lezers schrijven
Toestemming voor schadebestrijding
roek
Met verwondering heb ik kennisgenomen
van het artikel “Nieuws uit de provincie” in
D&M 2015/2.
Uitgaande van de juistheid van het artikel
dat 11.000 roeken een “schade” aan de
fruitteelt in Gelderland berokkenen van €
25.000,00, kom ik op een bedrag van
€ 2,27 per roek per jaar (slechts één kop
koffie genuttigd in een restaurant). Op
jaarbasis betekent dit per vogel een aangerichte schade van slechts € 0,0006 per dag:
economische schade… en vergoed door de
provincie die wel op kleintjes moet letten!
“Roeken zijn net als andere kraaiensoorten flexibele eters. Ze prefereren
dierlijk voedsel: regenwormen, slakken,
insecten (vooral ritnaalden, de larven van
kniptorren) en af en toe zelfs muizen.
Plantaardig voedsel maakt ongeveer
60% van hun dieet uit. De plantaardige
voeding bestaat vooral uit allerlei zaden.
Ook worden wel noten, eikels en vruchten
als kersen en pruimen gegeten. Juveniels
worden voornamelijk met wormen en
insecten gevoerd.
Met kleine sprongetjes, afgewisseld met
grote stappen, lopen de dieren over de
bodem en zoeken naar voedsel waarbij
de snavel wordt gebruikt om te voelen, te
pikken, te graven en te grijpen. Het voedsel
wordt vooral op zicht gevangen. Soms
worden zonnebloempitten of maïskorrels
uit het bloemhoofd of de kolf gepikt. Er is
een dagelijkse variatie in het foerageergedrag, waarbij 's ochtend vaak de voor het
grijpen liggende buit wordt gepakt, 's middags wat dieper wordt gegraven en nog

later stukken terrein min of
meer systematisch worden
afgezocht” (uit Wikipedia).
In mijn jeugd, 60 jaar
geleden, waren de agrariërs maar wat blij met een
kolonie foeragerende roeken
op de akkers en weilanden.
Ze zuiverden de akkers kosteloos van de nodige voornoemde insecten. Heden ten
dage worden de akkers met
chemicaliën bewerkt om de
insecten te bestrijden.
De huidige agrariërs draaien
voor de bestrijding/bedrijfskosten op onder de noemer:
bedrijfsrisico, aftrekbaar
voor belastingen…
De derde partij helpt de
vogels naar de eeuwige
jachtvelden wat al gauw
€ 0,75 per hagelpatroon
kost onder de noemer:
hobby mag geld kosten…
Moraal: de hardwerkende
ondernemer valt over
€ 0,0006 schade per vogel
terwijl een andere partij
er € 0,75 op toelegt om
het dier te mogen/moeten
doden. De overige kosten
van het jagen nog buiten
beschouwing gelaten.
Hoe krom kan het toch zijn.

Een persbericht van de provincie Gelderland in nieuws
uit de provincies.

gebied te maken en worden in dit project
omvangrijke maatregelen genomen voor
waterberging en verdrogingsbestrijding.

Drenthe: Een beter leven voor
reptielen

Een van de speerpunten van de Provincie
Drenthe is het verbeteren van de biodiversiteit, de variatie aan planten en dieren
in het Drentse landschap. Een manier
om daaraan te werken is het stimuleren
van projecten die tot doel hebben de
leefomgeving van planten en dieren te
verbeteren. Landschapsbeheer Drenthe
voert veel van die projecten uit. Onlangs
is een project bij Echten afgerond dat
tot doel had de leefomstandigheden van
voor Drenthe karakteristieke reptielen en
amfibieën rond Echten te verbeteren.
De heide tussen recreatiepark Westerbergen en de boswachterij Ruinen is het
leefgebied van adder, levendbarende
hagedis en heikikker. Drie kwetsbare en
voor Drenthe kenmerkende soorten en
bedreigd in Nederland. De leefgebieden
van deze soorten waren echter versnipperd. Om in de toekomst inteelt en het
eventueel verdwijnen van de populaties te voorkomen, zijn de leefgebieden
met elkaar verbonden. Daarnaast is de
kwaliteit van de terreinen verbeterd door
het verwijderen van (jonge) bomen en
struiken en het plaggen van heide.
Het is belangrijk dat de leefgebieden van
verschillende soorten reptielen ook in de
toekomst worden behouden.
De terreineigenaren hebben daarom
het advies gekregen de terreinen vrij te
houden van jonge bomen en struiken
(opslag). Daarnaast worden op termijn
koeien ingezet om delen van het terrein
vrij te houden van opslag. Leerlingen
van basisscholen en vrijwilligers gaan
daarnaast ook regelmatig helpen om het
gebied geschikt te houden voor de reptielen en amfibieën.

Gelderland: Toestemming voor
schadebestrijding roek

Roeken mogen verjaagd worden in
Gelderland. De Faunabeheereenheid
Gelderland (FBE) heeft hiervoor opnieuw
toestemming gekregen van de provincie.
Reden is schade die de vogels aan kunnen
brengen aan de landbouw.
In bijzondere gevallen en als verjagen
niet werkt, mogen roeken ook geschoten
worden. Dit is alleen overdag toegestaan
en de aantallen zijn beperkt.

H. Bloemhof
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De vogels brengen met name schade toe aan appels,
peren, graan en mais.

In 2011 werden in Gelderland 11.000
broedparen van de roek geteld. Het aantal
is stabiel na een periode van afname. De
vogels brengen met name schade toe aan
appels, peren, graan en mais. Het gaat om
een bedrag van zo’n 25.000 euro per jaar.
Vanwege de omvang van de schade heeft
de FBE bij voorbaat ontheffing gevraagd
om bij grotere problemen tot afschot over
te gaan. Ook dan geldt dat de vogel eerst
verjaagd moet worden. De schade aan
andere gewassen is beperkt en incidenteel.
Afschot is dan alleen mogelijk na speciale
toestemming. De stand van de soort komt
met deze maatregelen niet in gevaar.
De FBE heeft in juli 2014 het faunabeheerplan roek ingediend. In het plan
vraagt de FBE om een ontheffing van de
Flora- en faunawet voor het uitvoeren
van een aantal maatregelen. Het ontwerpgoedkeuringsbesluit en de ontwerpontheffing hebben zes weken ter inzage gelegen.
Daarop is één zienswijze binnen gekomen
en heeft de FBE vervolgens op haar aanvraag een beperkte wijziging doorgevoerd.

Flevoland: Oostvaardersplassen
Nationaal Park?

De provincie Flevoland laat onderzoeken of
de Oostvaardersplassen de status van Nationaal Park kan verwerven. Daarvoor stelt
ze een business case op waarin beschreven
staat wat de kansen zijn op een economische, toeristische ontwikkeling die voor de
hele regio goed is. Bij de business case voor
Nationaal Park Oostvaardersplassen werkt
de provincie samen met de gebiedspartners
Staatsbosbeheer, de gemeente Almere en
de gemeente Lelystad.
De Oostvaardersplassen is een bijzonder
natuurgebied, met groeiende belangstelling van bezoekers voor het beleven van
de natuur, en dat direct grenzend aan de
steden Almere en Lelystad. De basiskwaliteit voor de status Nationaal Park van de
Oostvaardersplassen en de aangrenzende
bosgebieden is op orde.
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Roeken zijn net als andere kraaiensoorten flexibele eters.

