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Kanttekeningen

bij de status

van enkele

inheemse predatoren

W.L. Jansen
*

1. De ecologische functie van predatoren

Het reguleren van een dierpopulatie door

predatoren is tot op zekere hoogte van in-

vloed, maar lang niet altijd. Er zijn altijd zo-

danige explosies in dierpopulaties (rupsen-

plagen, muizenplagen) dat predatoren daar

niet direct tegenzijn opgewassen en dat ande-

re biologische elementen zoals voedsel, dek-

king en dergelijke ten slotte de doorslag ge-

ven. Het is dan ook zo, dat in vele gevallen de

populatie-omvang van de prooidieren meer

leidt tot het aantal predatoren, dan dat om-

gekeerd de predatoren zo’n grote getalsmati-

ge invloed hebben op de prooidierbevolking.

Maar dat verschilt van soort tot soort en van

predator tot predator. Algemene regels zijn

alleen maar zeer globaal tegeven.

Parasieten doen eigenlijk precies hetzelfde

als predatoren. Alleen deparasieten doen het

van binnenuit en depredatoren doen het van

buitenaf. In het dagelijks leven bij een popu-

latie in zijn normale grootte, hebben waar-

schijnlijk depredatoren een wat meer beheer-

sende invloed. Bij de echte explosies komen

de parasieten meer naar voren en maken

zij door ziektes of andere middelen een eind

aan de populatie-explosie. In ieder geval heb-

ben alle predatoren de zelfde ecologische
functie.

2. Het grote publiek en de predatoren
Het merkwaardige feit doet zich voor, dat

deze gelijkwaardigheid -gelijkheid is het na-

tuurlijk niet- in de praktijk bij het grote

publiek en enkele anderen sterk uiteenlopend

is in waardering. Het grote publiek weet van

de ware feiten van het biologische leven heel

weinig af. Hun verstand zegt hun wel, dat al-

le predatoren gelijk in functie zijn en je hen

dus op de zelfdewijze behoort te beoordelen.

Maar het gevoel van de mensen leidt meestal

tot iets heel anders. Voor het gevoel van het

grote publiek zijn sommige dieren lief,

andere gemeen en vele daar tussenin. Preda-

toren zijn nietanders; daarzijn ook sommige

lief, sommige zijn gemeen en van een hele

hoop interesseert het ons helemaalniet wat ze

eten en wat ze doen. Maar natuurlijk heeft

predatie als ecologisch verschijnsel niets te

maken met lief of gemeen, dat zit in het dier

gebakken door instinct, door de opvoeding

die het van zijn ouders heeft gekregen, door

ervaring, door wat het gemakkelijk kan ver-

krijgen om te eten en door bepaalde smaak-

voorkeuren. De beoordeling van predatoren

door het grote publiek berust niet zozeer op

de predator, zijn levenswijze, zijn uiterlijk,

zijn karakter of zijn reputatie -wat ook altijd

erg belangrijk is-, maar de charme van de

Predatoren en parasieten zijn dierlijke organismen die de omvang van dierpopula-
ties selectief beïnvloeden. Daarnaast worden de dierpopulaties natuurlijk beïnvloed

door voedsel, dekking, nestgelegenheid en de mogelijkheid voor partnerkeuze om

voort te planten.

Maar de speciale functie van predatoren, die voor hun eiwit grotendeels of helemaal

afhankelijk zijn van dierlijk voedsel, is het wegvangen van de elementen uit de dier-

populaties die zij het makkelijkst kunnen krijgen: de zwakke, de zieke, de hele jonge

en de hele oude. Dat doen ze met een niet na te bootsen feeling welke exemplaren ze

moeten hebben.
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prooidieren is bij die beoordeling de eerste

schifting, de eerste zeef die gehanteerd

wordt. De charme van de prooidieren is door

Kousbroek (1979, 8e druk) indertijd uitge-

drukt in het begrip ’aaibaarheid’. Een voor-

treffelijk begrip, dat de situatie zeer goed

weergeeft.

Dieren zijn aaibaaren dan zijn ze lief, of die-

ren zijn niet aaibaar en dan zijn ze niet lief

maar iets anders. In sommige gevallen speelt

bij de beoordeling van predatoren nog iets

mee van nuttig en schadelijk, maar dat zijn

een beetje verouderdebegrippen.

3. De onsamenhangendestatus van

inheemse predatoren

In ieder geval is het zo, dat zeer vele preda-

toren leven van insekten voor hun hele voe-

dingof voor een deel daarvan. Zij leven van

eieren, larven, poppen of imago’s. Voor de

bioloog en voor de natuurbeschermer zijn in-

sekten natuurlijk een diergroep, die volko-

men gelijkwaardig is met andere, gelijkwaar-

dig met weekdieren, vissen, vogels en zoog-

dieren. Een insekt is een deel van de schep-

ping en heeft recht op zijn bestaan, precies

als vogels, zoogdieren en andere dieren dat

hebben. Maar het grote publiek vindt over

het algemeen het opeten en vangen van insek-

ten niet iets om je druk over te maken. In de

eerste plaats zie je die hele kleine beestjes

vaak helemaal niet en merk je niet eens dat ze

gepredeerd worden. Als u ’s avonds in het

donker bij de straatlantaarn een vleermuis

ziet vliegen, dan ziet u wel die vleermuis,

maar niet dat hij insekten eet. En dat doet hij

wel degelijk anders vloog hij wel weg van die

straatlantaarn. Insekten die op de een of an-

dere manier uit de levensgemeenschappen

verdwijnen, mist het grote publiek ook nau-

welijks. Men mist tegenwoordig wel eens een

Meikever, die je vroeger natuurlijk veel had

en in een lucifersdoosje mee naar school kon

nemen. Slechte jongens bonden hem een

draadjeaan zijn poot zodat hij niet wegliep.

Er zijn ook mensen dieweten dat bijen enzij-

derupsen 'nuttig’ zijn, maar de meeste men-

zen zijn nauwelijks in insekten geïnteres-

seerd. Dat dieren als palingen, kikkers, pad-

den, hagedissen, vliegenvangertjes, zwalu-

wen, vleermuizen en spitsmuizen (figuur 1)

grotendeels leven van insekten, zal het grote

publiek eerlijk gezegd een zorg zijn. Zij heb-

ben wel hun sympathieën bij de predatoren

van insekten. Kikkers zijn wel aardig, maar

toch ook een beetje griezelig want zij zijn zo

nat en springen soms zo onverwachts. Kik-

kers zijn een beetje leuk, maar niet echt aai-

baar.
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Padden zijn uitgesproken vies. Ook al eten ze

insekten net als kikkers, dat doet er niet toe:

padden zijn vies. Vleermuizenzijn eng, want

die dieren vliegen in je haar en blijven daar

vastzitten. De Egel is heel lief, want die

drinkt schoteltjes melk in de tuin en waar hij

van leeft daar kijken wij niet naar (figuur 2).

De zwaluw is ook lief, want die heeft van die

schattige nestjes waaruit soms van die jon-

gen kijken. Het vliegenvangertje is ook lief,

totdat het op een goede dag een vlinder

vangt. Wij hebben een kennis, die een vlie-

gen vangersnestje in de tuin had, daar bijzon-

der op was gesteld en eindeloos zat te kijken

hoe dat vogeltje van de waslijn alsmaar in

een rondje vloog en weer op het zelfde punt

terugkwam. Totdat genoemde vliegenvanger

een vlinder ving, twee vleugeltjes naar bene-

den dwarrelden en het lijf smakelijk werd

opgegeten.Toen was ze toch een beetje tegen

vliegenvangertjes want of dat nou komt dat

men denkt dat vlinders feitelijk geen insekten

zijn, in ieder geval, dat had het toch niet ho-

ren te doen. Sedertdien is de waarderings-

schaal van het vliegenvangertjegezakt.

Het is weer de kwestie van het prooidier, dat

de status van de predator bepaalt. Wanneer

wij nu beesten hebben als bijvoorbeeld loop-

kevers, die toch grotendeels van collega-in-

sekten leven, dan is het grote publiek daar

absoluut niet in geïnteresseerd, want in de

eerste plaats kent niemand een loopkever. Je

ziet wel eens zo’n zwart of zo’n goudgroenig
beest lopen, maar nou ja, dat is een kever. En

waar die van leeft, dat is niet interessant.

Voor heel deze groep van de insektenetende

predatoren is het eten van insekten een over-

komelijke zaak, dat vindt niemand erg dat

dit deel van de schepping wordt geconsu-

meerd.

Vissen leven onder water en wat daar

gebeurt, weet het grote publiek over het alge-

meen niet. De hengelaar ziet aan zijn dobber

of er iets onder water gebeurt, maar dat is

dan feitelijk ook alles en hij ziet wel eens een

vis die zo op zijn zijkant bovenkomt omdat

die paairijp is. Maar verder is het aquatisch

milieuzelfs voor de wetenschappers vaak een

wat duisteren dichtgeslagen boek. Wij weten

er eerlijk gezegd veel minder van dan van wat

in het terrestrische milieu boven de grond ge-

beurt. Het is nog veel te weinig onderzocht

Foto linksonder:

Figuur 1: De Huisspitsmuis is een predator van onge-
wervelde dieren.

Foto: C.J.M. van Berkel.

Foto boven:

Figuur 2: Egels zijn heel lief, want die drinken melk
van schoteltjes, maar wat werkelijk goed voor hen is,
datweet men niet.

Foto; M. Barth.



als totale levensgemeenschap. Het vangen,

doden en eten van vis doorpredatoren is dan

ook geen punt, waar wij wakker van plegen

te liggen. Vissen zijn bovendien zeldenlief of

aaibaar. Ze zijn glibberig, ze zijn nat en met

uitzondering van stekelbaarsjes in een jam-

potje waar men beneden een bepaalde leef-

tijd een zekere liefde voor kan opbrengen, is

een vis toch zelden iets waar onze grote sym-

pathie naar uitgaat.

Maar van de predatoren van vissen hebben

wij weer de zelfde vreemde indeling, want de

zeehond is een zeer grote viseter. Hij eet ge-

loof ik niets anders. Een zeehond is èrg lief.

En zeker als ze tot bontmantels worden ge-

knuppeld in Canada, is iedereen bereid om

Greenpeace uit ruime beurs geld ter beschik-

king te stellen om zeehonden te redden om

nog meer vis te eten. Ik geloof dat wij in Ne-

derland zelfs al tien opvangcentra voor ver-

dwaalde zeehondjes hebben, of een dergelijk

groot aantal. Dat is natuurlijk nog veel meer

dan de twee vogeltijdschriften die Nederland

nu rijk is en wijst er wel op, hoe gewaardeerd

zeehonden zijn.

De Ijsvogel, ook een grote viseter, is heel

mooi en ook lief en hij kan zo prachtig dui-

ken en dan met druppels op zijn rug weer bo-

venkomen. Wie dat eens gezien heeft is voor

zijn leven pro-IJsvogel. Libellen zijn ook

mooi. Hoe die larven onder water leven en

met zo’n hele grote lip daar alle mogelijke

visjes en kuit vangen, dat weet niemand want

dat zie je niet onder water. Maar libellen zijn

mooi. En de Snoek, de Snoek is een hele ge-

mene rover, want die hapt in je vinger terwijl

hij sterft, en dat komt natuurlijk helemaal

niet te pas. Bovendien trekt hij -en dat is veel

erger want die vingers die kun je weghouden-

lieve eendenkuikentjes onder water en slikt ze

dan in. Dat is natuurlijk helemaal geen ma-

nier, zomaar met huid en haar lieve, jonge,

aaibare eendenkuikentjes opslokken. Dat

hoort niet: de Snoek is een gemene rover

(figuur 3). Los weer van alles dat hij aan

prooidieren verschalkt en wat hij daarmee

doet, dat interesseert de mensen maar heel

weinig. De bijkomende verschijnselen bepa-

len de status van de predator.

Het opeten van amfibieën en reptielen, die

zelf allemaal predatoren zijn, is ook niet iets

dat erg veel indruk maakt. Kikkers zijn wel-

vangt jonge Karper (Cy-

prinus carpio).

Foto: J.L. van Leeuwen.

(Esox lucius)Figuur 3:Snoek
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iswaar vrij aardig en hun winterse dood in

een boerensloot wordt zeer betreurd, maar

niemand neemt het de Ringslang en de Bun-

zing kwalijk, dat zij een aardig aantal kikkers

verslinden.

De Ringslang is natuurlijk eng, want dat is

een slang. Hij is niet eng omdat hij aardige

kikkers verslindt, maar dat heeft waarschijn-

lijk nog iets met Genesis te maken.

De Bunzing, dat weet iedereen, is vies, een

Bunzing stinkt. Ruim 99% van de bevolking

heeft nooit een Bunzing geroken, maar dat

heb je op de lagere school al geleerd: een

Bunzing stinkt en daarom is een Bunzing ook

niet aardig en niet aaibaar, want dan ruik je

het misschien nog aan je handen. Een Bun-

zing heeft een hele lage waardering. Maar de

kikkereter bij uitstek, althans hij eet in wer-

kelijkheid meest Veldmuizen, maar hij heeft

de naam dat hij van kikkers leeft, de Ooie-

vaar, dat is een nationale lieveling. Daar

hebbenwij broedstations voor en ik weet niet

allemaal wat om toch vooral die Ooievaar in

stand te houden. Ondanks het feit dat hij net

als de Adder, de Ringslang en de Bunzing

kikkers eet is het schandelijk om hem preda-

tor te noemen. Als je dat doet dan worden

een hele hoop mensen boos en zeggen: 'Maar

dat is toch geen predator, een Ooievaar nota-

bene’.

Maar dan komen de predatoren die zich spe-

cialiseren op vogels en op jonge vogeltjes en

vogeleieren. Dat is natuurlijk helemaal niet

best: meesjes, andere zangvogeltjes en jonge

eendjes zijn lief. Eieren zijn natuurlijk heel

moeilijk aaibaar, maar uit eieren -dat weet

iedereen- komen lieve jonge vogeltjes en die

hebben van die lieve open bekjes. Wanneer je

critisch naar de meeste jonge vogels kijkt dan

zijn het bepaald geen Shirly Temple. Jonge

vogels zijn lief, hoe ze er ook uitzien en die-

ren die vogels eten, zijn daarom slecht.

De Havik (figuur 4) die vermoedelijk de post-

duif van Ome Nelis heeft ingeslikt, is natuur-

lijk helemaal slecht. Je hoortal wel eens, dat

er veel te veel Haviken in Nederland zijn,

maar niemand heeft mij nog verteld hoeveel

er behoren te zijn. Dat staat nooit in die ver-

halen. Een Havik is slecht en een kraai is

slecht, die doet ook iets met jonge vogels en

dat is helemaal nietaardig. Ik heb in ’De Ne-

derlandse Jager’ gelezen dat hij soms ook

met schoenzolen rondvliegt, maar daar kun

je natuurlijk niet van leven.

De Sperwer is natuurlijk heel slecht want die

eet meesjes en andere zangvogeltjes. De Ek-

ster is slecht want die haalt al de nesten in je

tuin leeg en de Vlaamse Gaai ook. Dat zijn

allemaal vogels die zelf ook van die lieve

jongenhebben, maar blijkbaar zijn ze niet zo

lief meer als ze ouder zijn. Dat heb je ook

met mensen wel eens.

De Merel, die zo heel langzaam een worm uit

de grond trekt, dat vindt men heel gewoon,

terwijl dat toch bijzonder kwalijk voor die

worm moet zijn. Die voelt vast, ik zal niet

zeggen pijn, maar toch zeer onaangename ge-

voelens. Maar men zegt: ’Die Merel heeft

lekker te eten’. Maar de Ekster, die het me-

relnest in uw tuin komt uithalen, wordt van

allerlei boze dingenbeschuldigd, want Merels

zijn lief en Eksters niet. Maar het is

natuurlijk precies hetzelfde dat hier gebeurt

en een principieel verschil is er niet. Je hebt

Figuur 4:

Havik jagende op Postduif.

Tekening: A. Cameron.
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inderdaad mensen die zeggen dat verschil is

er voor mij wel, want ik wil Merels in mijn

tuin en zo veel mogelijk, maar ik wil geen Ek-

sters die die Merels opeten. Die pieren inte-

resseren me niet, want als ze geen pieren ge-

noeg vinden dan geef ik ze wel ander voer.

Dat is natuurlijk een zeer persoonlijke en

antropocentrische opvatting en geen natuur-

beheer, voor zover dat in een stadstuin moge-

lijk is.

Eén van de uitzonderingen op dit geheel is de

Eekhoorn, want wij weten via natuurfilms op

de televisie, waar wij onze biologische wijs-

heid tegenwoordig vandaan halen, dat Eek-

hoorns vogels en vogeleieren eten en wel eens

vogelnesten verstoren. Maar dat doet er alle-

maal niets toe, een Eekhoorn is lief (figuur

5), hetzij op de schoorsteenmantel, hetzij in

de boom. Een Eekhoorn kun je niet vergelij-

ken met gemene kraaien, Eksters of Vlaamse

Gaaien. Dat is iets heel anders. Maar het is

natuurlijk wel een vogelpredator.

Er is ook een eekhoornéter: dat is de Boom-

marter. Heimans & Thijsse noemden in hun

’Wandelboekje’ (1900) marter (en ’bunsing’)

nog 'gluipende bloeddorstige rovers. Eek-

hoorneters hebben wij nog steeds liever niet’.

Zoogdieren zijn soms aaibaar en soms niet.

Niet aaibaar zijn muizen, ratten en roofdie-

ren. De muis is schadelijk in de provisiekast

enhij is ook wat eng. Dat ze rond gaan in die

kamer en je weet nooit of ze tegen je benen

klimmen, of in je broekspijp. Muizen zijn

eng. Ratten zijn vies (figuur 6) en brengen de

builenpest over. Ik weet niet hoeveel gevallen

van builenpest er tegenwoordig in Nederland

voorkomen. Ik dacht niet zo gek veel. Maar

de rat die brengt dat over.

Daarom zijn muizen en ratten niet zo interes-

sant en laat het ons koud, of er zoogdieren en

andere beesten zijn die muizen en ratten eten.

Misschien zijn ze zelfs wel nuttig omdat die

muis toch wel 'schadelijk’ is.

Als wij op de Veluwe zouden gaan wandelen

en daar de Wolven van Van de Veen tegenko-

men, dan zouden wij dat als groot publiek

beslist onaangenaam vinden. Roodkapje en

die zeven lieve geitjes liggen nog altijd goed

in de publiciteit en wij moeten die niet in ge-

vaar brengen door woeste gedachten om pre-

datoren zomaar op de Veluwe los te laten.

Dat kan niet.

Van de Vos krijgen wij allemaal hondsdol-

heid. Dat is ook iets dat regelmatig in bepaal-

de vakbladen en de grote pers te lezen is. De

Vos moet te vuur en te zwaard bestreden

worden.

De enige, die wij dan nog moeten noemen,

zijn natuurlijk dieren die aaibare Konijnen

eten. Ik noem de Hermelijn. Die is extra ge-

meen omdat hij ze in de nek springt en dan al

hun bloed uitzuigt. Dat hebben wij ook op de

lagere school geleerd. Dat is natuurlijk heel

gemeen van de Hermelijn. En die Havik, die

van tijd tot tijd een Konijn pakt, is natuurlijk

ook niet best. En die Vos eet ook liever Ko-

Figuren 5 & 6: De Eekhoorn, foto: C.J.M. van Berkel,

en de Bruine Rat, foto: Ministerie van VROM, afd. Be-

strijding Ongedierte, zijn twee evengrote, langstaarti-

ge, bruine knaagdieren. De publieke waardering is

echter sterk verschillend: de lieve Eekhoorn wordt ge-
voerd en devieze Bruine Rat wordt bestreden.
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nijnen. Al die konijneneters hebben wij toch

maar liever niet.

4. Jagers en predatoren

Ik heb u nu op een kortewandelingmeegeno-

men door het dierenrijk, het prooidierenrijk

mag ik wel zeggen, systematisch gerangschikt

in diergroepen. En het is geloof ik wel duide-

lijk dat de leek geen duidelijke overeenkom-

sten ziet tussen predatoren in hun rol van

predator en helemaal niet beseft dat zij als

onderdeel van het integrale natuurbeheer een

zeer wezenlijke functie hebben, die voor alle

predatoren vrijwel gelijk is. Het geïntegreer-

de natuurbeheer is natuurlijk het ware na-

tuurbeheer. Al die deelbeherenzijn over het

algemeen maar lapmiddelen, die symptomen

beheren of bestrijden. Maar het komt op de

totaliteit van de levensgemeenschap aan. En

daarom is het grotepubliek absoluut niet rijp

om te beseffen, dat predatoren op de zelfde

manier behandeld moeten worden om hun

essentiële functie te kunnen uitoefenen. Het

maakt wel degelijk tussen de predatoren on-

derscheid, maar niet op grond van het feit

dat zij geen vegetariër zijn maar de aard van

het prooidier bepaalt, hoe ten slotte de eerste

zeef werkt en daarna komen dan de engheid

en alle andere bijgelovigheden. Een aparte

categorie in de menselijke beoordeling van

predatoren wordt ingenomen door jagers.

Jagers treden voor hun genoegen op als, wat

ik wel eens genoemd heb, pseudo-predator.

De echte predator kèn natuurlijk nietanders.

Zijn leven is afhankelijk van het vangen en

doden van andere dieren omdat hij geen

plantaardig eiwit kan verwerken, althans daar

niet helemaal van kan leven. De pseudo-pre-

dator doet het voor de pret en met zoveel

enthousiasme dat hij zijn taak voortdurend

wil uitbreiden door het doden van concurre-

rende predatoren.

Kraaien, Vlaamse Gaaien, Eksters, Hermelij-

nen en Vossen moeten krachtig bestreden

worden, dan kan de pseudo-predator zelf

hun prooidieren Konijn en Houtduif te lijf

gaan. Een enkele maal gebeurt het zelfs dat

hij prooidieren uitzet om meer te kunnen

prederen. Bijvoorbeeld met Fazanten zien

wij dat wel eens. En wéh de Vos die Fazan-

ten ook lekker vindt na al dat geknauw op

muizen en er eentje meeneemt. Ook hier een

wonderlijk begrip over de functie en de we-

zenlijke rol van predatoren in de natuur.

5. Naar een integrale faunawet

Predatoren verdienen op grond van hun ge-

meenschappelijke kenmerken en functie een

zelfde behandeling in het terreinbeheer en in

de wet. Maar een goede faunawet ontbreekt

in ons land en er is zelfs geen harmonisatie

tussen de bestaandewetten op dit gebied.

Wij hebben naast elkaar de Jachtwet, die re-

gelt het opsporen, bemachtigen en doden van

onder andere predatoren, wij hebben de Vis-

serijwet die regelt vrijwel hetzelfde alleen

voor andere dieren, wij hebben een Vogelwet

1936 dieuitgaat van bescherming van alle vo-

gels, waarondereen groot aantal predatoren,

en wij hebben een Natuurbeschermingswet,

die dat ook doet. De predatoren Havik,

Blauwe Reiger, Ooievaar, Aalscholver, To-

renvalk, Merel en Grauwe Vliegenvanger val-

len onder de Vogelwet 1936. De predatoren

Adder, Ringslang, kikker, pad en de hage-

dis onder de Natuurbeschermingswet, even-

als de vissen Rivierdonderpad, Meerval en

Modderkruiper om enkele te noemen. Maar

de predator-vissen Snoek, Kwabaal, Aal en

Stekelbaars ressorteren onder de Visserijwet.
De Egel is onder de Natuurbeschermingswet

gerangschikt, maar de predatoren Ekster,

Vlaamse Gaai, Zeehond en Eekhoorn, de

laatste zelfs samen met zijn traditionele vij-

and de Boommarter ressorteren onder de

Jachtwet. Wij zijn tegenwoordig vol over dis-

criminatie en dat is natuurlijk een kwalijk

verschijnsel, dat wij moeten bestrijden op al-

le fronten. Maar de discriminatie tussen pre-

datoren neemt in ons land toch ook wel won-

derlijke vormen aan.

Ik ben erg blij, dat mevr. Pop in haar verhaal

daar ook op heeft gezinspeeld en heeft ge-

zegd, dat wij toch wel eens aan iets meer har-

monisatie in de faunawetgeving toe zijn.

Maar het nare is: de motie-Beekman dateert

van 1977. De Tweede Kamer heeft haar aan-

genomen. De minister van Landbouw en

Visserij heeft haar aanvaard, maar deson-

danks heeft niemand er sedertdien meer iets

van gehoord. Het is misschien een verheu-

gend verschijnsel, dat de minister bij de be-

handeling van de begroting 1983 heeft ge-

zegd, dat er toch eens iets aan gedaanmoest

worden.

Dat is zo geen stap, dan toch een gedachtein

de goede richting, maar in feite is er op dit

moment niemand in Nederland serieus mee

bezig ondanks Tweede Kamer en betrokken
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minister. Het is dringend nodig, enige orde te

scheppen in deze wonderlijke chaos van be-

grippen en juridische statussen. Een Fauna-

wet is natuurlijk niet het hoogste ideaal, dat

wij moeten hebben. Er is maar één goed na-

tuurbeheer en dat is integraal natuurbeheer,

waarbij alle factoren als fauna, flora, grond

en klimaat in één pakket op elkaar worden

afgestemd en beschermd.

Daarna kun je nagaan, of iets onaanvaardba-

re schade oplevert, waar je iets aan moet

doen. Maar ik geloof dat wij met een behoor-

lijke Faunawet toch een eind op streek zou-

den zijn en ervaring opdoen hoe wij via een

Florawet kunnen komen tot een wet op het

integraal natuurbeheer of, nog beter, inte-

graal landschapsbeheer. Maar in het huidige

tempo, waarbij in 1977 met ieders instem-

ming een motie in die richting wordt aan-

vaard en de minister in 1983 niet verder is dan

de verklaring dat hij het een aardig idee

vindt daar eens iets aan te doen, kun je in het

jaar 2100 mijn verhaal van vanmorgen herha-

len, omdater niets is gekomen uit Den Haag.

Ik hoop te hebben aangetoond, dat er rare

dingen aan de hand zijn met onze predato-

ren, zowel in depublieke opinie als in de wet-

geving. Als er niets komt van regeringszijde,

kan het misschien ergens anders vandaan ko-

men. Het is natuurlijk niet ieders werk om

een ontwerp-Faunawet op te stellen, maar

een initiatief partieel ontwerp om bij voor-

beeld de Boommarter, de Otter en de Zee-

hond uit de Jachtwet te halen en over te bren-

gen naar de Natuurbeschermingswet is echt

niet zo moeilijk. Misschien is er best een geïn-

teresseerd en biologisch geschoold Kamerlid

te vinden, dat dit wil aankaarten. De Zee-

hond heeft in ieder geval de publieke opinie

mee en snippen en Korhoenders liggen daar

ook niet slecht.

De Stichting Kritisch Faunabeheer vindt het

allang nodig en heeft zich gewend tot de

Stichting Natuur en Milieu. Er blijkt in krin-

gen van departiculiere natuurbeschermingal

een begin te zijn gemaakt om deze zaak aan

te vatten. Ik hoop erg, mede naar aanleiding

van wat mevrouw Pop heeft gezegd, dat dit

op korte termijn tot een goed resultaat mag

leiden. Als het kan in samenwerking tussen

de ambtelijke organen en de particuliere na-

tuurbescherming, maar tot dusver heeft het

particuliere initiatief wel de meeste belang-

stelling.

Ir. W.L. Jansen,Groot Wezenland 38, 8011 JX Zwolle.
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Figuur 1: De Bosmuis is een plonlersoort met een

goedverbreidingsvermogen, die zich in de Nederland-
se cultuurbossen goed kan handhaven.

Foto: A.B. van den Berg & C.A.W. Bosman.


