VA R I A

Gaat u jagen in Zuid-Duitsland,
Oostenrijk of Oost-Europa?
aat u dan inenten tegen tekenencefalitis. Tekenencefalitis, bij jagers beter bekend
onder de Duitse afkorting FSME, is een virusziekte die meteen na het vasthechten
door de teek kan worden overgedragen. Slechts een zeer klein percentage mensen
wordt ziek, maar als je ziek wordt dan kunnen de gevolgen zeer ernstig zijn. Daarbij
komt dat de ziekte achteraf niet te behandelen is, alleen symptoombestrijding is dan
nog mogelijk. Jagers lopen meer kans op een tekenbeet dan de gemiddelde burger,
omdat de jager ook buiten de paden loopt en in aanraking komt met wild. Voor een
actuele kaart van de risicogebieden: www.zecken.de
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Plaatsing wildmerk grofwild
eel jagers zijn gewend om het wildmerk in de achterloper of in het oor van het
wild te plaatsen. Soms werd dit in de ontheffing voorgeschreven. Vanwege de
verplichte traceerbaarheid is het tegenwoordig noodzakelijk om het wildmerk in
de buikwand te bevestigen indien het dier wordt verkocht, dan wel door de
poelier/slager voor u wordt geslacht. Slacht u het grofwild zelf, dan maakt het niet uit
waar het wildmerk geplaatst wordt. Het plaatsen van het wildmerk in de buikwand is
noodzakelijk om te zorgen dat het wildmerk ook na het onthuiden nog aan het
karkas is bevestigd. Zo is het karkas traceerbaar voor een tweede onderzoek door de
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).
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Foto 1: Bevestig het wildmerk in de buikwand, zodat het dier ook na het onthuiden traceerbaar is
Foto 1 & 2: Het plaatsen van het wildmerk in de buikwand geldt voor al het grofwild. Hiermee is de
traceerbaarheid gewaarborgd, hetgeen noodzakelijk is voor de NVWA om het dier te kunnen afstempelen
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Gans
aat jij voortaan de zwanen hier
met rust en zoek maar ganzen,
jij gans!’
Dat krijgt de onnozele Parsifal in de
gelijknamige opera van Richard
Wagner van een vergramde graalridder
te horen. Even daarvoor had hij met
een welgemikte pijl een zwaan uit de
lucht gehaald die cirkelde boven een
heilig woud nabij de graalsburcht. Een
ernstig vergrijp, zo wordt de dolende
Parsifal te verstaan gegeven, waarna hij
uit de burcht wordt geknikkerd.
Bedwelmd door Wagners hallucinerende
klanken kwam ik enige uren later weer
uit het Amsterdamse muziektheater.
Uiteindelijk was het helemaal goed
gekomen met de titelheld en had hij
zelfs, na vele omzwervingen, de aan
lager wal geraakte graalridders weten te
verlossen uit hun misère. Of Parsifal
tijdens de rusteloze zwerftochten die
aan zijn verlossingsdaad voorafgingen
ook nog een gans heeft bemachtigd,
vertelt het verhaal niet.
Anno 2012 is het in ons land in ieder
geval niet lang zoeken naar een gans.
Er zijn er zoveel dat ze niet alleen het
voornaamste ingrediënt vormden van
het NK Ganzenborst Roken tijdens de
Nederlandse Jachtmanifestatie in
Apeldoorn, maar ook de hoofden van
veel sprekers bevolkten tijdens het daar
gehouden symposium. Terugkerende
verzuchting: het ontbreekt de jagers
aan middelen om effectief te kunnen
optreden. Waarschijnlijk is het daarvoor
in sommige gebieden ook al te laat en
moeten er eerst rigoureuzere maatregelen worden getroffen om de ganzenpopulaties op het gewenste niveau te
krijgen. Dat dergelijke methoden veelal
niet stroken met het weidelijkheidsbegrip van jagers is duidelijk. Maar
uitzonderlijke omstandigheden vragen
soms om uitzonderlijke maatregelen.
Deze dubbeldikke zomereditie van De
Nederlandse Jager staat in het teken
van schadebestrijding. In ‘Lezers aan
het woord’ geven lezers tips hoe je een
en ander het beste kunt organiseren in
WBE-verband. Verder ook een reportage
over schadebestrijding zonder geweer.
Een artikel dat de fanatieke dierenvriend Wagner ongetwijfeld met
instemming zou hebben begroet.
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