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AANLEIDING
Goedkeuring jachtplan WBE en mogelijke conflicten met instandhoudingdoelen van
Speciale beschermingzone te Antwerpen.

VRAAGSTELLING
Binnen het jachtplan van de wildbeheereenheid wordt momenteel met roofvogel gejaagd
in de langgerekte zone langsheen de Schelde, ter hoogte van de Scheldelaan.
Aangezien deze zone in de nabijheid ligt van of ruimtelijk aansluit bij speciale
beschermingszones is de vraag welke verstoring uitgaat naar pleisterende, foeragerende
of broedende vogelsoorten bij het gebruik van roofvogels als jachtmethode.
Ontstaan hierbij mogelijk conflicten met instandhoudingsdoelen?

TOELICHTING
Situering

Figuur: Ingediende jachtplan door Wildbeheereenheid “Antwerpse Polder-Noord”
De effecten die uitgaan van het jagen met roofvogel zijn hier op te delen in
- interferentie effecten door de aanwezigheid van deze vogel met andere aanwezige
roofvogels
- verstoringseffecten door het jachtgedrag van deze vogel.
Interferentie met aanwezige roofvogels
Binnen het Antwerps havengebied is de bruine kiekendief een belangrijke doelsoort
waarvoor ook Instandhoudingsdoelstellingen werden opgesteld (Adriaensen 2005).
Indien het Agentschap voor Natuur en Bos het risico op verstoring volledig wenst uit te
sluiten zou het gebruik van roofvogels bij jachtactiviteiten tijdens de broedperiode van
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deze doelsoort van deze Speciale Beschermingszone (begin maart tot eind juli) best niet
toegelaten worden.
Aan de overkant van de Schelde op het Ketenisseschor is de soort jaarlijkse broedvogel
waar ook nu (INBO, april 2010) een koppel aanwezig is. In de betreffende zone aan de
Scheldelaan zijn ons geen broedplaatsen bekend (gegevens Broedvogelatlas en Project
Bijzondere Broedvogels Vermeersch et al. 2004 en 2006). De betreffende zone wordt wel
gebruikt als jachtgebied door bruine kiekendief.
Buiten het broedseizoen wordt een verstoring van aanwezige roofvogels als minder
ernstig ervaren en lijkt een beperking om deze reden minder aangewezen.
Verstoringseffecten door het jachtgedrag
Op de Zeeschelde komen ter hoogte van Antwerpen belangrijke aantallen watervogels
voor tijdens de trek en in het winterhalfjaar.
Het INBO meent dat de jacht met een roofvogel grote verstoring kan teweegbrengen
onder de foeragerende vogels op de aangrenzende schorren en slikken. In deze gebieden
pleisteren eenden, steltlopers en meeuwen waarvan de meeste soorten heel
verstoringsgevoelig zijn. Afhankelijk van hoeveel en hoe ver de roofvogel vliegt vanaf de
dijk kan deze verstoring nog groter zijn dan bij de jacht met geweer. Precieze afstanden
hier zijn afhankelijk van roofvogelsoort, mate van afgericht zijn, gedrag jachtwild en
overige dieren en dus zeer moeilijk te voorspellen.
Om het risico op verstoring zo klein mogelijk te houden dient jacht in het algemeen zich
alleszins te beperken tot het dijklichaam zelf en geen verstoring te veroorzaken in de
aangrenzende gebieden die niet binnen de bejaagbare zone liggen.
In praktijk is dit bij de jacht met roofvogel niet haalbaar.
Wanneer schade door het voorkomen van konijn aan dijken wordt vastgesteld, lijkt de
jacht met fret de meest aangewezen methode.

CONCLUSIE
Gelet op de negatieve gevolgen van een jacht met roofvogels tijdens het zomerhalfjaar
voor plaatselijke roofvogels en tijdens het winterhalfjaar voor pleisterende watervogels
stelt het INBO voor deze jachtmethode niet toe te passen in de betreffende zone aan de
Scheldelaan.
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