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Sedert begin november 1968 is er een op
vallend grote vogelsterfte in ons land, met 
name in de provincie Zeeland. Vooral on
der de uilen en dagroofvogels is de tol rela
tief het zwaarst geheven en bepaald abnor
maal te noemen. 
Bij het opmaken van dit artikel op 10 mei 
j.1. waren van genoemde vogelgroepen 161 
exemplaren (dood) geregistreerd in niet min
der dan 9 verschillende soorten volgens on
derstaande specificatie. 
Uilen: Roofvogels: 
Steenuil I Boomvalk 1 
Velduil 5 Smelleken 3 
Kerkuil 29 Sperwer 17 
Ransuil 42 Buizerd 19 
Soort onbekend I Torenvalk 41 

Soort onbekend 2 
Dat wil zeggen in totaal 78 uilen in minstens 

Fig. 1. Aantallen dood gemelde uilen en 
roofvogels in de provincie Zeeland, in de 
periode van 1 november 1968 t/m 10 mei 
1969: Schouwen-Duiveland 35, Sint Filips-
hmd 0, Tholen 1, Noordbeveland 23, Wal
cheren 39, Zuidbeveland 47, West-Zeeuws-
V laanderen 12, Oost-Zeeuws-V laanderen 4. 

4 en 83 dagroofvogels in minstens 5 soor
ten, een ook voor de met deze zaken ver
trouwde ornithologen opzienbarend hoog 
aantal, vooral wanneer men bedenkt dat 
slechts een gering percentage van de wer
kelijke aantallen gemeld is. Immers lang niet 
iedereen is geneigd een dode vogel te regi
streren; bovendien verdwijnt een flink aan
tal naar preparateurs in ons land en zelfs 
clandestien naar België. Daar komt nog bij 
dat — we weten dat allen uit eigen ervaring 
— het zoeken is naar de bekende „speld in 
de hooiberg" om buiten in bos, duin en veld 
een dode uil of roofvogel op te sporen. Op 
enkele plaatsen was het resultaat niettemin 
spectaculair. Zo werden bij Vlissingen aan 
de duinvoet 4 Ransuilen, in de Poel bij Goes 

5 Ransuilen en in de boomgaarden rond 
Kapelle-Wemeldinge maar liefst 17 Rans
uilen bij elkaar dood aangetroffen. De hoofd
onderwijzer, de heer G. H. Ossel uit Kapel-
Ie, schat dat in laatst genoemde boomgaar
den minstens 20 a 25 Ransuilen gestorven 
zijn. Het opgegeven aantal in onze specifi
catie is dus beslist een minimum aantal, en 
dat geldt ook voor de andere daarin ge
noemde soorten. 

Wanneer wij deze gegevens op een kaartje 
van Zeeland intekenen krijgen we het beeld 
zoals dat in figuur 1 is weergegeven. 
Opvallend is daarbij dat uit een onderzoek 
gebleken is, dat in de streken waar bij 
zaaizaadontsmetting weinig of geen ge
bruik is gemaakt van een bepaalde kwik
verbinding weinig of geen dode uilen 
en/of roofvogels gevonden zijn; terwijl 
in zulke „blanco" of beter gezegd „schone" 
Zeeuwse gebieden toch geregeld gedurende 
enkele maanden gezocht is. Wel werden van 
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Fig. 2. Ransuil. Foto J. C. Wedts de Swart. 

daar vrijwel dagelijks waarnemingen van le
vende vogels van genoemde soorten gerap
porteerd. Dat wees er o.i. reeds op, dat er 
een verband moest bestaan tussen het ge
bruik van dat kwikmiddel en de vogelsterfte. 
Dank zij de welwillende medewerking van 
een (klein) aantal vogelvrienden is een groot 
aantal dode vogels uit de „besmette" stre
ken o.a. naar het RIVON in Zeist gezonden, 
waardoor via dit Rijksinstituut waardevol 
materiaal in handen is gekomen van weten
schappelijke onderzoekers. Inmiddels is het 
resultaat van een willekeurige steekproef be
kend. Het blijkt nu, dat inderdaad een hoog 
percentage van de vogels is gestorven aan 
kwikvergiftiging, terwijl voor een aantal an
dere de beruchte gechloreerde koolwater
stoffen, die zoals bekend voor de najaarsin-
zaai nog steeds niet verboden zijn, eveneens 
een rol hebben gespeeld. Van betrouwbare 
zijde is mij bekend dat er helaas ook moed
willig parathion door landbouwers is ge
bruikt om vogels te doden (o.a. zijn daar 
honderden eenden, kraaien, duiven. Meer
koeten, etc. het slachtoffer van geworden) 
terwijl ook de antimuizen- en rattenacties 
wellicht geen goed doen aan de vogelstand. 
De laatstgenoemde acties werden gevoerd op 
Tholen, Zuid- en Noordbeveland. Helaas 
zijn er sedert november 1968 ook in ande
re delen van ons land veel vogels gestor

ven en eveneens in hoofdzaak aan 
eerder vermelde zaaizaadontsmettingsmidde
len. Gegevens zijn bekend uit Noordbrabant, 
de Noordoostpolder, Groningen, Drente 
en Gelderland. Merkwaardig is dat, even
als in Zeeland, de sterfte van streek tot 
streek zeer verschillend is. Het is dan ook 
m.i. de moeite waard om ook in die gebie
den een onderzoek in te stellen welke mid
delen daar gebruikt zijn voor zaaizaadont
smetting. Toen begin februari van dit jaar 
in Zeeland het aantal dode uilen en dag
roofvogels tot 58 exemplaren was gestegen, 
zijn er door zeven kamerleden in de Tweede 
Kamer der Staten Generaal op 6 februari 
vragen gesteld aan de Ministers van Land
bouw en Visserij en van Cultuur, Recreate 
en Maatschappelijk Werk. De minister van 
L. en V., Ir. Lardinois, antwoordde uitvoe
rig. Hij deelde de kamer o.m. mede dat 
„De Rijkspolitie op 28 januari 1969 van de
ze bevindingen op de hoogte was gesteld, 
dat het RIVON in Zeist tracht exemplaren 
die bij preparateurs terecht zijn gekomen, 
alsnog te achterhalen, dat het ITBON in 
Arnhem nagaat welke rol duiven in het over
brengen van residuen op roofvogels hebben 
gespeeld en tevens, in welke mate de mui
zen, die als voeding kunnen dienen voor 
Torenvalk en uilen, residuen kunnen heb
ben overgebracht". 

Fig. 3. Sperwer, wijfje. Foto J.C. Wedts de 
Swart. 
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Fig. 4. Buizerd. Foto J. C. Wedts de Swart. 

We weten dat het Instituut voor Veteri
naire Farmacologie en Toxicologie van de 
Rijksuniversiteit te Utrecht ondertussen 
reeds enige maanden bezig is met een on
derzoek naar de residuen van bestrijdings
middelen in dood gevonden vogels en in 
samenwerking met het Reactor Instituut te 
Delft een voorlopig verslag over de vogel
sterfte van deze winter heeft samengesteld, 
dat in „Ardea" zal verschijnen (1). Wij ver
trouwen dat ook de andere instituten spoe
dig een rapport zullen kunnen uitbrengen 
met de resultaten van hun bevindingen, want 
niet vergeten we de woorden van Ir. Lar
dinois in zijn antwoord aan de vragenstellers 
in de Tweede Kamer op 6 februari „ . . . . 
mocht het dit voorjaar (1969) duidelijk wor
den, dat de oorzaak van de vogelsterfte moet 
worden gezocht in de ontsmettingsmiddelen 
voor zaaizaad, dan zullen naar mijn oordcel 
ook in zake het gebruik van deze middelen 
in het najaar, zeker in de latere periode, 

wettelijke maatregelen moeten worden over
wogen, waarbij in ieder geval de tijd, gedu
rende welke deze middelen mogen worden 
gebruikt, wordt beperkt". 
Let wel, toen waren er „nog maar" 58 dode 
uilen en dagroofvogels bekend en alleen in 
Zeeland. Op het ogenblik dat ik dit schrijf 
(10 mei 1969) zijn het in ons gehele land 
honderden. De werkelijke aantallen moeten 
m.i. vele duizenden bedragen waarbij dan 
nog de slachting komt onder tientallen 
andere soorten. Het wordt meer dan tijd dat 
het gebruik van de gechloreerde koolwater
stoffen ook voor het najaar verboden wordt 
en het gebruik van de zeer giftige kwikmid-
delen voor het gehele jaar. Engeland en 
Zweden gingen voor genoemde 2 soorten 
ons land al in respectievelijk 1962 en 1966 
voor. Het is betreurenswaardig dat, hoewel 
het gevaar uit de litteratuur reeds bekend 
was, in ons land eerst zeer veel vogels het 
slachtoffer moesten worden voordat er ook 
hier iets aan gedaan wordt. Het wordt de 
hoogste tijd dat ook in Nederland vergaande 
maatregelen worden genomen. M.a.w. dat 
het gebruik van de hier gewraakte midde
len, mede met het oog op de volksgezond
heid, zonder meer, nog vóór de najaarsin-
zaai 1969 begint, wordt verboden. Niet al
leen in Zeeland maar in het gehele land. De 
vele dode dieren zijn immers een teken aan 
de wand. 

Naschrift: Op 30 juni j.1. was het totale aantal 
dood gemelde uilen en dagroofvogels in Zeeland 
gestegen tot niet minder dan 200 exemplaren. 
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