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De wereldwijde verontwaardiging over de ge-

welddadige dood van leeuw Cecil in Zimbabwe 

leidde tot een ban op het vervoer van delen 

van leeuwen, luipaarden, buffels, olifanten en 

Steeds meer mensen weten de vogelsite 

www.welkevogelisdit.nl te vinden. Inmiddels 

heeft de site ook een Engelstalige versie (www.

whatbirdisthis.org). De site bestaat nu ruim een 

jaar en is een initiatief van Gerard Brinkman uit 

Castricum. Inmiddels zijn al ruim driehonderd in 

Nederland voorkomende vogelsoorten opgeno-

men. De site biedt ‘een nieuwe en gemakkelijke 

manier om vogels te herkennen. Hij is opgezet 

voor mensen die graag in de natuur wandelen of 

fietsen en daar vogels zien, maar vaak niet goed 

Vervoer jachttrofeeën 
steeds lastiger

neushoorns door Delta Air Lines. American Air-

lines kondigde een soortelijk verbod aan, zo ook 

Iberia, IAG Cargo, Singapore Airlines, Emirates 

SkyCargo, Lufthansa, United Airlines en Qantas. 

KLM vervoert al sinds 1998 geen jachttrofeeën 

meer. British Airways vervoert geen dieren voor 

wetenschappelijke experimenten, maar kent (nog) 

geen verbod op het vervoer van jachttrofeeën. 

De Europese Unie verbiedt inmiddels het invoeren 

van bejaagde dieren uit delen van Afrika waar 

leeuwen zwaar bedreigd zijn (bijvoorbeeld Benin 

en Burkina Faso). Omdat jachttrofeeën gezien 

werden als ‘huishoudelijke en persoonlijke bezit-

tingen’, konden tussen 2008 en 2012 nog bijna 

1500 leeuwentrofeeën naar de EU geïmporteerd 

worden. De meeste geïmporteerde leeuwentro-

feeën komen uit Zuid-Afrika, waar de dieren vaak 

in gevangenschap worden gefokt voor de jacht. 

Of en hoe de Amerikaanse tandarts die Cecil 

doodde diens huid en kop naar huis heeft kunnen 

vervoeren is niet bekend.

Welke vogel is dit?
weten welke vogel dit was. Op de site hoeven 

de gebruikers slechts enkele kenmerken op te 

geven. De combinatie van deze kenmerken leidt 

tot een suggestie welke vogel gezien is’, aldus 

de oprichter.


