
' • 
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Bergeend 
..• Wi }.de Eend · 

Slobeend 
Kui ;(eend 
Bruine Kiekendief 
Patrijs 

• Fazant 
~Jaterra l 
Haterhoen 
Meerkoet 
Kleine Plevier 
Kievit 
Tureluur 
Kluut 
Visdief 
Houtduif 
Koekoek 
Veldleeuwerik 
Graspieper 
Gele Kwikstaart 
Heggemils 
Merel 

, Snor · 

Sprinkhaanrietzanger 
Rietzanger 
Bos rietzanger 
Kleine Karekiet 
fii ti s 

Rietgors 
Kneu 

. Ekster 

·.i:• . 
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~enminste twee paar (met _ tomen kleine pulli :gezien) 
ca. 10 paar 
2 - 4 paar 
1 - 2 paar 

' ! •' ' '· 

1 paar (drie vlier,vaardige jo.ngen) 
• ... 14 r i ~: 

waarschijnlijk niet meer dan 1; ?~ar· 
3 - 5 paar 
misschien 1 paar (niet naar nést.e.n z·oeken!) . , 
3 - 5 paar 
5 - 6 paar 

2 paar 
2 3 paar 
1 - 2 paar 

9 paar 
1 paar 
1 paar 

2 3 

2 paar 
1 - 2 paar 

1 territorium 
2 terr. 
1 terr. 
1 terr. 

1 - 2 terr. 
16 - 20 terr. 
13 - 15 terr. 
ca. 30 terr. 

3 terr. 
20 - 25 terr. 

3 - 5 terr . 
1 paar 

J. Walters 
Vespuccistraat 83 III 
1056 'SK ·Am,sterdam 
tel . 020 - 169463 

Augustus 1980 
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De "natuurlijke" dood van stootvog ls 

en de Vogelwet 1936 

Recentelijk heeft 1hèt ·céntraal Diergêneëskündi 9 Instituut een groot aanta 1 
roofvogels en uilen onderzocht op hun doodsoorzaa!(; Ui dit onderzoek bleek 
dat veel aangeboden stootvogel s vergiftigd of geschoten 

I 
aren. 

Veel van deze vogels waren op een ogehschijnlijk legale ~ijze aangeboden aan 
preparateurs. Om te begrijpen hoe deze illegaal gedode vogels toch legaal ge
prepareerd .konden \'lorden is het nod i a om de procedure, vlloorgeschreven door de 
Voge lwet 1936 ~ nader uit t e leaaen. · , 
De Vogelwet 1936 schrijft voor dat iedere yogel die in h~t veld dood wordt 
aangetroffen en de vinder wi l laten nrepareren, van een ~ervoersvergunning 
voorzien moet worden. Deze ve1~0un:-li rg :1éet Voge 1 vergu:rni hg C-2 en -kan worden 
afgegeven door ops pori ngsa~~te~Eren va·n·· ·d.e-rijkspolitie t .q. gemee~tepolitie 
en controleurs Voge ~~et 1936 . Alvorens da ze C-2 vergunni ,,g wordt afgegeven 
dient de betreffende ops pcri ~gsL~h tenaaf zich ervan te overtuigen •dat de 
vogel een natuurli jke dood i s ~p s·sorv2n. Als dit laatste l het. geval i .. s' . kan de 
C-2 vergunning u~tgeschreve~ word~ n en deze dient dan om de vinder te vrij
waren van straf ve rvolaing ~ege ns het vervoeren van ee~ br schermde vögelsoort. 
De vervoersvergunning is ed.te r alleen ge ldi g voor het dr rekt vervoer van een 
dode beschermde voge l naar een we ttelij k erke nde preparare ur (houder v~n een 
B-1 vogelvergunn ing). De pr--=: pa rateur heeft deze C-2 vergunning nodig om bij 
controles de herkoms t van de opge: et te voJels te verklar~n. Bij het prepareren 
bevestigt hij een B-i r r 2p.:,:·c1"~c~;ts ·::?:(e0. aa,1 de vage l . De l preparateur · kan nu 
deze vogel legaa l ve r~open rcrn part·, c:.:n,e; -en. ·. 
Verzamelaars van opgezette r oJ 'i°v og~ls .2n uilen bleken eer uitstekende methode 
gevonden te hebben ora i1 1eg2J l var~rcs2n vooel s vi a een C-2 vergunning legaal 
te maken. Veel opspori nC)::èr1btcra rcn bl ticen vaak we ini ci of geen moeite te doen 
om de doodsoorzaak van de vogel vast te ste llen. Vrijwel [automatisch .werd de 
C-2 vergunning uitges chreve~ c~ de verzamelaar was een soort rijker. Vaak gingen 
deze verzamelaars niet naar de politié in hun woonplaats maar naar een poli
tiebureau in een heel andere oerneen-i:e om zodoende geen afgwaan te wekken. 
Opvallend was ook het aantrcff:n bij preparateurs van zeldzame tot zeer zeld
zame vogelsoorten. D2 ze soo r- <:2~1 ko:1en bijna nooit in Nedi rland voör en zijn 
vrijwel zeker illegaa l inge102rci . Toch waren de ze zeldza~e vogels voorzien 
van een kennelijk i n 01~:·J2·~c11 dhei d afge9ev:-1n C-2 vergunni lilg . Aangetroffen werden 
ook C-2 vervoersvsrgu~~i ~gen ui t ~23chr2v2 n door personen1ct ie daartoe niet de 
wettelijke bevoegdheid hac1c:e;: . . ïot slot b!Gken ook l ega l1 C-2. vergunningen te 
bestaan waarr p een aantal soor te n ~oor. ~;_ vi r~~~ zelf biJ geschreven was. 
Het geknoei met C-2 vergu~nin0en re6u1teerde uiteindelijk in1 vragen door 
de Tweede Kamer a21n de f1'i:7~stc:~ van C.R. M. Dit had tot qevolg . dat staatssecre
taris Wa llis de Vries op 10 ju1i 1920 een schrijven richtte .aan de korpsen 
Rijkspolitie/ gemeentepolit~e en de t ontroleurs Voge lwet lt36 in Nederland. 
In deze brief geeft hi j herni euvde aa nwijzingen en richtlijnen volgens welke 
verlening van de C-2 vergunn i ~g naa ges : hi ede~. Ofs choon de richtlijnen in 
eerste instantie bedoe l d z-; j n om i l1 e~éla l 9edode roofvoge 1 s en uil en te her
kennen, zijn zij in princi~e or alle . beschermde soort en van toepass,ing. Als 
het vermoeden bestaat dat een vogel veroiftigd is kan deze voor onderzoek naar 
het Centraal Diergeneeskundi~ Instituut ~estuurd worden. 
Voor wat betreft ze ldzame soorten zullen geen C-2 vergunningen meer worden 
afgegeven, tenzij onomstote~ijk is kom2n vast te staan dat de voge l in Neder
land is gevonden of van bijv. een diereGt ui n afkomsti g is. 

In hei zuiden va~ Nederland ble\en zich bij verzame laars voqels te bevinden 
die voorZiè'n -waren· van 'een vervalst preparat eursmerkteken, èiat echter nog wel 
van de or:iginele te onderscheiden was. In verband hiermee zullen met name de 
serie nummers van merktekens, bevestigd aan roofvogels, uilen en zeldzame soor
ten nauwkeuri ger :gécontro 1 eerd \;,Orden or authenti ei tei t. 
Met behulp van deze maatregel en wil he t M'inisterie van C.R. M. pogen het ille
gaal verzamelen van roofvoge ls etc. -ten,en t e gaan . Op zich een noodzakelijk 

• 
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' streven, waarvan de vraag omtr_ent effectiviJeit echter ·nog open blijft. 
;:_'Jje huîdi 9e Vogel wet 1936 . is · 'foîners een , bo lwërk . van i ngewi kke 1 de yergun-
;, ningenstelsels en misbruik kon bijna niet l.fitblijven. Het is •te hopen dat 
.' dé nieµwe Vogelwet nu einde·lijk eens Jer,rè~inteerd en zo snel mogelijk 
, effec.tief \IJOrdt. Een nieuwe Voaelwet met hor,elijk weinig vergunnin9en, maa,r 

met veel vogelbeschermende beperkingen. ·1 ': · · 
,..: 

~~rtin y.d. B~~~ '-!;· · .. -1 ~ 

Onderstaande lijst vermeldt een aantal Controleurs Voge lwet 1936,'' <l,ie_ lid ;, 
zijn van onze vereni ging. flehalve dat zij bereid zijn oM een C-2 verb~nniflg 
uit te schrijven, · kunnen zfj eveneens ontreden te~en overtredingen van de 

. 'Voge lwet 1936 ... 

M. van den Berg, Uiterwaardestra_at 261 1
' 
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