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Voor u gelezen

WIST U
......

- dat er in de landen rond de Middellandse Zee enorme aantallen vogels ver-

moord worden?

- dat dit gevolgen heeft voor de vogelstand op onze breedte?

- dat er ook in ons land vogelmoord plaats vindt?

- dat dit gevolgen heeft voor de vogelstand in noordelijker streken?

- dat de Goudplevier, Houtsnip, Watersnip, Poelsnip, Bokje en Patrijs soorten

zijn waarvan het broedareaal in hoog tempo afneemt?

- dat deze vogels in Nederland, net als in Italië, worden doodgeschoten?

- dat zelfs in België Pijlstaart, Slob-, Tafel-, Kuif-, Topper- en Krakeend,

Eokje en Bonte Kraai beschermd zijn en in Nederland niet?

- dat jacht wordt toegelaten als bestrijdingsmiddel tegen "schadelijk" wild?

- dat zelden wetenschappelijk kon worden aangetoond dat dieren, wild genoemd,

schadelijk waren?

- dat bovendien niet werd aangetoond dat jacht dan het juiste bestrijdings-
middel is?

- dat de Houtduif als schadelijk wordt beschouwd door de landbouw?

- dat ondanks premiestelsels en verbeten jacht het aantal Houtduiven niet is

afgenomen?

- dat jagers in ons land de natuurlijke vijanden van de Houtduif, n.1. Havik

en Sperwer, bijna uitroeiden?

- dat Natuurmonumenten de jacht in het Naardermeer verpacht?
- dat de kraaiënvangkooi een verboden "jachtmiddel" is maar dat de wetgever

niet ingrijpt?
- dat er in de 's Gravenlandsé landgoederen en in het Naardermeer ook om

dubieuze redenen kraaiënvangkooien gebruikt worden?

- dat nog nooit wetenschappelijk is aangetoond dat Zwarte en Bonte Kraai,

Ekster, Vlaamse Gaai, Kauw en Roek schadelijk zijn?
- dat Ransuil, Boom- en Torenvalk in kraaiennesten plegen te broeden?

- dat jagers d(5ór kraaiennesten schieten?

- dat er recent bij het R.I.N. een literatuurstudie verricht is naar het

schadelijke effekt van kraaiachtigen?
- dat uit dit rapport blijkt dat deze schade zeer dubieus is?

- dat Nederland waarschi jnlijk het enige Europese land is waar in natuurmonu-

menten gejaagd mag worden als vorm van rekreatie?

- dat in Nederlandse eendekooien jaarlijks honderdduizenden ïïilde Eenden, en

tienduizenden Smienten, Krakeenden, Slobeenden, Pijlstaarten, Zomer- en

Wintertalingen voor kommerciële doeleenden gewurgd worden?

- dat in onze eendekooien gevangen Meerkoeten en eenden naar Frankrijk en

Italië geëksporteerd worden?

- dat deze dieren daar als kleiduiven op schietbanen worden neergeknald?

- dat d.e jachtwet in flagrante tegenspraak is met de Wet op de Dierenbescher-

ming?

- dat er in Nederland 33«000 jachtaktehouders zijn die alle "regulerend"

zouden optreden?
- dat door hen jaarlijks honderdduizendenkilo's lood in het milieu worden

gebracht?

- dat door de Minister van Landbouw en Visserij eind 1974 een voorstel bij

de Tweede Kamer is ingediend tot wijziging van de Jachtwet?

In de Korhaan, verenigingsorgaan van de Vogelwerkgroep Het Gooi e.o., lazen

wij het hier volgende artikel van de hand van Roh Moolenbeek:
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- dat de Minister van Landbouw en Visserij geadviseerd wordt door de Jachtraad?

- dat de Jachtraad 15 leden kent waarvan slechts drie vertegenwoordigers van

natuur- en vogelbescherming?
- dat in het ontwerp wijziging jachtwet de wensen van de jagers sterk naar

voren komen?

- dat de indruk wordt gewekt dat er weinig rekening wordt gehouden met de

belangen van vogels en andere dieren?

- dat er in ieder geval geen fundamentele wijziging in de jachtwet wordt

aangebracht?

- dat in het ontwerp wijziging jachtwet het doden van ganzen en Goudplevieren
met behulp van netten verboden wordt?

- dat de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels om kommentaar is

gevraagd?

- dat de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels zich in haar

brief aan de Tweede Kamer uitspreekt VOOR handhaving van het doodknijpen

van ganzen en Goudplevieren?
- dat zij geen kommentaar levert op bovenvermelde misstanden van eendekooien

en dergelijke?
- dat de wereldpopulatie van de Kleine Rietgans ernstig bedreigd wordt in

haar broedgebied op IJsland?

- dat de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels onlangs officieel

voorstelde de jacht op de in Nederland beschermde Kleine Bietgans te her-

openen?
- dat de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels haar zustervereni-

gingen niet heeft betrokken bij de beoordeling van het ontwerp wijziging

jachtwet?

- dat de Vogelwerkgroep Noordhollands Noorderkwartier tenslotte maar het

initiatief nam do jachtwet daadwerkelijk aan te pakken?
- dat zij vele natuurbeschermingsverenigingen om kommentaar verzocht?

- dat de Vogelwerkgroep Haarlem, Vogelwerkgroep Noordhollands Noorderkwartier,

Vogelpopulatie-onderzoek Ockenrode, Vogelwacht Rijnmond, Vogelwacht ïïierin-

germeer, K.N.N.V.-Vogelwerkgroep De IJsselstreek, Vogelbeschermingswacht
De Zaanstreek, Vereniging Avifauna Groningen, Vereniging voor Vogelbescher-

ming De Vechtstreek, enz., enz. schriftelijk hun onvrede met het ontwerp

wijziging jachtwet aan de Tweede Kamer hebben doen blijken?

- dat Tij ons verwonderen dat de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van

Vogels haar zusterverenigingen over zo'n belangrijk besluit niet heeft

ingelicht?
- dat wij Tillen dat alle vogelaars HAKKER worden?

WIST U DAT?

Hein Rijven
Norman van Svelm,
Rob Moolenbeek.


