
Negende Conferentie van het Internationale Comité

voor Vogelbescherming

Enkele landen brachten verslag uit over de

ondertekening van de Vogelbeschermings-
Conventie van 1950.

Daar er grote weerstand, in het bijzonder
met betrekking tot restrictiebeperking van

de voorjaarsjacht, aanwezig was, kon de

Conventie in de meeste landen helaas pas

over enige tijd bekrachtigd worden.

In Italië, waar ook mensen hun best doen

de doorbraak der vogelbescherming te be-

vorderen, blijkt het volk er nog weinig be-

grip voor te tonen. Hier zijn vogelvangst

en vogeljacht als volksgebruik nog te sterk

ingeworteld.
De ruwe vernietiging van de Wevervogels

in Afrika door middel van vlammenwerpers

werd verworpen.

Enkele landen maakten melding van ver-

heugende uitbreiding van hun bescher-

mingsgebied, terwijl in andere landen de

noodzakelijkheid van reservaten nog niet

duidelijk werd ingezien.
Met betrekking tot het Zilvermeeuwen-pro-
bleem werd een soepeler „zeevogelbescher-

ming” voorgesteld.

De stookolie richt in het bijzonder in de

grote inhammen van de Oost- en Noordzee

grote schade aan. Jaarlijks moet 250.000

ton stookolie op alle wereldzeeën afgevoerd
worden.

Enkele landen maakten hun resultaten be-

kend over de internationale eendentellin-

gen. Voornamelijk in de landen ten Noor-

den van de Alpen worden de tellingen goed

uitgevoerd.

Tegen de handel van in het wild levende

vogels voor volières maakte de Australische

sectie bezwaren. Men was het er over eens,

dat aan de bescherming van de Ooievaar

(over de oorzaak der achteruitgang is men

het nog niet eens!), roofvogels en andere

bedreigde vogelsoorten meer aandacht ge-

schonken moet worden.

(Uit E. Schelling-Kaufmann „Vogel der

Heimat”, August 1954, pag. 249—252).
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Aan het XIe Internationale Ornithologen

Congres te Bazel ging van 23—28 Mei

1954 een conferentie vooraf van het Int.

Comité voor Vogelbescherming te Scanfs

in het Engadin.
Voor Nederland waren aanwezig Dr. G. A.

Brouwer, Dr. G. C. A. Junge en de heer

Mink van der Molen, als gast de heer J.
A. Eygenraam.
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