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Vogelbescherming en de vogeljacht

Nu zit de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels met

het probleem hoe zij zich tegenover de jacht op moet stellen. Hiervoor is

een referendum gehouden onder de leden van deze vereniging. Van de circa

17.000 leden reageerden er 1540 door een kaart in te vullen en deze

tijdig terug te zenden. Sommigen vinden dit aantal niet representatief,

maar vroeger vond men op de jaarvergaderingen van deze vereniging een

aantal van 30 tot 40 leden méér dan representatief.

Thans acht men de aanwezigheid van 300 tot 450 leden op een jaarvergadering

nóg niet representatief. Waar wil men eigenlijk heen ?

Kort maar goed, er is uit de bus gekomen dat het grootste deel van

de leden jacht op vogels alleen maar aanvaardbaar acht als er vogels

gedood worden ten behoeve van de beheersjacht. Onder beheersjacht verstaan

we het doden van vogels teneinde daarmee schade aan gewassen, wilde planten

en dieren te voorkomen. Dit doden zou slechts worden toegestaan wanneer

alle middelen om schade te voorkomen (o.a. verjaging) falen en dan nog

alleen wanneer de bestrijding van de schade werkelijk effectief is. Dat zal

dus, voordat men daarmee accoord gaat, terdege aangetoond moeten worden.

Jacht is dus in principe niet verenigbaar met "Vogelbescherming",
Wat niet inhoudt dat er geen nauwe samenwerking met jagersorganisaties

mogelijk moet blijven met respectering van eikaars standpunten.

Maar tot voor enkele jaren werden er alleen maar mensen van "Vogelbescher-

ming" lid omdat zij de bescherming van het individu (dus het dierenbeschen-

mingsstandpunt), zowel als het behoud van de soort het belangrijkst acht,

"Vogelbescherming" hinkte lange tijd op twee gedachten. Enerzijds hield men

zich bezig met verkeersslachtoffers, draadslachtoffers, botulisme en

andere ziekten, elektroficering en vogelasiels, terwijl men in hetzelfde

licht bezien de jacht op onschadelijke trekvogels probeerde te

bagatelliseren door te zeggen: "zo lang het maar niet nadelig is voor de

instandhouding van de soort".

Nu heeft men eieren voor z'n geld gekozen en is men met "de billetjes

bloot gekomen". Nu moet uitgesproken de auteur onder de schuilnaam

"Valckenier", hierop in "De Nederlandse Jager" uitgebreid reageren.

"Valckenier" wijst op de "oeverloze" discussies over het begrip

"beheersjacht" en vindt dat de vereniging met het thans ingenomen standpunt,

verkregen volgens hem door een verkeerde vraagstelling bij het bewuste

referendum, zich nog immer in nevelen hult, waarmee niemand is

gediend.

Vogels beschermen schijnt vaak onvoorkoombare moeilijkheden op te

leveren. Voor anderen blijkt het weer probleemloos te zijn; zij zeggen

“wij beschermen het individu, maar wij beschermen óók de soort waardoor

broedbiotopen en voedselbiotopen gehandhaafd moeten blijven, beschermd en

in sommige gevallen uitgebreid worden”.

Dat is de min of meer ongecomplicearde vogelbeschermer, die het ook niet

in zijn hoofd zal halen, welk dier dan ook onnodig te kwellen, te verwonden

óf te doden. Dat zijn dan volgens sommige jagers mensen die anti-jacht

zijn. Maar zó mogen we dát niet stellen, het zijn vogelbeschermers uit het

juiste hout gesneden en dat mag niemand hun kwalijk nemen.
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"Vogelbescherming" heeft aan kracht herwonnen en zal haar standpunt

zeer binnenkort duidelijker moeten omschrijven wil het inderdaad niet

weer afglijden naar vaagheid of "nevelen", zoals "Valckenier" dat noemt.

De consequentie is dat "Vogelbescherming" zich zal moeten keren tegen

de Jacht op Goudplevieren, Houtsnippen, Watersnippen, Bokjes,

Slobeenden, Zomertalingen, Wintertalingen, Tafeleenden, Krakeenden,

Pijlstaarten, Kuifeenden, Toppereenden, Grauwe Ganzen, Kolganzen,

Rietganzen, Kauwen en andere soorten. Beheersjacht op Wilde Eenden,

Vlaamse Gaaien, Eksters en Houtduiven zou alleen dan, in de ogen van

vogelbeschermers, kunnen geschieden als doden zin heeft (en het is bij

Zwarte Kraaien en Houtduiven al dubbel en dwars aangetoond dat dit

totaal géén zin heeft) en geen andere middelen beter helpen, By

Spreeuwen, Huismussen en meeuwen al niet minder.

Het standpunt zou ook inhouden dat het kievitseieren rapen

gestaakt zou moeten worden in alle provincies behalve Friesland, waar

zou moeten worden nagegaan of "nazorg" het rapen van eieren als beheer

daar op bepaalde tijden en plaatsen nog gerechtvaardigd is.

De vereniging zou moeten beslissen of de valkerij louter

plezierjacht is óf dat hier tegenover ten behoeve van de wetenschap

tóch een andere weg is te vinden.

"Vogelbescherming" zal zich nu ook moeten stellen tégen het Jaarlijks

doden van duizenden eenden in de Nederlandse eendenkooien.

Er komt dus nu duidelijk "vogelbeschermingswerk" aan de orde

voor de vereniging ! Dat zou de vereniging leden kunnen kosten, maar

laten we ons troosten ; het zijn niet de beste vogelbeschermers die

dan het zinkende schip zouden gaan verlaten.

Wy wachten nu op duidelijke, niet mis te verstane uitspraken

van het bestuur van "Vogelbescherming",

M.E.


