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De grote gele kwikstaart 
U kent ze vast wel en je ziet ze ook 
steeds vaker, "vogelaars" met een 
verrekijker, turen naar dat ene 
vogeltje in de vrije natuur. En 
meestal is een verrekijker nog niet 
genoeg, neen, men wil dat vogeltje 
nog dichterbij zien, dus wordt er een 
telescoop aangeschaft. Ook 
onderdekgetekende behoort tot 
deze categorie vogelaars en ik kan u 
vertellen dat ik hier veel gebruik van 
maak. Maar tegenwoordig hebben 
we de verrekijker en telescoop daar 
niet meer voor nodig. Waar men vroeger op de vogeltentoonstelling van 
de plaatselijke vogelvereniging , hoofdzakelijk kanaries, parkieten en 
tropische vogels kon aanschouwen, hoef je tegenwoordig niet verbaasd op 
te kijken als je oog in oog staat met een zanglijster, merel, hop, 
leeuweriken etc. Ook op vogelmarkten worden diverse vogels 
aangeboden, wat dacht u van de zwartkopgors, blauwborst, steenuil, 
kruisbek en allemaal voorzien van een gesloten voetring, hoe de ring om 
de poot is gekomen is voor vele handelaren niet relevant. 
De lucratieve handel (straks meer hierover) in illegaal gevangen vogels is 
enorm toegenomen. Dat heeft vermoedelijk te maken de uitspraak van 
het Europese Hof in 1996, dat alle soorten vogels - ook die van de 'rode 
lijst' met bedreigde soorten- mogen worden gehouden. Voorwaarde is dat 
de vogels een gesloten voetring moeten hebben. 
Het kan zo maar gebeuren dat je 's morgens de gordijnen van je 
slaapkamer opent en je kijkt nog wat slaperig in de achtertuin van je 
buurman en je ziet de grootste roofvogel van de wereld, de bedreigde 
Andescondor ( handelswaarde € 15.000). Je wrijft de slaap uit de ogen en 
kijkt nog eens goed en ziet er 
geen één maar twee, samen met, een Amerikaanse Zeearend, een 
Steenarend en vier Bastaardarenden en dat allemaal was te zien in twee 
achtertuinen te Asten. U wilt weten wat dit zoal opbrengt ? € 100.000. 
Ook werd er dit jaar een grote stropersbende opgerold. Bij een reeks 
huiszoekingen in divers provincies trof de politie tweehonderd vogels aan, 
waaronder baardmannetjes, oehoes, boomklevers. Ook werden er 
broedmachines, vuurwapens, vangmiddelen, zoals lijmstokjes en netten in 
beslag genomen. 
Om aan te weet te komen waar deze vogels zich bevinden behoeft men 
maar op internet te kijken, waarnemingen.nl en dutch birding.nl geeft 
genoeg informatie waar zich deze bijzonder vogels ophouden. 
Nu zult u zich misschien afvragen wat heeft bovenstaand nu met de grote 
gele kwikstaart van doen. Welnu, helaas heb ik vorig jaar tweemaal over 
in dezelfde nestkast moeten constateren dat er tweemaal over op 



onverklaarbare wijze jonge kwikken waren verdwenen, dan vraag je je 
zelf af, het zal toch niet waar zijn? 
Toch wil ik positief beëindigen, dit jaar weer een nieuwe locatie voor de 
GGK, u zult denk ik begrijpen dat ik deze locatie niet prijsgeef. Helaas is 
bij de nieuwe locatie niet bekend hoeveel jongen er zijn grootgebracht. Bij 
de andere twee broedsel een totaal van 8 jongen. 
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