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Wilde ganzen
Het was weer komkommertijd en helaas heeft dat
in de media voor de dieren weinig goeds opgeleverd. Zo was de berichtgeving over het vangen, vergassen en het consumeren van 10.000
wilde ganzen, onder meer in het Noordhollands
Dagblad, alles behalve objectief te noemen.
A. den Hertog van Duke Faunabeheer mocht vertellen over zijn geweldige werk: het doden van
10.000 beschermde wilde ganzen, die vooral
geconsumeerd moeten worden, want weggooien
is zonde vindt de ganzenruimer. De gans verdient een beter lot, voegt hij daar nog aan toe.
Maar liefst twee pagina’s heeft de krant aan de
ruiming gewijd.
Den Hertog noemt
de alternatieven
die eerder door
natuurorganisaties
werden aangedragen om overlast door ganzen
te voorkomen
wel, maar wijst ze van de hand. Hij legt ons het
probleem graag nog eens haarfijn uit, alsof we
nog steeds niet goed begrijpen waar hij mee
bezig is.
Om de argumenten voor de vergassing kracht
bij te zetten werd voor de wilde gans de term
plaagdier bedacht. Daarbij heeft de krant samen
met de Keuken van het Ongewenste Dier en Restaurant Moes in Amsterdam voor haar lezers een
plaagdierdiner georganiseerd.

Lever ganzen af bij de

voedselbank en je bent

ineens geen jager meer,
maar een held

Er is veel weerstand onder de bevolking tegen
het vangen en vergassen van de vogels. Daarom
grijpen voorstanders van de jacht graag naar de
zwakke plek van de mens: zijn hebzucht. Want
als de dieren gegeten kunnen worden, verhoogt
dat het draagvlak voor jacht bij het publiek, is de
stelling van de jagers. Noem de wilde gans een
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plaagdier, lever ganzen af bij de voedselbank en
je bent ineens geen jager meer, maar een held.
In Nederland hoeft niemand honger te lijden.
Een derde van het beschikbare voedsel in Nederland verdwijnt zelfs in de afvalbak. Het massaal
vergassen en ook het consumeren van de wilde
ganzen blijft laakbaar en is in strijd met de Floraen faunawet.

Spreeuw op het menu
Chef-kok Arjen Smit van restaurant De Pronckeer
in Cothen besloot spreeuw op de menukaart te
zetten. Het beestje heeft een bijzondere smaak
en de klanten zijn enthousiast, beweert hij. Maar
nu heeft de kok een boze brief ontvangen van
de Vogelbescherming. De natuurbeschermers
hebben hem gesommeerd om het gerecht van de
kaart te halen.
‘Onzin’, zegt Smit. De spreeuwen worden geschoten in de boomgaard van zijn buurman. Hij
ziet de vogel als een streekproduct, dat past in
het beleid van zijn restaurant.
Omdat de spreeuw een beschermde vogel is,
mag deze niet commercieel worden verhandeld,
legt Marieke Dijksman van Vogelbescherming
Nederland uit. De wet is daar heel duidelijk over.
En dat is juist. Hetzelfde geldt voor de wilde ganzen. Ook zij zijn beschermd en verdienen dus
een beter lot dan te eindigen op een bord.

Jacht op konijnen niet effectief
Op de algemene begraafplaats in Rotterdam
wordt met behulp van fretten op konijnen gejaagd.
De knagers eten ongegeneerd van de bloemetjes
op de begraafplaats en daar staat in dit geval
de doodstraf op. Ondanks intensieve bejaging
neemt de populatie niet af, maar zelfs toe, laat
boswachter Groen weten. Hij is ingehuurd voor
de bestrijding van de konijnen.
Groen laat de konijnen die de fretten vangen
euthanaseren, meldt de Telegraaf. Meestal betekent ‘euthanaseren’ dat de konijnen ter plekke
worden doodgeslagen, en daarna naar de poelier gaan of in de vriezer van de jager belanden.
Aan het begin van de zomer bleek de populatie

Halfdode ganzen storten neer
in Alblasserdam
De Volkskrant kwam ook met een opmerkelijk bericht. In deze tijd van het jaar zijn jagers druk met
het afschieten van het ‘teveel’ aan ganzen. Het
personeel van de dierenambulance denkt dat er
iemand aan het jagen is die er niet veel verstand
van heeft. Hij raakt ze maar half, waardoor de
dieren nog kunnen doorvliegen en op de raarste
plekken uit de lucht komen vallen, aldus de medewerker. Echte jagers schieten een gans wel in
één keer af, zodat het dier niet onnodig lijdt, zo
meldt de krant.
Helaas is de waarheid dat jagers dieren zelden met één schot doden. Dat geldt zeker voor
ganzen. Uit onderzoek is gebleken dat 25 tot
40 procent van de ganzen met hagel in het lijf
rondvliegt.

Ganzenjacht in
De Hoeksche Waard
In een filmpje dat recent door getuigen van
een ganzenjacht op internet is gezet, is te zien
hoe ganzen bij de jacht niet dodelijk worden
getroffen, maar slechts worden aangeschoten.
Het lukt de jagers ook niet om de ganzen na
het schot snel uit hun lijden te verlossen. Bij de
jacht werden lokmiddelen zoals lokganzen en
ganzengeluiden ingezet om de dieren juist naar
de percelen te lokken, in plaats van ze te verjagen. Een aantal mensen was zo geschokt door
het schouwspel dat besloten werd de actiegroep
‘Stop de Ganzenmoord’ op te richten.
Het filmpje is te vinden op de site van De Faunabescherming, bij het artikel ‘Ganzenjacht is
dierenmishandeling’.

Gems ernstig mishandeld
in Tirol
In een schokkende video zijn beelden te zien
hoe een jager een aangeschoten gems aan zijn

poten een berg afsleept. Pas na twee minuten
wordt het dier door een andere jager met
een mes uit zijn lijden verlost.
Een getuige nam de beelden op en publiceerde de video na thuiskomst op internet . Hij
stuurde de beelden ook naar de gemeente Leutasch, waar deze mishandeling zich afspeelde
en naar de jachtautoriteiten van Tirol. Dat had
effect. Hoofd jachtopzichter Toni Larcher zegt in
de Oostenrijkse media dat hij naar het Openbaar Ministerie stapt om een klacht in te dienen
wegens dierenmishandeling. Hij zegt verder dat
de dader zijn jachtvergunning moet inleveren.
De video werd al snel verwijderd van YouTube.
Het is niet duidelijk waarom. Waarschijnlijk
waren de beelden toch te heftig. De getuige
stuurde de video ook aan Omroep Brabant. Het
filmpje is te bekijken op www.omroepbrabant.nl
(zoek op ‘gems’). Bron: Omroep Brabant

Friezen radeloos door
steenmarters
Friesland haalde de krant vanwege de overlast
door steenmarters. In Oosterwolde wordt een
hele buurt geterroriseerd door steenmarters. De
dieren zorgen voor stankoverlast en bijten de
bekabeling van auto’s kapot. De Zoogdiervereniging gaf het advies om vooral alle gaten in huis
goed dicht te maken. Een lezer van de Telegraaf
was het opgevallen dat in Oostenrijk, waar
de steenmarters ook voor overlast zorgden, het
probleem simpel werd opgelost. Men had een
houten frame met kippengaas bespannen en dat
op de grond onder de motor neergelegd.

Belgen betrapt met
olifantstaarten op Schiphol
Geweerhoezen van nijlpaardenhuid, geprepareerde olifantstaarten, het rugschild van een
landschildpad en olifantenkiezen. Dit trof de
douane op Schiphol aan in de bagage van twee
Belgen die terugkwamen van hun huwelijksreis in
Zimbabwe. Het stel had ook een reistas van olifantenleer en een schild van een panterschildpad
uit het land meegenomen.
De man, die jager is, zei dat hij de olifanten
waarvan de preparaten afkomstig waren, zelf
had geschoten. Uit onderzoek bleek dat de
kiezen en staarten afkomstig waren van dieren
die al langer geleden waren gestorven. Het stel
kreeg een boete en de spullen werden in beslag
genomen. Bron: hln.be

De buit van de vos

uit honderd konijnen te bestaan. Er werden
50 konijnen gevangen, maar bij de laatste telling
bleek de populatie uitgegroeid tot 185 dieren.
Ze fokken maar door, aldus boswachter Groen.
Dit praktijkvoorbeeld maakt maar weer eens duidelijk dat bejaging zinloos is. In veel gevallen is
de populatie na bejaging zelfs groter dan daarvoor. De jacht stimuleert de voortplanting en dat
is fijn voor de jager. Op deze manier blijft zijn
hobby in stand.

Handtas van
olifantenhuid.
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