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Op initiatief van natuurfotograaf Greg
Peterson en ecoloog Diego Marquez
verzamelde zich begin januari een
groep van meer dan 120 vrijwilligers
bij de Colony op Aruba. Het nieuwe
Boa Constrictor Beheersprogramma
draagt zorg voor de jacht om het
aantal boa constrictors, die een ware
plaag zijn geworden voor het eiland,
in te dammen. De vangst was echter
groter dan iedereen verwachtte, want
er werden niet enkel boa’s gevangen.

Tekst en foto’s Christel Cosijn en
Richelle van den Dungen Gronovius

W

ie op het eiland in
zijn tuin zit hoort
regelmatig het gekwetter van Arubaanse vliegende
zangers, maar als het aan de vogelverslindende boa constrictor
ligt is dat straks voorbij. Zondagochtend werd dankzij het Boa
Constrictor Beheersprogramma
voor de tweede keer een nationale boajacht gehouden. Het programma kreeg ondersteuning
van het gouvernement dankzij
een alarmerend rapport, geschreven door natuurfotograaf
Greg Peterson van Stichting
Aruba Birdlife Conservation en
ecoloog Diego Marquez van de
Fundacion Parke Nacional Arikok, over de impact van de boa
constrictor op de Arubaanse flora en fauna. De uitheemse afgodslang zorgt voor een sterke
vermindering van de biodiversiteit en heeft een grote impact
op het Arubaanse ecosysteem.
Hoewel de boa graag ratten en

muizen eet, verdwijnen er op
het eiland geruisloos tienduizenden vogels per jaar in de magen van deze gulzige wurgslangen.
Meer dan 120 vrijwilligers
stonden klaar in dichte schoenen met dikke zolen, lange broeken en veelal gewapend met
stokken en bezems. Nadat iedereen was verdeeld in een aantal
groepen en er onder professionele begeleiding op uit trok, viel
het direct op dat er ondanks de
vele zoemende insecten in de
verste verte geen vogel te bekennen was. En dat is op zijn minst
vreemd te noemen in de Colony.
De Arubaanse vogelliefhebber
Greg Peterson heeft het initiatief
genomen om zoveel mogelijk
mensen ervan bewust te maken
dat het uit balans raken van de
vogelpopulatie grote gevolgen
heeft voor de hele flora en fauna
van het eiland. Vogels zijn behalve een lust voor het oog en
oor bijvoorbeeld ook onontbeer-
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Boa constrictor.

Diego Marquez geeft vrijwilligers instructies.

lijk voor het op peil houden van
de insectenpopulatie. Greg trekt
er als hobbyist-fotograaf graag in
alle vroegte op uit. Hij dwaalt
uren door de uitgestrekte vogelgebieden, zich ergerend aan het
afval dat rondslingert op plekken
waar amper iemand komt, maar
meer nog wordt hij bevangen
door de schoonheid van de Arubaanse vogelwereld. Hij legt vast
hoe de dieren elkaar achterna
zitten, elkaar het hof maken,
over elkaar heen buitelen en de
paardans uitvoeren. Op een van
zijn tochten ontdekte hij een
Turkey Vulture. Deze enorme
gier met een vleugelspanwijdte
van anderhalf tot twee meter
heeft zo een spectaculair reukvermogen dat hij zelfs op kilometers afstand begraven resten
van een kadaver feilloos opspoort. In sommige landen
wordt hier handig gebruik van
gemaakt. Door de geur van dode
dieren door gasleidingen te sturen worden mogelijke gaslekken

ontdekt op de plek waar hij boven cirkelt. Greg komt regelmatig thuis met honderden zeer
professionele beelden die zelfs
een niet-vogelliefhebber de
adem beneemt. Graag zou hij
beginnen met het opleiden van
een aantal vrijwilligers: vogelliefhebbers ten top, een kerngroep
die professionele vogeltellingen
helpt uitvoeren en vogelgidsen
opleidt.
Tegelijk met zijn derde kalender Imagine Aruba lanceerde
Greg opnieuw een aantal voorstellen om de verantwoordelijkheid betreffende het behoud van
de natuur deels in handen te leggen van de eilanders zelf. Ook de
jeugd moet zich ervan bewust
worden dat Aruba meer is dan
shoppen, fastfood en naar de
film gaan. Zijn droom is een
Arubaans
natuurprogramma
voor alle scholen. Van kleuterschool tot en met universiteit.
Een wekelijks vak met een naam
als Imagine Aruba; met thema’s
en leskits waarmee studenten
het veld in gaan en de dieren en
planten van hun eiland leren
kennen. Met meer hart voor hun
eiland zullen ze het ook later willen beschermen tegen schadelijke invloeden van buitenaf en
het promoten als sublieme plek
voor de ecotoerist die in opmars
is. In Amerika is het ‘vogelen’ al
uitgegroeid tot een rage. Maar
wie wil er nu op de 23ste etage
van een wolkenkrabber uren
door zijn verrekijker zitten turen
naar een paar verwende stadsmussen? Alleen al in Amerika
zijn 40 miljoen vogelliefhebbers
op zoek naar rustig natuurschoon waar ze ongestoord het
leven van hun vliegende vrienden kunnen bestuderen en vastleggen. Greg sluit uitwisselingsprogramma’s met andere landen niet uit, allianties die
kennisoverdracht en natuurstu-
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Iedereen kon de boa veilig aanraken.

dies mogelijk maken. Het is tijd
om Aruba als natuurproduct in
de markt te zetten om zo het tij
te keren, want het heeft veel
meer te bieden dan het gecultiveerde veramerikaanste eilandleven. Het komt nu aan op het
efficiënt terugdringen en onder
controle krijgen van de overpopulatie van de boa constrictor en
zo het gevaar te reduceren dat
van de 224 geregistreerde vogelsoorten er een groot aantal
zal verdwijnen. Het uitsterven
betreft niet de vele trekvogels die
het eiland aandoen maar juist de
lokale soorten zoals de shoco,
prikichi, troupial en patrishi. Vogelaars zijn niet vernielzuchtig
en verstoren de natuur niet zoals
de luidruchtige quadrijders. Op
18 maart wordt de eerste nationale vogeltelling gehouden. Er
worden formulieren verspreid
waarop 15 vogelsoorten te zien
zijn. Aan alle bewoners van Aruba wordt gevraagd om net na
zonsopkomst een kwartier in
hun tuin de ontdekte vogels aan
te vinken. Jong en oud kunnen
meedoen, een familieactiviteit
bij uitstek. Het is noodzakelijk
de vogels in bewoonde gebieden
in kaart te brengen. Zo krijgt de
Taskforce inzicht in welke gebieden bepaalde soorten voorkomen en kunnen zij de effectiviteit van het boa beheersprogramma beter meten. Bij
afname van de vogelpopulatie
kan er direct actie worden ondernomen. Tijdens de doop van zijn
vogelkalender Imagine Aruba
heeft Greg ook het idee geopperd om bedrijven een natuurgebied te laten ‘adopteren’. De
bedrijven kunnen zo investeren
in het eiland (good corporate citizenship). Ze kunnen hun
medewerkers inzetten om natuurprojecten uit te voeren,
maar ook om deze gebieden
schoon en boa-vrij te houden en

het gebruiken om te recreëren,
te barbecueën of te kamperen,
inclusief het opruimen na afloop. Door de aandacht die Greg
vestigde op de lokale shoco
hoopt hij dat het uiltje binnenkort officieel wordt uitgeroepen
tot de nationale vogel van Aruba.
Maar hoe lang zal dit uiltje nog
te zien zijn op Aruba? In de buik
van een boa werden onlangs vier
baby-shoco’s aangetroffen en dit
levert een zorgwekkend toekomstbeeld op van een uitgestorven nationale vogel. Greg
bracht ook onder de aandacht
dat Aruba geen lijst heeft met
beschermde diersoorten. Daar
moet volgens hem snel verandering in komen door middel van
een wet. Tot die tijd blijven alle
dieren onbedoeld vogelvrij verklaard. De boajacht was erg goed
georganiseerd en gecoördineerd. Vooraf waren er diverse
trainingsbijeenkomsten gehouden met uitleg van de rangers
die door middel van demonstraties met levende boa’s de belangstellenden leerden hoe je ze
kunt vangen. Al meer dan 200
mensen hebben de training gevolgd, die ook prima van pas
komt bij de ontdekking van een
boa in de tuin. Hoewel de boajacht niet helemaal zonder gevaar is, waren er ook veel kinderen van de partij. Elke stap in het
laagbegroeide gebied kan een
ontdekking van een boa opleveren, waardoor de kans bestaat
even geen oog te hebben voor
bepaalde planten zoals bringamosa, die na aanraking een
brandende reactie veroorzaakt.
Ook een pijnlijke ontmoeting
met scherpe cactusnaalden kan
beter worden vermeden.
Na de vangst mocht iedereen
de boa’s aanraken. Een
prachtige kans om de angst voor
slangen te overwinnen. Het Rode Kruis Aruba was duidelijk

De helden met de vangst van de dag.

aanwezig. Beide boahunts zijn
zonder ongelukken verlopen,
mede dankzij de prima voorlichting van onder andere Diego
Marquez, die als bioloog graag
zijn parkgrenzen overschrijdt
om te helpen de boa-invasie te
elimineren. Wereldwijd zijn er
diverse manieren bekend om invasieve slangenpopulaties onder
controle te houden. Een milieuvriendelijke en effectieve manier
is het werken met speurhonden.
Ministers Mike de Meza en minister Benny Sevinger die ook
van de partij waren steunen de
boahondentraining. In het komende broedseizoen kan dit een
effectieve opsporing opleveren
ter afremming van de groeiende
boapopulatie. Een boa broedt
per keer 10 tot 65 jonkies uit welke al binnen enkele weken op
vogeljacht gaan. Voor een jonge
boa is een nestje pasgeboren vogeltjes niet te versmaden. De gevonden baby-boa tijdens de boahunt toont aan dat er ook wordt
gebroed in de Colony. Gezien
het drie tot vier jaar duurt voordat de boa geslachtsrijp is, is een
intensief programma noodzakelijk om effectief te zijn op de lange termijn. Verslaggever Tito Lacle trainde zijn hond Sheeba en
deze spoorde inderdaad een aantal slangen op, maar vanwege de
dichte begroeiing konden de gevonden boa’s niet worden gevangen. Tito zoekt vijftien hondenbezitters die hun honden willen
leren om de schadelijke boa’s op
te sporen. De eerste hondenbezitters hebben zich al aangemeld. Ook de pers en tv volgden
deze tweede boajacht op de voet
om zo de bevolking op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen en om mogelijk
nieuwe vrijwilligers aan te trekken.
Het belang van de daadkracht
van initiatiefnemers als Greg Pe-

terson mag worden benadrukt
en omarmd. De samenwerking
en de goodwill die hij met zijn
medestanders
bewerkstelligt
binnen verschillende lagen en
disciplines van het eiland is effectief. De ideeën van deze visionair maakt Aruba actief bewust
en brengt de eilandbewoners op
de been. We kunnen niet vroeg
genoeg opstaan voor de jacht. De
boa kan niet tegen fel zonlicht
en is net na zonsopgang nog actief, het moment waarop de
meeste vogels de slaap nog uit
hun ogen wrijven en argeloos
hun verenpak opdoffen. Wat is
er mooier dan samen de zon op
te zien komen alvorens op jacht
te gaan?
Maar behalve de vijf boa’s die
tijdens de boajacht werden gevonden, vond men ook elkaar.
De spanning om het verborgen
gevaar bracht saamhorigheid. Er
werden vriendschappen gesloten met bondgenoten; natuurliefhebbers, lokale en niet-lokale
mensen, toeristen en ministers,
professionals en vrijwilligers,
van jong tot oud. Ouders die
hun kinderen leerden over de
planten die ze tegenkwamen,

toeristen die een oase van rust
ondergingen te midden van de
ruwe schoonheid van de mondi.
Een ervaring die niemand had
willen missen. Na de boajacht
trof een van de vrijwilligers een
boa aan in haar vogelkooi. Na
het verslinden van haar prikichivriendje kon de slang niet meer
ontsnappen. Het werd de zesde
gevangen boa die dag. Hieruit
blijkt ook de groeiende noodzaak om consequent tuinen te
controleren en vogelkooien boaproof te maken. De boa maakt
Aruba bewust van de enorme diversiteit aan flora en fauna. Wat
zou het effect zijn op Arubaanse
leerlingen en studenten die op
school inderdaad één lesuur per
week het vak Imagine Aruba
zouden krijgen. Just Imagine!
De boa constrictor maakt ons ervan bewust dat alles in de natuur
verbonden is met elkaar en
vraagt ons om van Aruba weer
het paradijs te maken waar
mens en dier met liefde en respect voor elkaar samenleven.
Het is nog niet te laat, dus waar
wachten we op? Vrijwilligers
kunnen zich per e-mail aanmelden: boa.taskforce@gmail.com

Initiatiefnemer Greg Peterson.

