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Weer een nieuwe bedreiging voor onze

stoot- en grijpvogelstand

W. Janszen

Zo vraagt men voor éèn opgezette Buizerd soms wel ± f 150, per stuk, hetgeen
voor verschillende personen geen bezwaar is om zo’n bedrag neer te tellen om in

het bezit te komen van een opgezet exemplaar. Deze komt dan te pronk te staan in

een huiskamerof met uitgespreide vleugels aan de muur van de hal. Maar iedereen

zal beseffen dat deze geprepareerde vogels maar dode dingen zijn, die na enkele ja-

ren verkleurd en stoffig zijn waar niets meer aan te zien of waar te nemen is. Het is

dan ook beter voor ons allen: liever tien stootvogels in de lucht dan één opgezet in

huis. Want buiten in de vrije natuur kan een ieder genieten van de gedragingen van

deze prachtige vogels, zoals het ’wiekelen’ van de Torenvalkjes en het veelvuldig en

langdurig schroeven in de lucht (= cirkels beschrijven boven het jachtgebied of

tijdens de trek) van de Buizerden en de schommelende vluchten boven de rietvel-

den van de kiekendieven, hetgeen iedereen die er oog voor heeft in de Flevopolders
en andere uitgestrekte gebieden zelf kan zien. Laten wij daar zuinig op zijn en het

niet laten verdwijnen.

Zo liep ik het vorig voorjaar weer een ware slachting onder deze mooie vogels
tegen het lijf. Op bijgaande foto is dit duidelijk te zien. Negen Buizerden en één

Bruine Kiekendief die de dood hebben gevonden door afschuwelijke praktijken van

lieden die paalklemmen hebben gezet, waar deze dieren in terecht kwamen. De

poten sloegen stuk, waarna ze doodgeslagen werden om opgezet en verhandeld te

kunnen worden.

Door middel van dit schrijven wil ik iedereen met klem verzoeken geen opgezette

beschermde vogels te kopen, die niet door een houder van een Vogelvergunning
B-1 (preparateur) voorzien zijn van een metalen preparateursmerkteken als het ten

minste een beschermde vogel betreft want zijn ze zwart in de handel gebracht het-

Negen Buizerden en

een Bruine Kieken-

dief, in beslag geno-

men bij een prepara-

teur in Apeldoorn. De

vogels werden met

klemmen gevangen.

Half februari 1975.

Foto: W. Janszen.

Het is gelukkig dat het aantal stoot- en grijpvogels de laatste jaren niet veel verder

is achteruitgegaan en het gevaar van de jaren zestig voor diverse soorten wat voor-

bij is. Mede dank zij het verbieden en uit de handel nemen van een aantal giftige

bestrijdingsmiddelen, onder andere DDT.

Maar er steekt nog een ander gevaar de kop op, namelijk het vangen en doden van

deze sierlijke vogels om ze dan te laten opzetten en verhandelen.
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geen strafbaar is. Maar het ergste is misschien nog wel dat deze vogels moedwillig
dood zijn gemaakt om zodoende aan de vraag naar opgezette vogels te kunnen vol-

doen. Dus iedereen die zo’n geprepareerde vogel koopt helpt niet mee aan de be-

scherming van de vogels, maar breekt hiermeeeerder het streven af. Wilt u echter

meewerken en een steentje bijdragen aan de bescherming van de toch al zo be-

dreigde stootvogelstand dan kunt u, als u iets van deze afgrijselijke praktijken hebt

ontdekt, het beter melden aan de plaatselijke politie of aan een Controleur-Vogel-
wet 1936.

W. Janszen, Controleur-Vogelwet 1936, Laan der Verenigde Naties 34, Harderwijk
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