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De Europese vogelstand

Dergelijke yaiig’sten zijn dus blijkbaar nog niet

groot genoeg. Mechanische" bandopnamen van lokvogelstemmen heb-

ben de hagelkorrels van de jagers verre overtroffen. De vogels

verdwijnen met massa's in de netten. Vooral tijdens voor- en

najaarstrek moet het "feest" zijn voor deze vogelaars in Italië.

We kunnen ons afvragen, hoe het mogelijk is, dat

een land, aangesloten bij de EEG, deze moorden op miljoenen

vogels binnen zijn grenzen laat voortbestaan en zelfs schijnt

te overwegen,' om nóg meer vrijheden te creëren, ten gerieve van

een overheersende raenta.liteit aldaar. Of, mag ik het nog wat

scherper stellen: is het misschien zelfs niet brutaal, als men

in Italië, met de wetenschap van een meer uitkomstbrengende
Benelux-overeenkomst in het verschiet, precies het omgekeerde

wil doen of toelaten? Want als ik juist ben ingelicht, hoopt

,men in Benelux-verband, aanstonds op het punt van de Vogelwet-

geying een stap vooruit te doen en waarvan in 1971 de resul-

taten waarschijnlijk al zichtbaar worden.

Het is dan ook vooral om deze reden, dat Vogel-

werkgroep IM t Gooi" zich zorgen maakt over het Vrecht van vrij-

heid", dat aan onze Europese vogels gegeven zou moeten zijn en

wat in Italië zo genadeloos wordt geschonden. Een recht, dat

door een Internationale-, raa” zeker in dit verband een Europese

wetgeving, in normale bémen behoort te wórden geleid.

Vogelwerkgroep '"t Gooi" heeft zich daarom rechts-

streeks tot de Raad van Europa in Frankrijk gericht; tot het

Europese Parlement in Luxemburg'en tot de Commissie van Europese

Gemeenschappen in België. De ministers van Buitenlandse Zaken

en van C.R.M. zijn eveneens hierover ingelicht. De correspon-

dentie hierover is -in afwijking op de gebruikelijke indeling

van ons blad- onmiddelijk hierna opgenomen.

Het ligt in de bedoeling, hiervoor ook aandacht

te vragen bij de kamerfracties in ons parlement, de circa 60

vogelwerkgroepen in ons land te alarmeren en ook contacten op

te nemen met vogelwerkgroepen elders in Europa. Vrijwel te zelf-

dor tijd zal de pers in ons land zoveel mogelijk worden benaderd.

tH.

”European Conservation Year is in Italië met een

aanslag op de natuur begonnen”. Dat vertelt een dagbladcorres-

pondent in Rome, in een schrijnend artikel. “Er ligt”, zo

schrijft hij, “een door de commissie van land- en bosbouw goed-

gekeurd wetsontwerp, dat de vogelstand door middel van netten

vrijstelt.”

Ik voeg er aan toe, dat, als deze wet er door

komt, er weinig fantasie meer voor nodig is om te begrijpen, hoe

in één slag de wolven onder de mensen in dit land op onze vogels
worden losgelaten. “Reeds nu al, “schrijft deze correspondent

verder, “zijn er netten in gebruik, die niet ontoepasselijk

“zondvloed” worden genoemd en die in één nacht zo’n 15.000

vogeltjes weten te verschalken.”


