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Predatie - een discussie

Omdat Nederland van internationale beteke-

nis is voor de Grutto (50% van de Europese po-

pulatie broedt hier) moet er iets gedaan wor-

den. Natuurlijk wordt er al iets gedaan: plaat-

selijk wordt later gemaaid en er is nestbe-

scherming. In het gebied waar Ernst al jaren

onderzoek doet helpt dit echter nauwelijks.

Vossen en kraaien eisen een (te) hogetol van

de weidevogels. Ernst bepleit, weliswaar met

tegenzin, dat selectief afschieten en wegvan-

gen van vossen en kraaien de hoge predatie-

druk vermindert en het broedsucces doet toe-

nemen.

Jouke Prop, eveneensonderzoeker, heeft in

allerlei onderzoeken gekeken naar de relatie

tussen predator enprooidier. Hij heeft vastge-

steld dat het wegvangen van predators het

probleem vaak niet oplost, In Noord-Amerika

zijn vrijwel alle wolven weggevangen. Met als

gevolg dat vossen daar enorm zijn toegeno-

men. Zouden de vossenvervolgens worden

weggevangen, dan nemen kleine mar-

terachtigen weer sterk toe. Wezel en hermelijn

kunnen ook geduchte rovers van eieren en

kuikens zijn. Jouke pleit voor een herstel van

biotoop, het open houden en maken van het

landschap, maar vooral voor het weer bewerk-

stelligen van een hoge wintergrondwater-

stand. Vossen, bijvoorbeeld, kunnen ’s winters

niet overleven in zo’n gebied.

De aanwezigen zijn uiterst kritisch: waarom is

de vos weer de gebeten hond in plaats van de

katten en de ratten die in het kielzog van de

mens het (platte)land overspoelen? Nu is het

de vos, straks Havik, Buizerd, wezel en bun-

zing. Aan de andere kant zien ze ook wel dat

wachten ook niet helpt. De Grutto gaat dan

echt verdwijnen.Wachten op een nieuwe

kleinschalige landbouw met mozaïekbeheer

en hoge wintergrondwaterstandenlijkt voorlo-

pig nog een brug te ver.

De discussie vond in een goede sfeer plaats,

mede doordat de onderzoekers niet uit waren

op hun absolute gelijk en doordat Henk de

zaak zo nu en dan even samenvatte.

Of we er echter met z’n allen uit zijn geko-

men over wat het beste is voor de Grutto
...

ik

geloofhet niet.

Onder de geringe belangstelling van slechts

vijftien personen vond 15 september een le-

vendige en interessante discussie plaats. Twee

inleiders hielden eenbetoogwaarna Henk van

den Brink de discussie startte.

Ernst Oosterveld doet al jaren onderzoek naar

weidevogelsen ziet met lede ogen aan dat de

weilanden steeds leger, en de broedsels steeds

minder succesvol worden. Watersnip en

Kemphaan zijn al verdwenen. Nu dreigt ook de

Grutto te verdwijnen.
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