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Nationaal Beraad over de Roofvogelstand

Vooruitlopende op het uitvoerige verslag, willen wij thans reeds melding
maken van de conclusie, die aan het eind van de bijeenkomst van 7 maart

j.l. met algemene stemmen werd opgesteld.
Het nationale beraad van jagers, jachtopzichters, vogelbeschermers en

vogelkundigen, gehouden op 7 maart 1964 te Amsterdam

stelt vast dat de roofvogels in Nederland, evenals in andere delen

van Europa, op alarmerende wijze in aantal verminderen en dat het ver-

dwijnen van bepaalde soorten of vormen allerminst denkbeeldig is;
stelt vast dat de roofvogels een onmisbare schakel vormen bij de

handhaving van het evenwicht in de natuur en dat zij deel uitmaken

van deze natuur, zoals die uit ethische, esthetische, recreatieve, opvoed-
kundige en wetenschappelijke overwegingen aan het nageslacht behoort

te worden doorgegeven;
besluit dat aan de willekeurige en ongegronde vernietiging van roof-

vogels een einde behoort te komen en bepleit een strikte eerbiediging van

de bescherming die alle soorten roofvogels en uilen in Nederland krach-

tens de wet genieten;
- bepleit voortzetting en zo mogelijk intensievering van de bestudering
der levensgewoonten en het voorkomen der roofvogels in Nederland;

bepleit voortzetting en intensievering van het onderzoek naar het mo-

gelijke effect van het normale gebruik van zgn. pesticiden op de roofvogel-
stand;

bepleit scherper toezicht op het bij de wet verboden, maar niettemin

toenemende misbruik van landbouwvergiften voor bestrijding van vogel-
schade in de land- en tuinbouw, waaraan behalve wellicht schadelijke

vogels vooralook roofvogels en uilen ten offer vallen.

Deze conclusie is o.a. ter kennis gebracht van de Ministers van Justitie
en van Landbouw en Visserij en van de Staatssecretaris van Onderwijs,
Kunsten en Wetenschappen. Een aantal tijdens het beraad gedane sug-
gesties en aanbevelingen wordt nader uitgewerkt.

Op initiatief van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging en de Ne-

derlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels is op zaterdag 7 maart
j.l. een Nationaal Beraad over de Roofvogelstand gehouden, waaraan werd

deelgenomen door jagers, jachtopzichters, vogelbeschermers en vogeldes-

kundigen. Onder voorzitterschap van Prof. Dr. K. H. Voous werd be-

raadslaagd over de mogelijke oorzaken van de achteruitgang van het aan-

tal roofvogels en over maatregelen, die deze achteruitgang tot staan zou-

den kunnen brengen.
Het is de bedoeling van de door Prof. Voous, Mr. J. O. Thate, Drs.

J. Rooth en Drs. J. H. Koeman gehouden inleidingen en de daarop vol-

gende discussies een verslag te geven in het juni-nummer van Het Vogel-
jaar. Daarin zullen dan tevens verslagen worden opgenomen van het

symposium over de problemen met betrekking tot de chemische en biolo-

gische bestrijding van plagen, dat de Biologische Raad van de Koninklijke
Nederlandse Akademie van Wetenschappen onder de titel „Op leven en

dood” op 31 maart en 1 april j.l. heeft gehouden, alsmede van de Euro-

pese werkconferentie over roofvogels en uilen, die op 10, 11 en 12 april
is gehouden in Caen in Normandië.


