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De kust van Zuid-Wales is een belevenis. Het was een boeiend gezicht de Atlan- 
tische Oceaan te zien beuken tegen de hoge kliffen- en rotskust. Bij eb bood  
de kust een rijke verscheidenheid aan wiersoorten en schaaldieren. Vlak daarbo- 
ven waren de rotsen rijk begroeid met Gaspeldoorn, dat in deze tijd uitbundig  
bloeide en vaak hole kliffen geel kleurde. Achter deze kliffen waren leuke bos- 
jes te vinden met Goudvink, Rouwkwikstaart en Engelse Gele Kwikstaart. Langs de  
weg stond hier en daar in de berm een Mannetjesorchis te bloeien, met mooie  
paarse bloemtrossen. Deze orchidee is één van de vroegst-bloeiende soorten uit  
zijn familie. 
In één week kreeg ik een verscheidenheid te zien, die nauwelijks in enkele blad-
zijden te vatten valt. Dat heb ik dan ook niet gedaan. Niettemin hoop ik toch  
even te hebben aangetipt, dat Engeland -zeker in het voorjaar- veel te bieden  
heeft door de grote variatie van landschappen. 
 

C.M.J.Verweij 
 

                       -------------- 
 
Van de Vogelwerkgroep NIVON, afd. Hengelo ontvingen we het volgende schrijven 
betreffende vogelvangkooien, met verzoek tot plaatsing in de Strandloper. We 
voldoen graag aan dit verzoek, al zal het probleem in Twente bepaald meer spelen 
dan hier in de volle randstad, waar voor grote roofvogels niet zoveel gelegen- 
heid is tot nestelen. 
 
Let op Vogelvangkooien 
 
Na afsluiting van het DDT-tijdperk is geleidelijk het aantal gevleugelde pre- 
datoren in ons land weer toegenomen. Met het herstel van de stootvogelstand, is ook 
de hetze tegen deze vogels weer toegenomen. Met name de Havik moet het ontgel- 
den. Hoewel het wettelijk verboden is deze beschermde vogel te vangen en/of te  
doden, 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; een bezigheid die onder be- 
paalde voorwaarden is toegestaan. Met kraaienvangkooien kunnen echter ook wel 
degelijk stootvogels gevangen worden. Onlangs werden er in Twente met één vang- 
kooi 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, bedekt met gaas. Boven in de kooi zit een trechtervormige opening. De vo-
gels kunnen wel in de kooi komen, maar er niet weer uit. Bij het opvliegen uit  
de kooi zouden ze hun vleugels moeten uitslaan en dat is onmogelijk. Op de bodem  
van de kooi ligt lokaas, soms plantaardig(mais), soms dierlijk (slachtafval, eieren). 
Ook wordt er levend "aas" gebruikt in de vorm van tamme duiven, waarmee de Haviken 
gelokt worden. 
 
Het is van het grootste belang dat de -illegale- stootvogelvangst wordt be- 
streden en ik vraag een ieder die veel in het veld komt, op bovengenoemde kooien  
te letten. Weet u er een te staan geef dit dan door aan de plaatselijke politie  
of aan een controleur Vogelwet. 
 

w.g. Edo Knechtering 
Rechterenstraat 17  
7556 MJ Hengelo 




