
Reactie op artikel van Steven van Bremen en de actie van de N.P.O. inzake de 

roofvogelproblematiek. 

Laat ik voorop stellen dat het een illusie is om te veronderstellen, dat er wellicht een afschot e.d. 

mogelijk wordt van roofvogels. De naam roofvogel  is overigens al jaren geleden geschrapt en 

vervangen door het mildere woord grijpvogel.  Sperwers, en alle valken soorten worden op Europees 

niveau beschermd en daar zal voorlopig geen verandering in komen. Iets anders is of de 

roof(grijp)vogelstand nog verder moet worden gestimuleerd. Daar kan inderdaad een  wat 

terughoudender beleid  op los gelaten worden, in die zin dat het plaatsen van nestkasten zorgvuldig 

zal moeten worden afgewogen.  Dit alles onder ogen ziend, zullen wij het dus op een andere manier 

dienen aan te pakken. En die enige manier is naar mijn mening, dat wij ons,als liefhebbers, zullen 

moeten aanpassen. 

Misschien is daarom het volgende te overwegen: 

We kunnen ons afvragen wat nu feitelijk predatoren afschrikt. Kijkend naar wat er in de natuur 

gebeurt, zien we dat de natuur zich op velerlei manieren probeert te wapenen tegen rovers. 

Prooidieren zullen altijd proberen te ontsnappen door zich, als camouflage niet helpt, groter, sterker, 

giftiger, of smakelozer voor te doen, dan ze in werkelijkheid zijn. Kijk naar de dag- en  nachtvlinders, 

die hun vleugels tooien met vervaarlijk uitziende extra ogen (dagpauwoog o.a.). In de naruur bestaan 

ook zogenaamde schrikkleuren. Dat zijn rood, geel en blauw. Felle kleuren duiden meestal op giftig 

(gifkikkers, lieveheersbeestjes enz.). En zo zien vogels de kleur blauw als een aanduiding voor vies.  

Wat kunnen we hier van leren? Wellicht zijn proeven te nemen met het beschilderen van de rug van 

de postduif met extra ogen, of met een felle kleur. In 2010 zijn overigen s al dergelijke proeven 

genomen. Zo voorzag een liefhebber van sierduiven uit Doetinchem in 2010 zijn vogels van knalroze 

en groene veren. En zij werden inderdaad niet meer aangevallen !!!  En André en Dorien Kamphuis 

vertelden op hun weblog van 7 november 2010 al over kuikens in Tanzania, die in een  roze kleur 

waren geschilderd. . .  ook weer om te ontsnappen aan de klauwen van roofvogels.  Zie foto!  

 Conclusie: 

Alles wijst er dus op dat wij het misschien in die richting moeten gaan zoeken. Overigens vraag ik mij 

af of ook bekend is of valken en sperwers een voorkeur hebben voor bepaalde kleuren bij duiven?  

Tiest van Turnhout 
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