Roofvogelshows en roofvogelhouderij
Tot voor kort leefden bijna alle roofvogels in het wild. Daar kunnen ze doen
en laten wat ze zelf willen. Een klein aantal roofvogels werd gehouden door
valkeniers. Die gebruikten ‘hun’ vogel om mee te jagen. Dat kostte veel kennis,
tijd, geld en moeite. Helaas zijn de regels veranderd. Tegenwoordig mag
iedereen roofvogels houden. Niet alle soorten, maar toch veel meer soorten dan
in het verleden. Dit heeft ervoor gezorgd dat er een enorme handel is ontstaan.
Vaak vermomd als voorlichting, schadebestrijding of iets anders moois, maar
in werkelijkheid terug te voeren op eigenbelang, geld verdienen en klanten
trekken. Mensen die roofvogelshows organiseren, toestaan of bezoeken,
moeten zich realiseren dat ze daarmee bevorderen dat er steeds meer roofvogels
in gevangenschap zullen worden gehouden. Bovendien neemt de handel toe.
Er worden ook meer roofvogels uit de natuur geroofd (het is een fabeltje dat
al roofvogels in gevangenschap uit kweek afkomstig zijn). Niet-inheemse
roofvogels (inclusief kruisingen) ontsnappen geregeld en zorgen dan voor
problemen onder wild levende roofvogels. En dat alles alleen maar omdat er
geld aan kan worden verdiend, bezoekersaantallen aan een evenement kunnen
worden opgekrikt of een persoonlijke behoefte kan worden bevredigd.

Een slechtvalk met prooi in de buurt van Amsterdam, op de voorgrond (midden). Vroeger zeldzaam, tegenwoordig niet meer (foto: Nirk Zijlmans).

Het mooie van Nederland, en deze tijd, is nu juist dat iedereen roofvogels in het
wild kan zien. Ze zitten overal, tot in de steden aan toe. Het kost misschien wel
iets meer moeite ze te zien dan wanneer je naar een roofvogelshow gaat. Maar
wat je op een show ziet (en hoort), heeft niets te maken met hoe roofvogels echt
leven. Ook roofvogels hebben recht op vrijheid.
Onze roofvogels

35

Leren hoe roofvogels leven, zonder ze van hun vrijheid te beroven, wordt hier door Puck gedemonstreerd. Je hebt er alleen maar een verrekijker voor nodig, en wat geduld (foto: Helen Goote).
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