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Om het behoud van het waterwild in Europa

Door M. F. Mörzer+Bruijns (RIVON) en J.A. Eygenraam (ITBON)

De Conferentie te St. Andrews

Het is langzamerhand in alle landen van Europa een algemeen aanvaarde

gedachte, dat het beheer van de in het wild levende watervogels geen

nationale aangelegenheid is voor ieder land apart, maar een zaak, die

internationaal in nauwe samenwerking tussen de desbetreffende landen

dient te worden aangepakt.
Voor de conferentie te St. Andrews waren van alle Europese en enkele

Noord-Afrikaanse landen uitgenodigd afgevaardigden van de beleids-

bepalende instanties op het gebied van de jacht, van de natuurbescher-

ming en van onderzoek instellingen.
Nederland was vertegenwoordigd door Ir. C. H. Maliepaard, directeur

Faunabeheer van het Ministerie van Landbouw en Visserij en Ir. P.

Tideman van het Dienstvak Natuurbescherming van het Staatsbosbeheer

voor het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, Dr. M. F.

Mörzer Bruijns (R.1.V.0.N.) en J. A. Eygenraam (1.T.8.0.N.). De laatste

vertegenwoordigde tevens de I.U-G.B. (Internationale Unie van Wildbio-

logen)
Voor de conferentie waren ook uitgenodigd enkele waterwildbiologen
uit U.S.A. en Canada. De ervaringen in Noord-Amerika opgedaan op de

reeds sedert een reeks van jaren georganiseerde „North American Wild-

life Conference” kwamen in St. Andrews dikwijls ter sprake. Dit heeft in

belangrijke mate bijgedragen tot het slagen van de conferentie.

Besproken onderwerpen

De besprekingen hadden betrekking op alle soorten waterwild, d.w.z.

praktisch alle watervogels, met name de eenden, ganzen, zwamen, ralach-

tigen en alle steltlopers.
De volgende onderwerpen werden achtereenvolgens aan de orde gesteld

en besproken:

Van 16
- 18 oktober 1963 werd te St. Andrews in Schotland de eerste

Europese conferentie voor het behoud van watervogels gehouden.
De conferentie was georganiseerd door het International Wildfowl Research

Bureau (I.W.R.B.) en de Nature Conservancy van Groot Brittannië.

Medewerking werd verleend door de International Union for the Con-

servation of Nature and Natural Resources (I.U.C.N.), de International

Union of Game Biologists (I.U.G.B.) en de Internationale Jachtraad

(C.I.C.) Er waren ongeveer 80 deelnemers, vertegenwoordigers van 17

landen, van enkele internationaleorganisaties en van de Raad van Europa.
De bijeenkomst had ten doel internationaal op voldoende hoog niveau van

gedachten te wisselen en de samenwerking te organiseren op het gebied

van (1) het onderzoek van watervogels; (2) het beheer van watervogel-

populaties en (3) de wetgeving. Dit alles zowel ten aanzien van de natuur-

bescherming, als van de jacht.
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a. Overzicht van de status van de waterwildpopulaties, zowel van de

broedvogels als van de trekvogels en de overwinteraars inEuropa.

Dank zij de „Marshes and Wetlands”-conferentie door het 1.W.R.8. in

november 1962 in Zuid-Frankrijk georganiseerd en dank zij de daarna

nog ontvangen informaties, konden te St. Andrews van de meeste

Europese en ook van enkele Noord-Afrikaanse landen interessante kwanti-

tatieve gegevens worden verstrekt. Deze zijn voor een groot deel afkomstig

van de door het 1.W.R.8. sedert 1948 georganiseerde waterwildtellingen.
Het overzicht is evenwel nog verre van volledig. Het is daarom wenselijk

deze tellingen voort te zetten, waar mogelijk uit te breiden en te verdiepen

en in landen waar nog niet geteld wordt, te starten. De resultaten ervan

zijn onmisbaar voor een verantwoorde exploitatie van waterwildpopulaties.
Verschillende methoden waarmede het onderzoek in de toekomst zou

kunnen worden verricht, o.a. door middel van vliegtuigen, werden onder

ogen gezien, mede aan de hand van ervaringen in Noord-Amerika.

b. Watervogelreservaten.

Aansluitend op het overzicht van de status van het waterwild, werd

besproken wat er in de verschillende landen werd gedaan om de water-

wildpopulaties te beschermen en op peil te houden. Hierbij bleek dat er

in vele landen waterwildreservaten bestaan, in andere landen evenwel

nauwelijks of nog in het geheel niet. Aan alle belanghebbenden werd in

de vorm van een algemeen gestelde resolutie verzocht mede te werken aan

de tot-stand-koming van een internationaal netwerk van waterwildreser-

vaten. Deze reservaten zouden zodanig moeten worden ingesteld en beheerd,
dat het voortbestaan verzekerd is van alle soorten in alle landen waar zij
voorkomen en in alle perioden van het jaar dat zij zich daar ophouden.

c. Wetgeving.

Bijzonder interessant waren de gegevens die werden verstrekt over de

wetgeving en andere regelingen op het gebied van de jacht en de water-

wildbescherming.
Op een kaart van Europa werden de wettelijke regelingen voor ieder land

aanschouwelijk getoond. Daarbij bleek hoe onaanvaardbaar verschil-

lend wettelijke maatregelen in aan elkaar grenzende landen soms zijn.
Dat was hier en daar het geval bij de opening en sluiting van de jacht (o.a.
in verband met de voorjaarsjacht), van de uren van het etmaal waarop

mag worden gejaagd, van toegestane wapens en al of niet geoorloofde

jachtmethoden en zo meer. De uiteenzetting was zo instruktief, dat deze

gegevens in grote mate zullen kunnen bijdragen tot het in de naaste toe-

komst effectief coördineren van wettelijke maatregelen in buurlanden.

De richtlijnen werden in enkele resoluties vastgelegd.

d. De verhouding tussen jagers en natuurbeschermers.

Verscheidene goed gestelde prae-adviezen en opbouwende gedachten-

wisselingen tijdens de vergaderingen hebben deze verhouding zeer goed
belicht. Jagers en natuurbeschermers staan in wezen doorgaans veel dichter

bij elkaar door hun liefde voor de natuur, dan zij zich zelf vaak realiseren.

De moeilijkheden, die een eensgezinde samenwerking in vele landen nog
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wel eens in de weg staan, moeten meestal worden toegeschreven aan het

niet voldoendeop de hoogte zijn van elkanders standpunt.
Het is van het grootste belang voor het behoud van het Europese water-

wild, dat natuurbeschermers en jagers elkaar over en weer beter leren

begrijpen. Op plaatsen waar dit het geval is vormt de dan mogelijke vrucht-

bare samenwerking een gezonde basis voor een „ideaal” beheer van het

waterwild.

Wederzijds begrip en vertrouwen is ook voor het wetenschappelijke onder-

zoek van groot belang. Talloze wetenschappelijk waardevolle gegevens,

waarover de jagers beschikken, die nu veelal uit wantrouwen of gebrek

aan belangstelling verloren gaan, zonden in veel belangrijker mate beschik-

baar komen, b.v. voor de vorming van wildstatistieken. De conferentie te

St. Andrews waar jagers en natuurbeschermers tesamen ten aanzien van

alle mogelijke aspecten positief overleg hebben gepleegd, betekent zonder

twijfel in deze een stap voorwaarts en een steun voor het streven om zelfs

tegenstanders dichter bij elkaar te brengen.

Gunstige en ongunstige ontwikkeling voor het waterwild

Rapporten uit Scandinavië, Groot Brittannië, Nederland en Frankrijk
belichtten de invloeden van het menselijk ingrijpen. De verhoudingen

zijn van land tot land wel verschillend, maar de gevaren die de waterwild-

populaties bedreigen zijn overal opvallend dezelfde. Inpolderingen, droog-

leggingen en ontginningen vormen overal de voornaamste bedreiging. Het

is heel nuttig dit te beseffen. Er wordt te gauw gedacht als er ergens moe-

rassen worden drooggelegd, dat dit niet zo ernstig is, omdat er in andere

landen nog wel genoeg over zijn. Ook de regulatie van rivieren, bouw

van stuwdammen, industrialisering en urbanisatie zijn even gevaarlijk,
alsook de in alle landen op verontrustende wijze verergerende waterver-

vuiling. De toenemende verontrusting, zowel door het toerisme als door

militaireoefeningen, baart eveneens zorgen.

Gunstig is, dat vrijwel overal geleidelijk de jachtregelingen worden ge-

wijzigd ten gunste van het behoud van het waterwild. Ook het aantal

waterwildreservaten neemt gestadig toe. Gunstig is eveneens de groeiende

belangstelling, ook van het grote publiek, voor het wel en wee, het onder-

zoek en het beheer van het waterwild.

Richtlijnen

De Europese waterwild conferentie te St. Andrews heeft richtlijnen ge-

geven voor de toekomst. De waterwildtellingen zullen moeten worden uit-

gebreid en beter gecoördineerd. Voor tal van problemen zal nader onder-

zoek moeten worden georganiseerd. Er zullen daartoe wellicht werkgroepen

moeten worden gevormd. Betere voorlichting aan een groter publiek is

nodig. Een beter wederzijds begrip van jagers en natuurbeschermers is

van het grootste belang en moet worden bevorderd. De regeringen van alle

Europese landen kunnen (de een zus, de ander zo) hun wettelijke maat-

regelen nog verbeteren. Er zullen meer reservaten (o.a. Staatsreservaten)

nodig zijn en veel geld voor onderzoek moet beschikbaar gesteld worden.

De belangstelling van internationaleorganisaties (o.a. de Raad van Europa)
is nodig voor de versterking van de coördinatie op internationaal niveau.
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De conferentie formuleerde ten slotte 17 resoluties. De teksten daarvan

zijn op het R.1.V.0.N. te Zeist (Laan van Beek en Royen 40-41) en op het

1.T.8.0.N. te Arnhem (Kemperbergerweg 11) beschikbaar.

Zij worden door het 1.W.R.8. aan alle belanghebbenden toegezonden. Het

is de bedoeling dat binnen afzienbare tijd de „Proceedings” van de confe-

rentie in druk verschijnen.

RIVON vraagt gegevens over HAVIKEN

Bij een in samenwerking met het

R.1.V.0.N. in 1963 georganiseerd onder-

zoek naar de voedselbiologie van de

havik, moest worden vastgesteld, dat de

in Nederland broedende populatie in dit

jaar niet hoger was dan ten hoogste 10-

20 paren. Dit betekende een zeer ernsti-

ge teruggang van de havikenstand sedert

1945-1958 (plm 125 paar) en 1959-1960

(plm. 80 paar).
Het gevaar van verdrijven van de soort

uit Nederland is onder dergelijk omstan-

digheden niet denkbeeldig.
Er zijn om die reden van natuurbescher-

mingszijde plannen beraamd om dit ge-

vaar te keren. De Nederlandse afdeling
van het World Wildlife Fund (het Na-

tuur-Noodfonds-Nederland) heeft daar-

op in samenwerking met het RIVON,
de Directie Faunabeheer, de Afdeling
Natuurbescherming van het Ministerie

van 0., K. en W. en het Valkeniersver-

bond „Adriaan Mollen”, de Nederland-

se Vereniging tot Bescherming van Vo-

gels, de „Operatie Havik” uitgevoerd.
In de 2e helft van 1963 en in de winter-

maanden van 1963-1964 werden door

de Amsterdamse bioloog M. F. I. J. Bij-

leveld, medewerker van prof. dr. K. H.

Voous in nauwe samenwerking met het

RIVON een 40-tal vogels uit
aangren-

zende gebieden van Duitsland afkomstig
naar Nederland gebracht en in voor hen

geschikte biotopen op de Utrechtse Heu-

velrug en op de Veluwe uitgezet.
Dit uitzetten geschiedde na overleg met

de eigenaren en beheerders van de ter-

reinen en de jachtgerechtigden in de

volgende gebieden.

Utrechtse Heuvelrug:

Staatsboswachterij Austerlitz, Kaapse
Bossen (Vereniging tot Behoud van Na-

tuurmonumenten) en Staatsboswachterij
Leersum.

Veluwe:

Staatsboswachterij Speulderbos, Land-

goed Staverden, Koninklijke Houtveste-

rijen, Het Loo, Staatsbossen Uchelse bos,
Bossen van Hagenau (Natuurmonumen-
ten), Landgoed Deelerwoud, Bossen

van de Imbosch (Natuurmonumenten),
het Nationale Park „De Hoge Veluwe”,
Landgoed „Planken Wambuis” en Land-

goed Wekeromse Zand.

Alle uitgezette vogels zijn voorzien van

een aluminium ring aan een van de

poten. De op het Loo uitgezette vogels
hebben bovendien een rode ring.
Het is van het grootste belang gegevens
te verzamelen over deze uitgezette ha-

viken. Men wordt daarom verzocht, alle

mogelijke gegevens over de uitgezette en

eventuele andere haviken te verzamelen

en aan het RIVON toe te zenden. Deze

gegevens zullen worden bewerkt en in

een rapport samengevat.
In dit verband zij nog opgemerkt, dat de

Directie Faunabeheer voor het jaar 1964

een premie heeft uitgeloofd van ƒlOO,—

voor ieder paar haviken waarvan de

jongen met succes de ouderlijke horst

hebben verlaten.
Indien dode haviken worden aangetrof-
fen, dan wordt de vinder dringend ver-

zocht deze vogels, ongeacht in welke

staat zij verkeren, per expresse te willen

opzenden aan het RIVON. Hierdoor

ontstane onkosten kunnen worden ver-

goed.

RIVON, Laan van Beek en Royen
40-41, Zeist

Banden Vogeljaar

Men wordt verzocht geen jaargangen
1960, 1961 en 1962 voor inbinden op te

zenden. Het is de bedoeling, dat de

jaargangen 1963 en 1964 samen worden

ingebonden, waarvoor weer speciale ban-

den zullen worden vervaardigd. Het zal

dan alsnog mogelijk zijn, ook jaargangen
1960/1962 te doen inbinden. Mededelin-

gen volgen hierover t.z.t. in dit tijd-
schrift.


