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Les  geven  over  roofvogels

Helen  Goote

Sinds  dit  voorjaar  geef  ik  voorlichting  over  roofvogels  aan  leerlingen  van  de  boven-
bouw  van  basisscholen.  Dit  zijn  kinderen  vanaf    negen  jaar  die  in  groep  7  en  8  zitten.  
Als  medewerker  van  de  Werkgroep  Roofvogels  Nederland  (WRN)  heb  ik  jarenlange  
veldervaring  met   roofvogelonderzoek   in  Het  Gooi.  Het   leek  me   een  goed   idee   iets  
daarvan  aan  kinderen  te  vertellen.  Als  titel  voor  mijn  les  gebruik  ik  “Roofvogels  om  
ons  heen”.  Van  de  WRN  gebruik  ik  het  voorlichtingsmateriaal  en  de  opgezette  roofvo-
gels,  plus  prachtige  foto’s  en  filmbeelden  van  verschillende  soorten  roofvogels  in  hun  
natuurlijke  leefomgeving.  De  combinatie  van  eigen  evaring  en  beeldmateriaal  volstaat  
om  de  kinderen  een  uur  lang  allerlei  weetjes  te  vertellen  over  het  boeiende  leven  van  
roofvogels  om  ons  heen.  De  filmbeelden,  die  zijn  gemaakt  door  de  WRN’ers  Martin  
Mollet,  Maria  Quist  en  Rob  Bijlsma,  zijn  werkelijk  juweeltjes  die  door  de  kinderen  
ademloos  worden  bekeken.

Behalve  dat  ik  graag  vertel  over  in  de  natuur  levende  roofvogels  moet  mijn  voorlich-
tingsles  ook  worden  gezien  als  een  actie  tegen  roofvogel-  en  uilenshows.  Het  is  geen  
zeldzaamheid  dat  scholen  worden  bezocht  door  roofvogelhouders  met  een  roofvogel  
en/of  uil  op  hun  schouder,  en  zelfs  dat  er  op  grote  schoolpleinen  met  meerdere  vogels  
een  show  wordt  gegeven.  Onder  het  mom  van  voorlichting  en  educatie  bieden  roofvo-
gelhouders  zich  aan  op  scholen,  of  nemen  leerkrachten  zelf  het  initiatief  om  hun  leer-
lingen  in  de  klas  met  in  gevangenschap  levende  roofvogels  en  uilen  in  contact  te  bren-
gen.  Een  gruwel  voor  de  vogels,  een  lucratieve  bezigheid  voor  de  roofvogelhouders  
die  forse  bedragen  vragen  voor  dergelijke  schoolbezoeken.   Inmiddels  weten  we  dat  
de  voorlichting  tijdens  zo’n  demonstratie  zeer  te  wensen  overlaat  en  dat  de  scholieren  
nauwelijks  iets  wijzer  worden  over  het  natuurlijke  leefgedrag  van  de  getoonde  vogels.

Een  roofvogelles  van  de  WRN  kost  niks  en  geeft  een  werkelijk  inkijkje  in  het  leven  
van  onder  andere  Havik,  Buizerd,  Sperwer  en  Slechtvalk.  Mooi  is  ook  dat  de  school-
leiding,  na  op  de  hoogte  te  zijn  gebracht  over  de  kwalijke  kanten  die  aan  roofvogel-
shows  kleven,  enthousiast  de  deuren  open  zetten  voor  mijn  les.  Zelfs  een  school  die  
een  paar  jaar  terug  nog  een  roofvogelshow  had  georganiseerd  op  het  schoolplein,  is  
er  nu  van  overtuigd  dat  roofvogels  en  uilen  niet  voor  de  show  zijn.  En  zo  is  het.  Eind  
september  sta  ik  op  die  school  voor  de  klas  met  mijn  les.  Ik  ben  ervan  overtuigd  dat  er  
nog  vele  scholen  zullen  volgen  en  dat  wij,  de  WRN,  hiermee  laten  zien  de  actie  tegen  
roofvogel-  en  uilenshows  nog  immer  serieus  te  nemen.  En  dat  we  échte  voorlichting  
kunnen  geven.
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Helen  op  weg  naar  een  basisschool,  met  opgezette  roofvogel  en  lesmateriaal  in  plaats  van  een  
levende   roofvogel   (Tekening:  Helen  Goote).  De  WRN  heeft   indertijd,   toen  Maria  Quist   nog  
aan   het   roer   stond,   een   serie   doodgevonden   roofvogels   laten   opzetten,   die   nog   steeds   dienst  
doen  als  voorlichtingsmateriaal.  Daarmee  zijn  de  verschillende  snavel-  en  pootvormen  goed  te  
illustreren,  zo  ook  de  grootteverschillen  tussen  mannen  en  vrouwen  binnen  de  soort.  Alleen  die  
verschillen  al  zijn  verantwoordelijk  voor  verschillende  manieren  om  het  leven  in  te  richten.  Vier  
Sperwers  hebben  zelfs  dienst  gedaan  bij  onderzoek  naar  gedrag  van  prooivogels  in  aanwezig-
heid  van  roofvogels  (op  het  Max  Planck  Instituut  in  Seewiesen).  Van  dat  onderzoek  staan  op  dit  
moment  twee  artikelen  uit  in  de  wetenschappelijke  wereld;;  zodra  die  het  licht  zien,  zal  erover  
worden  bericht  in  De  Takkeling.


