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Vogelaartjes
De redactie neemt geenenkele

verantwoordelijkheid op zich inzake

advertenties in deze rubriek

Vogelreisnaar Cyprus. Van 9 tot en met 16 april 1993.

U beleeft er de voorjaarstrek in volle glorie, de meeste

broedvogels zijn dan al gearriveerd. Na de succesrijke
reis In 1993 toen er ruim 120 vogelsoorten werden ge-
zien, is het zaak niet te lang te wachten met boeken om

teleurstellingte voorkomen. Wij worden tevens begeleid
dooreen der beste vogelkenners van Cyprus. Relssom

f 2080,-.

Van 23-26 april 1994 Is weer de veelgevraagde reis naar

Hasbruch en Neuenburger Urwald. Relssom f 525,-.

Voor de reizen kunt u voorinformatie aanvragen 02154-20 303

Te koop. Vogeljaar 1981-1992. 05285 - 1553.

Grote overwinning voor Belgische

vogelbeschermers

De Belgische vogelbeschermers hebben een

groot succes gehaald: voor de eerste keer in de

geschiedenis gaat de officiële vogelvangst in

Wallonië niet door dank zij het kort geding dat

hel Koninklijk Belgisch Verbond voor de Be-

scherming van de Vogels vzw had aangespan-

nen bij de Raad van State tegen het Waalse Ge-

west.

De Zesde Kamer van de Raad van State heeft

zich zonder bedenkingen en beslissend uit-

gesproken over de onwettigheid van de vogel-

vangst in het Waalse Gewest en het besluit van

19 september 1993 van de Waalse Regering, die

de vangst van stand- en trekvogels toelaat, opge-

schort,

Jaar na jaar hebben de Executieven van het

Waalse Gewest de negatieve adviezen van de

Raad van State over de inhoud van de jaarlijkse
besluiten tot regeling van de bevoorrading van

de vogelkwekers en de vinkeniers in Wallonië

naast zich neergelegd. Aan deze verdachte, ten-

dentieuze en antidemocratische situatie komt

nu, dankzij het Arrest van de Raad van State,

een einde: tussen 10 oktober en 11 november

1993 is de bevoorrading van 690 Kruisbekken,

2.200 Goudvinken, 5.200 Putters, 700 Appelvin-

ken, 500 Fraters, 4.000 Kneuen, 8.450 Vin-

ken,l.4oo Kepen, 7.150 Sijzen en 800 Groenlin-

gen verboden.

De Raad van State is ingegaan op de gegrond-

heid van de verschillende argumenten, uiteen-

gezet door de juridische dienst van het Koninklijk

Belgische Verbond voor de Bescherming van de

Vogels vzw. De Raad beschouwt de argumenta-
tie van de Vogelbescherming als ernstig omdat

iedere wettelijke basis ontbreekt om de vangst
van in het wild levende vogels toe te laten.

De argumenten, aangevoerd door de vogelvan-

gers, werden allemaal afgewezen omdat ze zich

op geen enkele mogelijkheid tot afwijking kon-

den beroepen met betrekking tot de Natuurbe-

schermingswet van 12 juli 1973 of de strikte re-

gels, uitgevaardigd door de Europese Richtlijn
79/409/EEG van 20 april 1979 inzake de bescher-

ming van de Europese Avifauna.

Meer nog: de Raad van State stelt 'dat vogels
vangen een zware, moeilijk te herstellen schade

toebrengt aan vogelpopulatiesdie qua aantallen

zeer kwetsbaar zijn, zodat op termijn het voort-

bestaan van sommige wilde vogelsoorten, die in

het Waalse Gewest broeden, sterk bedreigd is’.

Door de motieven die hebben geleid tot het op-

schorten van het besluit van 1993, zal in de toe-

komst alle vogelvangst in België (dus ook in

Vlaanderen) opnieuw ter discussie staan.

Het Koninklijk Belgisch Verbond voor de Be-

scherming van de Vogels vzw is verheugd over

deze beslissing die al tientallen jaren werd ver-

wacht. Het verbod op de vogelvangst zal onmid-

dellijk een heilzame invloed uitoefenen op ons

vogelpatrimonium dat zeer gevoelig is voor het

herhaald en ongecontroleerd wegvangen van

onze mooiste en kwetsbaarste zangvogels.

Deze maatregel werd al lang verlangd door een

grote meerderheid van de publieke opinie en

wordt gunstig onthaald door onze buurlanden.

De beslissing van de Raad van State zal een po-

sitieve invloed hebben op andere beschikkingen

die in de toekomst dienen te worden genoemen

ter vrijwaring van het leven in de natuur en van

de nog overblijvende natuurlijke leefgebieden.

Voor de controlerende overheden is de opschor-

ting van de bevoorradingsperiode een goede

zaak: er dient nu geen onderscheid te worden

gemaakt tussen sluikvangst en officiële vangst.

ledereen die nu in Wallonië een vogel vangt is

strafbaar en kan onmiddellijk worden geverbali-
seerd.

Prijsuitreiking Vogelfotoparade
1993

Op zaterdagmiddag 5 februari 1994 zal de

prijsuitreiking plaatsvinden van de Vogeljaar

Vogelfotoparade 1993. Het is een traditie ge-

worden dat deze bijeenkomst in ’De

Schaapskooi’ te Schoonrewoerd wordt ge-

houden. Aanvang 14.00 uur. Op deze middag
wordt bovendien een interessante dialezing

gehouden door een bekende natuurfoto-

graaf.Op deze bijeenkomst kunt u kennisma-

ken met andere vrienden van Het Vogeljaar
en met hen van gedachten wisselen over de

meest uiteenlopendeonderwerpen. De erva-

ring heeft geleerd dat deze gezellige bijeen-
komsten door de vele aanwezigen zeer

worden gewaardeerd.
Omdat de plaats beperkt is, wordt u verzocht

zich tijdig te melden bij de heer W.A. Werk-

man, Boterbloemstraat 20, 5321 RR Hedel,

04199 - 1967, indien u op deze middag aan-

wezig wilt zijn. Elke abonnee van ons blad is

na voorafgaande aanmelding welkom. Het

verenigingsgebouw van de Natuur- en Vogel-
wacht De Vijfheerenlanden ’De Schaaps-
kooi’ is gelegen aan de Overboeicop 15 bij
Schoonrewoerd, 03454 - 1201.

Tiendaagse vogelreis naar de Verenigde Arabische

Emiraten. Van 10 tot en met 20 maart 1994. Een zeer

enerverende vogelreis met vogels in tuinen en parken,

bergen en wadis, woestijnen oases, kust, slikvlakten en

mangrovebossen. Colin Richardson (architect) kenner

van de vogels in dit gebied, is reisleider. Reissom

f 5450,-.

Kraanvogelexcursie naar Champagne, Frankrijk. Wij
verblijven aan het Lac du Der-Chantecoq van 11 tot en

met 14 maart 1994. Wacht niet te lang met boeken als

u van plan bent mee te gaan. Eind oktober was reeds

de helft van de plaatsen geboekt, Reissom ƒ 650,-.


