
Aan de heer voorzitter van de

Raad van Europa,Maison de l’Europa,

Straatsburg-Frankrijk
Hollang «

Hilversum, 25 februari 1970.

Hoogedelgestrenge Heer,

Het lijkt'ons overbodig statistische uiteenzettingen te geven over de

steeds groter wordende schade aan onze Europese vogelstand door grond-

vervuiling, waterverontreiniging, landbouwvergiften en de toenenende

verkeers- en draadslachtoffers, Sunnier sanengevat zijn onze zorgen,

waarvoor wij uw bijzondere aandacht vragen, gebaseerd op:

a; toenenende vogelverarning in Europa;

b: nilieuverontreiniging;

c: het net grote schade ingrijpen in het natuurlijke verloop van de

vogeltrek in Italië;
d: het. niet esthetisch verantwoord vinden, dat een beschaafd land,

deel uitnakend van 56n van de landen van de Raad van Europa,

dergelijke vogelnoorden kan toestaan;

e: de'roofbouw op vogels in andere Europese landen.

Wij nemen, dat Italië, ook gelet op de activiteiten in het kader van

Natuufbescherningsjaar "N 70", zich noet aansluiten bij de internatio-

nale ontwikkelingen op het gebied van natuurbehoud. Ook hier zien wij

nogelijkheden tussen de landen van de Zes, een grotere eenheid te.

bevorderen.

Wij verzoeken u derhalve net nadruk, u ontrent deze ernstige naterie

te laten infomeren en ons volgend voorstel als agendapunt in uw

eerstvolgende vergadering te brengen en eventueel ter verdere bestu-

dering in handen te stellen van de daarvoor in aanmerking konende

connissie•

Als bestuur van de “Vogelwerkgroep ’t Gooi en Onstreken” willen wij

zeer dringend uw aandacht voor het volgende vragen:

“Wanneer wij juist zijn ingelicht, ligt er bij het parlement van

Italië een reeds door de commissie van land- en bosbouw goedgekeurd

wetsontwerp, dat de vogelvangst door middel van netten vrijstelt.

Als deze wet wordt aangenomen, betekent dit een extra jaarlijkse

slachting van zeker miljoenen vogels. Als vogelwerkgroep zien wij

deze ontwikkeling met grote zorg tegemoet, omdat dit een voortdurende

aanslag betekent op onze Europese vogelstand. Vooral tijdens voor- en

najaarstrek worden enorme vogelconcentraties in dit land opgeofferd

aan twijfelachtige sportbeoefening en genadeloze commercie.
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Voorstel:

a. bij de.Italiaanse regering - mede namens de gezamelijke vogelwerk-

groepen in Nederland - onze ongerustheid kenbaar maken over de

dreigende aanvaarding van bovenbedoeld wetsontwerp, zo mogelijk

- uitgebreid met het resultaat van uw onderzoek;

b, het- aanvangen van besprekingen, waarin gestreefd wordt naar een zo

groot mogelijke gelijkstelling van de jacht- en vogelwetgeving in :

de landen van de Zes, bijvoorbeeld analoog aan de in Nederland

functioneerdende wetten.

Bij dit alles willen wij tenslotte onze bezoigflheid uitspreken over het

feit, dat de realisering van het Europese ideaal, relatief te weinig
aandacht wordt besteed aan 1.et gemeenschappelijk natuurbehoud en de

vogelstand in het bijzonder",’

Namens het bestuur van de "Vogelwerkgroep 't Gooi en Omstreken^,'

J.L.M. Bos
, voorz. Mevr. R.de Wijs-Tabois >

secr.


