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De nieuwe jachtwet en de vogelwet 1936

ziging heeft gemaakt.
In artikel 1 van de Jachtwet 1923 worden

de hierna genoemde vogelsoorten vermeld.

Klein wild; korhoenders, patrijzen en hout-

snippen; waterwild; zwanen, ganzen, een-

den, duikers, watersnippen, goudplevieren,
kemphanen, wulpen, scholeksters, grutto’s,
tureluurs, meerkoeten en waterhoentjes:

ingevolge het Koninklijk Besluit van 28 Juli
1945 worden ook fazanten tot het wild ge-
rekend.

Artikel 2 van de nieuwe jachtwet noemt

de navolgende vogelsoorten. Klein wild:

fazanten, korhoenders, patrijzen, holendui-

ven en houtsnippen: waterwild: ganzen,
eenden en goudplevieren, benevens poel-
snippen, watersnippen, bokjes en meerkoe-

ten; schadelijk wild; houtduiven, zwarte

kraaien, bonte kraaien, roeken, kauwen,
vlaamse gaaien en eksters.

Er zijn dus nogal wat veranderingen.
Niet meer genoemd worden: zwanen, dui-

kers, kemphanen, wulpen, scholeksters,

grutto’s, tureluurs en waterhoentjes. Op
deze vogelsoorten werd de jacht al vele

jaren achtereen niet meer geopend. Bij de

inwerkingtreding van de nieuwe jachtwet
vallen zij automatisch onder de Vogelwet,
Wij behoeven dan niet meer het hoofd te

breken welke vogelsoorten tot de „duikers"
worden gerekend, of onder „waterhoen-

tjes”, klein- en kleinst waterhoen dienen te

worden begrepen en meer van die onduide-

lijkheden, welke voortvloeien uit de alge-
mene benamingen, welke in de Jachtwet
1923 worden gebezigd.
De vogelsoorten, welke nieuwe zijn voor

de jachtwet, zijn, met uitzondering van de

poelsnip en het bokje, alle z.g. voorwaarde-

lijk onbeschermde vogels genoemd in arti-

kel 3 van het Vogelbesluit 1937. Op de

holenduif na, die slechts voor een gedeelte
van het jaar onbeschermd werd verklaard,

zijn zij alle bij de beschikking van de Mi-

nister van Onderwijs, K. en W. van 24

December 1952 tot 1 Januari 1955 het ge-
hele jaar onbeschermd verklaard. Poelsnip-

pen en bokjes worden naast watersnippen
genoemd. Beide soorten worden in jagers-
kringen als „watersnippen” beschouwd.

Er wordt dus, wanneer de jacht op water-

snippen geopend is, ook op deze soorten

gejaagd. Het toevoegen van de poelsnip en

het bokje betekent dus practisch geen uit-

breiding van het aantal soorten. Het is te

beschouwen als een betere omschrijving
van het begrip „watersnippen”.
Hoewel het jammer is, dat enkel vogelsoor-
ten, die eigenlijk in Vogelwet thuishoren,
in de nieuwe jachtwet worden genoemd,
ik denk hierbij aan de vlaamse gaai, de

kauw en de rock, stemt het tot verheugenis,
dat de weidevogels en het waterhoentje in

de toekomst niet meer tot het jachtwild zul-

len worden gerekend. dR.

Vragen, de Vogelwet betreffende, kunt U

inzenden aan het secretariaat van de re-

dactie. Beantwoording geschiedt door de

heer H. J. A. de Reuver, Hoofdcontroleur

Vogelwet van het Ministerie van O. K. en

W„ door publicatie in dit blad of zo nodig
rechtstreeks.

De heer Van M, te N. stelde ons de vraag:
„Moeten duikers, waterhoentjes, meerkoe-

ten e.d. vogels, die in de Jachtwet genoemd
worden, ook van een preperateursteken
worden voorzien als zij geprepareerd wor-

den?”

ANTWOORD:

„Vogels, die behoren tot de soorten voor

de jacht genoemd in Art. 1 van de Jacht-
wet 1923, behoeven niet te worden voor-

zien van een metalen preparateurstekcn.”
dR.

Eindelijk heeft de nieuwe jachtwet haar

beslag gekregen. Zij werd onlangs door de

Tweede Kamer aangenomen en het is te

verwachten, dat ook de Eerste Kamer haar

goedkeuring zal
geven aan dit nieuwe wets-

ontwerp.
Onze belangstelling gaat vanzelfsprekend
in de eerste plaats uit naar de vogelsoorten,
welke onder de nieuwe jachtwet zullen val-

len. Immers artikel 1 van de Vogelwet zegt,
dat deze wet verstaat onder „Beschermde

vogels”: alle vogels, welke behoren tot één

der in Europa in het wild levende soorten

met uitzondering van het pluimvee en de

in artikel 1 van de Jachtwet 1923 genoem-
de vogels. In de nieuwe jachtwet komt een

bepaling voor, dat inplaats van „artikel 1

van Jachtwet 1923” dient te worden gele-
zen „artikel 2 van de Jachtwet”. Aan de

hand van het oude en het nieuwe artikel

zullen we eens gaan bezien, welke winst-

en verliespunten de Vogelwet bij deze wij-


