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Oproepen en mededelingen

Jagers in Engeland
In Engeland was de rare situatie ontstaan dat jagers automatisch toestemming kregen 
om vijftien vogelsoorten af te paffen (en anderszins aan te pakken) die geacht worden 
(volgens de jagers en boeren dan) een pest te zijn. Die toestemming kwam van Natural 
England. De actiegroep Wild Justice heeft dat juridisch aangevochten, en terecht 
naar bleek. Natural England moet nu geval voor geval bekijken, en de aanvragers 
moeten duidelijk maken dat er echt geen enkele andere manier is om de door hun 
geclaimde schade te voorkomen. Dat schoot de jagers in het verkeerde keelgat, met 
intimidatie en bedreigingen tot gevolg. Een haatcampagne van boeren en jagers 
probeerde de BBC onder druk te zetten om een van de leden van Wild Justice te 
ontslaan. Het laatste woord is natuurlijk nog niet gezegd, want de lobby van jagers is 
machtig en gooit het nu over de boeg van aanmerkelijke schade die kraaien aan het 
vee zouden toebrengen. Maar ook de activiteiten van houtduiven, zilvermeeuwen, 
kleine mantelmeeuwen, Canadese ganzen en nijlganzen zijn – volgens boeren althans 
– verderfelijk genoeg om het afgeven van vergunningen tot doden noodzakelijk te 
maken. Uitvergroot eigenbelang, niets nieuws onder de zon. Maar in Engeland tot 
tamelijk bizarre proporties opgeblazen. (Bron: British Birds 112: 372-389, 2019, en  
https://bit.ly/2JdKBdB).

Vervolging in Nederland
Rond recreatiepark Ter Spegelt in Eersel (Noord-Brabant) werden vanaf begin mei 
2019 dode roofvogels gevonden rond een met gif bewerkte kip. Het ging om Buizerds 
en Haviken. Een van de Buizerds stierf op haar drie eieren. Eerder werd er een 
gespietste reiger gevonden. Ook later werden opnieuw gedode Buizerds aangetroffen. 
Verdachte zaken kunnen worden gemeld via de Milieuklachtenlijn: 099-9965432. 
(Bron: www.omroepbrabant.nl, 4 juni 2019).

Schiermonnikoog, weidevogels en roofvogels
De stand van weidevogels op Schiermonnikoog is de laatste decennia redelijk stabiel 
gebleven (al zitten er gaten in de telreeksen en zal de stand daarvoor zeker hoger zijn 
geweest; ook de polders van Schiermonnikoog ontkwamen niet aan intensivering en 
maïsverbouw). Dat weerhield de lokale boeren cum recreatie-ondernemers er niet van 
grote borden te plaatsen waarop Grutto en overige weidevogels als afnemend worden 
betiteld en roofvogels daarvan de schuld krijgen (zie bijgaande foto). Dat schoot 
Maria Quist – toevallig op bezoek op het eiland – in het verkeerde keelgat, en terecht. 
Ze nam in april 2019 contact op met de Vereniging Boerenbelang Schiermonnikoog, 
verantwoordelijk voor de borden, met de vraag deze borden weg te halen of aan 
te passen. Ook de WRN stuurde een brief met die strekking. Dat heeft tot nu toe 
(begin juli 2019) geen reactie opgeleverd. Het kan geen kwaad uw ongenoegen over 
de strekking van de tekst duidelijk te maken. Weidevogels nemen immers af door 
grootscheepse intensivering van de agrarische bedrijfsvoering, niet door predatie van 
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roofvogels. Stuur uw reactie naar: Vereniging Boerenbelang Schiermonnikoog, p/a 
Reddingsweg 38, 9166 PD Schiermonnikoog. Het is te hopen dat een breed protest zal 
leiden tot aanpassing van de borden.

Gebruik van wildcamera’s bij nesten
Nu wildcamera’s voor een relatieve habbekrats overal te krijgen zijn, is er een 
wildgroei gaande van het gebruik ervan. Dat levert mooie zaken op (zie bijvoorbeeld 
deze Takkeling). Tegelijk moet worden benadrukt dat voorzichtigheid geboden is bij 
toepassing bij actieve nesten. Plaatsing van een camera bij een nest dat in gebruik is, 
en zeker in de eileg- en broedfase, moet worden afgeraden in verband met de kans 
op verstoring (in de steek laten van het nest). De ene soort is riller dan de andere 
(Bruine Kiekendief en Rode Wouw erg gevoelig), maar ga ervanuit dat vele paren 
lang niet alles pikken. Binnen soorten zijn er bovendien grote individuele verschillen 
in verstoringsgevoeligheid. Speel daarom op safe, en plaats alleen camera’s indien 
er een onderzoeksvraag aan ten grondslag ligt. En dan nog bij voorkeur vóórdat het 
broedseizoen is begonnen. Bij twijfel: neem contact op met de WRN of met mensen 
die met dit bijltje hebben gehakt (blader door de Takkelingen, waar inmiddels al vele 
cameraverhalen hebben gestaan).




