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Het daghet in het zuiden

„Men mag wensen”, zo schrijft de secre-

taris der vereniging verder, „dat er dit

jaar geen strenge winter komt; de stand

van het trekwild kan dit niet lijden.”
Verder blijkt het hoe langer hoe meer

noodzakelijk om grote gebieden aan te wij-

zen waar het waterwild rust kan vinden;

tot nu toe ontbreken die nog in geheel

Frankrijk. Wanneer wij niet verplicht zul-

len worden om zeer binnenkort beperken-
de maatregelen te treffen, moet men op dit

punt ogenblikkelijk ingrijpen”.

Dit rapport spreekt boekdelen. Hieruit

blijkt, dat de Franse jagers zich ongerust

schijnen te maken over het feit dat de jaar-

lijkse stroom van trekvogels minder wordt.

Dat deze afneemt is niet zo heel verwon-

derlijk, wanneer men bedenkt, dat de ruim

honderd duizend Franse kustjagers mogen

jagen met alle middelen en langs de ge-

hele Franse kust van 14 Juli tot en met 31

Mei. Commentaar is dan wel overbodig.

H.H. Buisman.

In het Franse jachtblaadje „Revue Natio-

nale de la Chasse”, van December 1954,

waarin ook de mededelingen van de ver-

eniging van Franse waterwildjagers wor-

den gepubliceerd, staat aan het eind van

een lange lijst van jachtberichten, waarin

zeer geklaagd wordt over de slechte wild-

stand en het geringe aantal trekvogels

gedurende de periode 15 Augustus/15 Oc-

tober, een samenvatting die als volgt luidt:

„Na de myxomatose bij het konijn, worden

nu de Franse jagers weer opnieuw zwaar

getroffen door de crisis van het waterwild.

Het is duidelijk, dat alle factoren hebben

samengewerkt om dit jaar de jacht op het

waterwild catastrophaal slecht te doen

zijn.

1e. De hevige koude-inval van eind Jan.
’54 heeft grote slachtingen onder de

eendachtigen, de snippen en de Kie-

viten mogelijk gemaakt.

2e. Deze zelfde koude-inval heeft het

broedseizoen van de vogels aanmer-

kelijk verlaat.

3e. Het koude en natte voorjaar heeft de

dood van vele jongen veroorzaakt.

4e. De wind was bijna altijd West. Deze

is ongunstig voor de jacht op het trek-

wild.

5e. Het wild wordt steeds schuwer, het

verblijft steeds meer op de grote

meren en waagt zich niet op de kleine

plassen, waar de hutjacht zo inten-

sief wordt bedreven.

IJSEENDEN
(Rein Stuurman, cliché Alg. Handelsblad)


