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II

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk)

RÅD

RÅDETS DIREKTIV

af 2. april 1979

om beskyttelse af vilde fugle
( 79/409/E<Z)F)

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab , særlig artikel 235 ,

på medlemsstaternes område i Europa er der konstateret
en tilbagegang i bestanden af et stort antal vilde fuglear
ter; denne tilbagegang foregår i visse tilfælde meget
hurtigt og udgør en alvorlig fare for bevarelsen af det
naturlige miljø, navnlig på grund af, at den biologiske
ligevægt hermed er truet;

under henvisning til forslag fra Kommissionen (*),
under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamen
tet (2),

under henvisning til udtalelse fra Det økonomiske og
sociale Udvalg (3 ), og
ud fra følgende betragtninger:
Rådet fastsatte i sin erklæring af 22 . november 1973
vedrørende et handlingsprogram for De europæiske
Fællesskaber på miljøområdet (4 ), at der skal iværksæt
tes særlige aktioner til beskyttelse af fugle ; denne erklæ
ring er blevet suppleret af en resolution fra Rådet for De
europæiske Fællesskaber og repræsentanterne for med
lemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, af 17. maj
1977 om videreførelse og gennemførelse af en politik og
et handlingsprogram for De europæiske Fællesskaber på
miljøområdet ( 5);

i 1) EFT nr. C 24 af 1 . 2. 1977, s. 3 , og EFT nr. C 201 af 23 . 8 .
1977, s. 2 .

( 2)
(3)
(4)
(s)

EFT nr.
EFTnr.
EFT nr.
EFT nr.

C
C
C
C

163
152
112
139

af 11 .
af 29 .
af 20 .
af 13 .

7. 1977, s. 28 .
6 . 1977, s. 3 .
12 . 1973 , s. 40 .
6 . 1977, s. 1 .

de fuglearter, der i vild tilstand har deres naturlige
ophold på medlemsstaternes område i Europa, er i vid
udstrækning trækfugle, og må derfor betragtes som
fælles eje ; effektiv beskyttelse af fuglene er et typisk
grænseoverskridende miljøproblem, som landene har et
fælles ansvar for;

levevilkårene for fugle på Grønland er fundamentalt
forskellige fra levevilkårene i de øvrige egne af Fælles
skabets område i Europa på grund af de almindelige
forhold, herunder især klimaet, den ringe befolknings
tæthed samt øens usædvanlige størrelse og geografiske
beliggenhed;
dette direktiv bør derfor ikke gælde for Grønland;

beskyttelse af de fuglearter, der i vild tilstand har deres
naturlige ophold på medlemsstaternes område i Europa,
er en nødvendig foranstaltning for som led i det fælles
markeds funktion at virkeliggøre Fællesskabets målsæt
ning med henblik på bedre levevilkår, harmonisk udvik
ling af den økonomiske virksomhed inden for hele Fæl
lesskabet og vedvarende og afbalanceret ekspansion;
traktaten indeholder imidlertid ikke den fornødne speci
fikke hjemmel til at foretage indgreb ;
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de foranstaltninger, der skal træffes, må vedrøre de

på visse betingelser og under kontrol fra Kommissio

forskellige faktorer, som kan indvirke på fuglebestandens

nens side ;

størrelse, dvs. følger af menneskelige aktiviteter, herun
der især forringelse og forurening af fuglenes levesteder,
fangst af og drab på fugle, samt den handel, sådanne
aktiviteter kan give anledning til ; omfanget af de foran
staltninger, der skal indgå som led i en beskyttelses
politik, må tilpasses de forhold, som gælder for de for
skellige arter;

beskyttelse omfatter bevarelse på lang sigt samt for
valtning af de naturlige ressourcer, som er en integre
rende del af de europæiske folks arv ; den giver mulig
hed for at regulere disse ressourcer samt opstiller be
stemmelser vedrørende deres udnyttelse på grundlag af
de foranstaltninger, der er nødvendige for at den natur
lige ligevægt for de pågældende fuglearter kan bevares
og genoprettes i det omfang, dette med rimelighed er
muligt;

det er absolut nødvendigt at beskytte, opretholde eller
genskabe tilstrækkeligt forskelligartede og vidtstrakte
levesteder, hvis samtlige fuglearter skal bevares ; visse
fuglearter bør omfattes af særlige beskyttelsesforan
staltninger for så vidt angår deres levesteder med hen
blik på at sikre, at disse arter kan overleve og formere
sig i deres udbredelsesområder ; disse bestemmelser bør
ligeledes tage hensyn til trækfugle og samordnes med
henblik på oprettelse af et samlet hele ;

for at undgå, at kommercielle interesser skal påvirke
jagt- eller fangstniveauet i skadelig retning, er det nød
vendigt at indføre et generelt forbud mod markedsfø
ring og begrænse undtagelserne til kun at gælde for de
arter, hvis biologiske status tillader det, under hensyn til
de særlige forhold, der gør sig gældende i de forskellige
egne ;

der kan drives jagt på visse fuglearter på grund af be
standens størrelse og fugleartens geografiske udbredelse
og formeringsevne inden for Fællesskabet; dette må
betragtes som en forsvarlig udnyttelse, for så vidt som
der for en sådan jagtudøvelse sættes visse grænser, som
skal overholdes , således at bestanden kan opretholdes
på et tilfredsstillende niveau ;

beskyttelse af fugle, herunder; særlig trækfugle, giver
stadig anledning til problemer, som bør undersøges
videnskabeligt; ved hjælp af sådanne undersøgelser vil
det desuden være muligt at vurdere effektiviteten af de
trufne foranstaltninger;
det må i samråd med Kommissionen påses, at eventuel
indførelse af fuglearter, der ikke i vild tilstand har deres
naturlige ophold på medlemsstaternes område i Europa,
ikke på nogen måde skader flora og fauna i de pågæl
dende medlemsstater;

Kommissionen udarbejder og tilsender hvert tredje år
medlemsstaterne en sammenfattende rapport på grund
lag af oplysninger, som medlemsstaterne fremsender,
vedrørende anvendelsen af de nationale bestemmelser,
der fastsættes i medfør af dette direktiv ;

den tekniske og videnskabelige udvikling gør det nød
vendigt, at der hurtigt kan foretages en tilpasning af
nogle af bilagene; for at lette iværksættelsen af de for
anstaltninger, der er nødvendige med henblik herpå, bør
der fastsættes en fremgangsmåde, hvorved der i et ud
valg for tilpasning til den tekniske og videnskabelige
udvikling indføres et nært samarbejde mellem medlems
staterne og Kommissionen —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV :

'

Artikel 1

1 . Dette direktiv vedrører beskyttelse af alle de fugle
arter, som i vild tilstand har deres naturlige ophold på
medlemsstaternes område i Europa, hvor traktaten fin
der anvendelse. Det omhandler bevarelse, forvaltning og
regulering af de pågældende arter og fastsætter regler
for udnyttelse af de nævnte arter.
2. Dette direktiv gælder for fugle samt for deres æg,
reder og levesteder.
3 . Dette direktiv gælder ikke for Grønland.

midler, indretninger eller metoder, der tilsigter masse
fangst eller -drab eller ikke-selektiv fangst eller drab,
samt jagt fra visse transportmidler skal forbydes på
grund af det urimeligt store indhug, der herved gøres
eller kan gøres i bestanden af de pågældende arter ;

på grund af den betydning, som visse særlige situationer
kan have, bør der være mulighed for at gøre undtagelser

Artikel 2

Medlemsstaterne træffer alle nødvendige foranstalt
ninger til at opretholde eller tilpasse bestanden af samt
lige de i artikel 1 omhandlede arter på et niveau, som
især imødekommer økologiske, videnskabelige og kul
turelle krav og samtidig tilgodeser økonomiske og
rekreative hensyn.
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Artikel 3

1 . Medlemsstaterne træffer ud fra de i artikel 2 om

handlede hensyn alle nødvendige foranstaltninger for at
beskytte, opretholde eller genskabe tilstrækkeligt for
skelligartede og vidtstrakte levesteder for alle de i arti
kel 1 omhandlede fuglearter.
2 . Beskyttelse, opretholdelse og genskabelse af bioto
per og levesteder omfatter i første række følgende for
anstaltninger:
a) oprettelse af beskyttede områder ;

b ) vedligeholdelse og forvaltning i overensstemmelse
med de økologiske krav af levesteder både i og uden
for de beskyttede områder;
c) genskabelse af ødelagte biotoper;

3 . Medlemsstaterne fremsender alle relevante oplys
ninger til Kommissionen, således at denne kan tage
passende initiativer til den samordning, som er nødven
dig, for at de i stk. 1 og 2 omhandlede områder kan
udgøre et samlet hele, der imødekommer behovet for
beskyttelse af de pågældende arter i det geografiske sø
og landområde, hvor dette direktiv finder anvendelse.

4. Medlemsstaterne træffer egnede foranstaltninger
med henblik på i de i stk. 1 og 2 nævnte beskyttede
områder at undgå forurening eller forringelse af leveste
derne samt forstyrrelse af fuglene, i det omfang en
sådan forurening, forringelse eller forstyrrelse har væ
sentlig betydning for formålet med denne artikel. Med
lemsstaterne bestræber sig på at undgå forurening eller
forringelse af levesteder også uden for disse beskyttede
områder.

d) oprettelse af nye biotoper.
Artikel 5

Artikel 4

1 . For arter, som er anført i bilag I, træffes der særlige
beskyttelsesforanstaltninger med hensyn til deres leve
steder for at sikre, at de kan overleve og formere sig i
deres udbredelsesområde.

I denne forbindelse tages der hensyn til :
a) arter, der trues af udslettelse ;

b ) arter, der er følsomme over for bestemte ændringer
af deres levesteder;

c) arter, der anses for sjældne, fordi bestanden er ringe
eller den lokale udbredelse begrænset;
d) andre arter, der kræver speciel opmærksomhed på
grund af deres levesteders særlige beskaffenhed.

Med forbehold af artikel 7 og 9 træffer medlemsstaterne
de nødvendige foranstaltninger til at indføre en generel
ordning til beskyttelse af alle de i artikel 1 omhandlede
fuglearter, herunder især forbud mod:
a) forsætligt at dræbe eller indfange dem, uanset hvil
ken metode der anvendes ;

b ) forsætligt at ødelægge eller beskadige deres reder og
æg samt fjerne deres reder ;
c) at indsamle deres æg i naturen og opbevare disse,
også selv om de er tomme;

d ) forsætligt at forstyrre fuglene navnlig i yngletiden, i
det omfang, en sådan forstyrrelse har væsentlig
betydning for formålet med dette direktiv ;
e) at være i besiddelse af fugle af arter, som det ikke er
tilladt at jage og indfange.

Ved vurderinger i forbindelse hermed skal der tages
hensyn til tendenser og variationer vedrørende bestan
dens størrelse.

Medlemsstaterne udlægger som særligt beskyttede
områder navnlig sådanne områder, som med hensyn til
antal og udstrækning er bedst egnede til beskyttelse af
disse arter, idet der tages hensyn til behovet for at be
skytte arterne i det geografiske sø- og landområde, hvor
dette direktiv finder anvendelse .

Artikel 6

1 . Med forbehold af stk. 2 og 3 forbyder medlemssta
terne for samtlige i artikel 1 omhandlede fuglearter salg,
transport med henblik på salg og besiddelse med hen
blik på salg samt udbud til salg af levende og døde fugle
såvel som let genkendelige dele af eller produkter frem
stillet af disse fugle.

2 . Under hensyn til beskyttelsesbehovene i det geogra
fiske sø- og landområde, hvor dette direktiv finder
anvendelse, træffer medlemsstaterne tilsvarende foran

2 . For de i bilag III/ l opregnede arter er der ikke for

staltninger med hensyn til regelmæssigt tilbagevendende
trækfuglearter, som ikke er anført i bilag I, for så vidt
angår de pågældende arters yngle-, fjerskifte- og over
vintringsområder samt ratsteområderne inden for deres
trækruter. Med henblik herpå er medlemsstaterne i sær
lig grad opmæksomme på, at vådområderne, og især
vådområder af international betydning, beskyttes .

bud mod de i stk. 1 omhandlede aktiviteter, forudsat at

fuglene er blevet dræbt, indfanget eller på anden måde
lovlig erhvervet.
3 . For de i bilag III/2 anførte arter kan medlemssta
terne på deres område tillade de i stk. 1 omhandlede
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aktiviteter og fastsætte begrænsninger herfor, forudsat
at fuglene er blevet dræbt, indfanget eller på anden
1 måde lovligt erhvervet.
Medlemsstater, som ønsker at meddele en sådan tilla

delse, rådfører sig forinden med Kommissionen for
sammen med denne at undersøge, om der er rimelig
grund til at antage, at markedsføring af fugle af den
pågældende art i Fællesskabet som helhed medfører
eller vil kunne medføre fare for bestandes størrelse,
artens geografiske udbredelse eller dens evne til at for
mere sig; viser undersøgelsen, at den påkænkte tilladelse
efter Kommissionens opfattelse medfører eller vil kunne
medføre en af ovennævnte farer, sender Kommissionen

medlemsstaten en begrundet henstilling, hvorved der
gøres indsigelse mod markedsføring af den pågældende
art. Består der efter Kommissionens opfattelse ingen
sådan fare, meddeler den medlemsstaten dette.

Kommissionens henstilling offentliggøres i De Euro
pæiske Fællesskabers Tidende.

3 . De i bilag II/2 nævnte arter kan kun jages i de
medlemsstater, hvorunder de er angivet.
4 . Medlemsstaterne sikrer sig, at jagt, herunder i givet
fald falkejagt, således som den skal finde sted i henhold
til de i medlemslandene gældende jagtbestemmelser,
udøves i overensstemmelse med princippet om en for
nuftig udnyttelse og en økologisk afbalanceret regule
ring af de pågældende fuglearter, samt at jagtudøvelsen
er forenelig med de bestemmelser, der følger af artikel 2 ,
med hensyn til bestandene af disse arter og særlig af
trækkende arter. De drager især omsorg for, at de arter,
som omfattes af jagtlovgivningen, hverken jages i rede
tiden eller i de forskellige faser af yngletiden. Når det
drejer sig om trækkende arter, påser de ganske særligt,
at de arter, der omfattes af jagtlovgivningen, ikke jages
i yngletiden og under deres træk til redebygningsstedet.
Medlemsstaterne tilsender Kommissionen alle formåls

tjenlige oplysninger om den praktiske gennemførelse af
deres jagtlovgivning.

Artikel 8

En medlemsstat, der meddeler en tilladelse i henhold til

dette stykke, undersøger med regelmæssige mellemrum,
om forudsætningerne for at meddele tilladelsen stadig er
til stede.

4. For de arter, der er anført i bilag III/3 foretager
Kommissionen undersøgelser af deres biologiske status
samt af de følger, det vil få for denne, hvis fuglene gøres
til genstand for salg.
Den forelægger senest fire måneder inden udløbet af den
i artikel 18 , stk. 1 , nævnte frist en rapport og sine for
slag for det i artikel 16 omhandlede udvalg med henblik
på at afgøre, om de pågældende arter skal optages i
bilag III/2 .

Indtil en sådan afgørelse foreligger, kan medlemssta
terne med forbehold af stk. 3 anvende de gældende
nationale bestemmelser på de pågældende arter.

Artikel 7

1 . For så vidt angår jagt på, fangst af eller drab på
fugle i overensstemmelse med dette direktiv forbyder
medlemsstaterne anvendelse af alle midler, indretninger
eller metoder til massefangst eller -drab eller ikke-selek
tiv fangst eller drab, som kan medføre, at en art for
svinder lokalt; de forbyder herunder navnlig anvendelse
af de i bilag IV, litra a), nævnte midler, indretninger og
metoder.

2 . Endvidere forbyder medlemsstaterne al jagt fra de i
bilag IV, litra b), nævnte transportmidler på de i samme
bilag nævnte betingelser.

Artikel 9

1 . Medlemsstaterne kan af nedenstående grunde fra
vige artikel 5 , 6, 7 og 8 , såfremt der ikke findes nogen
anden tilfredsstillende løsning:
a) — af hensyn til den offentlige sundhed og sikker
hed,

1 . De i bilag II nævnte arter kan under hensyn til be
standens størrelse samt arternes geografiske udbredelse
og formeringsevne inden for Fællesskabet som helhed
jages i overensstemmelse med den nationale lovgivning.
Medlemsstaterne påser, at jagten på disse arter ikke er i

— af hensyn til sikkerheden for luftfarten,
— for at hindre omfattende skader på afgrøder,
besætninger, skove, fiskeri- og vandområder,
— for at beskytte flora og fauna ;

strid med de beskyttelsesforanstaltninger, der er truffet i
arternes udbredelsesområder.

2 . De i bilag II/ l nævnte arter kan jages i det geogra
fiske sø- og landområde, hvor dette direktiv finder
anvendelse .

b) i forsknings- og undervisningsøjemed, for at genop
rette og forny bestanden samt for at muliggøre
opdræt i forbindelse med de her nævnte formål ;
c) for på strengt kontrollerede betingelser at tillade
selektiv indfangning, besiddelse eller enhver anden
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fornuftig anvendelse af bestemte fuglearter i mindre
mængder.
2 . I undtagelsesbestemmelserne skal anføres :

— de arter, der er omfattet af undtagelserne,
— de tilladte fangst- eller drabsmidler, -indretninger

2 . Kommissionen udarbejder hvert tredje år en sam
menfattende rapport på grundlag af de i stk. 1 omhand
lede oplysninger. Den del af udkastet til denne rapport,
der vedrører oplysninger fra en given medlemsstat, til
sendes myndighederne i denne medlemsstat til gennem

syn og berigtigelse. Den endelige udgave af rapporten
tilsendes medlemsstaterne.

eller -metoder,

— de risikovilkår samt de omstændigheder med hensyn
til tid og sted, under hvilke sådanne undtagelses

Artikel 13

bestemmelser kan meddeles ,

— den myndighed, som har bemyndigelse til at er
klære, at de fastsatte betingelser er opfyldt, og til at

træffe afgørelse om hvilke midler, indretninger eller
metoder, der kan bringes i anvendelse inden for
hvilke grænser og af hvilke personer,

Gennemførelsen af de foranstaltninger, der træffes i
henhold til dette direktiv, må ikke medføre en for
ringelse af de nuværende forhold med hensyn til beva
relse af samtlige de i artikel 1 omhandlede fuglearter.

— den kontrol , der skal føres .
3.

Artikel 14

Medlemsstaterne tilsender hvert år Kommissionen

en rapport om gennemførelsen af denne artikel .

Medlemsstaterne kan træffe beskyttelsesforanstalt
ninger, der er strengere end dem, der er fastsat i dette

4. På grundlag af oplysninger, som Kommissionen
råder over, herunder navnlig de oplysninger, den har
fået tilsendt i henhold til stk. 3 , påser den til stadighed,
at følgerne af sådanne undtagelser ikke er i strid med
dette direktiv. Den træffer passende forholdsregler i så

direktiv .

henseende .

Artikel 10

Artikel 15

De ændringer, der er nødvendige for at tilpasse bilag I
og V til den tekniske og videnskabelige udvikling, samt
de ændringer, der er omhandlet i artikel 6, stk. 4, andet
afsnit, vedtages i overensstemmelse med fremgangs
måden i artikel 17 .

1 . Medlemsstaterne støtter forskning og andet arbejde
med henblik på beskyttelse, forvaltning og udnyttelse af
bestanden af samtlige de i artikel 1 omhandlede fugle

Artikel 16

arter .

2 . Særlig opmærksomhed vises forskning og arbejde
vedrørende de i bilag V nævnte emner. Medlemsstaterne
tilsender Kommissionen alle nødvendige oplysninger,
således at den kan træffe hensigtsmæssige foranstalt
ninger for at sikre en samordning af den i denne artikel
omhandlede forskning og andet arbejde.

1 . Med henblik på de i artikel 15 omhandlede æn
dringer nedsættes der ét udvalg for tilpasning af dette
direktiv til den tekniske og videnskabelige udvikling, i
det følgende benævnt » udvalget«; dette sammensættes
af repræsentanter for medlemsstaterne, og formandska
bet varetages af en repræsentant for Kommissionen.
2 . Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden.

Artikel 1 1

Medlemsstaterne påser, at der ved indførelse af fugle
arter, som ikke i vild tilstand har deres naturlige ophold
på medlemsstaternes område i Europa, ikke tilføjes den
lokale flora og fauna nogen skade. De rådfører sig med
Kommissionen herom.

Artikel 12

1 . Medlemsstaterne tilsender hvert tredje år fra udlø
bet af den i artikel 18 , stk. 1 , omhandlede frist Kommis
sionen en rapport om gennemførelsen af de nationale
bestemmelser, der er udstedt i henhold til dette direktiv.

Artikel 17

1 . Når der henvises til den fremgangsmåde, der er
fastsat i denne artikel, indbringer formanden sagen for
udvalget enten på eget initiativ eller på begæring af en
medlemsstats repræsentant.

2 . Kommissionens repræsentant forelægger udvalget et
udkast til de foranstaltninger, der skal træffes . Udvalget
afgiver udtalelse om dette udkast inden for en frist, som
formanden kan fastsætte under hensyn til, hvor meget
det forelagte spørgsmål haster. Udtalelsen vedtages med
et flertal af 41 stemmer, idet der tillægges medlemssta
ternes stemmer vægt som fastsat i traktatens artikel

148 , stk. 2 . Formanden deltager ikke i afstemningen.
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3 . a) Kommissionen vedtager de påtænkte foranstalt
ninger, dersom de er i overensstemmelse med
udvalgets udtalelse.

b ) Såfremt de påtænkte foranstaltninger ikke er i
overensstemmelse med udvalgets udtalelse eller
såfremt der ikke foreligger nogen udtalelse, fore
lægger Kommissionen straks Rådet et forslag
vedrørende de foranstaltninger, der skal træffes.
Rådet træffer afgørelse med kvalificeret flertal.
c) Såfremt Rådet ved udløbet an en frist på 3
måneder efter forslagets indbringelse ikke har
truffet afgørelse, vedtages de påtænkte foran
staltninger af Kommissionen .

dets meddelelse. De underretter straks Kommissionen
herom.

2.

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten

til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder
på det område, der er omfattet af dette direktiv .
Artikel 19

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Luxembourg, den 2 . april 1979 .

Artikel 18

På Rådets vegne
1 . Medlemsstaterne sætter de nødvendige administra
tivt eller ved lov fastsatte bestemmelser i kraft for at

efterkomme dette direktiv inden for en frist på to år fra

J. FRANCOIS-PONCET
Vormand

( kontinentale Rasse)

Stor stormsvale

Skarv

( kontinental race)

Nathejre

Tophejre

Silkehejre

Sølvhejre

Purpurhejre

Sort stork

Hvid stork

Sort ibis

Skestork

Flamingo

Pibesvane

Sangsvane

Blisgås
(grønlandsk race)

Bramgås

Hvidøjet and

Hvidhovedet and

Oceanodroma leucorrhoa

Phalacrocorax carbo sinensis

Botaurus stellaris

Nycticorax nycticorax

Ardeols ralloides

Egretta garzetta

Egretta alba

Ardea purpurea

Ciconia nigra

Ciconia ciconia

Plegadis falcinellus

Platalea leucorodia

Phoenicopterus ruber

Cygnus colombianus bewickii
(Cygnus bewickii )

Cygnus cygnus

Anser albifrons flavirostris

Branta leucopsis

Aythya nycroca

Oxyura leucicephala

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10 .

11 .

12 .

13 .

14 .

15 .

16 .

17.

18 .

19 .

20 .

21 .

22 .

blanche

Gobbo rugginoso

Witkopeend

Witoogeend

Brandgans

Kolgans
(Groenland-ras )

Wilde zwaan

Kleine zwaan

Flamingo

Lepelaar

Zwarte ibis

Ooievaar

Zwarte ooievaar

Purperreiger

Grote zilverreiger

Kleine zilverreiger

Ralreiger

Kwak

Roerdomp

( continentaal ras )

Aalscholver

Vaal stormvogeltje

Stormvogeltje

L

Erismature à tête

Moretta tabacata

Oca facciabianca

(razza di Groenlandia)

Oca lombardella

Cigno selvatico

Cigno minore

Fenicottero

Spatola

Mignattaio

Cicogna bianca

Cicogna nera

Airone rosso

maggiore

Airone bianco

Garzetta

Sgarza ciuffetto

Nitticora

Tarabuso

( razza continentale)

Cormorano

codaforcuta

Uccello delle tempeste

Uccello delle tempeste

Kuhls pijlstormvogel

IJsduiker

Nr

White-headed duck

Canard nyocra

Bernache nonnette

( race de Groenland)

Oie rieuse

Cygne sauvage

Cygne de Bewick

Flamant rose

Spatule blanche

Ibis falcinelle

Cigogne blanche

Cigogne noire

Héron pourpré

Grande aigrette

Aigrette garzette

Héron crabier

Héron bihoreau

Butor étoilé

( race continentale)

Grand cormoran

Pétrel cul-blanc

Pétrel tempête

Berta maggiore

Strolaga maggiore

.

Weißkopf-Ruderente

White-eyed pochard

Barnacle goose

Wliite-fronted goose
(Greenland race)

Whooper swan

Bewick's swan

Greater flamingo

Spoonbill

Glossy ibis

White stork

Black stork

Purple heron

Great white heron

Little egret

Squacco heron

Night heron

Bittern

( continental race)

Cormorant

Leach's petrel

Storm petrel

Puffin cendré

Plongeon imbrin

Nederlands

De Europæiske Fællesskabers Tidende

Moorente

Nonnengans

(Grönlandrasse)

Bläßgans

Singschwan

Zwergschwan

Flamingo

Löffler

Sichler

Weißstorch

Schwarzstorch

Purpurreiher

Silberreiher

Seidenreiher

Rallenreiher

Nachtreiher

Rohrdommel

Wellenläufer

Sturmschwalbe

Cory's shearwater

Great northern diver

Italiano

79

Rørdrum

Kormoran

Lille stormsvale

Hydrobates pelagicus

3.

Gelbschnabelsturm
taucher

Kuhls skråpe

Calonectris diomedea

2.

Eistaucher

Islom

Français

4

Gavia immer

English

.

1.

Deutsch

25

Dansk
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Rød glente

Milvus milvus

Haliaaetus albicilla

25 .

26 .

Munkegrib

Slangeørn

Rørhøg

Blå kærhøg

Hedehøg

Kongeørn

Dværgørn

Høgeørn

Lannerfalk

Vandrefalk

Sultanhøne

Trane

Dværgtrappe

Stortrappe

30 . Aegypius monachus

31 . Circaetus gallicus

32 . Circus aeroginosus

33 . Circus cyaneus

34 . Circus pygargus

35 . Aquila chrysaetus

36 . Hieraaetus pennatus

Hieraaetus fasciatus

Pandion haliaaetus

Falco eleonorae

Falco biarmicus

37 .

38 .

39 .

40 .

41 . Falco peregrinus

42 . Porphyrio porphyrio

43 . Grus grus

44. Tetrax tetrax ( Otis tetrax)

45 .

48 . Burhinus oedicnemus
Triel

Säbelschnäbler

Stone curlew

Avocet

Black-winged stilt

Great bustard

Little bustard

Crane

Purple gallinule

Peregrine

Lanner falcon

Eleonora's falcon

Œdicnème criard

Avocette

Échasse blanche

Outarde barbue

Outarde canepetière

Grue cendrée

Poule sultane

Faucon pèlerin

Faucon lanier

Faucon d'Eléonore

Balbuzard pêcheur

Aigle de Bonelli

Aigle botté

Aigle royal

Busard cendré

Busard saint-martin

Busard des roseaux

Circaète jean-le-blanc

Vautour moine

Occhione

Avocetta

Cavaliere d' Italia

Otarda

Gallina prataiola

Gru

Pollo sultano

Falco pellegrino

Lanario

Falco della regina

Falco pescatore

Aquila del Bonelli

Aquila minore

Aquila reale

Albanella minore

Albanella reale

Falco di palude

Biancone

Avvoltoio

Grifone

Grief

Kluut

Steltkluut

Grote trap

Kleine trap

Kraanvogel

Purperkoet

Slechtvalk

Lannervalk

Eleonora's valk

Visarend

Havikarend

Dwergarend

Steenarend

Grauwe kiekendief

Blauwe kiekendief

Bruine kiekendief

Slangenarend

Monniksgier

Vale gier

Aasgier

Lammergier

Zeearend

Rode wouw

Zwarte wouw

Wespendief

Nederlands

25

Triel

Klyde

47 .

Stelzenläufer

Großtrappe

Zwergtrappe

Kranich

Purpurhuhn

Wanderfalke

Lanner

Eleonorenfalke

Osprey

Bonelli's eagle

Booted eagle

Golden eagle

Montagu's harrier

Hen harrier

Marsh harrier

Short-toed eagle

Black vulture

Vautour fauve

Capovaccaio

Avvoltoio degli agnelli

Aquila di mare

Nibbio reale

Nibbio bruno

Falco pecchiaiolo

Italiano

Europæiske Fællesskabers Tidende

Recurvirostra avosetta

Stylteløber

46. Himantopus himantopus

Eleonorafalk

Fischadler

Habichtsadler

Zwergadler

Steinadler

Wiesenweihe

Kornweihe

Rohrweihe

Schlangenadler

Mönchsgeier

Griffon vulture

Percnoptère d' Egypte

Gypaète barbu

blanche

Pygargue à queue

Milan royal

Milan noir

Bondrée apivore

-

De

Otis tarda

Gåsegrip

29 . Gyps fulv us

Egyptian vulture

Bearded vulture

White-tailed eagle

Kite

Black kite

Honey buzzard

Français

103

Fiskeørn

Schmutzgeier

Ådselgrib

28 . Neophron percnopterus
Gänsegeier

Bartgeier

Lammegrib

Seeadler

Rotmilan

Schwarzmilan

27. Gypaetus barbatus

Havørn

Sort glente

24. Milvus migrans

Wespenbussard

English

L

Hvepsevåge

Deutsch

Nr

23 . Pernis apivorus

Dansk

.

8

/
.
.
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Pomeransfugl

Charadrius morinellus

50 .

Weißrückenspecht
Blaukehlchen

Tredækker

Tinksmed

Odinshane

Tyndnæbbet måge

Adouinsmåge

Sandterne

Splitterne

Dougallsterne

Fjordterne

Havterne

Dværgterne

Sortterne

Spidshalet sandhøne

Stor hornugle

Sneugle

Mosehornugle

Isfugl

Sortspætte

Hvidrygget spætte

Blåhals

Provencesanger

Høgesanger

Korsikansk spætmejse

Gallinago media

Tringa glareola

Phalaropus lobatus

Larus genei

Larus audouinii

Gelochelidon nilotica

Sterna sandvicensis

Sterna dougallii

Sterna hirundo

Sterna paradisaea

Sterna albifrons

Chelidonias niger

Pterocles alchata

Bubo bubo

Nyctea scandiaca

Asio flammeus

Alcedo atthis

Dryocopus martius

Dendrocopus leucotus

Luscinia svecica

Sylvia undata

Sylvia nisoria

Sitta whiteheadi

52 .

53 .

54 .

55 .

56 .

57 .

58 .

59 .

60 .

61 .

62 .

63 .

64 .

65 .

66 .

67 .

68 .

69 .

70 .

71 .

72 .

73 .

74 .

Sittelle corse

Picchio muratore corso

Bigia padovana

Zwartkopboomklever

Gestreepte grasmus

Provence-grasmus

Blauwborst

Witrugspecht

Zwarte specht

Ijsvogel

Velduil

Sneeuwuil

Oehoe

Witbuikzandhoen

Zwarte stern

Dwergstern

Noordse stern

Visdief

Dougalls stern

Grote stern

L

Corsican nuthatch

Fauvette épervière

Magnanina

Pettazzurro

Picchio dorsobianco

Picchio nero

Martin pescatore

Gufo di palude

Gufo delle nevi

Gufo reale

Grandule

Mignattino

Fraticello

Sterna codalunga

Sterna comune

Sterna del Dougall

Beccapesci

Lachstern

Audouins meeuw

Dunbekmeeuw

Grauwe franjepoot

Bosruiter

Poelsnip

Goudplevier

Morinelplevier

Vorkstaartplevier

.

Korsenkleiber

Barred warbler

Fauvette pitchou

Gorge-bleue à miroir

Pie à dos blanc

Pic noir

Martin pêcheur
d'Europe

Hibou brachyote

Chouette harfang

Hibou grand-duc

Ganga cata

Guifette noire

Sterne naine

Sterne arctique

Sterne Pierregarin

Sterne de Dougall

Sterne caugek

Sterna zampenere

Gabbiano corso

Gabbiano roseo

Falarope becco sottile

Piro-piro boschereccio

Croccolone

Piviere dorato

Piviere tortolino

Pernice di mare

Nederlands

Nr

Sperbergrasmücke

Dartford warbler

Blue-throat

woodpecker

White-backed

Black woodpecker

Kingfisher

Short-eared owl

Snowy owl

Eagle owl

Pin-tailed sandgrouse

Black tern

Little tern

Arctic tern

Common tern

Roseate tern

Sandwich tern

Sterne hansel

Goéland d'Audouin

Goéland railleur

Phalarope à bec étroit

Chevalier sylvain

Bécassine double

Pluvier doré

Pluvier guignard

Glaréole à collier

Italiano

De Europæiske Fællesskabers Tidende

Provencegrasmücke

Schwarzspecht

Eisvogel

Sumpfohreule

Schnee-Eule

Uhu

Spießflughuhn

Trauerseeschwalbe

Zwergseeschwalbe

Küstenseeschwalbe

Flußseeschwalbe

Rosenseeschwalbe

Brandseeschwalbe

Gull-billed tern

Audouin's gull

Slender-billed gull

Red-necked phalarope

Wood-sandpiper

Great snipe

Golden plover

Dotterel

Pratincole

Français

79

Lachseeschwalbe

Korallenmöwe

Dünnschnabelmöwe

Odinshühnchen

Bruchwasserläufer

Doppelschnepfe

Hjejle

Pluvialis apricaria
Goldregenpfeifer

Mornellregenpfeifer

Brachschwalbe

51 .

( Endromias morinellus)

Braksvale

English
4

Glareola pratincola

Deutsch

25
.

49 .

Dansk

.
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Krikand

6.

Troldand

12 . Aythya fuligula

Agerhøne

Fasan

17. Perdix perdix

18 .

Bläßhuhn

Fasan

Rebhuhn

Rothuhn

Coot

Pheasant

Partridge

Red-legged partridge

Rock partridge

Ptarmigan

Red grouse

Tufted duck

Pochard

Shoveler

Garganey

Pintail

Mallard

Foulque macroule

Faisan de chasse

Perdrix grise

Perdrix rouge

Perdrix bartavelle

Lagopède des Alpes

Lagopède des saules

Fuligule morillon

Fuligule milouin

Canard souchet

Sarcelle d' été

Canard pilet

Canard colvert

Sarcelle d'hiver

Canard chipeau

Canard siffleur

Bernache du Canada

Oie cendrée

Oie des moissons

Folaga

Fagiano

Starna

Pernice rossa

Coturnice

Pernice bianca

Pernice bianca
di Scozia

Moretta

Moriglione

Mestolone

Marzaiola

Codone

Germano reale

Alzavola

Canapiglia

Fischione

Oca del Canada

Oca selvatica

Oca granaiola

Meerkoet

Fazant

Patrijs

Rode patrijs

Europese steenpatrijs

Alpensneeuwhoen

Moerassneeuwhoen

Kuifeend

Tafeleend

Slobeend

Zomertaling

Pijlstaart

Wilde eend

Wintertaling

Krakeend

Smient

Canadese gans

Grauwe gans

Rietgans

Nederlands

25

Fulica atra

GRUIFORMES

Blishøne

Rødhøne

Alectoris rufa

1 6.

Steinhuhn

Alpenschneehuhn

Schottisches
Moorschneehuhn

Reiherente

Tafelente

Löffelente

Knäkente

Spießente

Stockente

Teal

Gadwall

Wigeon

Canada goose

Greylag goose

Bean goose

Italiano

De Europæiske Fællesskabers Tidende

19 .

Stenhøne

15. Alectoris graeca

Phasianus colchicus

Fjeldrype

14 . Lagopus mutus

hibernicus

scoticus et

13 . Lagopus lagopus

Grouse

Taffeland

1 1 . Aythya ferina

GALLIFORMES

Skeand

10. Anas clypeata

9 . Anas querquedula

Atlingand

Spidsand

8.

Anas acuta

Gråand

7. Anas platyrhynchus

Krickente

Schnatterente

Pfeifente

Kanadagans

Graugans

Saatgans

Français

103

Anas crecca

Knarand

Kanadagås

5 . Anas strepera

Branta canadensis

3.

Grågås

Pibeand

Anser anser

2.

Sædgås

4 . Anas penelope

Anser fabalis

1.

ANSERIFORMES

English

L

Deutsch

Nr

Dansk
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Klippedue

Ringdue

Columba li via

24 . Columba palumbus

23 .

Skovsneppe

22 . Scolopax rusticola

COLUMBIFORMES

Dobbeltbekkasin

Enkeltbekkasin

21 . Gallinago gallinago

minimus

20 . Lymnocryptes

CHARADRIIFORMES

Dansk

Ringeltaube

Felsentaube

Waldschnepfe

Bekassine

Zwergschnepfe

Deutsch

Wood pigeon

Rock dove

Woodcock

Snipe

Jack snipe

English

Pigeon ramier

Colombaccio

Piccione selvatico

Beccaccia

Bécasse des bois

Pigeon biset

Beccaccino

Frullino

Italiano

Bécassine des marais

Bécassine sourde

Français

Houtduif

Rotsduif

Houtsnip

Watersnip

Bokje

Nederlands

.

11

/

25.4.79
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Nr
L

103

Kortnæbbet gås

Blisgås

26. Anser brachyrhynchus

Anser albifrons

Branta bernicla

Netta rufina

27 .

28 .

29 .

Ederfugl

31 .

Vildkalkun

Vandrikse

Grønbenet rørhøne

Strandskade

Hjejle

Strandhjejle

44. Rallus aquaticus

45. Gallinula chloropus

46 . Haematopus ostralegus

47. Pluvialis apricaria

48 . Pluvialis squatarola

Waterhoen
Scholekster

Porciglione
Gallinella d' acqua
Beccaccia di mare

Pivieressa

Zilverplevier

4

Pluvier argenté

Goudplevier

.

Grey plover

Pluvier doré

Golden plover

Goldregenpfeifer

25

Kiebitzregenpfeifer

Huîtrier pie

Poule d' eau

Europæiske Fællesskabers Tidende

Piviere dorato

Waterral

Tacchino selvatico

Dindon/Dinde sauvage
Râle d' eau

Wilde kalkoen

Quaglia

Caille des blés

Kwartel

Barbarijse patrijs

Pernice di Sardegna
Perdrix de Barbarie

Korhoen

Auerhoen

Fagiano di monte
Gallo cedrone

Grand tétras cf

Tétras lyre cf

Oystercatcher

Moorhen

Water rail

Wild turkey

Quail

Barbary partridge

Capercaillie

Black grouse

Hazel hen

Austernfischer

Teichhuhn

Wasserralle

Wildtruthuhn

Wachtel

Vagtel

Coturnix coturnix

42 .

43 . Meleagris gallopavo

Felsenhuhn

Berberhøne

Alectoris barbara

Auerhuhn ♂

Birkhuhn 6

41 .

Urfugl

Tjur

(Lyrurus tetrix)

Tetrao tetrix

40. Tetrao urogallus

39 .

Hazelhoen

Francolino di monte

Gélinotte des bois

(Tetrastes bonasia)

Haselhuhn

Hjerpe

38 .

Bonasia bonasia

Grote zaagbek
Smergo maggiore

Harle bièvre

Goosander

Gänsesäger

Stor skallesluger

37. Mergus merganser

Middelste zaagbek
Smergo minore

Brilduiker

Harle huppé

Quattrocchi

Grote zeeëend

Zwarte zeeëend

Red-breasted merganser

Orco marino

Macreuse brune

Orchetto marino

Ijseend

Mittelsäger

36. Mergus serrator

Velvet scoter

Macreuse noire

Moretta codona

Toppet skallesluger

Hvinand

35 . Bucephala clangula

Samtente

Common scoter

Harelde de Miquelon

Eidereend

Toppereend

Garrot à l'œil d' or

Fløjlsand

Melanitta fusca

34 .

Trauerente

Long-tailed duck

Edredone

Moretta grigia

Krooneend

Rotgans

Oca colombaccio
Fistione turco

Kolgans

Kleine rietgans

Knobbelzwaan

Oca lombardella

Oca zamperose

Cigno reale

Golden-eye

Sortand

33 . Melanitta nigra

Eisente

Eider à duvet

Fuligule milouinin

Nette rousse

Bernache cravant

Oie rieuse

Oie à bec court

Cygne muet

Nederlands

Schellente

Havlit

Eider

Scaup

Red-crested pochard

Brent goose

White-fronted goose

Pink-footed goose

Mute swan

Italiano

De

32. Clangula hyemalis

Eiderente

Bergente

Kolbenente

Ringelgans

Bläßgans

Kurzschnabelgans

Höckerschwan

Français

103

Somateria mollissima

Bjergand

30. Aythya marila

Rødhovedet and

Knortegås

Knopsvane

25 . Cygnus olor

English

L

Deutsch

Nr

Dansk
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Islandsk ryle

Brushane

Lille kobbersneppe

Lille regnspove

Stor regnspove

Sortklire

Rødben

Hvidklire

Hættemåge

Stormmåge

Sildemåge

Sølvmåge

Svartbag

Huldue

Tyrkerdue

Turteldue

Sanglærke

Solsort

Sjagger

Sangdrossel

Vindrossel

Misteldrossel

Calidris canutus

Philomachus pugnax

Limosa limosa

Limosa lapponica

Numenius phaeopus

Numenius arquata

Tringa erythropus

Tringa totanus

Tringa nebularia

Larus ridibundus

Larus canus

Larus fuscus

Larus argentatus

Larus marinus

Columba oenas

Streptopelia decaoctoa

Streptopelia turtur

Alauda arvensis

Turdus merula

Turdus pilaris

Turdus philomelos

Turdus iliacus

Turdus viscivorus

50 .

51 .

52 .

53 .

54 .

55 .

56 .

57 .

58 .

59 .

60 .

61 .

62 .

63 .

64 .

65 .

66 .

67 .

68 .

69 .

70 .

71 .

72 .

. Stor kobbersneppe

Vibe

Mistle- thrush

Grive draine

Grive mauvis

Grive musicienne

Grive litorne

Merle noir

Alouette des champs

Tourterelle des bois

Tourterelle turque

Pigeon Columbien

Goéland marin

Goéland argenté

Goéland brun

Goéland cendré

Mouette rieuse

Tordela

Tordo sassello

Tordo

Cesena

Merlo

Lodola

Tortora

Tortora dal collare
orientale

Colombella

Mugnaiaccio

Gabbiano reale

Gabbiano zafferano

Gavina

Gabbiano comune

Pantana

Grote lijster

Koperwiek

Zanglijster

Kramsvogel

Merel

Veldleeuwerik

Tortelduif

Turkse tortel

Holenduif

Mantelmeeuw

Zilvermeeuw

Kleine mantelmeeuw

Stormmeeuw

Kokmeeuw

Groenpootruiter

Tureluur

Zwarte ruiter

Wulp

Regenwulp

Rosse grutto

Grutto

Kemphaan

Kanoets trandloper

Kievit

Nr

Misteldrossel

Redwing

Song-thrush

Fieldfare

Blackbird

Skylark

Turtle dove

Collared turtle dove

Stock dove

gull

Greater black-backed

Herring gull

gull

Lesser black-backed

Common gull

Black-headed gull

Chevalier aboyeur

Pettegola

Totano moro

Chiurlo

Chiurlo piccolo

Pittima minore

Pittima reale

Combattente

Piovanello maggiore

Pavoncella

Nederlands

Europæiske Fællesskabers Tidende

Rotdross'el

Singdrossel

Wacholderdrossel

Amsel

Feldlerche

Turteltaube

Türkentaube

Hohltaube

Mantelmöwe

Silbermöwe

Heringsmöwe

Sturmmöwe

Lachmöwe

Greenshank

Chevalier gambette

Chevalier arlequin

Courlis cendré

Courlis corlieu

Barge rousse

Barge à queue noir

Chevalier combattant

Bécasseau maubèche

Vanneau huppé

Italiano

De

Grünschenkel

Redshank

Spotted redshank

Curlew

Whimbrel

Bar-tailed godwit

Black-tailed godwit

Ruff c? Reeve ç

Knot

Lapwing

Français

79

Rotschenkel

Dunkler Wasserläufer

Großer Brachvogel

Regenbrachvogel

Pfuhlschnepfe

Uferschnepfe

Kampfläufer

Knutt

Kiebitz

English
4

Vanellus vanellus

Deutsch

25
.

49 .

Dansk

.
.
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/
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Deutschland

Belgique/Belgié Danmrk
25 . Cynus olor

France

25 . 4 . 79

Ireland

Italia

Luxemborg Nedrlan

United Kingdom

+

26. Anser brachyrhynchus

+

+

27 .

Anser albifrons

+

+

+

28 .

Branta bernicla

+

+

29 .

Netta rufina

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

32 . Clangula hyemalis

+

+

+

+

33 . Melanitta nigra

+

+

+

+

+

34 .

+

+

+

+

+

+

+

+

30 . Aythya marila
31 .

+

+
+

Somateria mollissima

Melanitta fusca

+

+

-

35 . Bucephala clangula

+

36 . Mergus serrator

+

+

37. Mergus merganser

+

+

38 . Bonasia bonasia ( Tetrastcs bonasia )

39 . Tetrao tetrix ( Lyrurus tetrix )

+
+

40 . Tetrao urogallus
41 .

Alectoris barbara

42 .

Coturnix coturnix

+♂

+♂

+

+

+♂

+<f

+

+

+

43 . Meleagris gallopavo

+

46 . Haematopus ostralegus
47. Pluvialis apricaria

+

48 . Pluvialis squatarola
49 .

Vanellus vanellus

50 .

Calidris canutus

+

+

+

+

+

+

44 . Rallus aquaticus
45 . Gallinula chloropus

,+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

51 . Philomachus pugnax

+

+

+

+

+

+

53 . Limosa lapponica

+

+

+

54 . Numenius phaeopus

+

+

55 . Numenius arquata

+

+

56 . Tringa erythropus

+

+

57 . Tringa totanus

+

+

58 . Tringa nebularia

+

+

59 .

Larus ridibundus

+

+

60 .

Larus canus

+

+

61 .

Larus fuscus

+

+

+

+

62 . Larus argentatus

+

+

+

Limosa limosa

+

+

+

52 .

+

+
+

+

+

+

+

+
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3

CTrt)

IS5
IS5
13 "C
CG 09

Luxembourg

and

/

S

Deutschland
u

E

s

3

Q

O

<u

France

Ireland

Italia

63 .

Larus marinus

64 .

Columba oenas

65 .

Streptopelia decaoctoa

66 .

Streptopelia turtur

+

+

67 .

Alauda arvensis

+

+

68 .

Turdus merula

+

+

69 .

Turdus pilaris

+

+

70 .

Turdus philomelos

+

+

71 .

Turdus iliacus

+

+

72 .

Turdus viscivorus

+

+

i
X
3

Nederland

1
u

Nederland
V

z

+

+
+

+

+

+ = Medlemsstater, som i overensstemmelse med artikel 7, stk. 3 , kan give tilladelse til jagt på de anførte arter.

+ = Mitgliedstaaten, die nach Artikel 7 Absatz 3 die Bejagung der aufgeführten Arten zulassen können.
+ = Member States which under Article 7 ( 3 ) may authorize hunting of the species listed .

+ = États membres pouvant autoriser, conformément à l'article 7 paragraphe 3 , la chasse des espèces énumérées.
+ = Stati membri che possono autorizzare, conformemente all'articolo 7, paragrafo 3 , la caccia delle specie elencate.
+ = Lid-Staten die overeenkomstig artikel 7, lid 3 , toestemming mogen geven tot het jagen op de genoemde soorten.

C

-o

United Kingdom bo

II

Troldand

Ederfugl

13 . Aythya fuligula

14 .

Wood pigeon

Pheasant

Pigeon ramier

Faisan de chasse

Perdrix grise

Perdrix de Barbarie

Perdrix rouge

Lagopède des saules

Canard colvert

Colombaccio

Fagiano

Starna

Pernice di Sardegna

Pernice rossa

Pernice bianca di Scozia

Germano reale

Tjur

Blishøne

16 . Tetrao urogallus

17 .

Bläßhuhn

Auerhuhn

Alpenschneehuhn

Eiderente

Reiherente

Tafelente

Coot

Capercaillie

Ptarmigan

Eider

Tufted duck

Pochard

Pintail

Teal

Wigeon

Greylag goose

English

Foulque macroule

Grand tétras

Lagopède des Alpes

Eider à duvet

Fuligule morillon

Fuligule milouin

Canard pilet

Sarcelle d' hiver

Canard siffleur

Oie cendrée

Français

Folaga

Gallo cedrone

Pernice bianca

Edredone

Moretta

Moriglione

Codone

Alzavola

Fischione

Oca selvatica

Italiano

Meerkoet

Auerhoen

Alpensneeuwhoen

Eidereend

Kuifeend

Tafeleend

Pijlstaart

Wintertaling

Smient

Grauwe gans

Nederlands

Houtduif

Fazant

Patrijs

Barbarijse patrijs

Rode patrijs

Moerassneeuwhoen

Wilde eend

Nederlands
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Fulica atra

Fjeldrype

15 . Lagopus mutus

Somateria mollissima

Taffeland

Spießente

Spidsand

12 . Aythya ferina

Anas acuta

11 .

Pfeifenente

Graugans

Deutsch

Krickente

Dansk

Krikand

Pibeand

9 . Anas penelope

Anas crecca

Grågås

10 .

Ringeltaube

Fasan

Partridge

Barbary partridge

Red-legged partridge

Red grouse

Mallard

Italiano
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Anser anser

8.

7. Columba palumbus

Ringdue

Fasan

Rebhuhn

Felsenhuhn

Rothuhn

Schottisches
Moorschneehuhn

Stockente

Français

103

Phasianus colchicus

6.

Berberhøne

Agerhøne

Alectoris barbara

4.

5 . Perdix perdix

Alectoris rufa

3.

Rødhøne

Grouse

2. Lagopus lagopus scoticus et

hibernicus

Gråand

1 . Anas platyrhynchus

English

L

Deutsch

Nr

Dansk

BILAG III/l — ANHANG III/l — ANNEX III/l — ANNEXE III/I — ALLEGATO III/1 — BIJLAGE III/l

.

/
.

25
.

4
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Bjergand

Sortand

Urfugl

Hjejle

Enkeltbekkasin

Dobbeltbekkasin

Skovsneppe

20 . Aythya marila

21 . Melanitta nigra

22 . Tetrao tetrix ( Lyrurus tetrix)

23 . Pluvialis apricaria

24 . Lymnocryptes minimus

25 . Gallinago gallinago

26 . Scolopax rusticola

Blisgås

Skeand

Anser albifrons

19 . Anas clypeata

18 .

Waldschnepfe
Woodcock

Snipe
Bécasse des bois

Bécassinne de marais

Bécassine sourde

Pluvier doré

Tétras lyre

Macreuse noire

Fuligule milouinin

Canard souchet

Oie rieuse

Beccaccia

Beccaccino

Frullino

Piviere dorato

Fagiano di monte

Orchetto marino

Moretta grigia

Mestolone

Oca lombardella

Houtsnip

Watersnip

Bokje

Goudplevier

Korhoen

Zwarte zeeëend

Toppereend

Slobeend

Kolgans

Nederlands

De

Bekassine

Jack snipe

Golden plover

Black grouse

Common scoter

Scaup

Shoveler

White-fronted goose

Italiano

79

Zwergschnepfe

Goldregenpfeifer

Birkhuhn

Trauerente

Bergente

Löffelente

Bläßgans

Français

4

English

.

Deutsch

25

Dansk
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BILAG IV

a) — snarer, limpinde, kroge, levende fugle, der er blindede eller lemlæstede, og som anvendes som
lokkefugle, samt båndoptagere og elektriske anordninger;

— kunstigt lys, spejle, anordninger til belysning af målet, sigteanordninger til skydning om natten
med billedkonvertere eller elektroniske billedforstærkere;

— sprængstoffer ;
— net, fælder, mading indeholdende gift eller bedøvende midler;

-— halv- eller helautomatiske våben, hvis magasin kan rumme mere end to patroner;
b ) -— fly, motordrevne køretøjer ;

— både, der kan fremføres med større hastighed end 5 kilometer i timen ; på det åbne hav kan
medlemsstaterne af sikkerhedshensyn tillade benyttelse af motorbåde med en maksimal hastig
hed på 18 kilometer i timen ; medlemsstaterne underretter Kommissionen om de meddelte tilla
delser .

BILAG V

a) udarbejdelse under hensyn til fuglenes geografiske udbredelsesområde af nationale lister over de
fuglearter, der trues af udslettelse, eller som er særlig udsatte ;
b) registrering og økologisk beskrivelse af de områder, der for trækfugle har særlig betydning under
deres træk, overvintring og redebygning;
c) registrering af oplysninger om størrelsen af bestanden af trækfugle på grundlag af data opnået ved
ringmærkning ;
d) bestemmelse af, hvilken indflydelse de forskellige fangstmåder har på bestandenes størrelse;

e) udarbejdelse og udvikling af økologiske metoder til forebyggelse af skader forårsaget af fugle;
f) bestemmelse af visse arters betydning som forureningsindikatorer;
g) undersøgelse af den kemiske forurenings skadelige virkninger på fuglearternes udbredelse.
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