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Nieuwe bergpas in Pyreneeën

vrijgemaakt voor trekvogels

Ondanks beweringen door jagers van het tegen-

deel, is het schieten van overlrekkende vogels,

zoals dat wordt georganiseerd in het gebied van

Soule, allesbehalve een traditionele praktijk. Het

systeem werd in de jaren zestig ingevoerd en

dankt zijn voortbestaan aan de aanwezigheid

van een bemiddelde klantenkring, die bereid is

fabelachtigebedragen te betalen in ruil voor het

openlijk toegestane recht om Houtduiven een

kopje kleiner te maken.

Sinds 1979 heett Organbidexka Col Libre, onder

andere met jaarlijkse steun van de Stichting Het

Vogeljaar, het desastreuze effect op de fauna en

op het bergmilieu, als gevolg van het, in hoge

mate georganiseerde, tijdverdrijf, dat wordt uil-

geoefend in de omgeving van Soule en alle

grensdorpen in de het departement Pyrenees-
Atlantiques, aangeklaagd. Overal waar deze

vorm van jagen zich heeft ontwikkeld, klagen

waarnemers over de snelle achteruitgang van de

kwaliteit van het milieu en over het toenemend

aantal bergpaden die toegang naar de jachthut-

ten en schuilplaatsen verschaffen, zodat het

kwelsbare gebied veel gemakkelijker kan wor-

den bereikt. Ook worden steeds meer geasfal-
teerde wegen in de Pyreneeen aangelegd om

het de jagers gemakkelijker te maken met auto’s

dicht bij de vroeger haast onbereikbare plaatsen
te komen, Het aantal bezoeken neemt enorm

toe. Dat is een ernstige bedreiging voor het

voortbestaan van alle soorten van de flora en

fauna die in dit gebied thuishoren. De gevolgen
ontstaan door deze jachtactiviteiten vormen dus

een zeer grote bedreiging, die ver uitgaat boven

de belangen van de Houtduif alleen. Naast al ge-

noemde problemen hebben deze activiteiten er

ook toe geleiddat in de afgelopen vier jaar twee

Lammergieren Gypaetus barbatus zijn doodge-

schoten in de Haute-Soule, zodat er nog slechts

drie broedende paren zijn overgebleven in het

gehele Baskische gebied.
Het schieten op beschermde vogelsoorten is ge-

meengoed geworden. Waarnemers van Organ-

bidexka Col Libre zijn daar regelmalig getuige

van. Door de plaatselijke omstandigheden is het

hier moeilijker dan elders om aan deze toestand

via gerechtelijke uitspraken een einde te maken.

Het recente initiatief van Organbidexka Col Li-

bre is een nieuwe uitdaging aan de passiviteit

die door de overheid wordt getoond en aan haar

onmacht om deze vorm van jacht zelfs maar te

beperken en om het principe van beschermde

trekvogel-corridors, dat zelfs al is vastgelegd in

de Europese Richtlijn 79/409, ten uitvoerte bren-

gen.

Het met succes vrijmaken van de bergpas Col

d’Erroimendi Sakhondoa voor trekvogels is ook

een symbolische oproep voor algemene mobili-

satie van al diegenen die zich zorgen maken

over de bescherming van de natuur, om te hel-

pen de koers te veranderen die nog steeds wordt

gedicteerd door de jagers-lobby, die haar macht

uitoefent door middel van de uitverkoop van het

recht aan de hoogste bieder om hulpeloze vo-

gels te mogen doden.

In de komende maanden, die zowel stimulerend

als een uitdaging lijken te gaan worden, zullen

de aanmoedigingen de materiele ondersteuning

van de natuurbeschermers in Zuidwest-Frankrijk
meer dan ooit nodig zijn om hen in staat te stel-

len zich in te zetten voor de zaak van de vrijheid

van de overkomende trekvogels, waarvoor er

geen grenzen zouden moeten bestaan.

Vanaf het prille begin heett de Stichting Het Vogel-

jaar en een greet deel van onze lezers het huren

van de bergpassen in het westelijk deel van de Py-
reneeendoor natuurbeschermers op alle mogelijke
manieren gesteund. Vele lezers maken jaarlijks al

vrijwillig een bijdrage over op gironummer 638 498

van het Actie-Comitd van Het Vogeljaarte Baarn om

daarmee dehuur van de voortrekvogels belangrijke

passen mogelijk te maken. Het zal duidelijk zijn dat

uw steun voor dit vogelbeschermingswerk nu extra

hard nodig is. Elke geldelijke steun voor het huren

van bergpassen in de Pyreneeen zal daarom met

grate vreugde worden ontvangen.

Organbidexka Col Libre, F-64190 Jasses, Frankrijk, telefoon + 33 59 66 20 95.

Vijftien jaar nadat zij de eerste Pyreneese pas heeft bevrijd om vogels in staat te stellen door te trek-

ken zonder te worden beschoten, heeft de Franse organisatie Organbidexka Col Libre een nieuwe

bergpas gehuurd in de Baskische bergketens. Deze ketens strekken zich uit over een lengte van

tweehonderd kilometer en worden nog steeds elke herfst bezel door duizenden houtduifjagers. Dit

seizoen is er een nieuwe ’jagerspas’ onder de hoede van natuurbeschermers bijgekomen.

In Soule worden passen verhuurd voor een pe-

riods van drie jaren. De lease-overeenkomsten

worden via een veiling afgesloten. Een jager
hoeft daar dus slechts de hoogste bieder te zijn

om het recht te krijgen totaal ongestraft op door-

trekkende Houtduiven te jagen. Bij de toewijzin-

gen op 22 mei 1994 zag Organbidexka Col Li-

bre kans, ten minste voor de komende drie jaar,

een nieuwe pas te huren aan de voet van de Pic

d’Orhy. Het is de Col d’Erroimendi Sakhondoa,

welke nu bestemd is voor vreedzame bestude-

ring van de trek en die geopend zal zijn voor het

publiek.


