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Enkele vangmethoden voor het vangen van turkse tortels5.

A. Met behulp van 6 mistnetten en lokvoer (koolzaad, mais!!)
bv.

Omdat turkse tortels tot op heden nog slechts zeer

weinig geringd werden, wil ik U gaarne enige vangmethoden

geven.

De levensgewoonten van deze vogelsoort zijn van dien aard,

dat bij een juiste vangtechniek goede vangsten zijn te ver-

krijgen. Het beste vangseizoen valt in de winter (november

t/m februari) en dan bij vorstig en liefst enigszins mistig

weer. Er zijn mij 3 vangmethoden bekend, waarvan de laatste

uit eigen ervaring.
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Volgens tekening is het duidelijk hoe men de netten

moet opstellen. Het nadeel is dat de netten _+ 7 da-

gen of langer van te voren opgesteld moeten worden om

de vogels er aan te laten wennen. Dientengevolge moet

het netwerk geregeld gecontroleerd op eventuele vang-

sten en 's nachts moeten de netten in elkaar gescho-

ven worden.

Deze bovenomschreven vangmethode schijnt alleen suc-

ces te hebben op voerplaatsen in grote tuinen, waar

veel. turkse tortels op het voer komen. Hoe langer de

installatie staat, hoe beter 'de vangsten. Wanneer de

turkse tortels op het voer afkomen hoeft U ze alleen

maar het net in te jagen en uit de zakken van het net

te halen.

B. Met behulp van een volautomatische vangkooi
net lokvogels.
Men bouwt hiervoor een volière van +_ 3 x 3 x 3

met in het dak een ronde verlaagde opening van _+
GO a 70 cm doorsnede en _+ 15 cm diep.

Een wipplank draaiend bevestigd met een contra ge-

vficht wordt in deze opening gemaakt (+_ 70 a 80 cm

lang en 15 a 20 cm breed. Op de wipplank wordt nu

lokvoer (kleine mais) vastgelijmd. Turkse tortels

worden nu aangetrokken door de tamme lokvogels in

de volière. Bij hun pogingen om zich bij de lokvo-

gels te voegen vinden ze vanzelf het lokvoer op de

wipplank. Als de vogels hierop gaan zitten wipt
de plank naar beneden en de vogels zijn gevangen.

Door het contragewicht klapt de ingang vanzelf weer

dicht.

Gebruik voor deze kooi gaas van + 2 cm 0.

Geregelde controle is noodzakelijk om de nieuw

gevangen vogels uit de kooi te halen. i,

In Duitsland vangt men met deze vanginrichting _+ 200

a 300 vogels per jaar. Een beplanting met coniferen

in de volière verdient aanbeveling. Deze vanginrich-

ting voldoet het beste in streken waar geregeld turk»

se tortels worden aangetroffen en dan liefst in grb-
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te tuinen, waar dagelijks gecontroleerd kan worden.



C. Bij een studie van de turkse tortel is gebleken dat in

de wintermaanden grote concentraties van deze dieren aan-

wezig zijn bij overslagbedrijven, graanmaalderijen en

graanopslagplaatsen maar ook bij hoenderparken e.d.

Wanneer de vogels nu deze opslagplaatsen kunnen binnen-

komen, wordt er veel geslapen op de spanten van deze

graanloodsen, kippenhokken enz. Vooral tijdens vorstig

weer met mist troffen we bij Wageningen 300 a 1000 vo-

gels in zo'n loods aan. Het is nu noodzakelijk vast te

stellen waar de vogels naar binnengaan. Over het alge-

meen zijn op dergelijke plaatsen de turken weinig schuw

en vliegen af en aan naar binnen ook wanneer men aan het

werk is.

Is deze ingang betrekkelijk klein, dan kan men er vóór

het lichtworden gewoon nylonnetten voor zetten en als

het licht is jaagt men de vogels in het net.

Beter is het echter een hermetisch gesloten kooi met in

een hoek liefst een fuik er voor te bouwen, van gewoon

aardbeiennet.

Bij grotere openingen is dit zelfs noodzakelijk.

Bij Wageningen vingen wij op 23 januari van 8.30

uur tot uur 212 vogels met zo'n kooi.

Het verdient aanbeveling op diverse turkse tortel-

rijke plaatsen eens dergelijke slaapplaatsen op te spo-

ren, die er ongetwijfeld zullen zijn.

Tot en met 19Ê3 werden slechts _+ 100 turkse tortels

geringd en aangezien de explosieve uitbreiding nog steeds

aan de gang is, zijn zeer zeker interessante terugmel-

dingen van deze soort te verwachten.

De vogels kunnen met 6 mm en 7 mm ringen geringd worden.

De 6 mm ring verdient de voorkeur, aangezien de grootte

van turkse tortels nogal uiteenloopt zijn er nog wel

eens vogels met slanke poten waar een 7 mm ring te groot
voor is.

Ondergetekende houdt zich overigens bijzonder aanbevo-

len voor opgave van slaapplaatsen in graanloodsen etc.
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