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Hooglanderveen.

Tegen A. H. werd p.-v. opgemaakt wegens

het gevangen houden van twee Hegge-
mussen en een Roodborstje. Bovendien trof

men er een kooitje in vangklare toestand

aan. Als lokvogel werd een Sijsje gebruikt.
De grond was met sneeuw bedekt.

Doorn.

Bij A. H. in beslaggenomen; vier Goudvin-

ken, één Appelvink, één Veldleeuwerik,

twee Kepen, één grote Lijster, één Hegge-
mus, één Ringmus, twee Barmsijsjes en een

Roodborstje. Voorts trof men in de volière

nog een aantal Vinken, Merels en Groen-

lingen aan, die kennelijk nog niet lang in

gevangenschap hadden geleefd.
Verder werden in beslag genomen: een val

(houten raamwerk van 60 x 60 cm met z.g.

„vogeltjesgaas” bespannen), vier metalen

éénkleps vangkooitjes (op diverse plaatsen
in de tuin opgesteld), een val van 93 x 100

cm, een vang- of slagnet met twee

vleugels.

Ede.

Hier kreeg W. A. M. een p.-v. omdat hij
achter zijn woning lijmstokjes op zijn vo-

lière bevestigde en als lokvogel een Putter

en een Sijs gebruikte.

Bodegraven.

Achter zijn woning had C. J. V. een vang-
kooi opgesteld midden in de sneeuw. De

bedoeling was Sijsjes of Vinken te vangen.

Het resultaat een p.-v.
Th. C. T. had bij zijn volière twee slag-
kooien vangklaar staan, z.g. om een Sijsje,
dat uit zijn volière ontsnapt was, terug te

vangen. De kooien werden in beslag ge-

nomen, doch een niet-vangklaar slagnet
moest men achterlaten. De man kreeg een

p.-v.

Het aantal mensen, dat vogels vangt of in

volière’s houdt is groter dan men aanvanke-

kelijk zou vermoeden. Bij de in de afgelo-

pen maanden gehouden controle-tochten

is zonneklaar gebleken, dat er op sommige

plaatsen in ons land veel gevangen wordt

met lijmstokken en zelfs met slagnetten. Het

zal een ieder duidelijk zijn, dat zoiets in

een dichtbevolkt land als het onze, toch

zeer ongepast is. Het wordt de hoogste

tijd, dat de in de wet genoemde kooivogels,
waarvan o.a. het onder zich hebben niet

strafbaar wordt gesteld, geheel uit deze

wet verdwijnen. Sijsjes, Putters, Vinken en

Merels worden nog steeds in groot aantal

gevangen.

Waarom wordt hier geen grootscheepse
actie opgezet1 Het is zo dringend nodig!

Leest U maar eens.


