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De eerste Helgoland-vanginstallatiein Nederland7.

Thans is deze kooi -naar de vroegere eigenaar- Korver's

Kooi genaamd. Behalve dat dit een uitstekende eendenkooi is,

is het bos om de kooi zeer geschikt voor de vangst van voor-

al zangvogels. Dit was de kans tot realisatie van bovenge-

noemde plannen. Een object, dat afgesloten is voor publiek,

bizonder rustig is gelegen en dat vrijwel het gehele jaar door

rijk aan zangvogels is, lijkt vooralsnog aan alle eisen te vol-

doen. In de herfst van 1962 zijn precies de plaatsen uitge-

zocht waar de meeste doortrek plaats vond. Maart 19&3 startte

de bouw. Thans - half mei 1963 ~ i s de eerste Helgoland-

installatie vrijwel klaar. De lengte van de installatie be-

draagt ruim kö meter, de invliegwijdte 30 meter en de hoogte

6-J meter.

Reeds lang zijn er in Nederland stemmen opgegaan tot op-

richting van een Helgoland-installatie. Tot voor kort scheen

de realisatie van deze plannen niet tot de mogelijkheden te

behoren.

De afdeling Natuurbescherming van het Staatsbosbeheer

verkeerde twee jaar geleden in de gelukkige omstandigheid de

eendenkooi bij De Koog op Texel te verwerven.



15

kan de invliegwijdte gesteld worden op 30 + 2 x 15 = 60 meter.

Een tweede installatie, die ook in dit object zal verrijzen

zal van aanzienlijk minder grote afmetingen zijn. Met de bouw

van deze tweede installatie is echter nog geen aanvang ge-

maakt. Het ligt echter in de bedoeling deze kleine installa-

tie in augustus-september te realiseren.

De kosten van de grote installatie bedragen alleen aan

materiaal ƒ 2.500,-. Werkloon is dus niet inbegrepen. De ge-

hele installatie bestaat uit fijn kanariegaas, dat groen ge-

carbolineerd is. Tot op heden is er dus met de installatie

nog niet gevangen. Niettemin zijn onze verwachtingen hoog ge-

spannen. Het kan o.i. haast niet, dat de aantallen bonte

vliegenvangers, fitissen, gekraagde roodstaarten en vooral

koperwieken beneden de enkele honderden blijven. Niettemin

kunnen zich verrassingen voordoen.

Zodra echter de eerste concrete aantallen bekend zijn,

zullen ze in deze periodiek bekend gemaakt worden.

Chr. van Orden


