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Nieuws uit België

Handel en vervoer van roofdieren

verboden:

Belangrijke stap naar doeltreffende

bescherming van roofdieren

Het heeft lang geduurdvooraleer de roofdie-

ren de aandacht kregen die ze verdienden.

Weliswaar werd reeds in 1972 de jacht op de

Otter gesloten, het zou echter nog zes jaar

duren voordat daar ook de zeldzame Boom-

marter, Steenmarter, Wilde Kat en Das aan

toegevoegd werden. Op verzoek van de Na-

tionale Campagne Bescherming Roofdieren

werd in 1981 ook de jacht op de kleine mar-

terachtigen — Wezel, Hermelijn en Bunzing

— gesloten.

Alle roofdieren —
de Vos uitgezonderd —

kennen nu weliswaar een passieve bescher-

ming, van een doeltreffende bescherming is

echter nog geen sprake. Het verhandelen,

vervoeren en in gevangenschap houden van

roofdieren bleef verder toegelaten zodat er

geen afdoende controle op de naleving van de

jachtbesluiten kon worden uitgeoefend. Men

moest een overtreder al op heterdaad betrap-

pen wil we van vervolging sprake zijn.

Op aandringen van de NationaleCampagne

Bescherming Roofdieren heeft gemeen-

schapsminister Akkermans gebruik gemaakt

van zijn bevoegdheid de handel en het ver-

voer van roofdieren te verbieden gedurende

het jachtseizoen 1983/84. Artikel 10 van de

jachtwet bepaalt immers dat het verboden is

grof wild, klein wild, waterwild en de door de

bevoegde minister aangeduide overige wild-

soorten (waaronder de roofdieren) levend of

dood te vervoeren of in de handel te brengen

(paragraaf 1) en het is aan een ieder verboden

de genoemdewildsoorten te verbergen ofon-

der zich te houden voor rekening van hande-

laars of trafikanten (paragraaf 4). Behoudens

paragraaf 2 van vernoemd artikel wordt op

deze wijze ook in de handel in opgezette

roofdieren aan banden gelegd.

De NationaleCampagne Bescherming Roof-

dieren betreurt het dat deze maatregelniet in

het Waalse Gewest werd uitgevaardigd en dat

zelfs niet werd overwogen de jacht op deklei-

ne marterachtigen te sluiten naar analogie

met Vlaanderen. De Nationale Campagne

Bescherming Roofdieren zal de eerstkomen-

de weken acties voeren tegen handelaren in

levende en opgezette roofdieren, die zich niet

aan de nieuwe besluiten houden. Voorts zal

strenger opgetreden worden tegen onweide-

lijke jagers.

Egels eten dode vogels

Op 10 januari 1970 bemerkten wij bij de con-

trole van een serie opgestelde mistnetten te

Gaasbeek, België een Egel, die hoog opge-

richt op de achterste poten een mannetjes

Vink aan het oppeuzelen was, die in de on-

derste baan van een mistnet hing. Toen wij

de Egel voorzichtig naderden, bleef deze aan

zijn maaltijd. Bij het verwijderen van de res-

ten van de Vink uit het net rolde de Egel zich

op. Inmiddels waren kop en ingewanden

reeds verorberd. Bij een volgende controle

van de netten was deEgel verdwenen.

M. Dehaen, L. Herremans, P. Rooselaar, Halle

(Brabant), België.

Toen ik op 20 juli 1971 bij Kalmthout met

mijn echtgenote ’s avonds in de velden wan-

delde, hoorden wij een vreemd geluid. Toen

wij er met een zaklantaarn op afgingen zagen

wij twee Egels vechtend om een dode Witte

Kwikstaart. Bij onze nadering verdwenen de

twee Egels en de Witte Kwikstaart lieten wij

liggen. Toen wij na een kwartier terugkeer-

den was ook de dode vogel verdwenen.

J. Peeters, Kalmthout, België

Bij een wandeling op 23 oktober 1972 te

Wijchmaal (Herent) zag ik plotseling achter

In het kader van de nieuwe jachtopeningsbe-

sluiten 1983/84 werd in het Vlaamse Gewest

door gemeenschapsminister Akkermans de

handel in en het vervoer van roofdieren ver-

boden. Dit is een belangrijke stap naar een

doeltreffendewettelijke bescherming van de-

zesterk bedreigde zoogdierengroep.

Tot op heden was de handel in levende en op-

gezetteroofdieren een winstgevende zaak. Zo

bracht één opgezette Das al gauw zo’n slordi-

ge Bfr. 5.000 op, terwijl een Bunzing of Her-

melijn toch nog goedwas voor een Bfr. 1.500.

Voorts werden er vaak gigantische bedragen

neergeteld voor levende dieren bestemd voor

dierentuinen. Dassen waren en zijn daaren-

boven nog fel gezocht voor hun vacht en vet

waaraan een heilzame werking wordt toege-

schreven.
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een muur een Egel bezig met een grote vogel.

Het bleek een Turkse Tortel te zijn, waarvan

de ingewanden bijna helemaal waren opgege-

ten. Aan de sporen op de grond te zien had

deEgel de duifal een 20 m ver versleept. Hoe

de Egel aan de duif kwam, heb ik niet kun-

nen achterhalen.

Th. Vreugde, Wijchmaal/Herent, België,

Uit ’Ornis Flandriae’,2e kwartaal, 1982,bladzijde

79.

Jaarverslag zeezoogdieren 1982

in België
In ’De Wielewaal’ 49 (aug.-sept.) : 314-315

schrijft John van Gompel over waargenomen

zeezoogdieren in 1982 in België. Er zijn twee

waarnemingen van Cetaceae gedaan, name-

lijk een wijfjes Bruinvis aangespoeld op 26

april 1982 aan het strand van Blankenberge

en een onbekende soort op 28 november 1982

in zee bij Oostende. Bij de Zeehonden is er,

naast een reeks waarnemingen van de Gewo-

ne Zeehond, een nieuwe waarneming van de

Grijze Zeehond (j° në gewond exemplaar

aangespoeld op het strand te Mariakerke op

27 december 1982), het zevende exemplaar

dat voor België werd vastgesteld. De Grijze

Zeehond werd nog de zelfde dag overge-

bracht naar Pieterburen.

Vos te Brasschaat

Te Brasschaat bevindt zich een uitgestrekt

militair domein. Afgezien van de schietoefe-

ningen die daar jaarlijks worden gehoudenis

het gebied heel rustig en herbergt een grote

natuurlijke rijkdom, bestaande uit een zeld-

zame flora en fauna. Ook de Vos heeft de

waarde van dit gebied ontdekt en er zich ge-

vestigd.

Door het ontbreken van enige bejaging kon

er zich snel een natuurlijke populatie ontwik-

kelen. Een gunstige evolutie met talrijke

voordelen voor dit natuurgebied. Zoals ieder-

een bekend zou moeten zijn voedt de Vos

zich met die diersoorten diehet talrijkst voor-

komen. Meestal zijn dit knaagdieren, af en

toe ook vogels.

Dit laatste valt bij de 'natuurbeschermers’of

liever ’vogelbeschermers’ - in slechte aarde.

Natuurbescherming staat jammer genoeg

nog steeds gelijk aan vogelbescherming. Dit

wordt met de Vos te Brasschaat gestaafd.
Eén van onze medewerkers heeft geconsta-

teerd dat een aantal van die semi-natuurbe-

schermers er niet voor terugschrikken de vos-

seburchten te vernielen en zelfs jonge Vossen

uit te graven en doodte slaan.

En dit onder het motto ’de Vos bedreigt de

vogelstand’. Waar ze dergelijke onzin van-

daan halen mag Joost weten. Een feit is dat

de Vos nu niet alleen door jagers wordt be-

dreigd, doch nu ook door 'natuurbescher-

mers’. Het is duidelijk dat hun enig inzicht in

de natuur ontbreekt.

Deze fanatiekelingen moeten zich eerst goed

lateninformeren over natuurbehoud voor tot

’actie’ over te
gaan.

Opnieuw Dassen in het

Meerdaalwoudbij Heverlee

In mei 1980 ontving de milieuvereniging ’Het

Vossenhol’ het bericht dat spoedig Dassen

zouden kunnen worden opgenomen in het

dierenasielvan deze vereniging. Prompt werd

de ’Dassenwerkgroep Meerdaalwoud’ opge-

richt, die zich voornam deze bedreigde dier-

soort nieuwe kansen te geven. Er werd ge-

tracht deze dieren in het uitgestrekte Meer-

daalwoud uit te zetten om ze daar weer terug

te krijgen. Met toestemming van Waters en

Bossen, die het beheer heeft over het Meer-

daalwoud, werden op 31 mei 1981 drie paren

nabij zorgvuldig geselecteerde burchten vrij-

gelaten. Enkele maanden daarna werden er

nog twee wijfjes toegevoegd. Ook van ja-

gerszijde was er veel medewerking. Op 24

mei 1982 werd één burcht met jongen ont-

dekt, terwijl de andere twee paren zich goed

vestigden.

Er werd echter tegenwerking vastgesteld van

bepaalde jagerszijde waar krachtig op gerea-

geerd werd. De werkgroep zal zich blijven be-

ijveren voor een betere bescherming van de

Das in het Vlaamse gewest. Ten behoeve van

de nieuwe dassenbevolking in Meerdaalwoud

zal de werkgroep ook nieuwe houtwallen en

hagenaanplanten ten behoeve van de Dassen.

De dieren zullen op de voet gevolgd worden.

Tevens wordt gesproken over een regeling in

Nederland om aan bosbouwers een vergoe-

ding te geven voor schade, dieaangericht kan

worden bij het graven van burchten én de be-

kostiging van staatswege van de herinvoering
van de Das op de Veluwe.

Dassenwerkgroep Meerdaalwoud, Aarschotse-

straat 4, 3043 Bierbeek, België. Zie ook 'Natuurre-

servaten’ 5 (3): 77-78. en ’Eliomys’ 8 (2): 66.


