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ROOFDIEREN IN SCANDINAVIË
UITROEIEN OF

BESCHERMEN?

WILLEM QUARLES.
De roofdieren van Scandinavië zijn aan
het verdwijnen. Vertegenwoordigers van
de verenigingen voor natuurbescherming
in Noorwegen, Zweden en Finland zijn
onlangs bijeen gekomen om te beraden in
hoeverre de kleine stammen Bruine beren,
Wolven, Lynxen, Veelvraten en Steenen Zeearenden, die zich in Lapland nog
met moeite in stand houden, kunnen worden beschermd zonder de bevolking al te
veel schade te berokkenen. Door de industriële ontwikkeling in het hoge noorden
en de veranderde levenswijze van de
lappenbevolking zijn tegenstrijdige belangen ontstaan wat betreft het voortbestaan van roofdieren en het gaat nu om
uitroeien of beschermen.
Gedurende de eerste wereldoorlog werd,

onder leiding van de befende zoöloog
Prof. Lönnberg, een nauwkeurige telling
uitgevoerd en daarbij bleek tot ontsteltenis
van de natuurliefhebbers, dat alle grote
roofdieren aan het uitsterven waren. De
staat betaalde hoge premies (zg. „schotgeld") voor elk neergelegd roofdier en
krachtige maatregelen waren nodig om de
laatste Bruine beren. Lynxen en arenden
voor een wisse dood te redden. Voor de
beren werd het schotgeld afgeschaft en
vervangen door schadevergoeding voor elk
huisdier, dat door een beer werd gedood.
In het grensgebied in Oost-Finland komen
op het ogenblik naar schatting nog ca. 200
Bruine beren voor, doch er wordt veel gejaagd en minstens een veertigtal per jaar
geschoten. Tijdens de Duitse bezetting in
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Fig. I. Gebieden, waar nog beren voorkomen in Scandinarië en Finland.
Noorwegen, toen het de bevolking verboden was wapens te dragen, nam het aantal roofdieren merkbaar toe. Er zijn thans
50 beren gesignaleerd • maar daar de
schaapherders menen er veel last van te
hebben, wordt er ook hier veel gejaagd.
Zweden heeft er nog een paar honderd
die zoveel mogelijk worden beschermd,
vooral in de grote natuurreservaten van
Lapland (fig. 1 ).
De Lappen hebben evenwel het recht tot
jagen zodra blijkt dat Rendieren worden
aangevallen. Gedode beren zijn echter het
eigendom van de staat en niet van de jager.
Het aantal Wolven in de zg. ..Noordkalot"
(Noors. Zweeds en Fins Finnmarken) is
niet bekend, daar zij zich uiterst snel over
grote gebieden verplaatsen. Wanneer zij
in groepen rondzwerven hebben zij bovendien de eigenaardige gewoonte in eikaars
spoor te lopen, hetgeen het tellen zeer bemoeilijkt. Zij zijn van oudsher de aartsvijanden van de Lappen en worden dan
ook intensief gejaagd (fig. 3). Ondanks
de hoge premie (tot Kr. 1000,—) is het
toch niet gelukt de Wolven geheel uit te
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roeien, waarschijnlijk ook vanwege de
voortdurende aanvoer uit Rusland. In 1956
werden slechts 15 Wolven geschoten in de
drie landen tezamen. In Zweeds Lapland
leven naar schatting nog ongeveer 40
Wolven in het gebied langs de Noorse
grens. Des zomers voedt de Wolf zich
met allerlei klein wild, zoals vossen,
vogels, hazen en veldmuizen, doch des
winters en vooral tijdens het voorjaar
drijft de honger hem naar de rendier- en
schapenkudden. De jacht op Wolven kan
alleen met succes worden beoefend bij
hoge losse sneeuw welke de dieren dwingt
springend vooruit te komen, hetgeen hen
spoedig uitput. Zodra zij echter harde
grond onder de poten krijgen heeft de
jager praktisch geen kans meer en het is
gebeurd dat verwoede Lappen een Wolf
veertien dagen lang over een afstand van
200 km joegen en het toch moesten opgeven. De laatste tijd heeft men de helikopter te hulp genomen voor wolvenjachten doch de Vereniging voor dierenbescherming heeft hiertegen, als zijnde een
de mens onwaardige jachtmcthode, krachtig geprotesteerd.
Een eigenaardig dier is de Veelvraat
(fig. 2), die evenals de Wolf vogelvrij is
en langzamerhand totaal wordt uitgeroeid.
Er zijn er nog ten hoogste 500 in geheel
Scandinavië. In 1955 werden er niet minder dan 75 geschoten. De naam Veelvraat
is misleidend en heeft niet met veel vreten
te maken, doch komt van het Noorse
..fjellfrass" hetgeen bergkat betekent. Inderdaad eet de Veelvraat in gevangenschap nauwelijks een half pond per dag.
Hij toont zich gulzig in zoverre dat hij
plotseling een rendierkudde kan aanvallen
en dan achter elkaar een tiental Rendieren
doodbijt. Met geweldige kracht sleept hij
ze dan naar een schuilplaats om ze later te
verorberen. Men heeft geconstateerd dat
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Fig. 2.

Veelvraat in Lapland. Foto Sven

Gillsater,
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een Veelvraat een hele winter van één
Eland leefde.
Ook voor Veelvraten worden premies betaald. ongeveer de helft van die voor de
Wolven. In Noorwegen moeten de jagers
het kadaver naar een wetenschappelijk instituut ter onderzoek zenden. Bij zulk een
onderzoek bleek eens dat de inhoud van de
maag van de Veelvraat bestond uit
bosbessen! De Zweden willen de laatste
rest van de eens uitgebreide stam Veelvraten van de ondergang redden en verschillende maatregelen ter beschrming invoeren.
De Lynx (fig. 4) is in de zuidelijke delen
van Zweeds Lapland nog vrij talrijk en
schijnt, naar de vele krantenberichten te
oordelen, veel schade onder de rendierkudden aan te richten. De Lynxen zijn
echter in dichte bossen zeer moeilijk als
zodanig te herkennen en worden dan ook

Fig. 3. Wolvenjacht. Figuur, gesneden
kunstenaar Martin Stenström.
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vaak met ander wild, vooral Vossen, verwisseld. In Noorwegen en Finland wordt
voor de Lynx evenveel ,.schotgeld" betaald als voor de Wolf. Er worden daar
een tiental per jaar geschoten. In Zweden
heeft men nu het schotgeld afgeschaft en
een bepaalde jachttijd (1 dec.—31 jan.)
ingevoerd. Men schat het aantal Lynxen
op ca. 300.
Ook de behandeling van de arenden is in
Noorwegen en Zweden geheel verschillend. In Noorwegen worden er jaarlijks
een honderdtal van neergeschoten terwijl
zij in Zweden bij de wet zijn beschermd en
de volle aandacht van de autoriteiten
hebben. Men schat hun aantal op ca. 100
paar Steenarenden en 40 paar Zeearenden,
doch dit jaar zal een nieuwe telling worden
gehouden. Door de moderne bosbouw is
er niet veel ..oerwoud" meer over, waar de
arenden 't best gedijen, zodat zij slechts in

uit één stuk berkehout door de Laplandse
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Fig. 4.

Een Lynx in de Zweedse

bossen.

bepaalde gebieden in de natuurreservaten
worden aangetroffen. Zij hebben echter
veel te lijden van het gif dat de Lappen bij
de kadavers van de Rendieren leggen om
de Wolven uit te roeien.
Men wil nu trachten een overeenkomst
tussen de drie landen te maken ten einde
zoveel mogelijk gelijke maatregelen tot bescherming van de roofdieren in te voeren.
Dit is een moeilijk vraagstuk, want de uitbetaling van schadevergoeding, welke
hiervan het gevolg is, brengt tal van problemen met zich mee en een administratieve rompslomp.
Het komt uiterst zelden voor dat men een
roofdier op heterdaad betrapt maar meestal
vinden de herders het kadaver van een

Rendier of Schaap dat kennelijk verscheurd is en eisen dan schadevergoeding.
De jachtinspecteur moet dan vaststellen of
het dier door een roofdier is gedood en zo
ja door welk roofdier en wie de eigenaar is.
Bij Wolven is dat gemakkelijk want deze
beginnen ermee de tong uit het kadaver
te rukken en maken dan in de buik een
groot gat om de nieren te bemachtigen. De
Veelvraat daarentegen bijt meestal de kop
af om daarna het kadaver weg te slepen, en
daar de identiteit van de eigenaar alleen
aan een merk in de oren kan worden vastgesteld, kan geen bewijs worden geleverd.
Hier komt nog bij dat van de ca. 300.000
Rendieren, die elke winter over grote afstanden heen en weer trekken, duizenden
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van honger en ontbering omkomen. Waanneer in de lente de sneeuwlaag soms
plotseling tot een dikke korst bevriest,
kunnen d e Rendieren niet bij het mos
komen en velen verhongeren d a n . O o k
gaan velen aan verstikking dood doordat
een zekere soort bromvlieg h a a r eieren in
de neusgaten van de Rendieren legt en de
daaruit kruipende larven de luchtwegen
geheel afsluiten.
D o o r d a t de Lappen hoe langer hoe meer
honkvast w o r d e n en de kudden minder
kunnen bewaken, krijgen de roofdieren
meer kans op buit dan zij ooit hebben g e had. Dit geldt niet alleen voor de genoemde roofdieren doch evenzeer voor de
V o s s e n , die duizenden pasgeboren kalfjes
in de wacht slepen. Zij w o r d e n niet zoveel
gejaagd o m d a t de huiden niet veel w a a r d
zijn en er geen premies worden betaald.
D e Lappen zouden niets liever zien dan
dat alle roofdieren tot de laatste w e r d e n

uitgeroeid en zij hun k u d d e n zonder gev a a r de bergen in konden sturen. Zij w e n sen niet v o o r t d u r e n d verliezen te lijden
alleen om de n a t u u r - e n t h o u s i a s t e n in
Stockholm het prettige gevoel te geven dat
er in Lapland nog roofdieren zijn.
Geen w o n d e r dat er met de schadevergoeding geknoeid w o r d t en het bijvoorbeeld gebeurd is dat Lappen probeerden
wolvepremies uitbetaald te krijgen met
een half dozijn pasgeboren laphonden, die
enigszins op wolvejongen lijken. M e n beschouwt de s c h a d e v e r g o e d i n g , die verleden j a a r Kr. 39000.— bedroeg, dan ook
meer als een soort veeteeltverzekering, bedoeld om de Lappen tevreden te stellen. In
een cultuurstaat behoort men alle diersoorten, dus ook de roofdieren, een levenskans te geven en hen zo nodig te beschermen, vooral w a a r het g a a t om ten hoogste
2000 dieren, verspreid over een gebied dat
minstens 10 X zo groot is als N e d e r l a n d .

GUANOTROFIE IN HET NAARDERMEER
P. L E E N T V A A R .
R . I . V . O . N . . M e d e d e l i n g nr. 32.
Bij een vergelijkend onderzoek van het
E r kan hierbij het volgende worden o p voorjaarsplankton van de grote meren in
gemerkt:
ons land in april 1958, werd ook een
De samenstelling van het plankton is in de
plankton monster genomen van het open
verschillende plasgedeelten niet dezelfde.
w a t e r van het N a a r d e r m e e r . Hierbij bleek,
E r is een duidelijk verschil tussen het
dat er zich veel plankton in het water ontplankton van 't zuidwestelijk deel (Bovenwikkelde en dat er in vergelijking met
ste Blik) en de meer noordelijk gelegen
a n d e r e meren een uitzonderlijk sterke ontplassen ( V e e r t i g M o r g e n en G r o t e M e e r ) .
wikkeling van kleine groengele eencellige
H e t verschil bestaat voornamelijk uit het
flagellnten aanwezig w a s . H e t w a t e r h a d
ontbreken van massale ontwikkeling van
hierdoor een groengele kleur. D e w a a r de groengele flagellaten in de Bovenste
neming w a s aanleiding om uitvoeriger op
Blik. V e r d e r zijn er in de Bovenste Blik
de plas planktonmonsters te nemen. O p
grotere aantallen watervlooien, w a a r v a n
9 april van dit jaar werden daarom in de
vooral Daphnia longispina
een duidelijke
verschillende gedeelten van het N a a r d e r voorkeur voor de Bovenste Blik vertoont.
meer monsters genomen. H e t resultaat
E r is ook een sterke ontwikkeling van
vindt men op bijgevoegde tabel.
diatomeeën, w a a r i n ketens van
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