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Nationale en internationale

ongerustheid over de

roofvogels

Tevens wordt een, noodgedwongen kort, verslag gegeven van het uiterst

belangrijke symposium over de problemen van de chemische bestrijdings-

middelen, dat de Biologische Raad van de Koninklijke Nederlandse Aka-

demie van Wetenschappen op 31 maart en 1 april heeft gehouden. Welis-

waar werden de roofvogels daar slechts terloops genoemd, maar het lijkt
wel zeker, dat de achteruitgang van de roofvogelstand in belangrijke mate
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Op het gehele noordelijke halfrond valt de laatste jaren een opvallende

achteruitgang van de roofvogelstand te constateren. Het Vogeljaar heeft

hier reeds herhaaldelijk de aandacht op gevestigd.
Ook in Nederland is deze achteruigang zeer duidelijk. Dit was aanleiding
om op 7 maart j.l. een „Nationaal Beraad over de Roofvogelstand” te be-

leggen, waaraan ongeveer zestig jagers en jachtopzichters, ornithologen
en vogelbeschermers deelnamen. Deze bespreking, waarin de achteruit-

gang nog eens nadrukkelijk werd vastgesteld en maatregelen werden over-

wogen, die verbetering in deze algemeen ongewenste ontwikkeling zouden

kunnen brengen, wordt in dit nummer uitvoerig verslagen.
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wordt veroorzaakt door een aantal der in land-, tuin- en bosbouw gebruikte
chemische bestrijdingsmiddelen.
Dit laatste werd, met name vooral door Stanley Cramp, ook zeer nadruk-

kelijk gesteld op de Internationale Werkconferentie over Roofvogels, die

op 10, 11 en 12 april te Caen in Normandië werd gehouden. Een verslag

van deze conferentie en uittreksels uit de zeer belangrijke rapporten over

de roofvogelstand in een aantal Westeuropese landen, worden eveneens

in dit nummer gepubliceerd.

Meen overigens niet, dat er over dit probleem slechts wordt gepraat. Ge-

leidelijk aan worden ook maatregelen genomen of uitgewerkt die, naar wij

mogen hopen, daadwerkelijke hulp aan de bedreigde roofvogels zullen

geven.

De Directie Faunabeheer heeft een premie van ƒ 100,— toegezegd aan

ieder, aan wiens zorgen het te danken is dat een broedsel haviken met

succes opgroeit. Uit jagerskringen klinken verblijdend waarderende woor-

den over de roofvogels, die daar nog niet zo lang geleden nog maar heel

weinig begrip vonden.

De Britse regering heeft verdere beperkingen aangekondigd van het ge-

bruik van enige der gevaarlijkste gechloreerde koolwaterstoffen. In het

Algemeen Politieblad is in een serie artikelen gewezen op het misbruik van

landbouwvergiften bij opzettelijke bestrijding van al dan niet vermeende

'ogelschade aan landbouwgewassen, met een krachtige opwekking tot

alle politieambtenaren om tegen dit euvel op te treden.

De resoluties, opgesteld aan het slot van de conferentie van Caen zijn
inmiddels overgenomen door de Internationale Jachtraad en zullen op den

duur hun invloed doen gelden, zelfs in een land als Frankrijk waar thans

nog elk jaar een driehonderdduizend (!) roofvogels en uilen opzettelijk
worden gedood.
Overigens gebeuren er ook in eigen land, ondanks alles, toch ook nog af-

schuwelijke dingen. Tenminste vijf gevallen werden dit voorjaar bekend van

afschot van roofvogels, waaronder van een havik, wiens broedende wijfje

vervolgens het nest in de steek liet. Dit gebeurt in het eerste voorjaar,
nadat het Natuur-Noodfonds-Nederland ten koste van veel geld en toe-

wijding een veertigtal haviken uit Duitsland heeft ingevoerd en in daarvoor

geschikte bosterreinen uitgezet, als poging om onze letterlijk vrijwel ge-

decimeerde havikenstand weer wat op peil te brengen!

Daarom menen wij deze inleiding te moeten besluiten met een dringend

beroep op alle vogelvrienden, om hun uiterste krachten voor het behoud

van de roofvogelstand in te spannen. Vooral door te trachten bij hen, wie

dit inzicht nog ontbreekt, begrip te wekken voor de functie van de roof-

vogels in de natuur en voor de werkelijk dringende noodzaak om, nu zo-

veel andere gevaren deze koene, fraaie vogels bedreigen, hen zonder enige

reserve te sparen en te beschermen.

Maar ook zal elke vogelvriend aan de bescherming kunnen bijdragen, door

elk hem bekend roofvogelhorst de grootst mogelijke veiligheid te waar-

borgen. En dit wil zeggen, dat men zelf bereid moet zijn offers te brengen.
Geen waarnemingen in verontrustende nabijheid van de horst, en vooral

geen pogingen om de vogels op de horst te fotograferen of te filmen, doch

wel zo onopvallend mogelijk toezicht om verstoring door anderen te voor-

komen.


