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Beschermde diersoorten in België

Koninklijk Besluit houdende maatregelen, van toepassing in het Vlaamse

Gewest, ter bescherming van bepaalde in het wild levende inheemse

diersoorten, die niet onder de toepassing vallen van de wetten en be-

sluiten op de jacht, de riviervisserij en de vogelbescherming.

Art. 1. De diersoorten vermeld in de bijlage van dit besluit genieten

in het Vlaamse Gewest een volledige bescherming. Het is ten

allen tijde en om het even waar verboden:

le deze dieren te bejagen, te vangen om ze in gevangenschap

hoüden of te doden, ongeacht hun ontwikkelingsstadium.

2e de woon- of schuilplaatsen van deze diersoorten te be

schadigen of met opzet te verstoren.

3e deze diersoorten, levend of dood, onder welke vorm ook te

vervoeren, te verhandelen, kosteloos of tegen betaling

af te staan.

Arto 3. Van opgezette exemplaren van diersoorten vermeld in bijlage

van dit besluit, die bij de inwerkingtreding van dit besluit,

in het bezit zijn van partikulieren of van instellingen, anders

dan onderwijs of openbare onderzoeksinstellingen, moet de

houder binnen de drie maanden te rekenen vanaf die inwerking-

treding aangifte doen bij de burgemeester van de gemeente waar

hij het exemplaar bij zich houdt.

Een door de burgemeester geviseerd afschrift van deze inven-

taris zal worden neergelegd op de griffie van de politie-

rechtbank van het kanton.

Deze opgezette exemplaren mogen niet meer worden verhandeld.

Uittreksel uit het Belgisch Staatsblad van 31 oktober 1980.
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Art. 3. Het is verboden exemplaren van de groene kikker (Rana esculenta L.)

(complex) en van de bruine kikker (Rana temporaria tempörari'a L.)

vangen of te doden, behalve in de private kweekvijvers.

Art. 4. Het is verboden de Wijngaardslak (Helix pomatia L.) te vangen

voor de consumptie of voor welke andere doeleinden dan ook.

Art. 5. Afwijkingen op de verbodsbepalingen van de artikelen 1, 3 en

4 kunnen door Ons worden verleend, wanneer het gaat om duide-

lijke wetenschappelijke of edukatieve motieven die terdege

worden verantwoord of wanneer maatregelen van algemeen plaat-

selijk belang noodzakelijk zijn.

Art. 6. Overtredingen van dit besluit worden opgespoord, vervolgd en

gestraft overeenkomstig de bepalingen van de wet van 12 juli 1973

op het natuurbehoud.

Art. 7. Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 1980.

Art. 8. Onze Minister van de Vlaamse Gemeenschap is belast met de uit-

voering van dit besluit.

Gegeven te Brussel/ 22 september 1980.

In de bijlage worden genoemd alle soorten Vleermuizen, Spitsmuizen,

Reptielen, en Amfibiën behalve de groene en de bruine kikker. Boven-
__

dien 25 met name genoemde Insekten, daarbij alle soorten Libellen

(Odonata) en van de kevers alle soorten poppenrovers (Calosoma spp.),

loopkevers (Carabus s.1.), zandloopkevers (Cicindella spp.), -water-

roofkevers (Dytiscus en Cybister spp.) en Lieveheersbeestjes (Cocci-

nellidae). Tot slot staan 4 soorten spinnen met name genoemd.

Uit: Beenbreek 13(1): 6-8 (Antwerpen, Natuur 2000 vzw., Vlaamse

Jeugdbond voor Natuurstudie en milieubehoud).
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