Mededeling inzake het Boswezen,
de Houtvoorziening en de Jacht
BESTRIJDING VAN HOUTDUIVEN.
Wederom werd, evenals verleden jaar. maar nu met ingang van 21 Maart (toen
Mei). een premie van f 0,75 voor elke geschoten houtduif uitgeloofd aan houders van
jachtacten. vergunningen op artikel 60 van de Jachtwet 1923 of wel vergunningen op
grond van de Vogelwet 1936. Verleden jaar moest van elk dier een rechtervleugel en
een rechterpoot worden ingeleverd. nu beide vleugels. Blijkbaar vergisten de Provinciale
voedselcommissarissen. die met de uitvoering van deze premieregeling zijn belast. zich
nogal eens met links en rechts.
Het bestuur van het Landbouwschap heeft. in navolging van de verleden jaar door
Kon. Ned. Jagersvereniging uitgeloofde prijzen. vicr prijzen uitgeloofd van f 1000,-,
f 500,-, f 250,- en f 100,- voor de meest actieve schutters. Verleden jaar .schoten
de winnaars achtereenvolgens 94:8, 857, 576 en 435 duiven. In totaal werden er, vol~
gens het Mededelingenblad van het Landbouwschap 150.000 stuks verdelgd (volgens de
Ned. Jager precies 140.094:). De schade van de landbouw schat men op f5,- tot f6.per houtduif. Alleen van de afgeschoten duiven zou de schade dus een kleine millioen
gulden hebben kunnen bedragen. Het is dus wel zaak de bestrijding door te zetten.
Verleden jaar werd de campagne op 16 October gesloten, daar anders de trekduiven
ook het budget zouden komen belasten.

Zie ook N.B.T. 26 (5 en 11) 1954 (143 en 346) en de Ned. Jager van 16 April 1955.
De datum van ingang werd vervroegd in verband met de zaaitijd van peulvruchten en
zomergranen. Behalve deze gewassen hebben ook vooral kool en koolzaad van de
houtduiven te lijden. In de bosbouw doen zij schade in eiken~ en beukenbezaaiïngen.
zowel door het wegpikken van de eikels en beukels, maar ook door het vernielen der
kiemplanten. Ook naaldhoutzaden zijn niet veilig voor deze dieren. Tenslotte kunnen
knoppen worden vernield.

