Roofvogels en uilen zijn niet voor de show!
Roofvogels en uilen horen thuis in de vrije natuur. In
gevangenschap kunnen de vogels hun natuurlijke gedrag niet
vertonen. Ze krijgen niet of nauwelijks de kans om te vliegen,
ze mogen niet op hun eigen prooien jagen (en opeten), ze
hebben niet de vrijheid om een partner te kiezen, een nest te
bouwen en jongen groot te brengen. Voor het grootste deel
van de tijd zitten ze in een te klein hok of zitten ze met een
kort touw vast aan een blok.

Roofvogel- en uilenshows
Deze shows worden vaak gehouden onder het mom van
voorlichting. Onderzoek toont echter aan dat in de meeste
shows nauwelijks voorlichting wordt gegeven.
Tijdens de shows moeten de vogels kunstjes doen in een
onnatuurlijke omgeving te midden van een mensenmassa, die
de vogels kan fotograferen (vaak met flitslicht) aanraken en
aaien. Uilen zijn echte nachtdieren, maar worden vaak
urenlang in het daglicht te kijk gezet.
Dit alles is tegengesteld aan hun natuurlijke gedrag, want in
het wild blijven ze het liefst ver van mensen verwijderd en
zullen ze zich zeker niet laten aaien.

De shows bevorderen de wens van mensen om zelf een
roofvogel of uil te hebben. Met roofvogels en uilen kun je
echter geen band opbouwen zoals met een hond of kat.
Om aan de vraag te kunnen voldoen worden vogels in
gevangenschap gefokt, maar ook worden eieren en jongen uit
nesten in het wild geroofd. Niet zelden ontsnapt er een vogel,
of ze worden zelfs bewust losgelaten. Soms redden ze het,
maar vaak verhongeren ze of raken met de leertjes om hun
poten verstrikt in takken waar ze een vreselijke dood sterven.

Faunavervalsing
De ontsnapte vogels, die het wel redden en niet worden terug
gevangen, vormen een bedreiging voor de Nederlands natuur.
Er is sprake van faunavervalsing wanneer door een nietnatuurlijke oorzaak (ontsnappingen, expres loslaten) nieuwe
(onder)soorten zich vestigen en deel gaan uitmaken van de
Nederlandse natuur. Deze vogels nemen de plaats in van
Nederlandse vogels of ze paren met in het wild levende
vogels en dragen zo vreemd erfelijk materiaal over op de
populatie. Zo vormen hybride valken een gevaar voor de
inheemse populatie slechtvalken.

Om al deze redenen vragen wij u geen roofvogel- en uilenshows te bezoeken of te organiseren
of deze prachtige dieren als huisdier te houden!

Roofvogels en uilen horen vrij te zijn
In Noord Holland leven verschillende soorten roofvogels en uilen in de vrije natuur. De Roofvogelwerkgroep van Vogelwerkgroep
Alkmaar e.o. wil u graag kennis laten maken met de meest voorkomende soorten. Hiervoor willen wij gedurende de
zomermaanden een aantal roofvogel-excursies organiseren. De meest voorkomende soorten kunt u misschien zelf herkennen:

Sperwer

Torenvalk
• Jaarrond te zien in de polder.
• Broedt in oude kraaiennesten,
gebouwen of speciale nestkasten.
• Kleine roofvogel met lange, spitse
vleugels en lange staart.
• Jaagt, vaak biddend, waarbij ze
vrijwel stil staan in de lucht, op
muizen en insecten.

• Jaarrond te zien.
• Broedt in bossen en soms ook in of bij
dorpen en steden en in parken.
• Kleine roofvogel met vrij korte, stompe,
brede vleugels en lange gebandeerde
staart.
• Jaagt op kleine vogels, regelmatig ook
in tuinen.

Buizerd

Havik

• Jaarrond te zien, vaak zittend op
een paal.
• Broedt in beboste streken met open
plekken, akkers en weiden.
• Middelgrote, vrij compacte roofvogel
met brede vleugels en brede korte
hals. Veel kleurvariatie.
• Jaagt o.a. op muizen en insecten.

• Jaarrond te zien.
• Broedt in bossen, maar is ook te zien in
open terrein.
• Middelgrote roofvogel met brede
vleugels en lange staart. Lijkt op de
sperwer, maar is groter en heeft een
langere hals.
• Jaagt op vogels en zoogdieren.

Bruine kiekendief

Ransuil

• De meesten trekken in de herfst
weg.
• Broedt in uitgestrekte rietvelden.
• Middelgrote roofvogel met lange
vleugels en staart.
• Zoekend naar prooi zie je ze in
rustige vlucht laag over rietvelden
en weilanden glijden.

Uilen laten zich niet vaak zien. Kerkuil,
steenuil, bosuil en ransuil broeden in
Noord Holland. Je kunt ze soms wel horen
roepen.
Ransuilen zoeken ʻs winters nog wel eens
tuinen en parken op om bij elkaar te
roesten in klimop, hulst en coniferen. Ze
zijn te herkennen aan hun oorpluimen..

Voor excursiedata, informatie of contact kunt u terecht op de website van Vogelwerkgroep Alkmaar e.o.:

www.vwg-alkmaar.nl

