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Verder kan het grote aantal "Wilde Eenden" worden genoemd die afkomstig  
zijn uit parken en vijvers en die herkenbaar zijn aan brede witte ringen,  
lichte vleugels en gedeeltelijk albinisme. 
De laatste "aanwinst" voor ons vaderlandse waterwild is wel de Zwarte  
Zwaan die in Australië thuishoort. Deze zomer werd door de heer Koelewijn 
tweemaal een groep langs het strand gezien. Zelf nam ik de soort waar bij  
Abbenes, bij Lelystad en in het Lauwersmeer. Het is jammer dat de jagers  
nauwelijks belangstelling tonen voor het verwijderen van deze hier niet  
thuis horende vogels. 
 

Jelle van Dijk. 
 

-------------- 
 

pers-bericht-pers-bericht-pers-bericht-pers-bericht-pers-bericht-pers-bericht 
 
Trekvogels.....Nog trekken ze..... 
 
Het Nederlands Comité Bescherming Trekvogels viert dit jaar haar tienjarig  
bestaan. Sinds haar oprichting in 1974 heeft het comité een prominente rol  
vervuld bij het bestrijden van de gevaren die de trekvogels bedreigen. Vo- 
gels die in Europa broeden en in Afrika overwinteren, maken immers twee le-
vensgevaarlijke reizen per jaar. De jacht op trekvogels in de landen rond  
de Middellandse zee vormt op deze tochten een levensgroot gevaar. De vo- 
gelmoord vindt in deze landen op alle mogelijke manieren plaats: met ge- 
weren, klemmen, strikken, lijmstokken en netten. In alle betrokken landen  
gaat het om een zuivere plezierjacht, waarbij geschat wordt dat het aantal 
slachtoffers op enige honderden miljoenen gesteld ken worden. Aan deze prak- 
tijken probeert het comité een eind te maken. De succesvolle formule van  
het comité houdt in, dat vogelbeschermers in het mediterrane gebied worden  
gesteund met geld, ideeën en materiaal. Zij moeten ter plekke het werk doen;  
dit is de enige manier om op termijn resultaat te boeken. Met de door haar 
ingezamelde gelden heeft het comité de afgelopen jaren 70 projecten kun- 
nen financieren. Hiermee was een bedrag van ca f 500.000,-- gemoeid. Met 
dit geld worden o.a. reservaten gesticht waar de trekvogels volledige be- 
scherming genieten. Maar ook is een belangrijk deel besteed aan educatieve 
projecten, o.a. het uitbrengen van eenvoudige vogelgidsjes. Het belang- 
rijkste is echter wel dat door het werk van het comité in de mediterrane  
landen een krachtige natuurbeschermingsbeweging is ontstaan. Gestimuleerd  
door deze successen heeft het ondersteunend werk van de Noord-Europese  
landen zich sinds kort uitgebreid tot een groot aantal landen in Afrika,  
zodat nu de gehele Europees-Afrikaanse trekbaan bestreken wordt. 
Het werk dat tien jaar geleden in Nederland begon, heeft dus een enorme  
vlucht genomen! 
 
Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan heeft het comité een brochure 
uitgegeven met de titel: Nog trekken ze .....  
Deze brochure is gratis te verkrijgen via:  
Nederlands Comité Bescherming Trekvogels 
Driebergseweg 16 c 
3708 JB Zeist. 
 
We zullen proberen ook een stapeltje voor het Jan Verwey Natuurcentrum  
te bestellen. U vindt ze dan t.z.t. wel op de balie van de verkoopstand. 
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