Praktijk

Huiskraaien in Hoek van Holland
Een klein groepje huiskraaien (Corvus splendens Vieillot) in Hoek van Holland houdt
de gemoederen al jaren bezig. De huiskraai is een invasieve exoot, die van oor-

Poster die verspreid werd
door de plaatselijke dierenbeschermers.

sprong uit Azië komt. Als verstekeling op schepen heeft de soort zich inmiddels
naar Afrika en het Midden-Oosten verspreid. In een aantal van die landen wordt
de huiskraai ondertussen beschouwd als een plaag. In 1994 werden voor het eerst
twee exemplaren gesignaleerd in Hoek van Holland en de populatie is in de loop
van de jaren gestaag gegroeid naar 20-25 individuen. Dit betekent dat de soort zich
hier kan handhaven en met succes voor nageslacht kan zorgen. De kans dat ze zich
permanent in Nederland vestigen, en op termijn misschien verspreiden naar andere landen in Europa, is hierdoor zeer reëel.
Om toekomstige schade en overlast te
voorkomen, bijvoorbeeld door het verdringen van inheemse kraaiachtigen of
landbouwschade, gaf de Provincie opdracht om deze vogels te laten verwijderen. De Faunabescherming spande een
rechtszaak aan om dit te voorkomen en
ook de Partij van de Dieren en dierenbeschermers bemoeiden zich ermee. Uiteindelijk, na jaren van procederen, besloot
de Raad van State dat de vogels toch bejaagd mochten worden.
In het voorjaar van 2014 zijn we gestart
met het verwijderen van de dieren. In eerste instantie hebben we geprobeerd ze met
vangkooien en schietnetten te vangen zodat ze daarna met een injectie geëuthanaseerd konden worden. Het schietnet hebben we één keer kunnen gebruiken, toen

vingen we er zes. Daarna bleven ze ver uit de buurt. De
dieren zijn heel intelligent en zodra ze mij of mijn auto
zagen alarmeerden ze elkaar en kwamen niet meer naar
de grond. Bij de vangkooien wilden ze al helemaal niet
komen. De enige optie was toen nog de persluchtbuks.
Hierop kwamen de Partij van de Dieren en de Faunabescherming weer in het verweer omdat ze vonden dat we
te snel overstapten naar afschieten. Dit heeft uiteindelijk
niets uitgemaakt en we zijn gewoon verder gegaan, maar
het maakte de klus wel lastig.

Tekst en foto’s:
Arie den Hertog,
Duke Faunabeheer

En dan was er het voorval met de kauw die ik per ongeluk
doodschoot. Een geschoten huiskraai bleef aan z’n poot
hangen in een boom en daar kwamen andere huiskraaien
en kauwen op af. Dan moet je snel reageren en dan gaat
er wel eens iets mis. Een boze buurtbewoner dreigde me
met een stok in de nek te slaan. Ik ben wel gewend aan
dit soort reacties, het hoort er een beetje bij. Normaal gesproken ga ik in gesprek met deze mensen, maar de man
was niet voor rede vatbaar. Uiteraard heb ik dit voorval
gemeld bij de politie.
Het was een project van de lange adem. In de loop van
2014 en begin 2015 hebben we 24 huiskraaien verwijderd. Hiervoor zijn we meer dan dertig keer op pad geweest. Als ik nog eens zo’n opdracht bij de hand krijg in
de toekomst, zou ik proberen meer profijt uit het schietnet
te halen. Het scheelt enorm als je meteen in het begin een
flink aantal kunt wegvangen.

De eerste en meteen laatste keer dat we
succes hadden met het schietnet.

Op het moment vliegen er nog vier rond; deze hoop ik in
de loop van de zomer te pakken te krijgen.

De huiskraaien voelen zich
ook goed thuis in de steden.
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