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De mening van de lezers

Brieven met uw mening over vogelzaken zijn altijd welkom. Stuur ze naar: Redac-

tie De Korhaan, Menno Simonszhof 84, 1216 LM Hilversum.

Sporenkievit (1)

Verder wil ik met mijn reactie

niet gaan. Hopelijk geeft deze

reactie wat stof tot nadenken. Ik

wens ons veel wijsheid!

M.C.G. Matthijssen

Sporenkievit (2)

Niet iederevogelaar beleeft zijn

hobby op dezelfde manier. Zo

zijn er vogelaars die zich voorna-

melijk bezig houden met het wel

en wee van de vogels in hun

direkte omgeving. Ook zijn er

vogelaars die wetenschappelijk

onderzoek doen en hiervoor vo-

gels vangen en ringen. Verder

heb je vogetfotografen,

twitchers, etc. Ondanks de ver-

schillende manierenwaarop zij

hun hobby beleven hebben ze

één ding gemeen, hun passie

voor onze gevederde vrienden.

Wat we hierbij niet kunnen ge-

bruiken is haat en nijd tussen de

verschillende groepenonderling,
iets wat je helaas nog maar al te

vaak ziet.

Een voorbeeld van die haat en

nijd is terug te vinden in het arti-

kel over de sporenkievit in De

Korhaan van juni 1997. Hierin

worden twitchers soortenjagers

genoemd en afgeschilderd als

criminelen. Twitchers zijn voge-

laars met een speciale interesse

voor zeldzame vogelsoorten. Zij

zijn verenigd in de stichting
Dutch Birding Association, een

club professionele vogelaars die

een gelijknamig blad uitgeeft dat

aanzien geniet tot ver buiten

onze grenzen. Bevinden vogels
zich in verboden gebied dan

wordt dit uitdrukkelijk genoemd
en men vraagt de mensen dit

verbod te respecteren. Zoals in

alle groepen van onze samenle-

ving zijn er uitwassen (kijk maar

eens op de weg) en er zullen

dus ook best Dutch Birders zijn
die zich niet aan de regels hou-

den. Maar dat is geenreden om

deze hele club zwart te maken

zoals zo vaak gebeurt

Op iedere groep valt overigens
wel iets aan te merken als je

wilt. Als fotograaf heb ik nogal

eens te maken met mensen die

vinden dat ik vogels verstoor.

Zelf ben ik niet blij als ik ergens

rustig aan het fotograferen ben

en er komt ineens een grote

groep vogelaars langs die op ex-

cursie zijn en in mijn ogende

rust verstoren. Deze mensen

zijn op hun beurt vaak weer niet

blij als ze een grote groep voge-

laars zien die op een zeldzame

soort zijn afgekomen. Mijn voor-

stel is de manier waarop een an-

der zijn hobby beleeft te respec-

teren. Uitwassen mogen daarbij
best terecht gewezen worden

maar het past nietom een hele

groep zwart te maken!

Zelf ben ik geen twitcher, lijsten

hou ik dan ook niet bij, maar wel

ben ik lid van de Dutch Birding

en bel ik de vogellijn (06 320 321

28) regelmatig. Waarom? leder-

een heeft zo zijn favoriete soor-

ten. Mijn interesse gaat met

name uit naar vogels van het

arctisch gebied. Er zijn helaas

soorten die in gebieden voorko-

men waar je niet of nauwelijks

kunt komen zoals de roodhals-

ganzenvan het Russische

schiereiland Taimyr. Dus kijk ik

elke winter weer uit naar de paar

exemplaren die afdwalen en hier

terecht komen. Zonderde vogel-

lijn is de kans dat ik ze te zien

krijg klein. Wil ik toch een kans

maken om ze hier te vinden dan

zou ik het hele land door moeten

rijden wat weer niet bepaald be-

vorderlijk is voor het milieu.

Daarom bel ik de vogellijn en

omdat Dutch Birders, in tegen-

stelling tot vele andere voge-

laars, bereid zijn hun waarne-

mingen met anderen te delen,

lukt het mij bijna jaarlijks dit

prachtige en bedreigde gansje te

zien te krijgen!

Chris Schenk

Naschrift Pieter Schut

Er is helemaal niets op tegen om

naar zeldzame vogels te kijken.

In tegendeel! De bedoeling was

om te waarschuwen tegen ex-

cessen, zoals in dit geval in de

Bovenmeent. Door de plotse-

linge invasie van twitchers,

onstond een file van auto’s op

een pad waar je alleen magfiet-

sen en wandelen. Dat verstoort

de natuur en dat kan niet de be-

doeling zijn.

Graag wil ik reagerenop het arti-

keltje in de vorige Korhaan over

de sporenkievit. Wat jammer dat

het artikel generalistisch van

toon was en dat daarenbovenis

vergeten dat wij, als Vogel-

werkgroep, ook op een bepaalde

manier aan soortenjagen doen.

Denk maar aan de weekendsop

de Nederlandseeilanden en de

dan nauwgezet bijgehouden
overzichten. Wat is er toch aan

de hand? Waarom kunnen we

als natuurliefhebbersniet vrij en

blij met elkaar omgaan?


