Redactioneel
Terwijl in Nederland warmterecord op warmterecord wordt gebroken en de eerste
trekvogels ongekend vroeg ons land alweer aandoen, vraagt de internationale
BirdLife organisatie onze aandacht voor de vervolging van en de illegale jacht op de
Ooievaar, ook een trekvogel.

Sterker nog, de Ooievaar heeft de basis gelegd voor het trekvogelonderzoek !
Tot twee eeuwen geleden dacht men dat zomervogels, die in de winter verdwenen
waren, in muizen veranderden of op de bodem van de oceaan overwinterden. Tot in
1822, in de Duitse plaats Klütz, een Ooievaar verscheen met een pijl in zijn nek.
Een pijl afkomstig uit Centraal-Afrika !
Elk voorjaar opnieuw steken de Ooievaars, soms in groepen van enkele duizenden,
weer de Sahara over om in Europa te gaan broeden. Omdat ze er een hekel aan
hebben om de Middellandse Zee over te steken, komen de Ooievaars geconcentreerd door in de Straat van Gibraltar in het westen en de Bosporus in het oosten.
In vroege jaren werd tijdens deze reis wel eens een Ooievaar geschoten om als voedsel te dienen. Tegenwoordig zijn er echter, in toenemend aantal, jagers die met gebruikmaking van alle moderne hulpmiddelen puur als “sport” vele trekvogels,
waaronder Ooievaars, uit de lucht knallen. Voorzichtige schattingen gaan uit van
meer dan 24 miljoen trekvogels die jaarlijks in het Middellandse Zee gebied door
jagers worden geschoten of gevangen.
Vooral in Libanon vinden er massa slachtingen plaats. Misselijk makende foto’s zijn
op het Internet te vinden van motorkappen belegd met dode zangvogels of ooievaarskoppen die met tientallen tegelijk met de snavel in het zand geprikt zijn.
Gelukkig zijn er organisaties als Birdlife International die dit soort wantoestanden
aan de kaak stellen en stapje voor stapje proberen een verandering teweeg te brengen. Een lange adem is helaas dan vaak nodig. Gelukkig regelmatig ook met resultaat !
Onder de noemer ‘Flight for Survival’ (: https://flightforsurvival.org/ ) vraagt Birdlife International aandacht voor deze jaarlijkse massaslachting op onze trekvogels.
Specifiek door zeven kwetsbare soorten, waaronder de Ooievaar, in de spotlight te
zetten.
Ook uw steun is van harte welkom en broodnodig. Zie voor meer informatie:
https://act-now.flightforsurvival.org/
Alvast dank !
■ Han Buckx
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