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Internationale Raad voor de Vogelbescherming bepleit:

Geen opgezette vogels in scholen

De raad spreekt verder zijn verontrusting uit over de achteruitgang van de roof-

vogels en uilen en bepleit een volledige wettelijke bescherming in alle landen

van alle roofvogels en uilen, alsmede van hun nesten en eieren, gedurende het

gehele jaar en zonder enige uitzondering. Tevens bepleit de raad een verbod

van de in- en uitvoer van alle roofvogels en uilen en hun eieren, tenzij op een

speciale vergunning, die uitsluitend door de regering zelf zal mogen worden

verleend en alleen met instemming van alle betrokken regeringen. Bovendien

vraagt de raad meer aandacht te besteden aan de voorlichting en opvoeding van

hun publiek, teneinde te komen tot een beter begrip en meer waardering voor

de ecologische betekenis van deze vogels en voor hun estetische waarde. Daarbij
zal zo mogelijk een ruim gebruik moeten worden gemaakt van moderne com-

municatiemiddelenals radio en televisie.

Een speciaal beroep doet de raad op de regering van Noorwegen, om aan de

steenarend, de zeearend en de oehoe wettelijk bescherming te verlenen en er op

Van 15-19 mei heeft de Europese sectie van de Internationale Raad voor Vogel-
bescherming (1.C.8.P.) vergaderd te Balatonszemes in Hongarije. Aan de be-

sprekingen namen vertegenwoordigers deel van de nationale secties van België,
Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Groot Brittannië, Hongarije, Italië, Joego-

slavië, Nederland, Noord-Ierland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Roemenië,

Tsjechoslowakije, Zweden en Zwitserland. Voorts waren vertegenwoordigers
aanwezig van het International Wildfowl Bureau, de Internationale Jachtraad,
de Internationale Unie voor bescherming van de natuur en de natuurlijke hulp-
bronnen (UICN) en van het Wereld Natuur Fonds (WWF).
Er werden negen resoluties aangenomen, waaronder één waarin een beroep
wordt gedaan op de ministeries van Onderwijs om het gebruik van eieren en

opgezette vogels als onderwijsmateriaal te staken en te vervangen door afbeel-

dingen, kleurendia’s, films, geluidsbanden en andere audio-visuele middelen,
die een indruk geven van de vogels in hun naturlijke omgeving, hetgeen ook

meer in overeenstemming is met moderne onderwijsmethoden. De raad komt

tot deze verheugende uitspraak, na te hebben vastgesteld dat de toenemende

vraag naar het gewraakte materiaal een bedreiging vormt voor vele vogel-
soorten.
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toe te zien dat geen premies meer worden betaald voor het doden van deze

vogels of van andere soorten roofvogels en uilen. Noorwegen is een der laatste

Europese landen dat dit premiestelsel nog kent. Blijkens recente publikaties
worden in dit land nog jaarlijks verontrustende aantallen van deze zeldzame

vogels gedood.

Speciale aandacht heeft de raad ook gewijd aan de Waddenzee. De raad wijst

op de grote internationalebetekenis van dit gebied en de daaruit voortvloeiende

grote verantwoordelijkheid van Nederland, vooral ten opzichte van de landen

van noord- en oost-Europa, De raad dringt er daarom bij de Nederlandse rege-

ring op aan dat geen enkel plan voor wijziging van het karakter van de

Waddenzee wordt uitgevoerd zonder voorafgaand overleg met ecologen (bio-

logen) ten aanzien van de invloed die dergelijke wijzigingen zouden hebben

op de natuurlijke hulpbronnen van de Waddenzee en dat geen wijzigingen
worden uitgevoerd die het voortbestaan van de Europese vogelstand in gevaar

brengen.

In een andere resolutie vestigd de raad de aandacht op de schade die de vogel-

bevolking van vele gebieden ondervindt van de sterk toegenomen handel in

levende wilde vogels. Ook wordt er op gewezen, dat het transport vaak veel te

wensen laat, wat leidt tot dierenleed en enorme sterfte. De raad dringt er daar-

om op aan dat de regeringen onmiddellijk maatregelen zullen nemen om te

komen tot voorschriften ten aanzien van de invoer van levende wilde vogels en

van een doeltreffende controle op de naleving hiervan.

In een aanbeveling heeft de conferentie bovendien aan de ICBP verzocht op

korte termijn een internationale bijeenkomst te organiseren, waar het probleem
van de ongebreidelde handel in levende vogels zal worden besproken.
Ten aanzien van het gebruik van pesticiden, die naar het gevoel van de raad

een voortdurende ernstige bedreiging vormen van de vogelstand, stelt de raad

met voldoening vast, dat in verscheidene Europese landen vorderingen zijn

gemaakt ten aanzien van een effectieve controle
op het gebruik van pesticiden.

De raad stelt o.a. vast dat, naarmate in Europa een betere controle wordt ver-

zekerd, het ongebreidelde gebruik van pesticiden in de landen waar veel

Europese vogels overwinteren, van grotere betekenis wordt.

De raad dringt er daarom bij alle Europese regeringen op aan om in andere

werelddelen de controle op het gebruik van pesticiden op gang te brengen of te

steunen. Als middel daartoe wordt genoemd het stellen van de zelfde eisen ten

aanzien van de aanwezigheid van resten van pesticiden in voedingsmiddelen,

ongeacht of deze in eigen land, dan wel elders zijn voortgebracht. Ook doet de

raad een beroep op de fabrikanten om ten aanzien van de toepassing in alle

landen dezelfde veiligheidsvoorschriften te geven.

Er werden voorts o.a. nog brieven en telegrammen verzonden om te protesteren

tegen het afschot van trekvogels in zuidwest-Frankrijk, tegen de vogelvangst in

netten in België en tegen het schieten van vogels op Capri.

(Secretaris van de Nederlandse sectie van de Internationale Raad voor Vogelbe-

scherming is de heer K. W. L. Bezemer, Gr. Hoefijzerlaan 67, Wassenaar.)


