
17

Knobbelzwaan-jacht-problematiek

Subgroep Natuurbescherming

Rob Kloosterman

Vooroordelen lijken echter het grote obstakel waarbij de zwaan letterlijk het

loodje legt door middel van het jachtgeweer. Iedereen beseft dat dit de

kwestie niet oplost maar ja, de humane samenleving is nu eenmaal de sterkste

en de eerste klap is een daalder waard. Helemaal tegen een weerloze zwaan,

die ook nog doofstom heet te zijn.

Geld speelt hier een grote rol. Iedereen moet het hebben. Zo ook onze boeren.

Het spel met de knikkers kan heel leuk zijn. Kosten laag en de opbrengst hoog.

Zo gaat dat. Wanneer alle partijen niet echt meewerken en het tegenovergestelde

veroorzaken dan wordt naarstig naar alternatieven gezocht of gaat een hele

bedrijfstak ten onder. Kijk maar naar "onze" textiel, scheepsbouw, mijnbouw,

enfin noem maar op. Wees gerust! de "menselijke" veroorzakers van deze ellende

worden niet overhoop geschoten. Zo erg is het nu ook weer niet en er wordt

toch maar mooi met ze verder gespeeld want iedereen is er beter van geworden.

Bij onze boeren werkt dat ook zo, maar wanneer zij met zwanen dit spel spelen

dan worden zij link. Zij weten dat ze een rode kaart kunnen halen bij het bevoegd

gezag en laten de vogels vervolgens letterlijk het veld uit schieten. Opgeruimd

staat netjes! Met gedierte kan dat! Daar wordt niet mee gespeeld, maar over

geheerst! Dat is andere koek.

Antropocentrisch denken heet dat! Wat goed is voor de mens is goed voor alles!

De overheid zou natuurlijk ook kunnen bijspringen, maar die doet ook mee met

dat geldspel. Jammer voor die doofstomme zwanen. Zij worden "beschermd" door

de "Vogelwet" en daar is de schaderegeling niet voor! Die is alleen voor vogels

die onder de "Jachtwet" vallen. Heeft U het nog krommer gehoord?

U kunt ons helpen! De eerstvolgende keer dat U weer iemand een Knobbelzwaan

(of een andere vogel) ziet doodpaffen, bel ons dan alstublieft. Wel graag de

juiste vogelsoort vermelden. Wij zullen dan natrekken of de betreffende jager

wel of niet aan het stropen is. Tevens krijgen we dan wat meer inzicht in wat

er zoal op dit gebied gaande is in ons werkterrein. (Het telefoonnummer vindt

U op het achterblad van de Korhaan).

Bij voorbaat dank.

BOOTBEZITTERS OPGELET!!

Er zijn plannen om in het broedseizoen 1992 het eiland 'De Dode Hond' in

het Eemmeer op broedvogels te gaan inventariseren. Om daar te komen is ver-

voer over water noodzakelijk. Voor een deel is dat al geregeld. Wij vragen aan

bootbezitters met als ligplaats Huizen of het Raboes bij de Eem, of zij voor

een of meer data een of twee inventarisators naar dit eiland willen brengen.

Zij helpen ons daarmee uit de brand en krijgen tegelijkertijd de gelegenheid
met een ervaren vogelaar hun kennis bij te spijkeren.

Graag zo spoedig raogelijk telefonisch opgave bij Dick Jonkers, 02152-60456.

De manier waarop onze menselijke samenleving en onze Knobbelzwanen met elkaar

omgaan heeft geleid tot ellenlange discussies over een steeds gecompliceer-

der wordende materie zonder enige mate van toenadering.

"De zwanen eten zich ongans aan het gras en misbruiken vervolgens de wei

met hun voor koeien gruwzame massa's stront", zo wordt er gezegd.


