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VA R I A

Wolven in Oost Duitsland doen zich voornamelijk te goed
aan reeën. Dat is bekend gemaakt door Hermann

Ansorge, onderzoeker aan het Senckenberg Institut in Görlitz.
Acht jaar lang hebben biologen zich bezig gehouden met de
voedselsamenstelling van wolven in de Lausitz, in de
Oost-Duitse deelstaat Brandenburg. Daarvoor werden ruim
3000 monsters van uitwerpselen verzameld en onderzocht op
onverteerde prooiresten, zoals haren, botten, hoeven en
tanden. In combinatie met informatie uit gevonden overblijfse-
len van prooien toonde deze studie aan dat het dieet van de
wolf voor 55% uit reeën bestaat. Verder bestaat het menu uit
roodwild (21%), zwartwild (18%) en hazen (3%).
Minder dan 1% van de geanalyseerde prooiresten bestond uit
landbouwhuisdieren. ‘Wanneer schapen en ander vee goed
beschermd worden en er voldoende aanbod is van wilde
dieren, zal een wolf zich niet riskeren aan elektrische rasters
en waakhonden’, aldus het hoofd van de afdeling Dierkunde.
De wolven in Oost-Duitsland komen oorspronkelijk uit het
aangrenzende Polen, waar ze voornamelijk roodwild eten. In
vergelijking met Polen zijn de bossen in de Lausitz minder
uitgestrekt en is het aandeel veld groter – ideaal leefgebied
voor reeën en wilde zwijnen. De verandering in voedselkeuze
lijkt dus een gevolg van de verandering in leefgebied. Bron:
Wild und Hund en www.senckenberg.de

Oost-Duitse wolven eten voornamelijk reeën

Een toenemend aantal particulieren en agrariërs kiest ervoor
om (een deel van hun) vermogen en onroerend goed een

mooie bestemming te geven. Maar schenken en legateren is
een gevoelige materie. Welk doel kies ik uit? SBNL wil een
veilige haven zijn voor giften en legaten, maar ook voor
terreinen, huizen en boerderijen. De organisatie voor particulier
en agrarisch natuurbeheer heeft een officiële erkenning als
goede doelenstichting. Dat is fiscaal zeer gunstig.

Aparte fondsen
Is eenmaal het besluit genomen om te schenken of te vererven,
dan is de volgende stap aan wie? Als het om natuur, landschap
of erfgoed gaat, past SBNL in het rijtje van mogelijke gegadig-
den. De organisatie beschikt over de ANBI-status (Algemeen
Nut Beogende Instelling) en een schenking of een erfenis is er
in goede handen. In de geest van de gever of erflater wil SBNL
giften, legaten, terreinen, huizen en boerderijen beheren.
Het bestuur werkt aan de oprichting van één of meer fondsen,
die onder meer gevoed worden met inkomsten uit een
donateurs- en giftencampagne, waarmee SBNL binnenkort start.
Kernboodschap van de campagne en van de fondsen is dat de
schenker of erflater een belangrijke bijdrage levert aan het
veilig stellen van erfgoed en natuur en het ‘verstandig gebruik’
daarvan. Deze fondsen gaan projecten ondersteunen die een
herkenbare en aantoonbare bijdrage leveren aan de ‘wise
use-gedachte’, die ook de KNJV aanhangt. Deze visie wint de
laatste tijd aan kracht. Met respect voor de natuur mag de mens
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SBNL, veilige haven voor schenkingen en legaten


