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Pechvogels Elvira Werkman

Reageren? www.vogels-junior.hyves.nl

Misschien ben je wel eens bij 
een roofvogelshow geweest? 
“Leuk toch”, zou je denken. 
Dan zie je zulke indrukwek-

kende vogels ook eens van 
dichtbij. En met een beetje 

geluk gaat er zelfs eentje op je 
hand zitten... Spannend! Veel 
spectaculairder dan een saai 
parkietje toch? Maar probeer 

nu eens te denken vanuit die 
roofvogel of uil en te kijken 

door zijn ogen. Foute boel die 
shows, vindt onder andere 

Vogelbescherming Nederland. 
Help de roofvogelshows stoppen! 

Onnatuurlijk
Er is een hoop mis met roofvogelshows, 
omdat ze niet natuurlijk zijn. Uilen zijn 
bijvoorbeeld nachtdieren, maar welke show 
vindt er ’s nachts plaats? En in de vrije 
natuur zijn vogels gewend om te jagen en 
te doen waar ze zin in hebben, terwijl in 
gevangenschap daar niks van terecht komt. 
Ze worden er zelfs op getraind om uit de 
hand van hun baas te eten. Maar dat ze in 
het wild juist wegvliegen, heb je vast wel 
eens gemerkt!

Nestrovers
Zijn er dan geen regels of wetten om de 
roofvogels te beschermen? Jawel, maar de 
laatste jaren zijn die helaas minder streng 
geworden. Iedereen mag een roofvogel of uil 
houden, als zij maar niet uit het wild komen. 
Maar daar houden mensen zich vaak niet 
aan. Stiekem roven ze nesten in de natuur 
leeg en verkopen de eieren of jongeren. 

Dit is het eerste in een serie van 
3 artikelen over vogelbescherming. 

Volgende keer: 
Hoe bescherm je een gebied?
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Ontsnapping
De vogels hebben tijdens de shows altijd 
een lege maag, want zonder honger willen 
ze niet naar het baasje vliegen als ze hun 
vliegkunst moeten laten zien. Maar wat zou 
jij doen als ze daarvoor het touwtje losma-
ken en je de kans krijgt? Precies: wegwezen! 
In 2010 zijn er zelfs 28 ontsnapte oehoes 
in Nederland geteld. Dat zijn meer oehoes 
dan er in ons land in het wild leven! “Krijgen 
we mooi meer oehoes in de natuur”, zou je 
denken. Maar de ontsnapte vogels kunnen 
andere roofvogels lastigvallen, waardoor 
die niet meer gaan broeden. En ook zijn het 
vaak vreemde gasten, waardoor je bijvoor-
beeld ineens een Bengaalse oehoe in Neder-
land krijgt. Spectaculair, maar zo’n dier kan 
vreemde ziektes hebben en daardoor onze 
‘eigen’ oehoes bedreigen.

Roofvogels zien? 
Ze zijn veel leuker ‘in het echt’! Ga daarom 
eens op pad met een van de vogelwerk-
groepen. Zij weten precies hoe en waar je 
roofvogels en uilen kunt bekijken. Kijk op 
de website van de Vogelbescherming onder 
‘vogels beschermen’ voor een werkgroep bij 
jou in de buurt: www.vogelbescherming.nl/
vogels_beschermen/vogelwerkgroepen.

Actie:
Want de shows moeten stoppen!

Hoe?
• Door NIET meer naar roofvogelshows 
te gaan; 

• Door een spreekbeurt te houden over 
roofvogels en -shows. Kijk hiervoor bij de 
werkstukken op de website van Vogelbe-
scherming;

• Door een folder van de website van Vogel-
bescherming te halen en deze te versprei-
den op school, bij familie, buren, enzovoort;

• Door ….? Heb je zelf nog een goed 
idee hoe we samen de roofvogels kunnen 
beschermen? Laat het ons weten!

Wil je meer lezen 
over roofvogels 

en uilen? Snuffel 
dan in de digitale 
vogelgids op www.
vogelbescherming.

nl/vogelgids.
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