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Europese werkconferentie over roofvogels

In het algemeen kan men zeggen dat, heel vereenvoudigd voorgesteld,
concurrentie (om voedsel en biotopen), terreinkeus, territoriumstrijd en

predatie, elk in meerdere of mindere mate, de aantalsschommelingen
beïnvloeden. Grondige bestudering van de jachtmethoden en voedsel-

keuze van roofvogels in uiteenlopende terreinen, zowel in vrijwel onge-

repte gebieden als in kultuurland, heeft overtuigend aangetoond dat de

cynische uitspraak: „de enige goede roofvogels is een dode!” volkomen

ongegrond is.

Als we uitgaan van de stelling dat de weinige Europese roofvogels die
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Vertegenwoordigers van elf landen kwamen op 10, 11 en 12 april te

Caen in Normandië bijeen om te beraadslagen over maatregelen, die

mogelijk en dringend noodzakelijk zijn ter bescherming van de roofvogels,
wier voortbestaan in vrijwel alle Westeuropese landen ernstig gevaar

loopt. Deze conferentie werd gehouden op initiatief van de Internationale

Raad voor Vogelbescherming (I.C.B.P.), met steun van het Conseil Inter-

national de la Chasse, de International Union for the Conservation of

Nature en het Conseil Superieur de la Chasse.

Een belangrijke inleiding en bijdrage tot de besprekingen vormde de

voordracht van Dr. Kai Curry-Lindahl (Zweden) over de ecologische
functie van roofvogels. Vrijwel alle onderzoekingen over de invloed van

prooijagers op hun prooidieren tonen aan, dat op lange, noch op korte

termijn sprake is van invloed op de gemiddelde aantallen. Het is daarom

over het algemeen zinloos om door het uitloven van premies het afschot

van prooijagers aan te moedigen in de hoop, daardoor het aantal prooi-
dieren te vergroten. Sommige predatoren kunnen tijdelijk en/of plaatselijk
de stand van hun prooidieren in een bepaald gebied verminderen. Maar

het komt zelden of nooit voor, tenzij de mens zich ermee gaat bemoeien,
dat de predatie tot uitroeiing van de prooidieren leidt.
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van tijd tot tijd wel eens jachtdieren slaan, voornamelijk het overschot op-

ruimen, zou de vraag kunnen worden gesteld of dit opruimen van het

overschot niet ook en zelfs beter door de mens kan geschieden, die

daardoor dus meer profijt zou trekken van het jachtwild. Het antwoord

op deze vraag moet in het algemeen ontkennend luiden, omdat de mens

een negatieve selectie uitoefent, die kwaliteitsverminderend werkt en op

den duur tot verzwakking en degeneratie van het wild zal leiden.

De roofvogels kiezen hun prooi niet willekeurig. Reeds herhaaldelijk
heeft men kunnen vaststellen, dat zij een duidelijke voorkeur hebben voor

gewonde, zieke of op andere wijze afwijkende prooidieren. In Zweden

heeft men deze selectieve prooikeuze reeds met zekerheid bij zeven roof-

vogelsoorten kunnen vaststellen: sperwer, zeearend, slechtvalk, buizerd,

ruigpootbuizerd, smelleken en steenarend. Rudebeck, die dit onderwerp

zeer grondig heeft bestudeerd, kon van 33,3 pet der prooidieren van de

zeearend vaststellen, dat dit gewonde, abnonnale of zich afwijkend ge-

dragende dieren waren. Voor de sperwer was het percentage tenminste

21,7 voor de slechtvalk 15,8 en voor het smelleken 14,3.

Het staat vast dat de predatie afhankelijk is van de beschikbaarheid van

het aantal prooidieren en dat dit tevens bepalend is voor het aantal

predatoren, dat in een bepaald gebied kan worden aangetroffen. Hieruit

volgt dan echter ook, dat het biologisch gezien zinloos is te trachten het

aantal predatoren te beperken.

Vrijwel alle gegevens die uit populatiestudies werden verkregen wijzen er

op, dat een algemene beperking van het aantal predatoren ongewenst

is. Wel kan het soms noodzakelijk zijn individuen die zich op een bepaalde

prooisoort hebben gespecialiseerd in een bepaald gebied, te verwijderen.
Doch dit gaat dan om een zeer plaatselijke maatregel ter bescherming van

economische belangen. De volledige vernietiging van een gehele populatie
kan echter nimmer gerechtvaardigd worden.

Het is opmerkelijk hoe goed vele soorten roofvogels zich hebben aange-

past aan het kultuurlandschap, dat klaarblijkelijk rijk is aan prooidieren.
De mens zal er goed aan doen deze roofvogels als helpers te beschouwen,

waarmee hij moet trachten samen te werken, in plaats van hen te be-

strijden.
Een zeer interessante aanvulling was de mededeling van Dr. L. Hoffmann

over proeven, die men in Polen heeft gedaan met predatie van de havik

op huisduiven. Uit een vlucht van hoofdzakelijk wildkleurige duiven

werden twee witte exemplaren snel weggevangen. Doch uit een vlucht van

vrnl. witte duiven werden de twee of drie wildkleurige onmiddellijk ge-

slagen, Een verbluffend voorbeeld van de voorkeur van roofvogels voor

afwijkende prooidieren.
Uiterst boeiend was ook het rapport van Dr. Heinz Brüll (Duitsland), die

gedurende tien jaar niet alleen de prooiresten van een paar haviken ver-

zamelde, doch er ook in slaagde alle ruiveren van deze haviken op te

sporen, waardoor de grootte van hun jachtgebied nauwkeurig kon worden

bepaald. Dr. Brüll kwam tot de overtuiging, dat in een terrein van 3000-

5000 ha niet alleen geen enkel economisch nadeel door de haviken werd

veroorzaakt, doch dat in tegendeel de wildstand gunstig werd beïnvloed.

Hetzelfde geldt voor een paar sperwers op een gebied van 700-1200 ha.

Dr. J. D. Lockie (Gr. Brittannië) rapporteerde o.a. over onderzoekingen
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die hij heeft ingesteld naar de beschuldiging, dat steenarenden zich schuldig
maken aan de roof van lammeren. Inderdaad bleek dat sommige steen-

arenden wel lammeren doden, doch een aanzienlijk deel van de naar het

nest gebrachte lammeren bleek uit verongelukte dieren te bestaan. Zo

werden bij één nest in Wester Ross in een periode van 5 jaar 22 lammeren

aangevoerd. Van 15 hiervan kon met zekerheid worden vastgesteld, dat de

arenden deze dieren dood hadden aangetroffen. Zodat slechts de vangst

van 7 lammeren in vijf jaar overblijft. In Oost- Schotland komt het doden

van lammeren door de arenden in het geheel niet voor. Daar echter

vinden de arenden voldoende andere prooidieren. Deze blijken echter

in West-Schotland en op de eilanden door ontbossing en te sterke be-

grazing schaars te zijn geworden. Vooral in de wintermaanden komen

veel schapen en ook herten door voedselschaarste om het leven, met het

gevolg dat de steenarenden er een overvloed aan aas vinden en talrijk
voorkomen. In perioden dat het aas schaars is, kunnen de arenden geen

andere prooidieren dan lammeren vinden. In feite is deze predatie echter

een gevolg van slecht beheer door de mens.

Dr. David Jenkins, die een uitvoerige studie heeft gemaakt van de invloed

van steenarenden op het Schotse sneeuwhoen (de beroemde red grouse)
kon daarbij vaststellen, dat de arenden geen enkele invloed hebben op de

stand van dit jachtwild, hoewel zij vaak 20 pet van de sneeuwhoenders

slaan. Dit zijn echter steeds dieren, voor wie in het jachtveld geen plaats
is en die toch gedoemd zouden zijn te sterven of te emigreren. In jaren

waarin de sneeuwhoenders schaars zijn, zodat er geen sprake is van

een overschot, vertonen de steenarenden zich niet in het jachtveld, of zij
slaan andere prooidieren.
Prof. J. J. Hickey merkte naar aanleiding van de mededelingen van Dr.

Jenkins nog op, dat in de Ver. Staten in een jachtveld 80 pet der vossen

werd opgeruimd. Na drie jaar was het aantal jachtvogels in dit veld
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volkomen gelijk aan het aantal op een vergelijkbaar terrein waar men de

vossen met rust had gelaten.

Bij een andere proef werden op een eilandje alle prooijagers opgeruimd.
Na drie jaar waren er op dit eiland inderdaad méér jachtvogels, maar na

vijf jaar was hun aantal zelfs iets kleiner, dan op een niet „behandeld”

eiland, omdat ziekte of emigratie de stand van de jachtvogels tot beneden

het oude peil hadden teruggebracht.
Het probleem van de landbouwvergiften werd ingeleid door Stanley

Cramp. Er zijn, naar zijn mening, zeer duidelijke aanwijzingen dat de ver-

ontrustende achteruitgang van een aantal soorten roofvogels, zowel in

Gr. Brittannië als in de Ver. Staten, wordt veroorzaakt door enige land-

bouwvergiften van het duurzame type. Deze vergiften zijn zelfs reeds

in de eieren van vijf roofvogelsoorten in Gr. Brittannië en twee soorten

in de V.S. aangetroffen. Een duidelijke vermindering van de vruchtbaar-

heid der roofvogels kon eveneens worden vastgesteld. De Britse regering
heeft thans maatregelen genomen om het gebruik van een aantal der

gevaarlijkste gechloreerde koolwaterstoffen verder in te perken. Spr.

vroeg zich echter af, of het al niet te laat is om sommige soorten nog te

redden, vooral ook omdat nog een jarenlange nawerking van deze duur

zame stoffen moet worden gevreesd.

Dr. Wilfried Przygodda (Duitsland) maakte o.a. melding van voedsel-

proeven, waarbij in gevangenschap gehouden buizerden, torenvalken, een

havik en kerkuilen werden gevoerd met muizen, die met gechloreerde
koolwaterstoffen waren vergiftigd. Van de 3 buizerden stierf er één met

duidelijke vergiftigingsverschijnselen. De havik stierf reeds na enkele

dagen maar het is niet helemaal zeker, of dit door vergiftiging was. Van

de twee torenvalken stierf er een na zes dagen, de ander na drie maanden.

De vogels toonden een duidelijke afkeer van voedsel. Van de twee kerk-

uilen stierf er een na vijf dagen, de anderoverleefde de proef.
Zeer opvallend is in Duitsland niet slechts de achteruitgang van de slecht-

valk, maar vooral ook de vermindering in de voortplanting. Normale

legsels bevatten 3-4 eieren, doch thans zijn deze zelden groter dan 1-2.

Werden er vroeger per jaar gemiddeld 2,5 jongen grootgebracht, de laatste

jaren is het resultaat 0,5 jong of zelfs nog minder. Een verklaring hiervoor

is nog niet gevonden, maar het vermoeden dringt zich op, dat hier van

invloed van landbouwvergiften sprake kan zijn.

M. H. Woodford (Gr. Brittannië) zette het standpunt van de valkeniers

uiteen en wees er op, dat een situatie is ontstaan, waarbij de vraag naar

slechtvalken het aanbod overtreft. Hij bepleitte daarom nog nauwere

internationale samenwerking door vorming van een Europese commissie

van valkeniers, die in nauwe samenwerking met beschermingsinstanties de

verdeling van uit het mediterrane gebied nog beschikbare slechtvalken kan

regelen. Het uitborsten van Noordeuropese slechtvalken is thans beslist

niet meer verantwoord.

Wellicht de belangrijkste bijdragen tot de conferentie vormden de door

vertegenwoordigers van Westeuropese landen uitgebrachte rapporten over

de stand van de roofvogels, omdat deze het ons mogelijk maken ons een in-

druk te vormen van de ramp, die er voor de roofvogels dreigt. In vrijwel
alle landen waarover wordt gerapporteerd is sprake van achteruitgang. In

sommige van deze landen zal het ontbreken van beschermende maatre-
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gelen daarvan wel de voornaamste oorzaak zijn. Doch in andere landen,

waar de bescherming reeds jarenlang is geregeld en (afgezien van clande-

stien afschot) redelijk effectief mag worden geacht, is niettemin sprake

van sterke teruggang. Voor zover deze trekkende soorten betreft, kan men

nog denken aan invloed van de verbijsterende omvang van het afschot in

Frankrijk, doch voor de standvogels moeten ook andere factoren gelden.
En men ontkomt niet aan de indruk, dat dit de landbouwvergiften zijn.
Wat overigens dus een reden temeer behoort te zijn, om andere sterfte-

faktoren met kracht te onderdrukken en alle krachten in te spannen voor

het behoud van de roofvogels.

België

Over de situatie in België werd gerapporteerd door E. Kesteloot, H. Wille

en Ch. Kruyhooft. Wettelijke bescherming genieten er slechts de torenvalk

(sinds 1956) en de visarend (1962), hetgeen overigens allerminst wil zeg-

gen, dat deze soorten niet worden gedood. Alle uilen zijn beschermd. De

overige dagroofvogels genieten geen enkele bescherming. Er worden in

tegendeel door de duivenhoudersbonden nog premies uitgeloofd voor het

doden van roofvogels. In 1954 (een topjaar) werden 19.308 premies be-

taald. In 1961 nog 3.518, hoewel het aantal uitbetaalde premies sterk is

gedaald, zowel door beperking van het aantal soorten waarvoor de premie
geldt (thans nog rode wouw, sperwer, slechtvalk en havik) als vooral

wel door het schaarser worden van de in België broedende of dóórtrek-

kende roofvogels. Veel van deze premies worden in de wacht gesleept door

vogelvangers, die op hun lokvogels stotende roofvogels in hun netten krijgen.
Dit geldt vrnl. torenvalk (ondanks bescherming), sperwer, smelleken en

(doch slechts zelden) de buizerd.

Een zware tol heffen ook de eierverzamelaars. Er is een levendige handel

in nesten en eieren van zeldame roofvogels, vooral naar het buitenland.

Van de bruine kiekendief wordt 10-30 pet der legsels verzameld, van de

grauwe kiekendief 50 pet. en van de blauwe soms alle legsels. Ook de

eieren van de slechtvalk worden vrijwel allen uitgehaald, van de havik,

de rode wouw, de zwarte wouw en de wespendief wordt een zware tol ge-

heven.

De slechtvalk is uiterst zeldzaam geworden als broedvogel. In 1961 waren

er 1-3 broedparen, in 1962 12-20 paren en in 1963 4 paren. Ook van de

doortrekkers werd een zware tol geheven. Tot 1941 werden vrijwel alle

gevangen slechtvalken (vooral in netten van vogelvangers) gedood. In

1942 begon Kruyhooft gevangen slechtvalken op te kopen, waardoor de

vernietiging iets afnam. Nadat hij in 1950 ging adverteren in de tijd-
schriften der vogelvangers (en aanzienlijk meer bood dan de Bfrs. 40

premie die de duivenhouders betalen) neemt hij aan dat ongeveer driekwart

der gevangen slechtvalken levend bij hem wordt ingeleverd. Maar hoewel

het aantal vogelvangers voortdurend toeneemt (in 1947: 10.568, in 1962:

26.607) daalt de vangst van slechtvalken opvallend. Tot 1955 waren het er

gemiddeld 14 per jaar, in de periode daarna gem. slechts 5 of 6 per jaar.
De boomvalk lijkt zich met ongeveer 40 paar aardig te handhaven. Van

de torenvalk werd het aantal in 1962 nog op 1000 paar geschat, in 1963
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op slechts 300, hetgeen vooral aan de strenge winter wordt geweten. De

buizerd wordt op ongeveer 500 paar geschat (vooral in de Ardennen).
Het aantal bruine kiekendieven schommelt tussen de 5 en 10 paar, dat van

de grauwe kiekendief tussen de 10 en 20 paar en dat van de blauwe be-

draagt slechts 1 of 2 paar. Van de havik heeft men nog ongeveer 150 paar,

vooral in Midden-België, hoewel deze soort systematisch wordt uitgeroeid
door jachtopzieners. Ook de sperwer, waarvan het aantal paren op onge-

veer 300 wordt geschat, staat aan zware vervolging bloot. De achteruit-

gang van deze soort is onmiddellijk na de tweede wereldoorlog begonnen.
Van de rode wouw broeden jaarlijks 3-5 paren in de Ardennen, de zwarte

wouw heeft daar onlangs voor het eerst genesteld. Beide soorten staan aan

vervolging bloot. Van de wespendief schommelt het aantal paren

tussen de 50 en 150. Zij hebben vooral onder afschot en eierroof te lijden,
De visarend broedt slechts hoogst zelden in België en wordt, ondanks

wettelijke bescherming, nog steeds vervolgd.

Duitsland (DBR en DDR)

In de Duitse Bondsrepubliek zijn krachtens de jachtwet alle roofvogels vol-

ledig beschermd, met uitzondering van de buizerd, de ruigpootbuizerd en

de bruine kiekendief, die slechts van 1 april tot 1 augustus bescherming

genieten. De visarend mag tussen 1 september en 1 oktober worden ge-

schoten. De havik en de sperwer zijn in het geheel niet beschermd. Elk

derbondsstaten kan echter afwijken van deze regels.
In de Duitse Democratische Republiek zijn alle roofvogels beschermd,
doch havik en sperwer alleen van 1 maart tot 1 juli.
Dr. V. Wendland, die deze gegevens verstrekte, voegde er evenwel aan toe,

dat de naleving van deze beschermende maatregelen vaak nog veel te

wensen laat. Ook alle uilen zijn beschermd, maar tussen 13 april en 5 mei

1960 werden op het eiland Fehmarn tien ransuilen gedood, zonder dat het

mogelijk bleek de daders op te sporen. Hoewel de slechtvalk uiterst schaars

is geworden, werden jongelui die bij het uithalen van een nest waren be-

trapt niet vervolgd. De zeearend geniet op papier volledige bescherming,

maar tussen 1946 en 1953 werden er in Mecklenburg en Brandenburg 104

vernietigd (47 geschoten, 10 gevangen in klemmen, 10 jongen uitgehaald,
7 vergiftigd, 3 doodgeslagen enz.).
Wendland noemt de achteruitgang van de slechtvalk catastrofaal. In de

DDR wordt het aantal paren geschat op 90, in Beieren op 30 - 50. De

meningen over de oorzaken van deze achteruitgang zijn nog verdeeld. De

torenvalk is de algemeenste roofvogel in Duitsland en broedt er zelfs in

de steden. De boomvalk komt nog talrijk voor, vooral in het oosten. Van

de roodpootvalk komen slechts één of twee
paren voor in Zuid-Duitsland,

De steenarend komt uitsluitend voor in de Beierse Alpen (8-10 paren), de

schreeuwarend is een schaarse broedvogel ten oosten van de Elbe, vrnl. in

Brandenburg en Mecklenburg, waar van een geringe vooruitgang sprake
zou kunnen zijn.

De buizerd is nog steeds een algemene broedvogel en de algemeenste roof-

vogel na de torenvalk. De ruigpootbuizerd is wintergast. De bruine kieken-

dief komt in Noord-Duitsland nog algemeen voor, de blauwe kiekendief
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broedt eveneens vrnl. in N.-Duitsland, doch minder talrijk dan de vorige

soort. De steppenkiekendief heeft in 1951 en 1952 in Mecklenburg nabij
de kust van de Oostzee gebroed. De grauwe kiekendief is vrijwel beperkt

tot noordwest Duitsland, de Oostfriese eilanden en enkele andere plaatsen

in noordDuitsland.

De havik is tengevolge van intensieve vervolging een uiterst zeldzame

vogel geworden, die zich weliswaar na de Tweede Wereldoorlog flink her-

stelde, maar inmiddels weer sterk vermindert.

Hoewel de sperwer', evenmin als de havik bescherming geniet, weet hij
zich klaarblijkelijk nog wel te handhaven.

De rode wouw broedt nog in alle delen van Duitsland, soms in kolonies

met vrij grote aantallen, hoewel de stand sinds het begin van deze eeuw

wel is teruggelopen. De zwarte wouw is een zeer algemene vogel aan som-

mige meren in Noord-Duitsland. Langs de Kavel in het Berlijnse Grune-

wald broeden (in een bos van ongeveer 31 km2 ) elk jaar wel 7of 8 paren.

Ook in andere delen van Duitsland is deze soort langs rivieren en aan

meren vrij algemeen.

De zeearend werd reeds vóór de laatste wereldoorlog talrijker aan de vele

meren in Mecklenburg. In 1948 vestigde de zeearend zich weer in Sleeswijk

Holstein, waar hij honderd jaar geleden was verdwenen. Thans broeden

daar tenminste zeven paren en de totale zeearendhevolking van Duits-

land wordt op 80 paren geschat. Daar staat tegenover, dat de hierboven

vermelde clandestiene vervolging vrij aanzienlijke offers vergt, bij een

uiterst geringe voortplanting (in 1962 brachten 38 paren slechts 8 jongen

groot!). Dr. Wendland vreest dan ook voor de naaste toekomst voor een

achteruitgang van de stand.

De wespendief is vrij algemeen in heel Duitsland en wordt, doordat wei-

nigen hem kennen, nauwelijks vervolgd. Naar schatting is er één paar

wespendteven op elke 6 of 8 paren buizerden.

De slangenarend is uiterst zeldzaam als broedvogel in Duitsland. Van

1953-1956 broedde er één paar in Beieren, in 1959 werd er een broedgeval
in Mecklenburg vastgesteld. Dr. Wendland wijt de achteruitgang van deze

soort aan het schaarser worden van slangen door het ontginnen van woeste

gronden.

De visarend broedt nog in Mecklenburg en Brandenburg, doch het aantal

paren bedraagt slechts 66 (1961), hetgeen voor een zo uitgestrekt gebied

gering is.

Tijdens en onmiddellijk na de oorlog was er een duidelijk toeneming van

zeldzame roofvogels. In 1952 werd het de Duitsers weer toegestaan zelf te

jagen en sinds 1953 is het aantal roofvogels duidelijk afgenomen! Een

deel
van het afschot is beslist een gevolg van onkunde. Dr. Wendland

bepleitte daarom betere voorlichting, een absoluut verbod van het foto-

graferen of filmen van zeldzame roofvogels en een verbod tot het kappen

van hout gedurende de broedtijd binnen een straal van tenminste 300 m om

de nestplaats.,

Engeland

In Engeland zijn thans, evenals in Nederland, alle roofvogels het gehele
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jaar door beschermd. Men kent echter een categorie roofvogels die speci-
alle bescherming genieten (First Schedule), hetgeen wil zeggen dat het

doden van deze soorten, het verstoren van hun nesten of het verzamelen

van hun eieren wordt gestraft met een minimumboete. Deze soorten zijn:

de steenarend, de zeearend, de wespendief, de rode wouw, de havik, de vis-

arend, de slechtvalk, de boomvalk, het smelleken, de bruine kiekendief, de

grauwe kiekendief en de blauwe kiekendief. Deze bescherming dateert van

1954 (Protection of Birds Act, 1954) en het heeft er even naar uitgezien,
alsof zij tot een geleidelijke toeneming zou leiden. Doch omstreeks 1957

begon een versnelde achteruitgang, die aanvankelijk werd beschouwd als

een normale populatieschommeling, maar waarvan het nu toch wel steeds

waarschijnlijker wordt, dat zij een gevolg is van het sterk toegenomen ge-

bruik van landbouwvergiften. De Britse regering heeft nu aangekondigd
het gebruik van de gevaarlijkste gechloreerde koolwaterstoffen te zullen

beperken en wij kunnen slechts hopen dat deze maatregelen niet te

laat komen om een aantal soorten voor algehele uitroeiing te behoeden.

Inmiddels is het natuurlijk zaak ook andere factoren, die de roofvogel-
stand ongunstig beinvloeden, zoveel mogelijk te elimineren. Zo is een

regeling getroffen, waarbij in de broedtijd laagvliegende vliegtuigen uit

de omgeving van de weinige resterende nesten van de rode wouw worden

geweerd, terwijl ook de bosbouw deze broedplaatsen ontziet.

Ook te grote belangstelling van vogelliefhebbers en vooral van fotografen
kan gevaar voor verstoring opleveren en men overweegt thans het foto-

graferen van de speciaal beschermde soorten te verbieden. Door betere

voorlichting en opvoeding hoopt men voorts het opzettelijk vernietigen

van roofvogels door afschot of in klemmen te beperken. Eierverzamelaars

zijn moeilijk te bestrijden, hoewel de laatste jaren hoge boeten zijn opge-

legd aan overtreders, die konden worden betrapt. Voor zeer zeldzame

soorten (zoals de visarend) bleek het echter nodig de nesten dag en nacht

te doen bewaken om eierroof te voorkomen. Pogingen tot geheimhouding

van zeldzame broedgevallen zijn in deze tijd van snelle communicatie-

middelen vrijwel steeds tot mislukking gedoemd. Beter lijkt het daarom,

maatregelen te nemen om publieke belangstelling in goede banen te leiden,

zoals b v. voortreffelijk gelukte door het oprichten van een uitkijktoren

op veilige afstand van het visarendnest in Schotland, van waaruit reeds

tienduizenden de vogels hebben gadegeslagen.

Door verstandige propaganda kan met het nadeel van te grote belang-

stelling dan zelfs tot een voordeel ombuigen.

Het verloren gaan van geschikte biotopen is natuurlijk een uiterst moeilijk

probleem. De kap van loofbos en aanplant van naaldhout lijkt b.v. een

ernstig nadeel voor de rode wouwen in Wales. Plaatselijk heeft overigens
de aanplant van naaldhout op zandduinen en in hoogvenen wel geleid tot

(misschien tijdelijke) toeneming van blauwe en grauwe kiekendieven.

Drooglegging van moerasgebieden bedreigt uiteraard de toch reeds zeld-

zame bruine kiekendieven. Nuttige resultaten heeft de Britse vereniging

tot bescherming van vogels (R.5.P.8.) bereikt met het reeds 64 jaar

geleden begonnen systeem van het geven van beloningen aan jachtop-
zichters, herders, boeren of andere buitenmensen aan wier zorgen het

is te danken dat broedsels van zeldzame vogelsoorten (vooral roofvogels)
tot hun recht komen. Gewoonlijk wordt een bedrag van ƒ 100,—- per



291

geslaagd broedsel uitbetaald, doch als het om één persoon gaat die meer

dan één nest heeft verzorgd, wordt voor de volgende ƒ 50, uitbetaald,

met een maximumvan ƒ 250, — aan één persoon.

In het algemeen heeft het systeem van beloningen gunstig gewerkt, speciaal

voor de bescherming van steenarenden in Schotland, die daar b.v. in het

uiterste noorden weer zo algemeen zijn geworden, dat men de beloning heeft

teruggebracht tot ƒ 70,— per nest.

Frankrijk

Over de roofvogelstand in Frankrijk en de wettelijke bescherming rappor-

teerden Jean Frantjois Terasse en Michel-Hervé Julien. Frankrijk had

een grote rijkdom aan roofvogels (22 soorten broedend) en uilen (9 soor-

ten broedend) die, tot het eind van de tweede wereldoorlog in het alge-

meen in redelijke aantallen voorkwamen. Nu, twintig jaar later, is de stand

zodanig verminderd, dat het uitsterven van een aantal soorten moet

worden gevreesd. De voornaamste oorzaken van de achteruitgang zijn de

jacht, de myxomatose, de vervolging door duivenhouders (vooral van

de slechtvalk), de vangst voor talloze vaak kleine dierenparkjes, eierver-

zamelaars (vooral ook ten behoeve van het buitenland), het gebruik van

landbouwvergiften en de vorderingen van de techniek (hoogspannings-

leidingen en gemotoriseerd verkeer, waaraan vooral veel uilen ten offer

vallen).
De voornaamste oorzaak is overigens wel de systematische vervolging van

de roofvogels onder het motief, dat zij schade toebrengen aan het jacht-
wild. Deze vervolging gaat het hele jaar door en met alle beschikbare,
toelaatbare of ontoelaatbare middelen. Velerlei personen en organisaties
verstrekken premies voor het doden van roofvogels en uilen en volgens
officiële cijfers worden er tenminste 100.000 premies per jaar uitbetaald.

Natuurlijk is het aantal roofvogels en uilen dat jaarlijks gedood wordt nog

aanzienlijk hoger. Pouplard raamt het op 300.000, waarvan 3/4 door-

trekkers. Wapenfabrikanten schrijven wedstrijden uit voor het doden van

,schadelijk gedierte”. De omvang, die het afschot kan aannemen wordt

gedemonstreerd door een mededeling dat in mei 1963 in de gemeente
Leucate (dpt. Aude) alleen al 700 wespendieven werden gedood!
De myxomatose zou vooral achteruitgang van havikarend en oehoe in het

gehele verspreidingsgebied hebben veroorzaakt, terwijl de steenarend in

het zuidoostelijk deel van het Massif Central hierdoor zou zijn getroffen.
Duivenhouders worden ervoor aansprakelijk gesteld dat de slechtvalk in

Normandië vrijwel geheel is uitgeroeid. Vele dierenparkjes veroorzaken

'raag naar vooral zeldzame soorten roofvogels, die door slechte verzorging
vaak moeten worden vervangen. Waarschijnlijk leven er in Frankrijk even-

veel steenarenden in gevangenschap als in het wild. Zelfs beschermde

soorten als de slangenarend en sommige gieren worden herhaaldelijk in

deze dierenparkjes aangetroffen.

Het aantal eierverzamelaars in Frankrijk is gering, maar door hun con-

tacten met buitenlandse collega’s en doordat hun belangstelling vooral naar

zeldzame soorten uitgaat (slechtvalk, arenden, slangenarend, kleine toren-

valk), richten zij toch vrij aanzienlijke schade aan.
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Van de ongeveer 150 valkeniers zijn er slechts 30, die geregeld met vogels

jagen. Gezamenlijk horsten zij een 20 roofvogels per jaar uit, vrn.

slechtvalken en haviken, maar ook wel boomvalkjes, torenvalkjes en

sperwers. Vele hiervan ontsnappen later weer en zouden vermoedelijk

zijn gedood, als zij niet uitgehorst waren. Wel komen er zo nu en dan

groepjes valkeniers uit andere landen naar Frankrijk, die het vooral op

de slechtvalken gemunt hebben.

Over het probleem de landbouwvergiften is in Frankrijk nog weinig onder-

zoek verricht. Gezien de ervaringen in de Ver. Staten en Gr. Brittannië

moet worden gevreesd, dat ook de Franse roofvogels worden bedreigd.
Bovendien blijkt dat in Frankrijk, evenals in Nederland, landbouwver-

giften worden misbruikt voor het opzettelijk doden van vogels en zoog-

dieren, waarvan roofvogels de dupe worden, zoals trouwens veel aas-

eters omkomen door vergiftigd lokaas, dat wordt uitgelegd om vossen te

bestrijden.

De vale gier is verdwenen uit de Alpen, de Provence en het Massif Central

en komt nog slechts voor in de Pyreneeën, waar hun aantal wordt geschat

op ongeveer 35 paren. De aasgier wordt in de zuidelijke Alpen, de Provence

en het gebied ten zuiden van het Massif Central met uitroeiing bedreigd,
waar hij tot de laatste wereldoorlog algemeen voorkwam. Uit de noorde-

lijke Alpen, de Corbières en de oostelijke Pyreneeën is deze soort reeds

verdreven. In totaal broeden er wellicht 50 paren in Frankrijk, waarvan

20 in de westelijke Pyreneeën. Achteruitgang gedurende de laatste 30

jaar: 70 pet. De lammergier is uit de Alpen verdwenen. Er huizen nog 9

paren in de Pyreneeën en 2 op Corsica. De steenarend was onmiddellijk
na de tweede wereldoorlog nog algemeen in de Alpen, de Provence,
het zuidelijk deel van het Massif Central, de Pyreneeën en op Corsica. In

totaal zijn er thans nog ongeveer 60 paren over, de achteruitgang gedurende
de laatste 30 jaar bedroeg 60-70 pet. Van de 120-150 paren havikarenden

die er voor de laatste wereldoorlog nog waren, zijn er thans slechts 30-35

over. De dwergarend is altijd schaars geweest, doch kwam in geheel Frank-

rijk (m.u.v. het uiterste noorden) in dichte bossen voor. Thans is het een

uiterst zeldzame verschijning geworden. Er zijn niet meer dan enkele

dozijnen paren over, waarvan ongeveer 15 paar in de Pyreneeën. Deze

soort wordt herhaaldelijk verward met de buizerd, die nog altijd talrijk
voorkomt in geheel Frankrijk en op Corsica, hoewel zware vervolging tot

duidelijke vermindering leidt. In de winter van 1963 zouden een 20.000

huizerden zijn omgekomen door voedselgebrek, waaronder vermoedelijk
veel overwinteraars. Achteruitgang in laatste 30 jaar; 50 pet. De ruig-

pootbuizerd komt alleen in zeer strenge winters naar Frankrijk. De wespen-

dief is een betrekkelijk algemene broedvogel, behalve in het zuidoosten.

Deze soort staat aan zware vervolging bloot, o.a. door verwarring met de

buizerd. Ook van de doortrekkers wordt een zware tol geheven, o.a. door-

dat oehoe’s als lokvogels worden gebruikt, wat tot ware slachtpartijen
leidt.

De havik, die nog niet zo lang geleden vrijwel alle Franse bossen bewoonde,

is uit vele streken verdreven door genadeloos afschot. Men schat dat er

thans minder dan 1.000 paren in Frankrijk nestelen. Grote aantallen vooral

jonge haviken komen in de herfst naar Frankrijk, waar zij o.a. in klemmen

worden gevangen. Er zijn jachtopzichters die er 50 per seizoen vangen.
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Zelfs de buizerd is in Frankrijk de laatste dertig jaren met 50 pct achteruitgegaan. (Foto J. de Haan)
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De achteruitgang in de laatste dertig jaar bedraagt meer dan 60 pet. Ook

de eens zo talrijke sperwer is op vele plaatsen al schaars geworden. Achter-

uitgang: 60 pet. Het aantal rode wouwen wordt op minder dan 500 paren

geschat. Deze nestelen uitsluitend in het oosten, centrum en zuidwesten

van Frankrijk. Achteruitgang: 60-70 pet. De zwarte wouw is de enige

soort, die enige vooruitgang vertoont. Het is een algemene broedvogel in

heel Frankrijk, met uitzondering van het noordwesten. De zeearend nestel-

de in 1939 nog met 6 paren aan de oostkust van Corsica, doch de laatste

zeearend werd daar in 1959 gezien. Ook doortrekkers en overwinteraars

zijn schaars geworden. Achteruitgang; 100 pet!

De bruine kiekendief vertoont een achteruitgang van 50 pet. Het aantal

paren wordt thans op minder dan 400 geschat.' Ook de blauwe en de

grauwe kiekendief zijn de laatste 30 jaar met 50 pet. afgenomen en uit

vele streken vrijwel verdwenen. De slangenarend is met 60-75 pet afge-

nomen tot minder dan 500 paar en is uit het westen en centrum, evenals

uit Bourgondië en de Vogezen vrijwel verdwenen. De visarend nestelt nog

in Corsica (minder dan 10 paren), doch broedde vroeger ook aan de

Lotharingse meren. Veel doortrekkers worden gedood. De slechtvalk kwam

tot na de laatste wereldoorlog overal in bergachtige streken als broed-

vogel voor in een aantal van tenminste 500 paren. Thans wordt de totale

broedvogelpopulatie geschat op 150-180. Ook als doortrekker en over-

winteraar is de slechtvalk schaars geworden. Zelfs de boomvalk is uit

sommige streken geheel verdwenen. De achteruitgang in de laatste 30 jaar
wordt op meer dan 40 pet geschat. Het smelleken is nog een regelmatige
doortrekker en wintergast, waarvan er vooral in het zuidwesten veel in

netten worden gevangen. De achteruitgang van de torenvalk tengevolge

van de winter van 1963 wordt in vele streken op meer dan 50 pet geschat.
De kleine torenvalk komt zeer plaatselijk in het mediterrane deel van

Frankrijk voor en lijkt zich op een aantal van ongeveer 60 paren te

handhaven.

De oehoe kwam in het begin van deze eeuw nog in alle bergachtige streken

voor, maar verdween tussen 1920 en 1940 reeds uit de Vogezen, de Jura,

Bourgondië en het westelijk deel van het Massif Central. De laatste tien

jaar is de soort ook in de Alpen, de Provence en ten zuiden van het

Massif Central veel zeldzamer geworden. Waarschijnlijk huizen er niet

meer dan 100 paren in Frankrijk. Er is veel vraag naar levende en opge-
zette oehoe’s als lokvogel en een huid brengt 200-500 Fr. op (ƒ 150,

ƒ 350,—). In één vallei werden in één winter 8 of 9 exemplaren gedood.
De achteruitgang gedurende de laatste 40 jaar bedraagt 50-100 pet. De

dwerguil en de ruigpootuil zijn kleine soorten, die een verborgen bestaan

leiden en zich in kleine aantallen in de bossen van de Jura en de Alpen

lijken te handhaven. De kerkuil, de dwergooruil, de steenuil, de bosuil, de

ransuil en de velduil komen, met uitzondering van laatstgenoemde soort,

nog in geheel Frankrijk voor. Hoewel zij op papier beschermd zijn
worden zij niettemin in grote getale vernietigd, vooral in paalklemmen.
Het aantal dwerguilen, ruigpootuilen en velduilen wordt op 50-100 paar

per soort geschat. Van de kerkuil, de dwergooruil, de steenuil, de bosuil

en de ransuil neemt men aan dat er nog meer dan 1000 paren per soort

zijn. Het is triest te vernemen dat de uilen (met uitzondering van de

oehoe) weliswaar sinds 1902 volledige bescherming genieten, doch niette-
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min in grote aantallen worden gedood. Overigens is de wettelijke bescher-

ming in Frankrijk zeer gecompliceerd, omdat er allerlei departementale

afwijkingen en uitzonderingen zijn. De oehoe geniet in drie departementen

volledige bescherming, doch komt slechts in één daarvan (Aveyron) voor!

Er zijn 68 departementen waar geen enkele dagroofvogel enige vorm van

bescherming geniet, ook niet de allerzeldzaamste.

Nederland

Over Nederland rapporteerden Drs. J. Rooth en Dr. M. F. Mörzer Bruijns,

waarbij dezelfde gegevens werden verstrekt als die, welke Drs. Rooth op de

bijeenkomst van 7 maart j.l. te Amsterdam gebruikte.

Noorwegen

Over de toestand in Noorwegen meldde Yngvar Hagen dat slechts 13

soorten roofvogels en 10 soorten uilen regelmatig in dat land broeden.

Het talrijkst zijn smelleken, torenvalk, ruigpootbuizerd en sperwer, van wie

de eerste drie het hele jaar beschermd zijn. De visarend, die vroeger fel

werd vervolgd, was 20 jaar geleden bijna uitgeroeid, doch is sindsdien

weer verblijdend toegenomen en heeft het meeste verloren terrein her-

overd. Volledige bescherming van deze soort werd overigens pas in 1962

ingesteld.
Giervalk en slechtvalk genieten slechts in de broedtijd bescherming. Eerst-

genoemde is vermoedelijk altijd schaars geweest, doch de laatste halve

eeuw waarschijnlijk nog verminderd als gevolg van verandering in het

klimaat. Het zeer vroege nestelen op afgelegen plaatsen betekent een zekere

zelfbescherming voor deze soort.

De stand van de slechtvalk is thans niet nauwkeurig bekend, doch er

zijn tekenen die wijzen op achteruitgang. In hoeverre dit een gevolg
kan zijn van vergiftiging tijdens de trek wordt thans bestudeerd. De stand

van buizerd en ruigpootbuizerd lijkt iets beter te worden, doordat deze

soorten minder fel worden vervolgd. Hun aantallen schommelen overigens
sterk met de schommelingen in de stand van de prooidieren (lemmingen)
en de weersgesteldheid.
De blauwe kiekendief is een schaarse broedvogel, die in de zomermaanden

bescherming geniet en o.a. broedt in het Fokkstumyra reservaat. De havik

lijkt zich de laatste 20 jaar aardig te handhaven en geniet weliswaar in de

zomermaanden geen bescherming, doch profiteert, door het gebrek aan

vogelkennis bij de betrokkenen, van de bescherming die andere soorten

genieten.
Zeearend en steenarend zijn geheel onbeschermd. Noorwegen heeft ver-

moedelijk de grootste populaties van deze soorten in Europa, met onge-

veer 340 paar zeearenden (1955-1960) en 250 steenarenden. Een ontwerp

voor gedeeltelijke bescherming van deze soorten is de regering aange-

boden en de publieke opinie, vooral in de steden, keert zich ten goede.
Van de tien soorten uilen zijn slechts de sneeuwuil en de oehoe niet vol-

ledig beschermd. Eerstgenoemde (die achteruit gaat in aantal, vermoede-

lijk door vermildering van het klimaat) is gedurende de broedtijd echter
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wel beschermd. De oehoe geniet geen enkele bescherming, doch men schat

dat er niettemin5-600 paren zijn (1960).
De staat betaalt in Noorwegen nog steeds een premie voor het doden van

haviken en locale autoriteiten geven vaak nog premies voor sperwers,

valken, buizerden en de sneeuwuil. Het aantal uitbetaalde premies is

overigens gering, b.v. één sneeuwuil voor geheel Noorwegen in een periode
van vier jaar.

Ierland

De lerse vogelwet verleent alle in het wild levende vogels bescherming van

1 maart tot 31 juli. Speciale straffen kunnen worden opgelegd voor het

doden van een aantal vogels, waaronder de meeste dagroofvogels en uilen.

Uitvoeringsbepalingen verruimen deze beschermingsmaatregelen. lerland

overweegt voorts zich aan te sluiten bij de Conventie van Parijs.
De steenarend, die tot het midden van de 19e eeuw vrij algemeen in

lerland broedde, is geleidelijk uitgeroeid door herders en jachtopzichters
door afschot, vangst in klemmen en met vergif. Enkele jaren geleden heeft

een paar zich in Co. Antrim (N.lerland) en vermoedelijk ook in Co.

Donegal gevestigd en met succes gebroed.
De buizerd, in de 19de eeuw een broedvogel in Ulster, is daar tussen 1880

en 1890 door jachtopzichters uitgeroeid en is thans nog slechts een schaarse

bezoeker in de winter- en lentemaanden. Het broeden van tien paren is

gedurende de laatste 15 jaar in Co. Antrim vastgesteld. De sperwer broedde

tot 1963 in beboste streken, maar is in laatstgenoemd jaar volkomen ver-

dwenen. De zeearend broedde tot ongeveer 1900 nog in lerland, maar is

thans een schaarse bezoeker geworden. Ook de bruine kiekendief, die

tot 1840 een algemene broedvogel was, is nu een schaarse bezoeker,

waarvan het laatste nest in 1917 werd vastgesteld. De blauwe kiekendief,
die aan het eind van de vorige eeuw volledig was verdwenen, is sinds 1940

weer een in vele delen van het land broedende soort. Van de grauwe kieken-

dief is slechts één broedgeval bekend. De slechtvalk broedt nog aan de kust

en in bergstreken, de laatste jaren in afnemend aantal. Het smelleken

komt algemeen voor, doch in duidelijk afnemende aantallen. De toren-

valk is een algemene broedvogel.
Van de uilen is de kerkuil een algemene broedvogel en de ransuil zelfs

zeer algemeen. Van de velduilis onlangs één broedgeval vastgesteld.

Italië

Over Italië rapporteerde Prof. A. Toschi dat van de 39 soorten dagroof-

vogels zelfs de torenvalken schaars beginnen te worden en dat ook de 10

soorten uilen achteruit gaan. Van de dagroofvogels is alleen de lammer-

gier beschermd, terwijl arenden, de havik en de sperwer als schadelijk

gedierte worden beschouwd en het hele jaar door mogen worden gedood.
Alle uilen, met uitzondering van de oehoe, genieten theoretisch bescher-

ming, maar mogen worden beperkt nabij kwekerijen van jachtwild, terwijl
de kerkuil en de steenuil mogen worden gebruikt als lokvogels bij het

schieten van veldleeuweriken.

De oehoe, die zeer zeldzaam is geworden, wordt gebruikt als lokvogel voor
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afschot van roofvogels, kraaien en eksters en draagt daardoor in sterke

mate bij tot de vernietiging van de meeste roofvogels en uilen door jagers

en boeren. In steden worden kerkuilen vervolgd omdat zij huisduiven

;n verwilderde duiven zouden vangen.

Inmiddels is op 4 maart 1961 een decreet uitgevaardigd, waarbij het

vangen van arenden en gieren wordt verboden, doch de invloed van deze

papieren bescherming is gering.
Over de invloed van landbouwvergiften op de stand van roofvogels en

uilen zijn in Italië geen gegevens bekend, zoals trouwens in het algemeen
de gegevens schaars zijn. Prof. Toschi meent overigens dat de publieke

opinie geleidelijk gunstiger wordt en meldt dat een ontwerp voor een

jachtwet aan het Italiaanse parlement is aangeboden, waarin wordt voor-

gesteld o.a. de oehoe te beschermen.

Oostenrijk

Over Oostenrijk rapporteerde Dr. Frans Niederwolfsgruber, die wees op

de ongewenste toestand, dat voor elk der negen provincies afzonderlijke

regelingen gelden. Zo genieten roofvogels en uilen in Vorarlberg geen

enkele bescherming. Sperwer en havik zijn nergens beschermd, de kieken-

dieven slechts in twee van de negen provincies. De buizerd geniet volledige

bescherming in drie provincies en in vijf andere gedurende het broed-

seizoen.

Niederwolfsgruber hield vooral een pleidooi voor betere bestudering van de

steenarenden, hun voedsel en hun invloed op het jachtwild. Een enquête
die Machura in 1948 hield, gaf als resultaat een aantal van 37 broedge-

vallen, plus nog 13 of 14 vermoedelijke broedgevallen. Een totaal derhalve

van misschien 50 paren, waarvan het grootste aantal in Tirool werd aange-

troffen, hoewel ook Stiermarken en Karinthië nog verscheidene broed-

paren hadden. In Karinthië werden in 1960, 19661 en 1962 in totaal

veertien steenarenden op speciale vergunning geschoten en natuurlijk is er

bovendien nog clandestien afschot. Een van de voornaamste natuurlijke

vijanden van de steenarend is de raaf.

Spanje

Ofschoon Spanje vermoedelijk een der roofvogelrijkste landen van Europa

is, wordt er de laatste 20 jaar toch een duidelijke achteruitgang vastgesteld,
aldus Dr. Felix Rodrigues de la Fuente. Jachtopzichters heffen een zware

tol van de roofvogels, maar de rijkdom aan proc; dieren en de aanwezigheid

van uitgestrekte woeste gebieden, die als refugia dienen, maken dat de

openvallende plaatsen weer snel worden opgevuld. Twee factoren werken

nadelig: de bestaande jachtwet, die de roofvogels als schadelijk doodverft

en de populariteit van het schieten van roofvogels met een oehoe als lok-

vogel.
Slechts de torenvalk, de kleine torenvalk, de uilen en de lammergier ge-

nieten volledige bescherming. De overige zijn het hele jaar vogelvrij en

het doden ervan wordt nog aangemoedigd met premies en competities,
zelfs gedurende de broedtijd. Anderzijds wordt er door jagers zelden op
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roofvogels geschoten, omdat zij „de patroon niet waard zijn”, behalve dan

met gebruikmaking van de oehoe als lokvogel, waarbij ook de beschermde

soorten niet worden gespaard.

Van schadelijke invloed van landbouwvergiften, die trouwens in Spanje

weinig worden gebruikt, is nog niets gebleken. Bij gecontroleerde nesten

van de slechtvalk is geen vermindering van de voortplanting gebleken.

Merkwaardigerwijs wordt de behoefte van valkeniers aan slechtvalken

gebruikt om deze soort enige bescherming te verzekeren. Er worden jonge
slechtvalken uit de nesten gehaald, die tegen vergoeding aan valkeniers

in en vooral ook buiten Spanje beschikbaar worden geslteld. Deze vergoe-

ding wordt gebruikt om aan jachtopzichters premies te betalen, op voor-

waarde dat ze de overige jongen in het nest ongemoeid laten.

In het algemeen wordt in dagbladen zoveel mogelijk voorlichting over roof-

vogels en hun taak in de natuur gegeven, terwijl hetzelfde geschiedt in

bijeenkomsten met jagers en voor radio en televisie. Tegelijkertijd wordt

door veldstudie getracht inzicht te verkrijgen in hèt voedsel om de

verzamelde gegevens te kunnen gebruiken voor een pleidooi voor betere

wettelijke bescherming. Een speciaal instituut voor de studie van roof-

vogels is of wordt binnenkort opgericht.
De gieren worden nauwelijks vervolgd, doch hun aantal neemt af, doordat

er minder kadavers op de velden worden achtergelaten. Het meest bedreigd

zijn de monniksgier en de lammergier, van welke laatste nogf slechts enkele

beschermde paren over zijn.

Steenarend en keizerarend staan bloot aan felle vervolging (om de hoge

premies), doch eerstgenoemde komt niettemin nog in alle belangrijke berg-
ketens voor, terwijl de keizerarend zich weet te handhaven in de bossen van

Andalusië en Extramadura.

De eens zo talrijke havikarend is schaars geworden, de dwet'garend is een

vrij onopvallende vogel, die daardoor minder aan vervolging bloot staat.

De buizei'd, wouwen, kiekendieven, sperwer en havik komen ondanks ver-

volging nog in flinke aantallen voor. Het aantal slechtvalken is nog ver-

blijdend groot. Ook de boomvalk is een algemene vogel, evenals de toren-

valk en de kleine torenvalk.

Zweden

Over de situatie in Zweden meldde Dr. Curry-Lindahl dat reeds in 1919

werd besloten drie soorten roofvogels bescherming te verlenen: de rode

wouw, de bruine kiekendief en de blauwe kiekendief. In 1924 werden

ook de steenarend en de zeearend onder bescherming gesteld en later alle

soorten arenden (van het geslacht Aquila), kiekendieven en wouwen

Na de tweede wereldoorlog werden ook de wespendief en de visarend, als-

mede alle valken (geslacht Falco) op de lijst van beschermde vogels ge-

plaatst. Bovendien zijn de buizerd en de ruigpootbuizerd en de havik nu

beschermd van 1 april tot 31 augustus. Slechts de sperwer is geheel

vogelvrij.

Over de havik heerst nog steeds verschil van mening tussen jagers en be-

schermers. Nadat deze soort door intensieve vervolging in Zuid- en Midden-
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Zweden zeldzaam was geworden, werd besloten de havik van 1 maart tot

31 augustus te beschermen. Dit betekende dat de vogels vrij ongestoord
zouden kunnen broeden, maar sterke pressie van de zijde der jagers leidde

ertoe, dat de bescherming met een maand werd bekort en slechts van 1

april af geldt. Dit is des te betreurenswaardiger, omdat de vogels juist
in het begin van de broedtijd zeer luidruchtig zijn en dus gemakkelijk
kunnen worden opgespoord.
De beschermers in Zweden streven thans naar het verkrijgen van volledige

bescherming voor beide buizerden, verruiming van de bescherming van de

havik met de gehele maand maart en bescherming van de sperwer ge-

durende de broedtijd. Dit laatste is niet zozeer nodig omdat de sperwer

in Zweden ernstig gevaar zou lopen, doch vooral ter bescherming van de

overige roofvogels, die thans nog maar al te vaak „bij vergissing” worden

geschoten.

Algemene situatie in West-Europa

James Ferguson-Lees verwerkte gegevens uit 15 Westeuropese landen

in een algemeen overzicht en een aantal boeiende tabellen. Deze landen

zijn: Noorwegen, Zweden, Denemarken, Gr. Brittannië, lerland, Neder-

land, België, Luxemburg, Frankrijk (met Corsica), Duitsland, Oosten-

rijk, Zwitserland, Italië (met Sardinië), Spanje (met de Balearen) en

Portugal.
Van de 38 of 39 soorten roofvogels en 13 soorten uilen, die in deze landen

broeden, doen alleen buizerd, sperwer, torenvalk en ransuil dit in alle

vijftien landen. Elf andere soorten broeden in twaalf of meer landen:

havik, rode wouw, wespendief, bruine kiekendief, blauwe kiekendief,

boomvalk, slechtvalk, kerkuil, steenuil, bosuil en velduil.

Anderzijds zijn er twaalf soorten, die slechts in één of twee der genoemde

vijftien landen broeden; keizerarend (Spanje en Portugal), schreeuwarend

(Duitsland), ruigpootbuizerd (Noorwegen en Zweden), grijze wouw

(Spanje en Portugal), steppenkiekendief (Zweden en Duitsland), lanner-

valk (Italië), giervalk (Noorwegen en Zweden), eleonora’s valk (Italië en

Spanje) en loodpootvalk (Duitsland). Hierbij dient dan nog te worden

bedacht, dat de meeste van deze soorten zelfs in de genoemde landen nog

uiterst zeldzaamzijn.
Uit de tabellen van Ferguson-Lees blijkt voorts, dat slechts vijf soorten

BUIZERD
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in sommige landen enige toeneming vertonen: steenarend (Zwitserland),

buizerd (Noorwegen en lerland), zwarte wouw (Frankrijk), blauwe kieken-

dief (Gr. Brittannië en lerland) en visarend (Noorwegen).
Wat het aantal broedvogels betreft spant Italië de kroon met 33 soorten

(24 roofvogels en 9 uilen), gevolgd door Spanje met 31 soorten (25 en 6)

en Frankrijk met eveneens 31 (22 en 9). Portugal (23 en 6), Zweden (18

en 11), Duitsland (19 en 9), Noorwegen (15 en 10), Oostenrijk (13 en 10)

en Zwitserland (13 en 9) hebben alle nog méér dan twintig soorten.

Groot Brittannië (14 en 5), België (13 en 5), Denemarken (11 en 5),
Nederland (9 en 5), Luxemburg (9 en 4) en lerland (8 en 3) sluiten de rij.
Uit een ''verzicht van de beschermingsmaatregelen in deze vijftien landen

blijkt, dat deze in de meeste landen nog zeer ontoereikend zijn. Het on-

gunstigst in Belgie, Frankrijk, Spanje en Italië, waarvan de laatste drie

overigens met hun soortenrijkdom de kroon spannen, hetgeen voor

Frankrijk en Italië echter allerminst wil zeggen, dat de roofvogelstand er

goed is. Dit laatste geldt slechts voor Spanje. Over Portugal zijn geen ge-

gevens omtrent de bescherming beschikbaar. De meest bedreigde soorten

in de genoemde landen zijn, in volgorde van bedreiging: oehoe, slechtvalk,
bruine kiekendief, havik, steenarend, slangenarend en rode wouw. Fer-

guson-Lees legt er sterk de nadruk op, dat de gebrekkige kennis van de

roofvogels en uilen het wenselijk maakt om steeds alle soorten volledig

te beschermen, wil de bescherming doeltreffendzijn.

Aan het slot van de conferentie werden de volgende resoluties opgesteld:

De internationale conferentie van ornithologen, vogelbeschermers, jagers,

valkeniers, bos- en landbouwkundigen, vertegenwoordigende elf landen

meent, op grond van uitgebrachte rapporten, dat er sprake is van een

ernstige achteruitgang van het aantal roofvogels en uilen in Westeuropa.
Overwegende dat roofvogels en uilen een belangrijke taak hebben bij de

handhaving van het natuurlijke evenwicht, waarvan ook landbouw en

jacht profiteren en dat zij een internationaal erfgoed vormen, is de confe-

rentie van mening dat op strikte naleving van bestaande beschermings-

bepalingen dient te worden toegezien en dat, waar nodig, de wettelijke

bescherming dient te worden uitgebreid.
De conferentie is van mening dat de hierna te noemen maatregelen een

uiterste minimum aangeven voor die landen, waar de roofvogels nog

onvoldoende bescherming genieten:

1. Roofvogels en uilen mogen niet voorkomen op lijsten van zgn. schade-

lijke vogels.

2. Roofvogels en uilen, in elk geval de zeldzame soorten, behoren het

gehele jaar, doch tenminste gedurende de broedtijd en tijdens de voor-

en najaarstrek bescherming te genieten.

3. De vervaardiging, opslag, invoer, uitvoer, groot- en kleinhandel van

chemische vergiften en het gebruik daarvan in land-, tuin- en bosbouw

behoren nauwkeurig gereglementeerd te zijn en grondig onderzoek van

deze stoffen dient te zijn verricht, vooral ten aanzien van hun onmid-

dellijke werking en hun invloed bij langdurig gebruik op natuurlijke

levensgemeenschappen, alvorens zij voor gebruik door boeren, tuinders
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en bosbouwers worden vrijgegeven. In afwachting van de resultaten

van nader onderzoek dient het gebruik van de gevaarlijkste gechloreerde
koolwaterstoffen onmiddellijk te worden verboden, terwijl het gebruik

van de overige dient te worden gestaakt zodra zij kunnen worden ver-

vangen door pesticiden die minder duurzaam en daardoor mindei

gevaarlijk zijn, waarbij dient te worden gestreefd naar volledige af-

schaffing van het gebruik van de duurzame gechloreerde koolwater-

stoffen.

4. Het vervaardigen, verkopen of onder zich hebben van paalklemmen

en het gebruik ervan, waar en op welk tijdstip ook, dient verboden

te zijn.

5. Afschot met gebruik van een levende, opgezette of nagemaakte oehoe

als lokvogel behoort geheel verboden te zijn.

6. Het dient verboden te zijn premies beschikbaar te stellen voor het

doden van roofvogels en uilen.

7. Wettelijke bescherming behoort gepaard te gaan met voorlichting over

roofvogels en uilen, vooral bij het onderwijs en aan landbouwers en

jagers.

. Het prepareren van roofvogels en uilen, alsmede de handel in opge-

zette exemplaren, hun balgen of huiden, dienen te worden gereglemen-
teerd, evenals de handel in en ruil van hun eieren.

9. Nationale wetgeving ter bescherming van roofvogels en uilen mag van

deze regels slechts afwijken nadat het advies van aan onderzoekings-
instiuten verbonden deskundigen is ingewonnen.
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