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Klepkooivoorheggemussen3.

Het resultaat was verrassend; in drie dagen 10 heggemussen!

Het is van belang de vangplaats goed te kiezen. Het gunstigst

is het om het .kooitje langs een noord-zuid lopende singel

of bosrand, ongeveer een 4* meter buiten de dekking op. te

stellen en wel met de openstaande zijwand naar de dekking

gericht. De bovenkant van de voerplank moet gelijk zijn .

met het maaiveld. Dat kan door het kooitje even iets in te

graven. Staat het op een gazon dan kan het hoogteverschil

met wat zand worden weggewerkt.

Ook is het goed, onder de struiken ( en haaks op het kooi-

tje) een aarden walletje te leggen. Als de heggemus het

walletje passeert en dus even iets hoger boven de grond

komt, ziet hij beslist het zaa.d in de kooi.- Het is niet

nodig een rivierdijk te bouwen; 5 a 6 cm is hoog genoeg.

Het verhaal wordt te lang wanneer ik de bouw van het kooir

tje zou omschrijven. Wie het ook wil maken schrijft mij

maar, dan zal ik een schetsje sturen.

Lelystad 0 17-26 W. de Jong

In de trekperioden passeren ook op Lelystad meerdere

heggemussen, waarvan ik er elk seizoen steeds 2 of 3 in

kleine klepkooitjes vang. Deze klepkooitjes zijn rondom

van gaas, ongeveer 12 cm hoog. Ze werken met een dicht-

klappend deksel. Mezen, groenlingen e.d. springen heel

gemakkelijk op de rand en duiken er dan in. De heggemus

echter scharrelt vaak rond het kooitje, maar komt slechts

een enkele maal omhoog om er in te gaan. Toch bleek uit hun

gedragingen dat de zaden in de kooi sterk hun aandacht

trokken.

Om te zien of het alleen maar nieuwsgierigheid was of dat

het werkelijk om de zaden begonnen was, heb ik het wat

gemakkelijker voor ze gemaakt, door een kooitje te bouwen

met een opklappende zijwand, die dicht kan vallen.


