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Door de Stichting Kritisch Faunabeheer werden wij benaderd om onderstaand

artikel onder uw aandacht te brengen. Wij geven hier gaarne gevolg aan.

Op weg naar alternatieven

In de achterliggende periode heeft Stichting Kritisch Faunabeheer

bij herhaling gewezen op misstanden bij het beheer van de inheemse fauna.

In de meeste gevallen bleek onkunde, onvoldoende kennis van de ecologie,
de voornaamste oorzaak te zijn voor het gesignaleerde wanbeheer.

Kennelijk is het niet voldoende om de zwakke plaatsen in het faunabeheer

aan te duiden, er moet meer gebeuren. We zullen moeten aangeven op

welke wijze onze fauna verantwoord beheerd kan worden, we zullen de

alternatieven moeten formuleren. Hieraan gaan we werken.

Enige tijd geleden werd door het bestuur van Stichting Kritisch Fauna-

beheer de Beheerscommissie ingesteld. De opdracht die deze commissie

gekregen heeft kan als volgt omschreven worden:

"Het formuleren en propageren van maatregelen die

leiden tot een moreel en wetenschappelijk verantwoord

faunabeheer"

Het zal duidelijk zijn dat deze opdracht verre van eenvoudig ia. Voordat

beheersmaatregelen geformuleerd kunnen worden zullen we eerst moeten we-

ten welke plaats een diersoort inneemt in het ecosysteem. Een uitgebreide

bestudering van de ecologie van de soort is dan ook onontbeerlijk.

Voor deze omvangrijke taak is de commissie aangewezen op de hulp van al

diegenen die zich in willen zetten voor een beter beheer van onze

fauna.

Het ligt in de bedoeling dat de Beheerscommissie als een overkoepelend

en coördinerend orgaan gaat functioneren. Onder verantwoordelijkheid

van de commissie zullen werkgroepen zich bezig gaan houden met de

problemen van de afzonderlijke diersoorten. Deze werkgroepen worden in-

gesteld per soort of per groep van soorten. Bij de bestudering van een

soort vormt de ecologie het centrale thema, De taak van iedere werk-

groep bestaat uit drie belangrijke elementen:

-Literatuuronderzoek. Voor iedere soort moet een over-

zicht gemaakt worden waarin alle, uit de literatuur

bekende, ecologische gegevens zijn opgenomen. Aan de

hand van dit overzicht kan worden vastgesteld op welke

punten verder onderzoek wenselijk of noodzakelijk is.

-Eigen onderzoek. Indien de leden van een werkgroep
daartoe in de gelegenheid zijn kunnen zij besluiten

zelf onderzoek te gaan doen. Dit kan zyn ter controle

of ter aanvulling van de gegevens uit de literatuur.

De wijze waarop onze inheemse fauna beheerd wordt laat nog wel eens wat

te wensen over. Allerlei personen en instanties zien het als hun taak

ingrepen in de natuur te plegen waarmee ze, bewust of onbewust, invloed

uitoefenen op het wel en wee van onze dierpopulaties.

Bij al deze activiteiten realiseert men zich vaak onvoldoende dat ieder

menselijk ingrijpen een keten van reacties teweeg brengt; vrijwel

zonder uitzondering leidt dit tot verarming van flora en fauna.
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-Verslaggeving. Iedere werkgroep zal haar bevindingen

neerleggen in een verslag. Een samenvatting hiervan kan

dan als artikel in ARGUS gepubliceerd worden.

Eventueel bestaat de mogelijkheid om het verslag in z'n

geheel te publiceren als "Ecologisch Rapport" van

Stichting Kritisch Faunabeheer.

Ter ondersteuning van de activiteiten van de werkgroepen zal de Beheers-

commissie zich bezig houden met zeiken van meer technische aard.

Hierbij kan gedacht worden aan het benaderen van personen en instanties

met voorstellen of verzoeken namens een werkgroep of aan het organiseren

van werkbijeenkomsten en symposia. In principe wordt de bijdrage van de

Beheerscommissie bepaald door de wensen en noden van de werkgroepen.

Voor welke diersoorten werkgroepen worden opgericht hangt af van de

belangstelling van diegenen die ons actief willen steunen.

Natuurlijk heeft de commissie wel een aantal wensen. Ze zou graag meer

ecologische informatie hebben over de soorten die in de jachtwet genoemd

worden. Het is ons, met name, niet duidelijk waarom een aantal in deze

wet genoemde predatoren en aaseters zo fel bestreden dienen te worden.

Tal van andere soorten dreigen min of meer geruisloos uit onze fauna te

verdwijnen. Dit geldt voor de meeste soorten amfibiën en reptielen.
Verder voor een aantal soorten insecten (vliegend hert, vuurvlinder),

sommige vogelsoorten (vooral predatoren) en voor een aanzienlijk aantal

zoogdieren (vleermuizen, slaapmuizen).
Een betere kennis van de ecologie vormt de eerste stap op weg naar een

verantwoord beheer van deze populaties, temeer omdat voor de meeste van

deze soorten een actief beheersbeleid noodzakelijk is.

Het spreekt vanzelf dat de mogelijkheden voor de vorming van werkgroepen

niet door bovenstaande opsomming beperkt worden. Iedereen kan, met zyn

eigen specifieke kennis en interesse, een bydrage leveren tot een moreel

en wetenschappelijk verantwoord faunabeheer. Wij rekenen op uw daadwerke-

lijke steun.

Ed+J. Gubbels

Degenen die zich als lid van een werkgroep willen opgeven kun en naar

onderstaand adres schrijven. Graag met duidelijke vermelding van de

diersoort(en) waar Uw belangstelling naar uit gaat. Wij zullen dan zo

spoedig mogelijk contact met U opnemen.

Beheerscommissie

Stichting Kritisch Faunabeheer,

p/a H.v. Everdinck

Hoge zijde 7

DEN HAAG. Tel. 0?0 - 669515


