
paalde roofvogelsoorten bevoordeeld (ha
vik). Indien dit leidt tot het onder punt 3 
genoemde, is het dan ook niet de mens die 
wederom moet ingrijpen? 
Deze vraag zal centraal moeten staan, wil 
men een zinnige discussie voeren over roof
dieren en hun prooidierpopulaties. 

S. Siebenga 
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De havik en het 
jachttoezicht 
Na de wetenschap aan het woord gelaten 
te hebben even nog wat opmerkingen 
over de praktische jacht, in zoverre die 
met de havik te maken heeft door wat ik 
maar noem: het schrikeffect. 
Het zal sommigen van U, evenals het mij 
overkomen is, zijn opgevallen, dat als 
men vroeger wat later in het seizoen op 
bepaalde roestplaatsen een mooie. dui
ventrek kon verwachten, het daarmee 
plotseling gedaan was zodra een op de 
trek zijnde havik die concentratie ook 
ontdekt had en er gebruik van maakte 
om zijn avondmaal te bemachtigen. 
Een verschijnsel dat men ook kan 
constateren in mast jaren waarbij sommi
ge eiken- of beukenbossen voorheen een 
grQ(e aantrekkingskracht op de blauwen 
uitoefenden, maar waarvan nu geen ge
bruik meer kan worden gemaakt omdat 
een of meer haviken dat tafeltje dekje 
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tot het hunne verklaren. De duiven kie
zen dan een veiliger oord om hun kostje 
op te halen. 
In beide gevallen speelt het aantal geslagen 
duiven nauwelijks een rol, misschien is het 
populatie-dynamisch gezien zelfs wel guns
tig dat snelle predatoren die duiven gezond 
houden door er de zwakken en niet in top
conditie verkerende exemplaren tussenuit te 
halen. Dat voorkomt mogelijk de uitbrei
ding van een ziekte als difterie, die in jaren 
dat duiven zich tot grote vluchten verenigen 
zeer veel slachtoffers kan opeisen. Maar als 
jager kan men zich dan toch wel plaatselijk 
gedupeerd voelen. 

Een ander, belangrijker, nadelig effect 
dat optreedt door de grote vrees die vrijwel 
alle vogels voor de havik koesteren, valt 
waar te nemen na het uitzetten van fazan
ten bij de voerbanen, die men wel móet 
aanleggen om de vogels binnen de grenzen 
van zijn veld te houden. Een rondzwerven
de havik ontdekt natuurlijk al snel dat 
daar wat te halen valt en ook al slaat hij 
een acceptabel aantal van de jonge en nog 
onervaren vogels, het resultaat is wel dat je 
daar geen fazant meer op het voer krijgt. 
Is er dekking biedende mais in de buurt 
dan blijven de vogels, als men geluk heeft, 
daar in rondhangen tot de oogst en komt 
er misschien nog wat van terecht. Maar het 
bezwaar is dat ze die maïs dan nauwelijks 
meer durven verlaten en daarbinnen op de 
grond ook gaan roesten in plaats van 
's avonds, veel veiliger, in bomen te rikken. 
Want 's nachts waart tegenwoordig in bijna 
alle biotopen wel een Reintje rond en die is 
ook niet vies van fazantebout. 
Een hopeloze situatie dus voor een jacht
opzichter die, omdat de landbouw al gerui
me tijd niet meer wildvriendelijk is en de 
konijnen de myx maar niet te boven ko
men, rijn toevlucht wel moet zoeken in het 
uitzetten van een aantal fazanten om zijn 
werkgever(s) bij de herfst jacht nog wat te 
kunnen bieden. 

Nu kan men als bioloog de hier ge
schetste moeilijkheden wel niet relevant 
achten en zelfs schertsenderwijs opmer
ken dat de havik zijn plicht vervult door 
tegen .,plagen" op te treden. Maar dan 
zet men (Och wel oogkleppen op en gaat 
voorbij aan het feit dat de gehele Tweede 
Kamer bij de laatste Jachtwetsbehande
ling in 1977 unaniem van oordeel was 
dat jachttoezicht van groot belang moet 
worden geacht en gehandhaafd dient te 
blijven. Waarbij men vanzelfsprekend 
meer op het oog had dan de wildverzor
ging alleen en ook gedacht werd aan re
creatiebegeleiding, het voorkomen van 
vernielingen, vuilstort, houtdiefstallen, il
legale vogelvangst, bosbrandpreventie en 
dat soort taken waar de plattelandspoli
tie door onderbezetting niet aan toe
komt. Een duizend man personeel, vak
kundig en door particulieren bekostigd, 
grotendeels werkend juist in de mooiste 
natuurgebieden, valt in een land waar 
nog heel wat aan de economie moet 
worden rechtgetrokken politiek niet te 
verwaarlozen. Alle reden dus om geza
menlijk naar een oplossing te zoeken. 

Cartouche 




