
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gewonde kraanvogel gevangen (foto’s Rinus Baayens) 

 

Op 11 maart 2013 hebben leden van de vogelwerkgroep Losser een gewonde 

kraanvogel gevangen en met hulp van de dierenambulance Twente over kunnen 

dragen aan de dierenopvang in Enschede. 

In de namiddag van 10 maart kwam er bij de vogelwerkgroep een melding van een 

gewonde kraanvogel binnen. Bij inspectie ter plaatse bleek het om een adulte 

kraanvogel te gaan, waarvan de linkervleugel bijna over de grond sleepte. Gezien 

het tijdstip van de dag werd besloten om de volgende dag tot actie over te gaan. 
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Op maandagmorgen 11 maart verzamelden vier leden van de VWG Losser en 

medewerkers van de dierenambulance zich op de plaats waar de avond tevoren de 

kraanvogel het laatst was gezien. De vogel liep op 250 meter van de verharde weg te 

foerageren op een maïsakker en stond vlakbij een beek. 

 

Besloten werd om de vogel van twee kanten in te sluiten en terug te drijven naar de 

verharde weg.  Maar daar dacht de kraanvogel toch anders over. Hoewel gewond 

aan een vleugel kon de vogel lopen als een kievit en waren de vangers op de hard 



bevroren akker helemaal kansloos. In een wip was de vogel aan de andere kant van 

de beek en hadden de vangers het nakijken. Na een korte achtervolging kregen de 

vangers nog een kans. 

 

De tweede poging, dit keer op 

grasland, leverde wel resultaat op. 

Drie leden van de VWG Losser 

wisten de kraanvogel snel in te 

sluiten en te pakken. 

De kraanvogel werd voorzichtig in 

een deken gewikkeld en kon op die 

manier eenvoudig door de 

medewerkers van de 

dierenambulance vervoert worden 

naar de dierenopvang in Enschede, 

waar de kraanvogel door een 

dierenarts onderzocht is. 

De linkervleugel blijkt ter hoogte van 

het ellebooggewricht te zijn gebroken. De vleugel is gefixeerd en nu is het afwachten 

of de vogel in gevangenschap voedsel accepteert. Alleen dan heeft de kraanvogel 

een kans om te genezen. 

 

Naar achteraf blijkt, is de kraanvogel hier al gewond achtergebleven tijdens de grote 

doortrek van kraanvogels op 4 en 5 maart. Helaas heeft niemand toen het initiatief 

genomen om de vogelwerkgroep Losser of de dierenambulance Twente te 

waarschuwen. 

 


