Meer secties op vergiftigde
inheemse dieren
De overheid heeft budget beschikbaar gesteld
voor extra onderzoek naar de doodsoorzaak van
inheemse, in het wild levende dieren. Dit onderzoek
moet een vollediger beeld geven van mogelijke
doodsoorzaken.

Een van de mogelijke doodsoorzaken is het moedwillig vergiftigen van met name roofvogels. Dit is
wettelijk verboden, echter het aantal dieren dat
vergiftigd wordt is onduidelijk. Daarom zal Central
Veterinary Institute, onderdeel van Wageningen
UR (CVI) ingestuurde kadavers onderzoeken op de
doodsoorzaak, ongeacht de omstandigheden waarin
het dier gevonden is.
Vergiftiging van wilde dieren is een onderwerp dat
breed in de publieke belangstelling staat en waarover Kamervragen zijn gesteld. De roofvogelstand
is in de jaren zestig sterk afgenomen waarna de
nodige herstelmaatregelen zijn getroffen.
Tot 2008 herstelde de roofvogelstand zich weliswaar, maar er blijven bedreigingen. Eén van die
bedreigingen is moedwillige vergiftiging. Daarbij
wordt veelal bewerkt aas gebruikt en in de natuur
uitgezet.
In 2007 heeft het Functioneel Parket (FP) van het
Openbaar Ministerie dit onderkend en een interventiestrategie roofvogelvervolging opgesteld. Eén van
de doelen van de interventiestrategie was om een
overzicht te krijgen van de omvang van roofvogeldoding in Nederland en te inventariseren waar zich
mogelijk “hotspots” van deze vorm van milieucriminaliteit bevinden. Dit heeft echter nog geen
duidelijk beeld opgeleverd over de omvang van de
vergiftiging.

Kosteloos inzenden kadavers en verdacht
materiaal

Waar voorheen vaak alleen dode dieren werden
ingestuurd voor onderzoek waarbij een daderspoor
was aangetroffen, in verband met de te maken
kosten voor het onderzoek, is het dit jaar mogelijk
om ook kosteloos monsters in te zenden, ongeacht
daderspoor.
Medewerkers van Regionale Milieuteams (RMT’s)
en andere opsporingsambtenaren kunnen in 2014
zonder verdere kosten alle verdachte dode dieren
en stukken aas insturen naar Central Veterinary Institute, onderdeel van Wageningen UR (CVI) te Lelystad
voor primair onderzoek.
Het project loopt tot eind 2014. Binnen het project
kunnen zo’n 200 primaire secties worden verricht.
Indien noodzakelijk kunnen monsters in overleg
worden doorgestuurd voor chemische analyse naar
onderzoeksinstituut RIKILT, maar dit valt buiten dit
project.

CVI zal ingestuurde
kadavers onderzoeken op de
doodsoorzaak.

Begin 2015 zal hierover een rapport worden
gepubliceerd. Monsters kunnen worden gebracht
naar:
Central Veterinary Institute, onderdeel van Wageningen UR
T.a.v.: Peter van Tulden
Adres: Houtribweg 39, 8221 RA Lelystad
(Bij persoonlijke informatieoverdracht graag eerst
telefonisch overleg 0320-238438)
Tekst: P. Van Tulden
Kosteloos monsters
inzenden naar Lelystad.

Rectificatie
In het artikel BOA zijn is een vak (nummer 2014/3) is een vervelende en storende fout geslopen.
In het artikel wordt Henk Haarsma abusievelijk Henk Haarstra genoemd. Hier hebben we als redactie duidelijk
zitten slapen. Onze welgemeende excuses zijn inmiddels overgebracht aan Henk Haarsma.
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