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LET OP VOGELVANGKOOIEN

EDO KNEGI'ERING

Na het DDT-tijdperk is het aantal gevleugelde predateren in ons land weer toegenomen. Tegelijkertijd met de opkomst (beter: het herstel) van verschillende soorten
stootvogels is de hetze ertegen ook weer opgelaaid. Met name de Havik moet het ontgelden. Ook in letterlijke zin, want hoewel het wettelijk verboden is deze beschermde vogel te vangen en/of te doden of pogingen ertoe te ondernemen, riskeren sommige
lieden toch een strafvervolging.
Stootvogels kunnen o.a. gevangen worden met vangkooien. Dergelijke kooien zijn
ook in gebruik voor het vangen van Zwarte Kraaien, wat onder bepaalde voorwaarden
toegestaan is. Met kraaienvangkooien kunnen echter ook stootvogels gevangen worden.
Onlangs werden er in Twente met één kraaienkooi 6 (!) Buizerden gevangen en gedood.
Het is dus zaak dergelijke kooien goed in het oog te houden. De kooien kunnen verschillende afmetingen hebben en bestaan meestal uit een houten geraamte bekleed met
gaas. Bovenin de kooi zit vaak een trechtervorminge openinry of de gehele bovenkant
is trechtervormig. De vogels kunnen er wel in maar niet uit, omdat ze bij het ontsnappen de vleugelS moeten uitslaan en er met uitgeslagen vleugels niet doorkunnen.
Op de bodem van de kooi bevindt zich lokaas, zowel plantaardig (bv. mais) als dierlijk (slachtafval, eieren). Ook is het mogelijk dat er gebruik gemaakt wordt van
levende tamme lokduiven, met het oog op Haviken.
Het is van het grootste belang dat de illegale stootvogelvangst wordt bestreden
en ik vraag iedereen die veel 'in het veld' komt op bovengenoemde kooien te letten.
Weet u er een te staan, geef dat dan onmiddelijk door aan de plaatselijke politie
of controleur vogelwet.
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Peter Waardenburg, van de VWG Twente, tekent hierbij nog het volgende aan:
Ook nog met een andere kooi worden Haviken gevangen. De zg klapkooi is ongeveer 80
cm hoog, van gaas gemaakt en door zijn geringere grootte goed verplaatsbaar. Is de
kooi in bedrijf dan staat de bovenklap omhoog. Onder in de kooi zit een, meestal
witte, duif met vlak~~Î~h een stuk gaas. Het dier zit ahw in een dubbele bodem.
Als een Havik op de duif stoot, raakt hij het gaas boven de duif. Door een overbrenging klapt de openstaande deksel dan neer en zit de Havik gevangen. Klapkooien
worden meestal opgesteld bij voerakkers of op plaatsen waar Fazanten voor de jacht
worden gefokt of uitgezet. Uiteraard alleen op plaatsen waar vrijwel niemand komt
of op totaal verboden terrein. De maand augustus is voor klapkooi-opstellende figuren een drukke maand; uitgevlogen Haviken en uitgezette jonge Fazanten.

