog wel geoorloofd.?" zoals
deze aflevering getitelcl rnras deed bij mij vermoeden dat de jacht
sterk bekritiseerd. zou gaan worden, maar nee hoori r eefder het tegen-
d.ee1 was waar. He i tegengesteld.e pro-'jachtbetoog dat a,an het grote
publiek werd voor-eschotel d za.l ik hierond-er beknopt tra,chten weer te
geven.
Door de .rer d.oorilevoerd.e invlced. van de mens op de natuur zijn op
veel-erl-ei ma,nieren verstoringen in het ecosysteem onts'taa.n.' Hierbij
kan getl.acht worden aan wegenaanleg, toerisme, ruilverkavelingen en
ontginningen, on zeker niet op de l-aatste plaa,ts aan de monocultuur.
In deze eenzijd.ige biotopen (b.v, Dennenakkers zond,er ondergroei)
komt ook een een:rijd.ige fa,una .rrcoï viaa,rdoor voor sommige diersoorten
geen preda,"Lors aa.nwezig zi.jn ornda,t het milieu niet aan diens levens-
voo::r^raard.en voldoet" ltrierdoo: ka,n d-e popula.tiegrootte voor bepaald.e
soorten dtertr groeien"
Er zijn in Duitsland 'rl,,lilclschutzgebieten" waar de rust gewaa,rborgt
wordt door een toega,ngsverbod" Iiierin speelt de jager de ro1 va,n de

ontbrekende preda.tor, ïrr nuitsland. zijn 61OOO jachten die vrijwel
,-arren rn prlvena.nd.en zí1n. Niet c1e geschikste jager maa,r de hbogste

betaler krijgt d,e jacht toegewezen. 0m het jagen effectiever te maken
moet op elk ja,chtterrein verplicht mi-nstens óón persoon een hond. bij
zich hebben, Hierd.oot: zal een geschoten dier ni-et zo gemakkelijk
ongevonden en d.us nutieloos achterbl-ijven.
De wild,stand. wordt bepaald aan de hand- van uitwerpselen, sporen,
resten in d.e vorm van b-otten en door teJ-lingen; Bij Reeën worden
oude, slechtgebouwd.e en ongezond"e d.ieren, maaT ook rivalen a.fge-
schoten (Cóto, maa,r irierin herken ik opvallend" duid,elijk veel uit d,e

nazi-ideologie:'De sterkste en beste moeten overblijvenl"). Hierbij
'horen de ternten Zukunftbok en Afschutzbok.
Het is verplicht jaarlijks d.e wildsta,nd op te geven bij een controle-
ra,ad. Deze raad. beslist d.a.n welke soorten mogen worden bejaagd en aan
de hand. van ger^reien die d"ienen te worden ingeleverd. word.t gecontro-
leerd. of een bepaalde Ree al- dan ni-et terecht is a,fgeschoten.


