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Vogelbescherming in België

In de Gentse omgeving hebben lnnolbcuwers zich beklaagd over

het feit dat de laatste overblijvende van de

nachtegaal door klandestiene vangers verden uitgeschakeld.

In het Antwerpse werd doc-r ornithologen vastgesteld dat de

zangposten ■en de nachtegale ingevdge" het. af-'

vangen voer kojmméréiële olcëleind en .

In ...ons land kennen wij een wederrechtelijke vógelstrcspöri j,
die overal waar zij financieel rendeerty druk wordt beoefend.

Gevolg hiervan .is dat talri jke vogelsoorten, die voorheen

zelfs 'vil j talrijk voorkwamen, plaatselijk en' gewestelijk

zeldzaam worden en in bepaalde gevallen zelfs volledig ver-

dwijnen. Gaar deze in gevangenschap levende vogels meestal

binnen ,enkel e dagen, zoniet na ! korte tijd sterve, worden

zij aan niets vermoedende volièrehouders verkocht,

langezien de terzake bestaande wetgeving weinig of niet

gevolgd wordt, heeft het Coördinrtle-Cc;mitë voor de Be-

scherming van Vogels, gesteund door 51 culturele vereni-

gingen, ten aanzien va.n het wederrechtelijk plaatselijk en

gewestelijk uitroeien van talrijke vogelsoorten bij de

heer minister van landbouw aangedrongen, opclat hij dringende

maatregel ai zou nemen teneinde een ernstige uitvoering van

onze. wetgeving te waarborgen.

Ter oriëntatie nog dit:

'Het Coördinatie-comité voor de bescherming van vogels is

samengesteld uit 51 wetenschappelijke, ornitholögisphe,

toeristische, dier en bescherming s- en natuurbeschermings-

verenigingen {600.000 leden)en wordt bij zijn aktie van

nationale opvoeding en informatie, buitendien gesteund door

de.voornaamste Belgische culturele- en 1f ndbouworga.nl sati es.

Zetel:Durentijdlei 8, Brasschert (België)
Voorzitter :R. .Arnhem

dlganeen ' secretari s:B .Roeyers»

Het G.C.B.V.ondersteund zijn rktle met een drietal rna.mpla-

ten met op ieder een zangvogel met de tekts:"Ik zing voor u!

uaardm doodt u mij?" en het onderschrift "Onze el s:afschaf-

fing van de vogelvangst".

Redrkti e.

Van het Coördinatie-comité voor de bescherming van vogels

(C.C.B.V.) in België lazen wij onderstaand persbericht d.d.

30 juli 1969:

Zal men de nachtegaal in België laten uitroeien?

De nacht egaal, die in ons land plaatselijk nog als brood-

vogel voorkomt, wordt sedert zijn terugkeer uit het warme
zuiden (half april) zowat overal waar hij nog voorkomt

door vogelstropers afgevangen, alhoewel deze soort een vol-

ledige wettelijke bescherming geniet.


