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Hans Frey is nu officieel ‘wereldleider in natuurbescherming.’

De indrukwekkende lammergier kwam ooit in grote aantallen in de Alpen voor,
maar is daar rond 1920 uitgestorven, vooral dankzij de jacht. Het dier overleefde
in gevangenschap. Veertig jaar geleden slaagde de Alpenzoo Innsbruck er voor
het eerst in om een lammergierstel zo ver te krijgen een gezin te stichten, waarop
het idee ontstond om de roofvogel te fokken en opnieuw in de Alpen te
introduceren.

De Frankfurt Zoological Society nam de uitdaging aan, kocht het merendeel van
de lammergieren in dierentuinen aan en doneerde de dieren aan een
fokprogramma, dat onder leiding stond van de Weense dierenarts Hans Frey. Het
programma werd een overweldigend succes. In 1986 kon Frey de eerste
lammergier vrijlaten; tien jaar later werd het eerste succesvolle broedpaar
gesignaleerd, in de Franse Alpen. Inmiddels zijn meer dan 170 lammergieren
vrijgelaten in de Alpen en leven er in de regio tegen de twintig
lammergierpaartjes. Alles bij elkaar zijn meer dan zestig jonge gieren inmiddels in
het wild opgegroeid.

Freys fokcentrum is uitgegroeid tot een netwerk van dertig centra, het
International Bearded Vulture Breeding Network. De lammergier is weer helemaal
terug – dankzij Frey. En daarom ontving hij gisteren in Frankfurt de prestigieuze
Bruno H. Schubert Prijs voor ‘wereldleiders in natuurbescherming’.

De prijs ging eerder naar prominente natuurbeschermers als Jacques Cousteau
(1983) en de bioloog, schrijver en mierenfanaat Edward O. Wilson (1996).
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Gefällt mir Zeige deinen Freunden, dass dir das gefällt.
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