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Den internationella kommittén för fågelskydd.
Dess förslag vid kongressen

i Geneve

21. V.

28.

I. Förslag för enskilda länders verksamhet.
a. Kommittén tackar alla, som bidragit till det ökade intresset

för fågelvärlden (fotografer, artister, föreläsare) och uppmanar dem
att dela med sig av sin kunskap till andra.
b. Kommittén uppmärksammar den framgång, som vunnits i
många länder genom bildandet av fristäder för fåglar och rekommenderar upprättandet av skyddsområden i varje land.
c. Kommittén anser att vanan att samla ett stort antal kullar
sällsynta
av
fåglars ägg är synnerligen farlig för sådana fåglar; den
är generellt motbjudande och ovärdig en god naturforskare; kommittén ogillar handeln med fågelägg.
d. Kommittén förordar att lagarna mot användning av konstgjort lyse vid jakt skola strängt upprätthållas överallt.
e. Kommittén rekommenderar att all jakt på fåglar för att användas som mat skall upphöra under fåglarnas parningstid och då
de uppföda sina ungar, att användandet av pålsaxar, snaror och
nät för fångst av fåglar skall upphöra, att bruket av repeterande
hagelgevär och skytte från motorbåt skall förbjudas. Kommittén
beklagar dödandet av fåglar, som skjutas blott för att förvärva deras
fjädrar för modehandel. Den föreslår att de bästa metoder för att
belysa fyrtornen (t. ex. Weigolds) komma till användning 1 ). I all
synnerhet önskar kommittén att yrka på, att universitetsmyndigheter,
högskolor, museer och naturskyddsföreningar må göra alla ansträngningar för att uppfostra allmänheten till en bättre kunskap om namn,
utseende och nytta beträffande alla fåglar i deras resp. länder.
/. Ordförandena i de olika ländernas sektioner uppmanas att
lämna meddelanden angående omfattningen av i mom. e nämnda
upplysningsarbete.
11. Rekommendationer för officiell och internationell verksamhet.
a. Kommittén förordar skydd för de flyttande fåglarna under
den tid av året som för dem är viktigast, nämligen medan de äro
på väg till och medan de uppehålla sig på sina häckningslokaler.
b. Kommittén föreslår att en konferens av ombud för regeringarna sammankallas, antingen under Nationernas Förbunds anspicier
')

Emedan fåglarna därigenom avhållas från att flyga mot fyrlyktorna.

Den internationella kommittén för fågelskydd.

eller under det internationella institutets för agrikultur i Rom eller
på något annat sätt som kan anses lämpligt, och att de nämnda
ombuden få full rätt att underteckna en internationell konvention
innehållande följande:
1) Att, för att skydda fåglarna under deras vårflyttning och
medan de uppföda sina ungar, allt skjutande och fångande eller
annat förgörande av fåglar tillika med deras säljande eller salubjudande skall upphöra ej senare än den 1 mars i Europa, Asien,
Nordafrika och Nordamerika och ej senare än den 1 september på
det södra halvklotet, och att detta förbud skall gälla tills jaktsäsongen
börjar på hösten. I länder norr om 55° nordlig bredd må dock på
grund av de olika klimatiska förhållandena ett måttligt vårskytte av
vissa arter under ungefär 20 dagar kunna tillåtas genom tillstånd
av regeringen.
2) Såsom en hjälp till uppnåendet av en sådan internationell
överenskommelse anmodar konferensen vördsamt det internationella
institutet i Rom att publicera en kort sammanfattning av den kännedom det äger om fåglarnas värde för jordbruket.
3) Att såsom föreslagits av den preliminära konferensen av
sakkunninga från 13 länder, som hölls i Washington 1926, en konferens av regenngsombud sammankallas i syfte att uppsätta förslag
till ett fördrag rörande oljeförorening av farvatten, och att
den skall taga hänsyn till den stora förintelsen av fåglar härigenom,
Konferensen anmodar sin ordförande att bedja Nationernas Förbunds sekreterare att fästa förbundsrådets uppmärksamhet på dess
rekommendationer 1) och 3).
Vidare beslutas, att ordföranden för varje lands sektion anmodas
att genast sätta sig i förbindelse med sin regering och anhålla, att
dessa officiella rekommendationer må tagas i benäget övervägande.

