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1.

Niedersachsens wilde Wölfe, eine Tierart kehrt zurück. Dr. Britta Habbe, Wolfsbeauftragte
der Landesjägerschaft Niedersachsen

De eerste zichtwaarneming van een wolf in de deelstaat Niedersachsen stamt uit 2006. Men
verwachtte het eerste territorium op een militair oefenterrein en dat kwam in 2011 ook zo uit. De
Lüneburgerheide, Truppenübungsplatz Munster was de plek met het eerste territorium. Weer twee
jaar later, in 2013, zijn er 17 welpen geboren in drie roedels (Munster, Bergen en Wendland). Verder
zijn er drie locaties waar aanwijzingen zijn voor de aanwezigheid van wolven (WTD Meppen, LK
Gifhorn en Stiftung Naturschutzpark Lüneburger Heide - westlich der Autobahn 7). Van de locatie
Meppen (jong vrouwtje uit de Duits-Poolse populatie) zijn geen vervolg waarnemingen gedaan. Zie
voor informatie over de verspreiding in Niedersachsen:
http://www.umwelt.niedersachsen.de/themen/natur_landschaft/artenvielfalt/wolf-inniedersachsen-92113.html
Bij de roedel van Wendland werd vanaf een hoogzit waargenomen dat een wolf 10 minuten een
edelhertkalf probeerde te pakken op een bronstplek. Na de 10 minuten ging de bronst ongewijzigd
verder. Een anekdote die laat zien dat herten een locatie niet gelijk verlaten als daar een wolf
aanwezig is.
De Landesjägerschaft voert in opdracht van het ministerie van Milieu & Klimaat het
wolfsmanagement uit. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een grote groep wolfsberaterinnen en
wolfsberater. Dit zijn mensen die in een bepaald gebied verantwoordelijk zijn voor het checken van
waarnemingen en schadegevallen. Deels zijn dit mensen die in dienst zijn van betrokken organisaties
en deels vrijwilligers. Ze zijn allemaal getraind om dit werk te kunnen doen. Bij de monitoring is een
netwerk van jagers, boswachters, natuurbeschermers etc. betrokken. Van de 600 meldingen kwam
tweederde van jagers.
In het takenpakket zit ook het geven van voorlichting. Voor kinderen loopt vanaf 2012 een speciaal
programma. Zie http://www.woelfen-auf-der-spur.de. Ook onderzoekt men de attitude van mensen
ten opzichte van de wolf. Door dit te meten wil men eventuele verschuivingen vaststellen. Uit het
onderzoek blijkt dat de schreeuwers in de media niet de mening van de meerderheid van de mensen
vertegenwoordigen. Een aantal conclusies uit een eerste meting zijn:
• Hoe ouder iemand is, hoe minder positief men over de wolf denkt.
• Hoe meer iemand weet over de wolf, hoe positiever men over de wolf denkt.
• Hoe dichter een jager bij een wolfgebied woont, hoe meer betrokken hij is en positiever hij
denkt over de wolf.
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2.

Wölfe in Deutschland. Ilka Reinhardt, Wildbiologische buro Lupus

Sinds 2002 is het Bureau Lupus verantwoordelijke voor de monitoring en inventarisatie van het
voorkomen van wolven in de regio Lausitz, Brandenburg. Door de uitbreiding van de wolvenpopulatie
is bureau Lupus nu ook verantwoordelijk voor beide deelstaten Brandenburg en Saksen. Namens het
Duitse Federaal Agentschap voor Natuurbehoud zijn Ilka Reinhardt en Gesa Kluth van Bureau Lupus
bezig geweest met het opstellen van de monitoringstandaard van wolven in Duitsland. Daarnaast
geven zij cursussen in wolvenmonitoring voor natuurbeheerders, onderzoekers, jagers en andere
geïnteresseerde uit binnen- en buitenland. De ontwikkeling van de Duitse wolvenpopulatie is
gedocumenteerd door bureau Lupus in een uitgebreide database. Ilka Reinhardt geeft een overzicht
over de periode vanaf het eerste nestje pups in 2000 tot vandaag. Uitgebreide informatie hierover
kan men terug vinden op: www.wolveninnederland.nl / www.wolfsregion-lausitz.de /
www.nabu.de/aktionenundprojekte/wolf/
Een aantal opvallende zaken uit de presentatie worden hieronder weergegeven:
•
•
•
•

•

•

•

•

•

De ontwikkeling van de wolvenpopulatie moet men in een internationaal perspectief zien.
Over het algemeen zijn de verschillende populatie in Europa stijgend.
De wolvenpopulatie in Duitsland sluit aan op de Midden Europese wolvenpopulatie (vanuit
Polen).
De groei van het aantal wolven neemt exponentieel toe. En de uitbreiding vind met name
plaats richting het Noordwesten (richting Nederland). Waarom is niet helder.
Doodvondsten van wolven op een rij vanaf 1945. De belangrijkste oorzaken daarvan zijn:
o 49% zijn verkeersslachtoffer.
o 25% illegaal afschot
o 6% natuurlijke oorzaak
Bij monitoring dient men zich te houden aan de internationale SCALP criteria (C1, C2, C3
meldingen). Onderscheid wordt gemaakt in actieve en passieve monitoring.
o Actieve monitoring is o.a. fotovallen, telemetrie & genetische analyse
o Passieve monitoring zijn meldingen uit omgeving door bevolking. In nieuwe gebieden
komen zo de eerste data binnen.
Uit voedselanalyse (studie inhoud uitwerpselen) blijkt dat het hoofdvoedsel in de Lausitz
bestaat uit:
o 56,75% ree
o 24% edelhert
o 32,25 % zwijn
o 1,63% huisdieren/ vee
Genetisch aspect: wolven in Duitsland komen met name uit de populatie van West-Polen.
Een aantal dieren waren zeer dominant aanwezig in de voortplanting in de beginjaren en
hebben vooral nakomelingen geproduceerd. Op dit moment vindt er al inteelt plaats.
Territoriumgrootte in Duitsland is gemiddeld 200km2, waarin voornamelijk de kerngebieden
(gemiddeld 80km2) intensief gebruikt worden. In een drukbevolkt cultuurlandschap lijken
deze kerngebieden waar voldoende rust is, uitermate belangrijk, maar ook bepalend voor het
landschapsgebruik. Dit verklaart mogelijk waarom de territoriums in Duitsland klein zijn t.o.v.
andere gebieden in Europa.
Toekomst: voornamelijk jonge dieren trekken verder, op zoek naar andere gebieden. In
Midden en Zuid Duitsland liggen nog grote gebieden die zeer geschikt zijn voor wolf, en nog
niet bezet zijn. Denk bijvoorbeeld aan de middelgebergtes.
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3.

Wölfe und Jäger. Eckhard Fuhr

Eckhard Fuhr is journalist en correspondent voor het dagblad "Die Welt", en is tevens jager en
jachthondenbezitter. Toen in 2000 het eerste wolvenpaar jongen kreeg werden de
hoefdierenpopulaties van Edelhert, Wild zwijn en Ree door de samenleving als veel te hoog
beschouwd, maar voor de Wolf was het prima, voedsel genoeg! Jagers vreesden vanaf begin van de
aanwezigheid van de Wolf dat hun jachtmogelijkheden drastisch zouden verminderen vanwege de
vermeende en verwachte teruggang van hoefdierenpopulaties door wolvenpredatie. Ze reageerden
nogal verklemd en onderling waren ze het ook niet altijd eens. Jagers betalen doorgaans flinke
bedragen voor het jachtrecht en brachten naar voren dat ze schade zouden gaan lijden door
wolvenpredatie, omdat er immers veel minder wild zou overblijven om te bejagen.
Nu na 13 jaar is er niets gebleken van een drastische teruggang van hoefdieren populaties in
algemene zin, met name niet van Edelhert en Wild zwijn. De wolven in de Lausitz prederen
hoofdzakelijk op Ree (ruim 50% van hun prooidier menu is Ree) en hiervan is wel enige invloed te
merken, lokaal een vermindering van de populatiegrootte. Ook is gebleken dat Moeflons niet zijn
opgewassen tegen wolvenpredatie, enkele lokale populaties van deze exoot zijn vrijwel volledig door
wolven opgeruimd. Moeflons horen echter ook niet in het West-Europese laaglandbos, het zijn
bergschapen en zij kunnen zich slechts in hun oorspronkelijk bergbiotoop verweren tegen
wolfpredatie door zich terug te trekken in steile berghellingen, onbereikbaar voor de Wolf. Het
„verlies“ is echter wel breed uitgemeten in de jagersbladen, ook in jagerskringen zijn er die dit zeer
betreuren maar er zijn er ook met meer ecologisch inzicht en het accepteren als logisch gevolg en
correctie van een onnatuurlijke aanwezigheid van een niet lokaal aangepaste diersoort.
In andere delen van Duitsland: de alpiene gebieden, heeft de terugkeer van de Wolf wel grotere
gevolgen voor jagers en schapenouders. Edelherten worden daar dikwijls gedurende de
wintermaanden in de dalen in zogenaamde „Wintergatter“ (Winterrasters- rastergebieden van
relatief beperkte omvang) tijdelijk „opgesloten“ om schade elders in het schadegevoelige
„bergmischwald“ - het lokale gemende loof-naaldbos met onder andere de schadegevoelige
Weisstanne (Zilverspar) te voorkomen. Die winterrastergebieden met geconcentreerde dichtheden
van edelherten zijn natuurlijk buitengewoon aantrekkelijk voor de Wolf en men vreest er de nodige
predatie. De graasgebieden voor schapen in de alpiene regio zijn nauwelijks goed af te rasteren en
ook hier vreest men forse predatie invloed van wolf op de schapen.
Waarom is het voor jagers zo moeilijk om de Wolf als een „collega“ te zien en ook nog eens als één
met bewonderenswaardige eigenschappen? Waarom beschouwen de meeste jagers de Wolf als
concurrent? De meeste jagersverenigingen en wildbeheereenheden begroeten de terugkeer van de
de Wolf in hun officiële communicatie. Maar intern, bij de jagers „onder ons“, is het voorbehoud
groot. Officieel openlijk afkeuring tonen is niet gebruikelijk. Dat is echter meestal het conformeren
aan politieke correctheid, zo wordt het ervaren. Men houdt wat men werkelijk denkt achter de
ellebogen, omdat men zich ergernis besparen wil. Waarom zijn jagers op dit thema zo krampachtig?
Het thema Wolf heeft onder jagers een praktisch en een cultureel-mentaal aspect. Het meest wordt
over het eerste gesproken. Wat heeft de Wolf voor een invloed in het jachtveld, op het wild? Neemt
hij de jagers de buit voor de neus weg? Verjaagt hij het wild? Moet hij niet „gereguleerd“ worden?
Het ligt voor de hand dat jagers brandend nieuwsgierig zijn naar de antwoorden op al deze vragen.
Ze betalen doorgaans immers hoge bedragen voor de pacht van hun jachtveld en zijn het gewend
„heer en meester“ in hun jachtveld te zijn. Wanneer men zich voor pakweg 300 hectare
verantwoordelijk voelt en zich daar met veel geld, tijd en werk een waar jachtparadijsje heeft
gecreëerd, dan valt het moeilijk het geduld op te brengen om eens af te wachten welke effecten de
nieuwkomer Wolf daarop heeft of zal hebben.
Zelfs wanneer uit de eerste resultaten van onderzoek blijkt dat de aanwezigheid van de Wolf
nauwelijks invloed heeft op de populatiegrootte en de afschotgetallen van de belangrijkste
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grofwildsoorten Edelhert, Wild zwijn in het onderzoeksgebied, dan nog blijven de jagers de nodige
reserves houden. Kloppen die cijfers wel? Dat kan toch niet waar zijn? Men kan het zich nauwelijks
voorstellen en heeft ook meer als 100 jaar geen eigen ervaringen meer met wolven in het eigen
revier.
De onder de mensen gedurende de afgelopen tienduizend jaar diep ingeprente eigenschap om de
natuur vanuit die agrarische opvattingen te (willen) beheersen kan niet zo maar worden
uitgeschakeld, ook niet onder de jagers Die drang tot beheren en beheersen zit diep in hun aard en
is zelfs in de jachtwetten verwerkt. We kijken naar het wild als veehouders. In het grofwildbeheer
van de wilde hoefdieren is dat sterk het geval , maar ook in de kleinwildjacht zit het begrip „oogst“
verwerkt: de hazenjacht in de herfst, na het oogsten van de aardappelen. Deze „heimatliche“
boerenjacht heeft heeft een directe verbinding met het agrarische cultuurlandschap zoals dat tot het
midden van de vorige eeuw nog aanwezig was. Ook onder vele natuurbeschermers is dit nog een
belangrijke referentie. Deze soortenrijke cultuurlandschappen waren regionaal zeer divers, maar
overal gold: grote roofdieren ontbreken, tot op de dag van heden.
De komst van de Wolf zet daarmee de wereld op zijn kop voor jagers, natuurbeschermers en –
beheerders. Wat heeft bijvoorbeeld in de Alpen de voorkeur? Het almenbeheer al dan niet
gesubsidieerd met een Europese „bergboerenregeling“ of de Wolf met bijbehorende spontane
proces-natuur. In vele regio’s komt de principiële keus eenvoudigweg daar op neer
Wolven hebben geen neus voor landschappelijke schoonheid. Ze komen als hun tafeltje gedekt is
met voldoende prooien in de vorm van grofwildpopulaties en vooral ook als er voldoende rustige
arealen zijn waar ze zich tijdelijk kunnen terugtrekken, vooral overdag, bij nachtelijke strooptochten
worden ze immers aanzienlijk minder gestoord door menselijke aanwezigheid. Misschien moet de
jagers zich ook deze minder romantische gedachtewereld eigen maken. Waar hebben we het als
jagers in Duitsland namelijk voornamelijk mee van doen? Met grofwildpopulaties van historisch
recordniveau, fors van omvang en nog steeds in de groei: „probleemherten“ en „probleemzwijnen“
zijn aan de orde van de dag. Niet kunstmatig opgefokt zoals jachttegenstanders graag willen doen
geloven, maar simpelweg het product van een veranderd en voedselrijker landschap, het resultaat
van de radicale veranderingen in de landbouw en bosbouw. De landbouw heeft een zwijnen en
ganzen eldorado geschapen. De per vierkante meter geproduceerde biomassa heeft zich
verveelvoudigd. Een deel daarvan wordt geoogst als wildbraad. De wolven hebben dat geroken. Wij
jagers moeten nu achter hen aansluiten, maar vervolgens met een gerust hart nog dat buitmaken
wat overblijft, er blijft immers genoeg over. Wij zijn, en dat is de voornaamste revolutie die in het
hoofd der jagers moet plaatsvinden, één der vele acteurs, en moeten niet altijd het laatste woord
willen hebben en leren met iets minder tevreden te zijn. We hebben immers de Wolf terug!

4.

Der Wolf in Skandinavien, Probleme mit dem Schutz und dem Management. Olof Liberg,
Grimsö Wildlife Research Station

In Scandinavië zijn de verschillen tussen voor- en tegenstanders van wolven groot. Het is zoeken
naar het krijgen van een balans. De wolf was tussen 1965 – 1980 in Scandinavië (bijna) uitgestorven.
Begin 80er jaren zijn wolven vanuit Finland en Rusland weer gemigreerd.
Leefgebied Slechts 20% van Scandinavië (160.000 km2) mogen wolven leven. Het grootste deel
hiervan wordt al door wolven bevolkt, waardoor er niet meer zoveel meer speelruimte voor de wolf
is. Met het toenemen van de populatie, zullende de wolventerritoria kleiner worden en daarmee de
problemen toenemen.
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Inteelt In 1983 is de eerste worp vastgesteld. De ontwikkeling ging aanvankelijk erg langzaam, maar
begon zich echt te ontwikkelen tussen 1992 – 1997. De populatie wordt nu (winter 2012/2013)
geschat ca 380 wolven. De geïsoleerde ligging van de populatie en de smalle basis (3 wolven) zorgen
voor genetische problemen. De Zweden hebben veel DNA-onderzoek gedaan en een stamboom met
een inteeltcoëfficiënt (IC) van de populatie in kaart gebracht. Bij een IC van nul krijgt een wolf
gemiddeld 6 welpen/jaar, bij een IC van 0,5 is dit slechts 2 welpen/jaar. Het aantal jongen wordt dan
te laag om de sterfte binnen de populatie op te vangen. De komst van een nieuwe wolven ( één in
1990 en twee in 2007) was zeer belangrijk ivm bloedverversing. Na bloedverversing wordt de IC
binnen die worp weer nul, ongeacht hoe hoog de IC van de partner was!
Vee vormde altijd een de prooidieren van de wolven, voornamelijk schapen, maar ook kalveren. Het
aantal gedode schapen (500/ jaar van de 200.000 schapen in Zweden) is op zich niet hoog, maar voor
een schapenboer te veel en traumatisch. Een wolf dood niet altijd meteen het schaap, hetgeen nare
taferelen geeft. De overheid betaald weliswaar de schade en materiaal, maar dat wordt niet als
oplossing ervaren door de boeren. In Zweden worden de schapen binnen een raster gehouden, maar
in Noorwegen lopen 2,5 miljoen schapen vrij rond. Vandaar dat daar strengere regels gelden.
Noorwegen heeft een wolfzone (gebied ingesteld, en aangegeven dat er 3 reproducerende eenheden
mogen leven. Ook is het toegestaan dat een wolf geschoten mag worden zodra deze een schaap
heeft gepakt.
In Noord Scandinavië leven ca 300.000 rendieren, waarvan er ca. 80.000 per jaar worden gedood
door predatoren. Slechts 300 – 500 worden door wolven gedood, maar de paniek die de wolven
binnen de kudde veroorzaken, zorgt voor de zero-tolerance tegenover wolven. Dit deel van
Scandinavië is dan ook tot NO-WOLF gebied verklaard, hetgeen mogelijk is vanwege de aparte status
van het Sami-volk. Dit blokt de normale migratie route vanuit Finland en Rusland naar centraalZweden.
Elanden en honden Jacht op eland is zeer belangrijk voor de Scandinaviers. Het is onderdeel van hun
leven, het hoort bij hun ‘way of life’. Het is geen hobby, maar big business en belangrijk voor het
vlees. Het effect van wolven op de elandenpopulatie hangt af van de grootte van het
wolventerritorium. Er is geen relatie te leven tussen de aantallen elanden en de grootte van het
roedel. In een groot wolventerritorium wordt 15 – 30% van de elandenoogst’ gepakt (geen probleem
voor jager), in een klein wolventerritorium kan dit oplopen tot 40 – 100% (reductie tot geen afschot
meer mogelijk). Deze hoge percentage zijn met name in gebieden waar de bosbouwbelangen zorgen
voor een lage elandenstand. Het is dus niet alleen een kwestie van eland – wolf relatie, maar van
bosbouw-eland-wolf.
Dode honden vormen een groter probleem. De hond is belangrijk bij de elandenjacht, het is een
traditie. De aantallen dode honden (30 – 50 stuks per jaar) is misschien niet zo hoog, maar omdat de
hond onderdeel vormt van het gezin, is het emotionele aspect zeer belangrijk. Hier speelt ook nog
mee dat de wolf een hond doodschudt (en niet bijt), waardoor de huid loslaat. Een dode, kale hond
roept nog meer emoties op. Het fenomeen doodschudden van een andere predator is nog
onbegrepen.
EU, wolvenmanagement, illegaal afschot In 2009 heeft Zweden bepaald dat de populatie voor drie
jaar bevroren zou worden op 2010 wolven en dat een aantal wolven afgeschoten konden worden.
Hiermee nam het illegaal afschot in Zweden af. Nadat de EU (Straatsburg en Brussel) dit in 2011
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heeft verworpen, is het illegaal afschot gestegen uit onvrede over de bemoeienis van Brussel met het
Zweedse platteland. Jagers en landbouwers hebben het gevoel dat zij de prijs betalen waar de rest
van Zweden voordeel bij heeft. Het vertrouwen in de overheid is geheel verdwenen.
Zweden heeft bepaald dat een populatie van 200 – 300 wolven genoeg is voor de gunstige staat van
instandhouding die Brussel voorschrijft. Nu leven er 400 – 500 wolven. Een nieuw verzoek bij de EU
voor het ingrijpen in de populatie is ingediend. Hierbij is de inzet selectief populatiebeheer. Het
belangrijkste is een gehele pack met de hoogste inteeltcoëfficiënt weg te nemen.

foto Michiel van der Weide
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5.

Die Rettung des Mexikanischen Grauwolfes. Maggie Howell, Wolf Conservation Center

De Mexicaanse wolf (Canis lupus baileyi), ook wel Lobo genoemd, is de kleinste ondersoort van
Noord-Amerika. Hij weegt tussen de 23 – en 39 kilo. De packs zijn kleiner dan die van de overige
Noord-Amerikaanse wolvensoorten en bestaan meestal uit een alphapaar met de jongen van vorig
jaar en huidig jaar. De Mexicaanse wolf komt van oorsprong voor in het zuidoosten van Arizona, in
het zuiden van nieuw Mexico, in het westen van Texas en in het noorden van Mexico.
In de 19e eeuw is de Mexicaanse wolf in de Verenigde Staten uitgeroeid. De overheid heeft in 1976
de Mexicaanse wolf ingeschaald als bedreigde diersoort en is met een herstel-programma gestart. In
de periode 1977 – 1980 zijn samen met de Mexicanen vijf wolven gevangen (vier mannelijke en één
drachtige wolvin) waarmee in Amerika een fokprogramma is gestart. Het doel is om in het
oorspronkelijk leefgebied van de Mexicaanse wolf een zelfstandige populatie van 100 wolven op
5000 mijl2 her te vestigen (Blue Range area in). In 1998 zijn de eerste 11 wolven vrijgelaten in de Blue
Range Area. Dit natuurgebied ligt in New-Mexico en Arizona, is voor 95% openbaar (Public land), en
prooidieren zijn ruim voorhanden (Wapiti (edelhert), mule-deer (muilezelhert), white-tailed deer
(witstaarthert), pekari en hazen). Ondanks dat er vee in het gebied aanwezig is, verwachten de
wildbiologen weinig problemen met het vee.
Met het loslaten van deze dieren, hebben ze meteen de status: experimentele en niet-essentiële
status gekregen. Dit te samen met illegaal afschot en bepaalde politieke beslissingen, houden de
wolven in dit gebied in een wurggreep.
De genetische basis van het fokprogramma is klein (7 dieren) en vergt aandacht. Er is discussie over
het bijplaatsen van dieren, hetgeen onregelmatig geschied. Problemen met zowel een toename van
inteelt bij in gevangenschap gehouden dieren, als een toename van de vermindering van
overlevingskansen bij uitzetten indien dieren niet tijdig en regelmatig worden uitgezet, geven
wetenschappers kopzorgen.
In dierentuinen verspreid over de wereld leven nog 400 Mexicaanse wolven. Zij hebben een
ambassadeursfunctie en kunnen bijdragen aan de kennis over de wolf en begrip voor de situatie van
deze wolf in de vrije wildbaan. Daarnaast dragen ze bij aan de genetische variatie. Eicellen en zaad
van deze wolven wordt ingevroren.
In 2013 heeft USFWS aangekondigd om de wolf, met uitzondering van de Mexicaanse wolf, van de
lijst met bedreigde diersoorten te halen.
Meer informatie: http://www.mexicanwolves.org/index.php

6.

Luigi Boitani, Large Carnivore Initiative for Europe (LCIE). IUCN/ SSC specialist group

De Large Carnivore Initiative for Europe(LCIE) bestaat uit een groep van expert op hun vakgebied
komend uit heel Europa. LCIE treedt op als consultant richting de Europese Commissie en de Bern
Conventie op het gebied van grote predatoren in Europa. Daarnaast brengen zij de kennis Europa
wijd bij elkaar op het gebied van predatoren en adviseren over hoe om te gaan met predatoren
afgestemd op de situatie in het betreffende land. Uitgebreide informatie hierover kan men terug
vinden op: http://www.lcie.org/Home.aspx
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Een aantal opvallende zaken uit de presentatie van Luigi Boitani:
•
•

•
•

Anno 2013 worden er 10 wolfpopulaties in Europa onderscheiden. Biologisch gezien is dit 1
populatie, er vindt namelijk nu al uitwisseling tussen plaats
Vanuit het beleid is er vaak een noodzaak aan aantallen (tellingen van de populaties). Dit zijn
meestal ruwe schattingen en moeilijk te bepalen. Maar waar zijn die exacte aantallen voor
nodig? Belangrijker is te kijken naar trends binnen in een populatie.
Meeste wolfpopulatie in Europa groeien nu. Jacht en beheer is op dit moment niet een
probleem zolang jij een goede duurzame populatie hebt.
Maar het huidige wolfmanagement in Europa is niet duurzaam! Op veel plekken is de
populatie grootte nog zeer laag en is stroperij een groot probleem.

Dit komt door een aantal factoren:
•
•
•

•
•

Geen EU managementplan. Er moet betere EU afstemming en coördinatie komen. Binnen het
land zelf al vaak geen afstemming tussen de staten.
Wetgeving wordt niet nageleefd. Dit geldt zeker voor de Zuid Europese landen.
Wolf- vee problematiek: lokaal kan dat veel weerstand en problemen opleveren. Dit zou in
een breder perspectief geplaatst moeten worden in de juiste context. (bijvoorbeeld de
vergelijking met zwart wild, waarbij het schade percentage vele malen hoger is).
Stroperij is nog sterk aanwezig in veel (zuid/ oost) Europese landen.
Andere factoren die wolf management beïnvloeden: bv. schapensector in verschillende
landen sterk gesubsidieerd.

Oplossingen:
•
•

•

•

Way forwared: guidelines van LCIE bieden uitkomsten op deze problematiek. Maar over de
grenzen heen werken is nog vaak lastig en traag.
Wat wil jij voor wolvenpopulatie in Europa!? Waar kies jij voor? Waar is dit afhankelijk van en
wat is bepalend? Wil jij overal wolven in Europa op adaptief (passend) niveau. Of alleen
wolven op bepaalde plekken in hoge aantallen?
LCIE kiest voor de eerste; liever adaptieve wolvenpopulaties, daar waar mogelijk in Europa
aangepast op:
o Wat tolereerbaar is op het gebied van wolf-mens conflicten
o Wat economisch draagbaar is t.o.v. de kosten die verbonden zijn aan wolf
gerelateerde problemen.
De populatiestatus op nationaal niveau is vaak punt van discussie, de Large Carnivore
Guidelines geven hier handvaten voor en staan voor de voortuitgang van de populatie van
grote predatoren.

"To maintain and restore, in coexistence with people, viable populations of large carnivores as an integral part
of ecosystems and landscapes across Europe"
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7.

Wölfe, Elche und Karibus im Yukon –wie Wissenschaft zu guten Entscheidungen in der
Debatte zum Schutz der Wölfe führen kann. Bob Hayes, Yukon Territory Kanada

Bob Hayes was twintig jaar lang de verantwoordelijk wolfsbioloog in het Canadese Yukon. Hij zal aan
de hand van twee voorbeelden in het Yukon Territorium uitleggen, hoe gebruik van
wetenschappelijke gegevens het regionale afschot van wolven in Yukon ten einde bracht.

Oppervlakte Km2
Inwoners
Inwoners per Km2
Wolven aantal >
Km2 per Wolf
Wolf per Km2
aantal mensen per wolf

Yukon Territory
482.443
33.000
0,06
5000
96
0,01
6,6

Duitsland
248.717
63.000.000
253
100
2487
0,0004
630000

Vanwege de geringe populatiegroote van de Porcupine Caribu-populatie (de Caribu is het
Noordamerikaans Toendra-Rendier en de Porcupine is een 721 km lange rivier in Yukon en Alaska)
was er sprake van een afschotcampagne voor wolven om hun aantal te decimeren om daarmee de
Caribu populatie weer te vergroten. Het daarbij uitgevoerde wetenschappelijke onderzoek maakte
echter duidelijk dat de geringe Caribu-populatie niet het gevolg was van wolvenpredatie. Deze
informatie leidde ertoe dat het Porcupine Caribu Management gremium het plan om door te gaan
met het afschot van wolven verwierp. Tevens toonde het wetenschappelijk onderzoek aan dat er
sprake is van een stabiel en gezond evenwicht tussen de Wolf- en de Eland („Moose“) Pogingen om
de eland-populatie te verhogen door afschot van wolven had slechts tijdelijk effect met negatieve
bijwerkingen. Daarom besloot de lokale bevolking zich uit te spreken tegen het voortzetten van de
afschotcampagne van wolven.
Ten behoeve van de sterk gereduceerde Finlayson – bos-rendier kudde werden tussen 1983 en 1989
wolven regionaal afgeschoten om die kudde weer te laten groeien. Het aantal rendieren en elanden
verdubbelde tot verdrievoudigde zich. In 1990 werd een studie gestart naar het herstel van de
wolvenpopulatie en haar invloed op beide soorten. Na 3 a 4 jaar had de populatie wolven zich
volledig hersteld. In de winter werden 45 wolffamilies gevolgd en hun jachtsucces genoteerd. Het
succes hing af van de roedel (‚wolfpack“) grootte: een wolfpack van 2 tm 3 dieren doodde van
oktober tot april 27 elanden, een wolfpack van 4 tm 7 dieren doodde 35 elanden en wolfpacks van
meer dan 7 wolven doodden 46 elanden.
Een kleiner wolfpack had in verhouding een hoger jachtsucces dan grotere wolfpacks, omdat hierbij
de Raven een groter deel van de prooien consumeerden al voordat de wolven ze opaten. Dat kon
oplopen tot 80% van de kill! Wolven doodden in de winter gemiddeld 16% van de elandpopulatie,
voldoende om een reductie van die populaties te bewerkstelligen, het veroorzaakte in 1996 een
flinke teruggang van de elanden.
Een tweede gerichte afschot actie onder wolven begon in 1992 in de Aishihik regio. Gelijk als in
Finlayson vermeerderden de rendieren en elanden zich rond het twee tot drievoudige. De aantallen
liepen echter weer terug in begin jaren 2000, toen de wolfspopulatie zich weer hersteld had. Beide
langdurige studies toonden dus aan dat de wolven de elanden en rendieren populaties in de Yukon
op een natuurlijk en lager niveau hielden en dat het „nut“ van afschotcampagnes op de
wolvenpopulaties slechts van geringe duur zijn. Het is vrijwel ondoenlijk om deze afschotcampagnes
continue uit te voeren. Deze onderzoeksgegevens, onder andere gepubliceerd in mijn boek „Wolves
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oft he Yukon“ zorgden ervoor dat in het managementplan werd afgezien van „wolfcontrol“door
afschot.
Tijdens de studie aan de Porcupine rendier kudde (ca. 125.000 dieren) in 1989 werd vastgesteld dat
de wolvenpacks gemiddeld 29 rendieren per pack per jaar doodden (min of meer overeenkomstig
met de getallen uit Alaska en de North West Territory) hetgeen op een jaarbasis totaal van ca. 7600
adulte rendieren neerkwam. In het voorjaar trekken de rendieren naar een ander gebied om
kalveren te werpen en de meeste predatoren, ook de wolven komen daar niet. Na de werptijd
vormen de rendieren geweldig grote groepen, hetgeen naar verhouding leidt tot relatief lage
predatie. Vanuit deze gegevens is gebleken dat de invloed van wolvenpredatie op de
populatieomvang van de totale Porcupine rendier kudde nauwelijks van invloed is.
Onderzoekers die zich met wolven bezig houden worden vrijwel altijd voorvechters van deze soort.
Gedurende het onderzoek worden krijgen inzicht in hun ecologische complexiteit, hun jachtinstinct
en jachtskills, hun individuele karakters en hun charisma. Door hun kennis hiervan worden
wolvenonderzoekers al snel bestempeld als voorvechters van de Wolf. Hetgeen vaak tot problemen
leidt , vooral als we het hebben over de relatie tussen de wolf en zijn prooidieren. Zo werden
bijvoorbeeld in de 90-er jaren wolven weer ingebracht in het westen van de USA in de
veronderstelling dat hun predatie nauwelijks invloed zou hebben op de hoge Wapiti (Elk) populaties.
Wapiti’s werden destijds als jachtbuit hoog gewaardeerd, ook in Idaho, Montana en Wyoming.
Precies het tegenovergestelde geschiedde. Er zijn op dit moment aanzienlijk minder Wapitis’in deze
staten als voor de herintroductie van de Wolf. Een openlijk wantrouwen van de lokale bevolking ten
opzichte van de biologen was het gevolg. De geloofwaardigheid te herstellen werd een erg moeilijke
opgave.
Dit is leergeld voor diegenen die in Europa wolfpopulaties onderzoeken. Het is van het grootste
belang dat het onderzoek zich niet te zeer fixeert op de zich herstellende wolvenpopulatie, maar zich
vooral richt op de relatie wolf en de diverse prooidieren. Belangrijke vragen die beantwoord moeten
worden zijn onder andere: welke invloed heeft de Wolf op de populaties Edelhert, Damhert, Ree en
Wild zwijn, de invloed op gehouden dieren (vooral schapen) en hoe kan het onderzoek worden
opgezet zodat ook ander invloeden die daarop van invloed zijn (het aanwezige habitat, het weer,
menselijke bejaging etc.) goed meegenomen worden.
In Yukon stond het Wolf Management Programm bij de lokale bevolking in hoog aanzien omdat de
wetenschappers – onderzoekers een neutrale positie innamen en hun onderzoek zagen als een
belangrijk experiment om meer kennis te vergaren omtrent de complexe relatie tussen de Wolf en
zijn prooidieren. Dat bracht ons in de gelegenheid wetenschappelijke feiten vrij van vooroordelen te
presenteren, ook bij de behandeling van mogelijke maatregelen tegen de Wolf en bij de behandeling
van een wolvenafschotplan.
Op basis hiervan twee belangrijke ervaringen:
1. „Study Systems“! Onderzoek de relatie Wolf en zijn prooidieren en presenteer objectieve
voorspellingen op basis van experimenteel onderzoek hierover op basis van duidelijke en
objectieve gegevens en geef aan wat er gebeurt met de aanwezigheid van meer of minder
wolven.
2. Presenteer de gegevens zonder duidelijk „partij te kiezen“. Onze ervaring in de Yukon is dat
wetenschappers die vanwege hun objectiviteit het vertrouwen van de betrokken lokale
bevolking heeft kunnen winnen een belangrijke invloed kunnen hebben op de omgang met
wolvenpopulaties ter plaatse.
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8.

Podiumdiscussie
•

•
•

•

•

Zweden heeft 20 jaar voorsprong op Duitsland als het gaat om wolven. De belangrijkste les is
dat management van wolven een belangenstrijd is. Daarbij bepaald de politieke kleur van de
regering de uitkomst. (Olof Liberg)
De controle van de wolvenpopulatie in Italië gebeurd door illegaal afschot en zelfs het
uitleggen van gif. (Luigi Boitani)
Waarom worden er zoveel schapen gedood in Frankrijk? (Luigi Boitani)
1. Er zijn daar grote kuddes schapen, alleen met honden en zonder herder.
2. De beschermmaatregelen zijn niet echt overgenomen door de herders.
3. Honden kunnen geen kudde van 3000 schapen beschermen. In de Italiaanse Abruzen is er
op 300 schapen 1 herder en 1 hond.
Management van wolven moet niet gaan over aantallen of de gunstige staat van
instandhouding. Het moet gaan over de schade die je als maatschappij wilt tolereren. (Luigi
Boitani)
Waarom werken nulstandgebieden niet?
1. Dan gaat ineens een grote groep zeggen geen wolven in de zijn achtertuin (not in my
backyard) te willen hebben.
2. Het is praktisch moeilijk uit te voeren.
3. Het is beter in een groot gebied wolven in lage dichtheden te accepteren, dan af te
spreken waar wolven helemaal niet of in hoge dichtheden mogen leven.

foto Michiel van der Weide
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28 september 2013
Film Deutschlands wilde Wölfe vor der Kamera. Sebastian Körner
Deze filmvertoning tijdens het Symposium was één van de hoogtepunten op het Wolfcenter
Dörverden, het maakte ons op een fantastische wijze deelgenoot van leven van de wolven in
Duitsland. Sebastian heeft vanaf het begin dat de wolven zich in 2003 in Duitsland vestigden de
dieren met de camera gevolgd en vele succesvolle en indrukwekkende opnamen van wolven in de
vrije natuur gemaakt. In september 2003 filmde hij de eerste bastaarden tussen Wolf en hond die
als zondanig middels zijn filmopnamen werden herkend c.q. onderkend. Hij heeft vanaf het begin af
aan nauw samengewerkt met Gesa Kluth en Ilka Reinhardt van het onderzoeksbureau LUPUS.
De meeste opnamen maakte hij de afgelopen tien jaar in de op het militair oefenterrein Muskauer
Heide in de Lauzitz, met name van het zogenoemde Daubitzer wolfsroedel. Afgelopen jaar heeft hij
echter ook succesvol gefilmd op het militair oefenterrein Munster Noord in de Lüneburger Heide. Hij
kon aldaar meerdere geslaagde opnamen maken van een compleet wolfsroedel bestaande uit de
beide ouders, afkomstig uit de Lauzitz, te samen met twee éénjarige teven van de eerste worp in
2012 en de maar liefst zeven welpen van de worp uit dit jaar 2013.
Zijn ervaringen, die tevens door zijn filmopnamen worden bevestigd, zijn:
•
•

•

•

Wolven zijn in de vrije natuur behoorlijk schuwe dieren. Zodra ze “lucht “krijgen van de mens
gaan ze er meestal vandoor.
Prooidieren van de Wolf, zoals Ree, Edelhert en Wild zwijn zijn allerminst paniekerig als zich
een Wolf of meerder wolven vertoont. Vaak gebruiken ze dezelfde open ruimtes. De
hoefdieren zijn alert , maar niet paniekerig of gestrest.
De wolven houden zich het liefst op in gebieden waar weinig mensen komen en met geen of
weinig “jachtdruk”, dus waar niet of nauwelijks wordt gejaagd. Die gebieden verkiezen ze als
voortplantingsgebied waar ze hun welpen werpen en waar ze ook dagactief zijn.
Wolven kiezen als rendez-vous plaatsen ook (geoogste) akkers of hooilanden.

Deze ervaringen en interpretaties worden bevestigd door het gedrag van Wolven en hun prooidieren
in andere grootschalige gebieden zonder jacht door mensen, onder andere het Yellowstone National
Park in Noord Amerika.

8.

Rotwildforschung im Wolfsgebiet der Oberlausitz. Mark Nitze, TU Dresden

Doel van Nitze’s onderzoek was wildbiologische uitgangsdata over ruimtelijke en temporele
verspreiding van roodwild onder invloed van wolven te verzamelen. Discussies over de invloed van
de wolf op prooidieren zijn vaak speculatief en ongefundeerd. Inzicht in de interactie tussen wolf en
edelhert, op basis van neutrale en gefundeerde data, kan bijdragen aan een objectievere discussie
tussen belangenorganisaties. Op basis van dergelijke data kan de toekomstige omgang met en
bejaging van wildsoorten, zoals het edelhert, worden bepaald.
In de periode 2008-2010 werden 14 adulte edelherten in de Oberlausitz gevangen en voorzien van
VHF en GPS zenders. D.m.v. telemetrie werd het ruimtegebruik van deze 14 edelherten in een
wolfsterritorium bepaald, daarnaast werden drie edelherten in een referentiegebied zonder wolven
met zenders gevolgd.
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Door het ruimtegebruik afgeleid uit de telemetrie data, zichtwaarnemingen en gevonden prooiresten
konden eerste uitspraken over de interactie tussen wolf en roodwild gedaan worden. Zoals bekend
uit de literatuur, bleek uit de studie dat roodwild ook in de Oberlausitz zeer standplaatstrouw is. De
resultaten leken, wat betreft oppervlakte ruimtegebruik, niet wezenlijk te verschillen met gebieden
zonder wolven. Hieruit lijkt naar voren te komen dat het verschuiven van gehele roodwildbestanden
niet aan de orde is.
Edelherten waren van zenders voorzien, wolven echter niet. Hierdoor zijn analyses over de precieze
interactie niet mogelijk. Op basis van sporadisch (en daarmee anekdotisch) materiaal, afkomstig van
o.m. wildcamera’s, blijkt dat wolven na een confrontatie tijdelijk wel invloed lijken te hebben op
ruimtegebruik en gedrag van edelherten. Een dag later wordt echter het oude patroon in tijd en
ruimt weer opgepakt door het hert. De relatie tussen roodwild en wolf is zeer complex. De grootte
van het leefgebied van herten verschilt niet, wel lijkt de benutting anders te zijn. Deze benutting, of
ruimtelijke en temporele verspreiding, wordt echter door veel meer factoren beïnvloed. Behalve de
aanwezigheid van predatoren, zijn factoren als klimaat, jacht, recreatie, bosbouwwerkzaamheden,
van invloed op het ruimtegebruik van edelherten.
De jachtstatistieken zijn ook geanalyseerd. Bij de bruikbaarheid van deze data zijn echter vraagtekens
te plaatsen omdat er vele factoren van invloed zijn op de aantallen geschoten hoefdieren. Factoren
van invloed zijn: beschikbare tijd en kunde van jager, weersomstandigheden, bosbouwdoelen en –
werkzaamheden, ziekten, alsmede de betrouwbaarheid van de geleverde data.
Wild, zoals edelherten, is zeer flexibel. Het gedrag wordt beïnvloed door jachtstrategieën van mens
en wolf. Hierbij is er sprake van een wisselwerking tussen vlucht door jacht en/of wolf en
voedselbeschikbaarheid en –kwaliteit.
Zie voor het onderzoek: http://tu-dresden.de/forst/wildtier

9.

Der Einsatz von Herdenschutzhunden - Ausbildung und Probleme. Rolf Jaeger

De inzet van beschermhonden is de oudste, niet letale methode om vee te beschermen tegen
aanvallen van wolven. Het opvoeden van een beschermhond vraagt veel tijd en energie. Vooral de
socialisatiefase op de leeftijd van 3-8 weken is zeer kritiek. De hond moet betrouwbaar zijn,
waakzaam (blijft bij de schapen) en beschermend (niet weglopen van de kudde achter de wolven
aan). Rasters zijn statisch en leiden tot gewenning. Honden zijn dynamisch en leiden niet tot
gewenning.
Om beschermhonden en wandelaars in de Franse Alpen goed samen te laten gaan is voorlichting
belangrijk. Zie de volgende links:
http://www.alpes-de-haute-provence.gouv.fr/Politiques-publiques/Agriculture-foret-etdeveloppement-rural/Loup/Les-bons-reflexes-face-aux-chiens-de-protection-des-troupeaux
http://www.protectiondestroupeaux.ch/fr/faq-was-tun/en-tant-que-touriste-face-a-un-chien-deprotection
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Voorlichtingsmateriaal uit de Franse Alpen.

10.

Bruder Wolf - Partner Hund, seit Urzeiten. Kurt Kotrschal Wolfsforschungszentrum
Ernstbrunn

Wolven kunnen vandaag de dag nog altijd succesvol kruisen met honden. Dit ondanks het feit dat
35.000 jaar geleden al onderscheid is ontstaan tussen wolf en hond. De hond begeleidt de mens dus
al zeer lange tijd en de hond wordt dan ook met recht omschreven als de beste vriend van de mens.
Ondanks dat wolf en hond nog samen één soort vormen is hun gedrag wezenlijk anders. De hond is
immers steeds geselecteerd op gedrag dat de mensen dient.
Zie voor het gedragsonderzoek: http://mensch-tier-beziehung.univie.ac.at

11.

Wölfe in Sachsen, Entwickelung des sächsischen Wolfsmanagements. Bernd Dankert

Eind 90er jaren van de vorige eeuw vestigden wolven zich op een militair oefenterrein in Noordoost
Saksen. In 2000 werd de 1e worp vastgesteld. In eerste instantie was de overheid terughoudend,
omdat niet duidelijk was of deze wolven zich hier daadwerkelijk zouden vestigen, of dat ze hier
tijdelijk zouden verblijven. Voor het verkrijgen van vakinhoudelijke informatie, werd het bureau
Lupus opgericht, waar in eerste instantie slechts één persoon werkte. Verder bleef de overheid
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terughoudend. Met deze afwachtende houding van de overheid was het gedaan toen in twee, kort
elkaar opvolgende nachten, maar liefst 33 schapen werden gedood bij één schapenhouder. Deze
gebeurtenis riep zoveel vragen op, dat de afdeling voorlichting overbelast raakte. Een bureau (het
Kontaktbüro) ten behoeve van de voorlichting werd opgericht in het gebied waar de wolven zaten.
Dit om de problemen ter plaatste me de mensen aldaar aan te pakken en de voorlichting te geven.
Met het uitbreiden van de populatie (3 roedels) nam ook zowel de angst als de schadeproblemen
toe. Meer (preventieve) voorlichting en informatie was nodig.
De overheid dacht in 1e instantie met deze twee bureaus (Lupus en Kontaktbüro) geen apart
wolvenmanagementplan (WMP) nodig te hebben, hetgeen onterecht bleek te zijn. Het besef dat de
wolf ten alle tijden, in ieder dorp kan opduiken een landelijke plan nodig was. In de periode oktober
2008 – mei 2009 is zijn vier bijeenkomsten gehouden met zo’n 60 instanties en vereniging om tot een
WMP te komen. Hierbij had de overheid van te voren ‘spelregels’ en kaders opgesteld.
Het WMP is weliswaar met zo’n 60 instanties opgesteld, maar dit houdt niet in, dat al deze instanties
blij zijn met de aanwezigheid van de wolf. De schapenhouders zien de wolf nog steeds liever gaan
dan komen, maar accepteren dat het nu eenmaal een gegeven is dat de wolf in het gebied leeft en ze
er zakelijk mee om moeten gaan. Ook een deel van de jagers wil niet meewerken aan monitoring,
dan wel de onderzoekers op hun grondgebied toelaten (mogelijk omdat ze niet vanaf het begin
(Lupus, Kontaktbüro oprichting) bij het geheel betrokken zijn).
Het WMP is geen statisch plan en kan op ieder moment worden aangepast op basis van nieuwe
inzichten, ervaringen en gewijzigde wetgeving. Een algemeen wolvenplan bestaat niet. Een WMP
moet altijd aan de regionale verschillen worden aangepast, alleen dan kan een goede integratie van
wolf en landschap/omgeving worden gewaarborgd.
Wel maakt het feit dat de wolf in Duitsland in diverse wetten staat, en iedere deelstaat (en soms ook
Kreis) zijn eigen wetgeving heeft, het de onderzoekers onnodig moeilijk om bepaalde zaken te
kunnen realiseren. Een voorbeeld is het vangen van een wolf voor monitoring doeleinden
(leefgebieden zijn deelstaat overschrijdend). Ander voorbeeld is het aantal handtekeningen (20) dat
Lupus nodig heeft om een dode wolf te kunnen onderzoeken (wolf staat in 2 Wetten en iedere Kreis
moet op voorhand toestemming geven). De bureaucratie viert hiermee hoogtij, er is veel afstemming
nodig.
Het weiden van schapen is onontbeerlijk voor het behouden van bepaalde landschapstypen. Er
bestaat al weinig interesse om dit beroep voor te zetten. De wolf is dan een extra “probleem” .
Gerealiseerd moet worden, dat daar waar wolven leven, dit nooit geheel zonder problemen zal zijn.
De hoogte van de schadevergoeding voor schapen stelt qua begroting in Saksen niets voor maar de
emotionele schade ligt zoveel hoger.
Het is belangrijk dat er een mobiel team klaarstaat die meteen ingezet kan worden als in een nieuw
gebied schapen gedood worden. Een wolf komt namelijk binnen korte tijd (tot 10 dagen) weer terug
om te kijken of hij aldaar weer zo gemakkelijk aan voedsel kan komen. Hierbij moet wel gerealiseerd
worden dat een mobiel hondenteam makkelijker gezegd dan gedaan is, immers de kudde is niet aan
de honden gewend en vice versa.
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12.

Schießen oder schützen? Die Notwendigkeit zur Überwindung alter Denkansatze am
Beispiel der Grossraubtiere. Micha Herdtfelder, Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt
Baden-Württemberg

Er is een veelvoud van verenigingen en organisaties die zich identificeren met het begrip
natuurbeheer en/of natuurbescherming. Naast klassieke natuurbeschermingsorganisaties,
beschouwen jachtorganisaties en schaapsorganisaties natuurbescherming als een belangrijk
onderdeel van hun werkveld. Elk van deze groepen onderscheid zich door hun eigen waarden en
tradities. Hoewel de waarden van de verschillende groepen geen tegengestelde doelen nastreven en
de groepen natuurbescherming hoog in het vaandel hebben, worden veelal eerder de verschillen in
plaats van de overeenkomsten benadrukt.
Aan de hand van het lynx conflict in Baden-Wurttemberg worden de te nemen horden voor een
succesvolle soortenbescherming van een predator bediscussieerd. Hierbij wordt aan de hand van
recent onderzoek gesteld dat nieuwe oplossingsrichtingen noodzakelijk zijn om conflicten tussen
belangengroepen bij de terugkeer van de lynx te voorkomen.
Sinds de jaren zeventig is men in Baden-Wurttemberg bezig met een programma waarin de
terugkomst van de lynx uit de naastgelegen Vogezen wordt nagestreefd. Tot op heden is de lynx niet
in Baden-Wurttemberg teruggekeerd. Echter, door een moderate populatiegroei en verliezen door
verkeer en illegaal afschot, is ook in de Vogezen de populatie niet zeker van een voortbestaan. M.u.v.
de lynxpopulatie in de Harz, waar de jagersorganisatie vanaf het begin bij herintroductie betrokken
was, ondervinden ook andere populaties (??) stroperij van lynxen.
De klassieke oplossingsrichting is:
• Lynx onder de aandacht brengen van de bevolking;
• Samenwerking met (belangen)organisaties;
• Informatie verstrekken over biologie van de lynx;
• Schaderegeling opzetten.
Belangrijke vragen bij de hervestiging van de lynx in Baden-Wurttemberg zijn:
1.
Welke sociale implicaties zijn met de terugkeer/ hervestiging van de lynx in BadenWurttemberg gemoeid?
2.
Waardoor bevorderd illegaal afschot?
T.a.v. vraag 1 geldt dat men de lynx niet sec kan beschouwen. Het gaat daarbij altijd om wat andere
actoren willen bereiken met de hervestiging van de lynx. Deze motivatie zal namelijk invloed hebben
op wat andere groepen van de hervestiging vinden. Als gevolg van de interactie tussen groepen met
verschillende belangen, krijgt het conflict om de hervestiging van de lynx een symbolische betekenis,
waarbij het er meer omgaat welke van de groepen uiteindelijk haar gelijk krijgt.
T.a.v. vraag 2 geldt dat hoe sterker er polarisatie optreedt tussen verschillende belangengroepen en
hoe sterker een groep het oneens is met bepaalde wetgeving, hoe groter de kans dat deze wet
overtreden wordt. Aan de hand van een sociologisch model (Diekmann 1980, Opp 2010) wordt de
bereidheid tot illegaal afschot afhankelijk gesteld van verschillende variabelen. Een van de grootst
verklarende factoren is ‘de graad van de normatieve afwijking van de eigengroep‘, in dit geval jagers,
maar ook factoren als: lynxdichtheid, belang predatoren vanuit oogpunt van de jagers, competentie
van de wetgever, handelingsperspectief van de jacht, de maatschappelijke waardering voor de jacht
en de interactie tussen verschillende belangengroepen.
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Het belang van nieuwe denkpatronen:
Ondergenoemde denkpatronen kunnen oplossingen belemmeren. Dit is geen volledige opsomming
van denkpatronen die oplossingen in de weg kunnen staan.
‘Wij zijn de beste natuurbeschermers’
Deze houding wordt zowel gevonden bij de jacht als de klassieke natuurbescherming. Hierbij wordt
de eigengroep opgewaardeerd en worden andere groepen afgewaardeerd. Vanuit de theorie van de
sociale identiteit (Tajfel & Turner 1986) kan dit verklaart worden. Onderdeel zijn van de eigengroep
verschaft een positieve sociale identiteit. In geval een andere groep ongedifferentieerd wordt
bekritiseerd, zal de een groep reflexmatig de andere groep afwaarderen. Hierdoor zal een neutrale
discussie tussen deze groepen niet meer mogelijk zijn.
‘Inhoudelijke informatie over de grote predatoren zijn voldoende om de instelling van mensen
t.o.v. grote predatoren te veranderen’
Gevaar dat er alleen gefocust wordt op inhoud en niet op andere factoren. Het verschaffen van
vakinhoudelijke informatie is slechts een kleine schakel in het gehele proces van acceptatie. Nu
wordt immers heel veel gefocust op voorlichting/kennis als zijnde de algehele oplossing om
acceptatie te vergroten. En dat is slechts één schakeltje! Zie ook Heberlein (2012) ‘Educating the
pubic and other disasters’.
‘Onze ideeën zijn overeenkomstig met de realiteit’
Alleen ik zie de realiteit. Nee, Iedereen construeert zijn eigen werkelijkheid. Waarin resulteert de
aangeleverde informatie? (a) verandering van het wereldbeeld, of (b) afwaardering van de geleverde
informatie?
Omdenken: Wat kunnen we leren van de andere groep? Wat voor kennis hebben zij in huis, waar zijn
ze goed in? Welke factoren beïnvloeden de samenwerking?
Oplossingsrichtingen ‘Veranderingstraject en communicatieproject voor de omgang met grote
predatoren in Baden-Wurttemberg’:
• Een nieuw internetforum voor betere communicatie en ruimte voor discussie;
• Scholing voor mensen betrokken bij de hervestiging van de soort. Naast inhoudelijke
vakkennis zijn de mensen ook geschoold een constructieve gesprekspartner te zijn.
• Informatie gericht op de specifieke doelgroepen;
• Regionale fora, waarbij informatiebijeenkomsten worden georganiseerd specifiek voor een
groep. Hier dienen mensen bij betrokken te worden die goed geaccepteerd worden door de
betreffende groep. Tijdens de bijeenkomsten wordt gesproken over concrete scenario’s.
Hiermee wil men de dialoog verbeteren tussen groepen, de acceptatie van de groepen onderling te
vergroten en te zorgen voor onderlinge erkenning van elkaars kennis en kwaliteiten. Voor de
regionale fora is het belangrijk vooraf duidelijke kaders aan te geven, geen valse verwachtingen
scheppen, maar ook niet alles van te voren dichttimmeren.
Zie voor meer informatie:
http://www.ag-luchs.de/ http://www.forum-grossraubtiere-bw.de/ [Nog in aanbouw].
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