
crustaceeën noch levende mollusken 'wa
ren er te vinden. Men diene echter te 
bedenken dat hier slechts gedurende zeer 
korte tijd verzameld kon worden, zodat 
misschien een geheel verkeerde indruk 
verkregen werd. De duintjes waren over
dekt met een pioniersvegetatie van 5eae-
vola plumieri (fig. 5). een altijd groene 
succulente plant van de familie Goodenia-

Het ringen van vogels ten behoeve van 
het trekvogelonderzoek heeft in enkele 
jaren in binnen- en buitenland een uit
breiding ondergaan, waarvan wij de oor
zaak voor een groot deel menen te moeten 
zoeken in het gebruik van Japanse nylon-
netten als vangmiddel. Deze netten, die 
6 m breed en ca. 3 m hoog zijn. zijn ver
vaardigd van dun. zwart nylon met een 
maaswijdte van 2 bij 2 cm. Het net is door 
vier horizontale draden met lussen aan 
weerszijden in drie banen verdeeld en kan 
tussen twee verticaal geplaatste stokken 
van ruim 3 m lengte gespannen worden. 
Vliegt een vogel in het net dan zal hij. 
omdat het net verticaal niet gespannen is. 
in een zak vallen, welke van boven door 
één van de horizontale draden wordt af
gesloten. 

Naast grotere netten (12 m breed) schij
nen thans ook kleinere netten verkrijgbaar 
te zijn, van 5 m breed en 1.75 m hoog, 
verdeeld in vier banen. De ,,zakken" zijn 
daar dus veel kleiner, waardoor het uit
waaien van het net wordt verminderd en 
het gemakkelijker tussen struiken ge
plaatst kan worden. Die kleinere zakken 

ceae, die met zijn uitgebreide wortelstelsels 
het losse zand even boven de hoogwater
lijn bindt en zo deze duintjes in stand 
houdt 8), 

*) Een artikel dat meer in het bijzonder de mol
lusken behandelt is verzonden naar het Correspon
dentieblad van de Nederlandse Malacologische 
Vereniging. 

maken de netten voor het vangen van 
kleine vogels zeer geschikt. 
In het voorjaar van 1957 kreeg men voor 
het eerst in Nederland de beschikking 
over 23 van de eerstgenoemde netten. 
welke door bemiddeling van de Vogel-
warte Sempach werden ingevoerd door 
J. G. J. M. Mooijman en J. Taapken en 
gedistribueerd over enkele serieuze ringers 
teneinde de bruikbaarheid te beproeven. 
Uit de eerste experimenten bleek al spoe
dig. dat het gebruik van deze netten pers
pectieven zou kunnen openen. Er werden 
daarom 100 netten aangeschaft. Voor de 
netten was veel animo en de interesse 
blijkt nu zo groot dat wederom 100 netten 
besteld konden worden. 
Het gebruik van deze nylonnetten heeft 
een omwenteling in de vogelvangerij en 
-ringerij teweeg gebracht en hoewel de 
winstpunten pas over enkele jaren vol
ledig zijn vast te stellen, zijn nu reeds 
belangrijke voordelen geconstateerd. De 
eigen proefnemingen gedurende ca. ander
half jaar onder wisselende omstandig
heden en in vele terreinsoorten konden op 
gelukkige wijze worden aangevuld met de 

Het vangen van vogels met nylonnetten 
(Bericht nr. 1 van de Contactgroep voor Vogelringstations) 

H. G. H O L T M A N . N. MARRA en H. J. LICHTENBELD 
met medewerking van J. TAAPKEN. 
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rijke ervaringen van het echtpaar Taapken 
te Hilversum, dat nagenoeg doorlopend 
vier a vijf netten, eveneens onder wisse
lende omstandigheden en op allerlei ter
reinen, in gebruik heeft. 
Het gebruik van nylonnetten biedt ten 
opzichte van de meeste andere vang-
middelen. als vinkenbanen, klapnetjes, 
spiegelnetten, inloopkooien. klepkooien 
e.d. niet onbelangrijke voordelen, waar
van de voornaamste wel zijn, de kleine 
ruimte die zij bij het vervoer innemen, 
het gemakkelijke plaatsen (zelfs 's nachts) 
en de in verhouding lage kosten. Dit 
heeft tot gevolg gehad, dat in ons land 
op veel groter schaal dan voorheen vogels 
worden gevangen en geringd, hetgeen 
het ringonderzoek zeer zeker ten gunste 
zal komen. 
Een ander punt in het voordeel van de 
nylonnetten is hun zeer eenvoudige han
teerbaarheid; eenmaal opgezet zijn zij 
zeer snel te verplaatsen, zodat op elk 
willekeurig moment een nieuwe, gunstiger 
lijkende standplaats ingenomen kan wor
den. 
Het vangvermogen van de nylonnetten is 
belangrijk groter dan bv. van klapnetjes, 
klepkooien en inloopkooien. Een klapnetje 
waarin een vogel is gevangen, is volledig 
buiten werking zolang de vogel niet is 
verwijderd. De omgeving is dan volkomen 
gealarmeerd en na het verwijderen van 
de vogel zal het weer lang duren voor de 
rust is weergekeerd. Een nylonnet kan 
meer vogels tegelijk vangen zonder dat de 
ringer daar aan te pas behoeft te komen. 
Het grootste aantal vogels, dat wij tegelijk 
in onze netten aantroffen, bedroeg 22 
Pimpelmezen in twee netten. 
Een niet te verwaarlozen voordeel van de 
nylonnetten is bovendien de mogelijkheid 
op bepaalde vogelsoorten uit te gaan bv. 
op zwaluwen, op snippen, op Nachtzwa

luwen, op Pestvogels e.d. Bij de meeste 
andere vangmiddelen is specialisatie vrij
wel uitgesloten. 
Een voordeel van geheel andere aard is 
de relatieve stijging van het aantal vol
groeide individuen in het totale aantal ge
ringde zangvogels. Die volgroeide vogels 
geven een veel grotere kans op terug
meldingen dan geringde nestjongen, gelet 
op de hoge mortaliteit onder de laatsten. 
Een gunstige invloed hiervan op het trek
vogelonderzoek zal zeker niet uitblijven. 
Met de nylonnetten zijn we in staat het 
gehele jaar door en in vrijwel elk terrein 
te vangen en te ringen en het is zonder 
meer duidelijk dat we hierdoor in de ge
legenheid worden gesteld onderzoekjes te 
doen, die tot op heden een geringe kans 
van slagen boden. 

Als vangplaatsen komen in aanmerking: 
In de winter: voederplaatsen bij boerde

rijen, vuilnisbelten, tuinen, parken en, 
bij sneeuwval, sneeuwvrij gemaakte 
plekjes. 

In het voorjaar: zonnige windvrije hoek
jes, druk bezochte slikjes. 

In de zomer: oeverzwaluwkolonies, wind
vrije hoekjes bij stormachtig weer, 
vijvertjes in droge terreinen. 

In de nazomer: randen van rietvelden. 
concentratie-plaatsen van vroege door-
trekkertjes. slaapplaatsen van zwa
luwen en kwikstaarten. 

In het najaar: stuwingen van terugtrek
kende vogels zoals aan de IJsselmeer-
kust en de Waddeneilanden, slikken. 
besdragende struiken en heesters, onder 
beukebomen (Vinken en Kepen), laag
gelegen slaapplaatsen van Spreeuwen 
en lijsterachtigen. 

W a s men vóór de ingebruikneming van 
de nylonnetten aangewezen op het vang-
seizoen van de vinkenbanen (in het najaar 
en soms ook in het voorjaar), het ringen 
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van nestjongen en de schamele vangsten 
door middel van klepkooien en klapnetjes, 
thans behoort deze seizoengebondenheid 
tot het verleden. Zo wordt ons nu de 
gelegenheid geboden de herkomst van de 
in ons land overwinterende kleine vogels 
te bepalen. 
Een verdere mogelijkheid, die het gebruik 
van nylonnetten biedt, is het leren kennen 
van de verschillende stadia der jeugd-
kleden van diverse vogelsoorten, zoals 
insekteneters en lijsterachtigen. 
Bovendien krijgen we de gelegenheid ,,in 
de hand" een onderscheid in sekse te 
maken bij soorten die ,,in het veld" geen 
sekseverschil tonen. Een studie van de 
rui van zangvogels. waarover nog weinig 
bekend is. verdient verder de aandacht. 

Ook het verzamelen van parasieten kan 
op de duur interessante gegevens op
leveren. 
Wat de resultaten van het vangen met 
nylonnetten betreft, blijken de meningen 
nogal uiteen te lopen. Terwijl de Vogel-
werkgroep Wageningen de netten als een 
belangrijke aanvulling van de bestaande 
vangmiddelen beschouwt (D.L.N. 61, pp. 
67 e.v.), schrijft de heer Kammer (D.L,N. 
62, pp. 72) .,de resultaten van deze netten 
zijn nog niet erg schitterend". Onze er
varingen stemmen allerminst met die van 
de heer Kammer overeen. Hoewel de 
resultaten van de netten door allerlei 
tactoren beïnvloed kunnen worden, hangt 
het toch in grote mate van de ervaring 
en het inzicht van de ringers af. De 

Tabel 1. Soorten die vroeger weinig of slechts in enkele gevallen als volgroeid werden geringd (de aan
tallen onder 1952 tot en met 1956 bestaan voor meer dan 9 5 % uit nestjongen). 

Soort 

Watcrhoen 
Fitis 
Tjiftjaf 
Merel 
Zwartkop 
Grasmus 
Tuinfluiter 
Roodborst 
Heggemus 
Staartmees 

1952 

57 
125 
114 

7 
107 
43 

119 
58 
2 

Totaal aantal 
(nestjongen + 

1953 

20 
3 

77 
20 
16 

125 
53 
90 
67 
34 

geringde vogels 
volgroeide) in: 

1954 1955 

37 74 
101 340 
139 74 
260 387 

36 5 
97 57 
39 44 
83 107 
54 86 
45 15 

1956 

76 
106 

94 
584 

3 
68 
47 
92 
86 
21 

Geringd in 

volgr. nestj. 

176 7 
223 9 
294 25 
935 918 

73 48 
90 64 
96 69 

477 42 
238 102 
98 53 

1958 

totaal 

183 
272 

19 
1853 

121 
154 
165 
519 
340 
151 

Tabel 2. Soorten die vroeger slechts weinig werden geringd. 

Soort 

Oeverloper 
Watersnip 
Bokje 
Ijsvogel 
Koperwiek 
Goudhaantje 

Totaal aantal geringde vogels 
(nestjongen + volgroeide) in: 

1952 1953 1954 1955 1956 

3 1 
2 6 

7 — 
4 4 
3 1 

— 2 
4 — 

53 3 
3 3 

10 

7 
3 

Geringd in 195S 

22 
1 5 0 + 1 pullus 

9 
6 I- 4 pulli 

94 
19 
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meeste gebruikers zijn. evenals de schrij
vers van dit artikel, zeer enthousiast over 
de resultaten. Vele duizenden vogels 
werden in ons land reeds door middel 
van de nylonnetten geringd. Wij . leden 
van het Vogelringstation ,,Groenekan". 
hebben in de jaren 1958 en 1959 (tot en 
met juni) 1372 vogels in 60 soorten met 
deze netten gevangen (zie tabel 3). waar
bij moet worden opgemerkt, dat vrijwel 
uitsluitend in de weekends geringd werd. 
De cijfers van het Vogeltrekstation te 
Leiden over de jaren 1957 en 1958 zullen 
naar wij verwachten een duidelijke voor
uitgang te zien geven in het totale aantal 
aangelegde ringen, vooral bij soorten 
waarvan vroeger geen of vrijwel geen 
volgroeide vogels werden geringd. Met 

enige voorlopige cijfers over het jaar 1958 
(ons door de heer Taapken medegedeeld) 
willen wij de vooruitgang t.o.v. een vijftal 
voorgaande jaren illustreren (tabel 1 en 
2). " 
Uit deze twee tabellen blijkt wel zeer 
duidelijk dat voor vele soorten het aantal 
geringde volgroeide vogels met meer dan 
100 % is gestegen. Deze vooruitgang 
schrijven wij voor een zeer groot deel toe 
aan het gebruik van de nylonnetten. Ook 
soorten, die vroeger uiterst zelden werden 
geringd, zoals Nachtzwaluw, Koekoek, 
Beflijster, Blauwborst, Waterrietzanger. 
Oeverpieper. Pestvogel, Klapekster en 
Vuurgoudhaantje, zullen een belangrijke 
vooruitgang vertonen. 
Het vangen door middel van nylonnetten 

Tabel 3. ( + soorten door schrijvers van 1 jan. 1958 tot en met juli 1959 gevangen). 

Woudaapje 
Slobeend 
Sperwer 
Buizerd 

+ Torenvalk 
Porceleinhoen 
Klein waterhoen 
Kleinst waterhoen 
Waterral 
Waterhoen 
Kievit 
Steenlopcr 
Scholekster 

+ Kleine plevier 
Bonte strandloper 
Kemphaan 

f Oeverloper 
+ Tureluur 
! Bosruiter 

Witgatie 
Grutto 
Houtsnio 
Watersnip 
Bokje 

+ Kokmeeuw 
+ Zwarte stern 

Houtduif 
Tortelduif 

+ 
: + 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

Turkse tortelduif 
Koekoek 
Ijsvogel 
Ransuil 
Nachtzwaluw 
Gierzwaluw 
Draaihals 
Groene specht 
Grote bonte specht 
Boercnzwaluw 
Huiszwaluw 
Oeverzwaluw 
Kramsvogel 
Grote lijster 
Zanglijster 
Koperwiek 
Beflijster 
Merel 
Paapje 
Roodborsttapuit 
Gekraagde roodstaart 
Zwarte roodstaart 
Nachtegaal 
Witgest. blauwborst 
Roodborst 
Heggemus 
Grasmus 
Braamsluiper 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+• 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
_1_ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

Tuinfluiter 
Zwartkop 
Tjiftjaf 
Fitis 
Snor 
Sprinkhaanrietzanger 
Grote karekiet 
Kleine karekiet 
Bosrietzanger 
Rietzangcr 
Waterrietzanger 
Spotvogel 
Winterkoning 
Grauwe vliegenvanger 
Bonte vliegenvanger 
Kleine vliegenvanger 
Kuifleeuwerik 
Veldleeuwerik 
Boompicper 
Graspieper 
Oeverpieper 
Gele kwikstaart 
Wit te kwikstaart 
Pestvagel 
Klapekster 
Baardmannetje 
Koolmees 
Pimpelmees 

+ 
_i_ 

_L 

- T 

+ 
+ 

+ 

4-

+ 
+ 
+ 
+ 

-U 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
• f 

+ 
+ 

Zwarte mees 
Kuifmees 
Glanskop 
Matkop 
Staartmees 
Boomkruiper 
Boomklever 
Goudhaantje 
Vuurgoudhaantje 
Kauw 
Ekster 
Vlaamse gaai 
Spreeuw 
Vink 
Keep 
Putter 
Sijs 
Barmsijs 
Kneu 
Huismus 
Ringmus 
Europese kanarie 
Goudvink 
Groenling 
Appelvink 
Geelgors 
Rietgors 
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is niet, zoals dat met vele andere vang
middelen het geval is, beperkt tot enkele 
soorten. Het grootste aantal verschillende 
soorten, dat wij tegelijk in een net aan
troffen, was 6, nl. Matkop, Koolmees, 
Pimpelmees, Heggemus, Boomkruiper en 
Winterkoning. Ter illustratie geven wij 
in tabel 3 een lijst van soorten die in de 
jaren 1957, 1958 en 1959 (tot juni) in 
ons land met nylonnetten werden ge
vangen. 
De mogelijkheid door de ringers zelf ge
ringde vogels, vooral insekteneters, na 
een jaar terug te vangen is door het ge
bruik van de nylonnetten sterk toegeno
men. De uit deze terugvangsten te ver
zamelen gegevens zullen echter eerst tot 
conclusies kunnen leiden indien we over 
een aantal jaren een flinke hoeveelheid 
gegevens ter beschikking hebben. Onder
zoekjes naar plaatstrouw en bepaalde 
trekroutcs zullen van deze gegevens veel 
profijt kunnen hebben. 
Enkele terugvangsten worden hieronder 
vermeld. 

7-5-1959 tcrugge-
vangen in directe 
omgeving ringplaats. 

4-4-1959 op dezelf
de plaats terugge
vangen. 

5-4-1959 op dezelf
de plaats tcruggc-
vangen. 

14-5-1959 tcrugge-
vangen in directe 
omgeving ringplaats. 
24-5-1959 terugge
vangen in directe 
omgeving ringplaats. 

26-4-1959 terugge
vangen in directe 

Tjiftjaf 

A 47.938 
volgr. 

A 54.914 
volgr. 

A 54.925 
volgr. 

H 95.859 
volgr. 

A 47.911 
volgr. 

Rietzanger 

A 53.625 
volgr. 

M 

M 

6-7-1958 
De Bilt 

9-8-1958 
De Bilt 

16-8-1958 
De Bilt 

4-5-1958 
lartcnsdijk 

22-6-1958 
lartcnsdijk 

20-7-1958 
Maartensdijk 

Zwartkop 

H 95.892 

S volgr-

Grasmus 

H 95.874 
volgr. 

18-5-1958 
De Bilt 

15-5-1958 
Maartensdijk 

Gekraagde roodstaart 

A 42.936 
9 volgr. 

Fitis 

A 42.943 
volgr. 

7-5-1958 
Hilversum Z. 

25-5-1958 
Hilversum Z . 

Oeverzwaluw 

H 59.576 
pull. 

H 87.606 
overj. 

7-8-1956 
Seters bij 

Dorst N.B. 

25-7-1957 
Den Hout. gem. 

Oosterhout 

30-4-1959 terugge
vangen in directe 
omgeving ringplaats. 

24-5-1959 terugge
vangen in directe 
omgeving ringplaats. 

6-5-1959 terugge
vangen op de ring
plaats. 
(med. J. Taapken) . 

18-4-1959 terugge
vangen op de ring
plaats. 
(med. J. Taapken) 

25-7-1957 terugge
vangen bij het nest 
te ,,Den Hout", gem. 
Oosterhout op 6 km 
van de ringplaats. 
(med. ). G. J. M 
Mooijman). 

11-5-1958 terugge
vangen op de ring
plaats (kolonie). 

omgeving ringplaats. 

(med. J. G. J. M. 
Mooijman). 

In de buitenlandse litteratuur wordt mel
ding gemaakt van een flinke stijging van 
het aantal geringde vogels, zo men schrijft 
als gevolg van het gebruik van nylon
netten. 
In Zwitserland, waar de netten enkele 
jaren eerder in gebruik werden genomen 
dan in ons land, vangt men veel met deze 
netten in de bergpassen (Nos Oiseaux. 
Vol. XXIV, pp. 59-75). De Vogelwarte 
Sempach vermeldt in het verslag over de 
jaren 1955 en 1956 (Orn. Beob. 54, pp. 
141-176) een sterke uitbreiding van het 
aantal aangelegde ringen en schrijft dat 
voor een groot deel toe aan de invoering 
van deze vangmethode (p. 146). De 
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Vogelwarte zelf ringde in 1955 2408 en in 
1956 5492 vogels, een aanzienlijke toe
name dus. terwijl de totale cijfers voor 
Zwitserland over de jaren 1953 tot en met 
1956 respectievelijk 13751, 14802, 19755 
en 25167 bedragen. 
Ook in Engeland worden de nylonnetten 
gebruikt en ofschoon in het Bird Ringing 
Number (British Birds. Vol. LI, Supple
ment, pp. 450-496) niet zonder meer wordt 
aangegeven dat een belangrijk deel van 
de vermeerdering van het totale aantal 
geringde vogels is toe te schrijven aan het 
gebruik van nylonnetten, uit de gepubli
ceerde cijfers over het jaar 1957 blijkt 
duidelijk, vooral voor sommige soorten, 
dat in deze nieuwe vangmethode de oor
zaak van de stijging moet worden gezocht. 
De nylonnetten werden in Engeland voor 
het eerst in 1957 op ruime schaal gebruikt. 
De totale ringcijfers in Engeland over de 
jaren 1955, 1956 en 1957 zijn respectieve
lijk 126303, 144734 en 186346. 
In Frankrijk worden de netten eveneens 
gebruikt, hetgeen ons o.a. bleek uit een 
terugmelding, welke wij ontvingen van 
het eilandje Ouessant, gelegen voor de 
kust van Bretagne (dep. Finistère). Daar 
ving men een door ons op 24-8-1958 te 
De Bilt geringde Kleine karekiet op 
5-9-1958 terug in een nylonnet. 
Ook in Zweden, Duitsland en op Cyprus 
zijn de nylonnetten in gebruik en buiten 
Europa in West-Indië, Japan en Amerika. 
In Amerika werden de netten reeds in 
1947 in gebruik genomen en er wordt 
thans op grote schaal mede gewerkt. Inte
ressant is in dit verband het artikel 
,,Banding with mist nets" van Seth. H. 
Low (Bird-Banding Vol. XXVIII, 1957, 
pp. 115-128). 

Zoals reeds gezegd is kunnen diverse fac
toren van invloed zijn bij het vangen met 

nylonnetten, wij noemen o.a. weersge
steldheid, achtergrond van de netten. 
W a t de weersgesteldheid betreft: een 
flinke wind is zeer hinderlijk en beinvloedt 
de vangst in ongunstige zin. De netten 
komen strak te staan en alleen de wat 
zwaardere vogels, zoals lijsters, blijven 
door hun lichaamsgewicht in de gevormde 
zak hangen. De lichtere vogels worden er 
meestal weer uitgeblazen, vooral als ze er 
tegen de wind ingevlogen zijn, omdat het 
lichtere gewicht de vorming van een zak 
bemoeilijkt. Ook zon is niet altijd prettig 
bij het vangen met nylonnetten. De netten 
zijn in de zon zeer goed zichtbaar en 
duidelijk is waargenomen dat de vogels 
een omtrekkende beweging maken. In de 
schaduw van struiken en bomen vangt 
men bij zonnig weer het beste. 
Het plaatsen van de netten kan over 
het algemeen, met inachtneming van de 
plaatselijke omstandigheden, het beste ge
schieden tussen struiken, evenwijdig aan of 
loodrecht op hagen, in de lengte over een 
smal bospad of aan een bosrand. De erva
ring en het inzicht van de gebruiker 
spreken hier een woordje mede, doch in 
het algemeen moet er ruimte zijn voor de 
vogels om in het net te vliegen en mogen 
de netten niet te veel opvallen. Van be
lang is hierbij ook de kleur van de stok
ken. Wij gebruiken gele bamboestokken 
die van een groene of grijze verflaag 
worden voorzien. 
Goede resultaten hebben wij ook bereikt 
door bij de netten lokvogels te plaatsen. 
De heer en mevrouw Taapken vingen op 
deze wijze met één lokvogel in 1 ^ maand 
ca. 40 Sijzen. 
Een andere mogelijkheid, die succes op
levert, is het plaatsen van een geprepa
reerde Steenuil bij de netten. Op deze 
manier vingen wij zelfs Zwarte sterns en 
zwaluwen, die stootduikend op de Steen-
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uil in de netten terecht kwamen. In hun 
pogingen de indringer te verdrijven, het
geen onder luide alarmkreten geschiedt, 
vliegen vogels als mezen, Merels en kleine 
zangertjes van de ene struik in de andere. 
Staat het net goed, dus tussen de struiken, 
dan zullen veel van deze springertjes 
worden bemachtigd. Daar komt nog bij 
dat de alarmroep, vooral van mezen en 
Merels, ook andere vogels aantrekt. 
Gaandeweg is ons gebleken, dat bepaalde 
tijden van het jaar voor het gebruik van 
een opgezette Steenuil minder geschikt 
zijn. In de winter bv. is het resultaat hier
mede vrijwel nihil. In het voorjaar wordt 
het al iets beter, doch het meeste succes 
hebben we vlak na het broedseizoen. Vele 
broedsels vliegen dan nog gezamenlijk 
rond en de oude vogels zijn dan zeer 
agressief tegen de Steenuil. Ook met een 
opgezette Koekoek hebben we aardige 
resultaten bereikt. 

Hierbij nog een praktische wenk voor het 
plaatsen van de netten in de winter of, 
zoals deze zomer, bij langdurige droogte. 
Indien men in de winter veel op dezelfde 
plaats vangt kan men veel plezier hebben 
van tevoren in de grond gemaakte gaten. 
Zet een kort stokje in de gaten om deze 
gemakkelijk terug te vinden want bij vorst 
is het vrijwel onmogelijk de stokken in de 
grond te krijgen. 
Het vangen van steltlopers met de Ja-

Fig. 1. Opstelling der netten aan de 

IJsselmeerkust. 
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panse nylonnetten vereist weer een spe
ciale techniek. De meest gunstigste tijd 
hiervoor is van juli tot eind september. 
maar ook later in het jaar zijn aardige 
resultaten bereikt. 
Voor het vangen van Watersnippen heeft 
men een goede achtergrond (zoals een 
dijk, rietvelden e.d.) nodig, terwijl soms 
ook het lage licht van de opkomende zon 
de netten een half uur vrijwel onzichtbaar 
maakt. Van ongeveer één tot vier uur na 
zonsopgang verplaatsen de Watersnippen 
zich veelvuldig en ruim twee uur voor de 
avondschemering zien we iets dergelijks. 
Een klein slikterrein, voor de helft om
zoomd door riet en beschut tegen \V- en 
ZW-winden (fig. 1) leverde een goede 
snippenvangst op. Vele Rietzangers. 
Grote en Kleine karekieten. Rietgorzen 
en Gele kwikstaarten, die in het riet ge
slapen hadden, werden eveneens door de 
netten opgehouden. In het begin ontkwam 
meer dan 2 / 3 van de in de netten gevlogen 
Watersnippen voordat de netten konden 
worden bereikt. De ringer had te kampen 
met het moeilijk begaanbare slik en de 
wadvogels, die met gladde poten zijn uit
gerust, wisten zich vrij gemakkelijk uit de 
strak gespannen netten te bevrijden. Door 
veel ,,zak" in de netten aan te brengen 
en deze zo min mogelijk in de wind te 
plaatsen werd dit euvel opgelost. Het 
uithalen van zangvogeltjes leverde dan 
evenwel moeilijkheden op, zodat de netten 
langs de rietrand weer iets meer ge
spannen moesten worden. Ook Koekoek. 
Tortelduif en Waterrietzanger kwamen 
op dit slikje in de netten, maar wisten te 
ontsnappen, een Woudaapje, Spreeuwen 
en een Grasmus ontkwamen echter niet, 
Deze rietzoom aan het IJsselmeer leverde 
steeds onverwachte vangsten op, zoals zo 
vaak met de nylonnetten het geval is, 
Verder werden nog gevangen Kieviten, 



Grutto's, Bosruiters en vele Oeverlopers, 
Oeverlopers zijn gemakkelijker te vangen 
op de daarvoor geschikte plaatsen, zij 
kijken niet zoals de Watersnippen de 
lucht in maar blijven laag bij de grond en 
komen dan gewoonlijk in de onderste zak. 
Het is echter zaak er op toe te zien dat 
de vogels die in de onderste zak terecht 
komen niet verdrinken. W e kunnen daar
toe op het slik een vloertje van riet onder 
de netten maken, dit vloertje moet even
wel vrij breed zijn, omdat de vogels vaak 
ca. 30 cm doorveren. Het blijkt dat de 
Watersnippen de hoogste baan van het 
net vaak zien (vooral midden op de dag) 
zodat twee- of éénbanige netten voor het 
vangen van dergelijke soorten op sommige 
plaatsen geschikter zijn (Zwarte Meer, 
Koridon). De driebanige netten kunnen in 
tweeën of drieën worden geknipt, nadat 
extra zijlijnen en extra lussen zijn aan
gebracht. 
Op met riet begroeide slikterreinen, ge
scheiden door ondiep water, kunnen met 
Japanse nylonnetten enkele veel gebruikte 
doorvliegplaatsen tussen twee rieteiland
jes worden afgezet (fig. 2) . Men vangt 
hiermede niet alleen een groot gedeelte 
van de heen en weer vliegende Oever
lopers en ruiters (snippen vliegen meestal 
hoger) maar bij winderig weer ook laag-
vliegende zwaluwen. De netten moeten 
steeds zoveel mogelijk in de luwte worden 
geplaatst. Geschikte terreinen bevinden 
zich o.a. bij het Laarder Waschmeer te 
Hilversum, waar de Stichting Gooisch 
Natuurreservaat haar onmisbare toestem
ming tot het doen van proefnemingen ver
leende. 
Van Orden (Veluwekust) heeft enige 
ervaringen opgedaan bij het vangen van 
Bokjes. Deze soort kan gemakkelijker dan 
de \Vatersnip gevangen worden met net
ten die op open terrein staan. Het Bokje 

vliegt namelijk pas veel later op dan de 
Watersnip. 
Het vangen met de Japanse nylonnetten 
op de Waddeneilanden kan goede kansen 
bieden zodra er dagen zijn met weinig 
wind en we een achtergrond van riet
zomen hebben. Op het open wad en in de 
open poldervlakten heeft het opzetten 
der netten weinig zin. Ook proefnemingen 
des nachts op plaatsen waar de vogels 
zich concentreren hebben weinig resul
taten afgeworpen. Als het donker is vlie
gen de vogels namelijk in de hoogte weg. 
Veel wind is op de Waddeneilanden be
slist een nadelige factor (zie Taapken. 
Limosa 31, pp, 102-104). Onder gunstige 
omstandigheden werden op de wadden 
o.a. Bonte strandloper, Steenloper, Schol
ekster en Tureluur gevangen. 
Experimenten bij het vangen van Water
hoentjes door middel van nylonnetten 
verliepen gunstig. Rondom een parkvijver 
te Hilversum verschijnen elk najaar en 
winter tientallen Waterhoentjes op de 
grasgazons. 
Langs de rand van de vijver werden 
's morgens vroeg voor er publiek aanwezig 

Fig. 2. Opstelling der netten op het 
Laarder Waschmeer. 
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was nylonnetten gespannen. De netten 
werden nu zo opgesteld dat twee banen 
op de grond rustten en één baan dus ter 
hoogte van 90 cm zich verticaal van de 
grond verhief. Aan de zijde van het gazon 
werd brood gestrooid. Zodra de Water
hoentjes op het brood afkwamen werden 
zij langzaam naar het water gedreven 
zodat ze niet opvlogen maar in de netten 
liepen en zich daarin verwarden. Naast 
de aluminium ringen werden bij de W a 
terhoentjes kleurringen aangelegd, zodat 
zij individueel op de gazons gemakkelijk 
te herkennen waren. Uit waarnemingen 
kwam nu vast te staan, dat: 
er veel meer Waterhoentjes in het park 
aanwezig waren dan het zich aanvankelijk 
liet aanzien (50-80); 
er opschuivingen in de w^aterhoentjes-
populatie plaatsvonden naar buiten het 
park gelegen gebieden, daar de met kleur
ringen gemerkte exemplaren na enige tijd 
uit het park verdwenen bij gelijkblijvende 
bezetting; 
gedurende hun verblijf in het park de 
Waterhoentjes een betrekkelijk klein 
voedselgebied trouw bleven, daar de met 
kleurringen gemerkte exemplaren steeds 
in de buurt van de vangplaatsen werden 
aangetroffen. 
Tot slot nog iets over het uit het net 

halen van de gevangen vogels. Men moet 
steeds beginnen met te bepalen van welke 
kant de vogel in het net is gevlogen. 
Heeft men dat vastgesteld, dan is het 
zaak na te gaan of onderbuik en staart 
of stuit en staart vrij van het net zijn, 
hetwelk veelal het geval is. Pak nu de 
vogel bij de poten en verwijder de draden 
van het net tot aan het hielgewricht. Nu 
maakt men de achterteen vrij en ver
volgens de overige tenen. Het beste ge
schiedt dit door met een vochtige vinger 
of met de nagel over de voetzool te strij
ken. Zijn de poten eenmaal vrij dan wordt 
de vogel zeer voorzichtig uit het net ge
trokken. zodat men kan zien wat er nu 
nog vast zit en hoe. Mogelijk blijven de 
vleugels nog even haken maar dat zal 
snel verholpen zijn. Geduld en kalmte 
zijn bij dit werk van onschatbare waarde. 
Loopt men rustig naar het net. dan zal 
de vogel ook rustiger blijven en zich niet 
verder verwarren. Als er meer vogels 
tegelijk in een net hangen zal een rustig 
optreden voorkomen, dat de vogels zich 
nog verder verwarren. Bij elke ondoor
dachte manipulatie loopt men kans dat 
de andere gevangen vogels zich uit het 
net bevrijden. ledere spanning op de 
draden zal tenslotte vermeden moeten 
worden. 

L i t t e r a t u u r . 

Austin, O. L., Mist netting for birds in Japan. Natural Resources. Section Report No, 88, GHQ. SCAP, 
Tokyo 1947, pp. 1-24. 

Blake, Charles H., West Indies (Notes and News). The Ring, nr. 5, p. 93, en nr, 10, p. 214. 
Bcrgstrom, E. A., The safety of birds in nets. EBBA News 19 (6) 1956, pp. 75—80. 
Bleitz, D., Mist-netting. News from the Bird Banders 31 (4) 1956, pp. 49—50. 
—, On the use of Mistncts. News from the Bird Banders 32 (2) 1957, pp. 22—25, 8 fig. 
—, More about mist-netting. News from the Bird Banders 33 (1) 1958, p. 4. 
Crousaz, G. en M. Godel, Ringing migrants in the Swiss Alps. The Ring, nr. 15, pp. 30—32. 
Davidson. W . M., The use of mist nets in Florida. EBBA News 19 (3) 1956, pp. 42—43. 
Davis, Peter, How a British Bird Observatory works. The Ring, nr. 19, pp. 125—127. 
Dennis, J. V.. Operation Recovery. The Ring, nr 14, pp. 3—5. 

—, Mist netting — some notes and observations. EBBA News 19 (4) 1956, pp. 53—56. 
—, Mist netting — some notes and observations. Part. II. EBBA News 19 (5) 1956, pp. 60—63. 3 fig. 

2 0 8 



Detwiler, G. S., To net or not to net. EBBA 20 (1) 1957, pp. 9—11. 
Dove, Capt. R. S., Cyprus (Notes and News) . The Ring, nr 13, p. 285. 
Dumont, G. A., Re Mist netting. EBBA News 20 (1) 1957, pp. 14—15. 
Duvall. A. J., The use of Mist nets in trapping and banding migratory birds. EBBA News 20 (3) 1957, 

pp. 3 5 - 3 9 . 
Hocheder, L., Segler- und Schwalbenfang mit dem Japannetz. Die Vonelwarte 18 (4) 1956, p. 224. 
Julien, M. H.. Bird Ringing in France. The Ring, nr 12, p. 247. 
Lerch, M. J., Banding with the aid of mist nets. EBBA News 18 (6) 1955, p. 83. 
Low, S. H., Banding with mist nets. Bird Banding 28 (3) 1957, pp. 115—128. 
Lucas, A., France (Notes and News). The Ring, nr 10, pp. 212—213. 
—, France (Notes and News) . The Ring, nr 13, p. 285. 

McClure, H. E., Methods of bird netting in Japan appliable to wildlife managements problems. Bird Ban
ding 27 (2) 1956, pp. 67—73, 6 fig. 

Mewaldt, L. R., Mist nets. News from the Bird Banders 31 (1). pp. 2—3. 
Mueller, H. C , Mist netting — Cedar Grove Ornithological Station in Wisconsin, Fall 1958. IBB News 31 

(1) 1959, pp. 1 - 2 . 
Murphy, R. C , Bird-netting as a Technique for Banding Shore-birds. Bird Banding 26 (4) 1955, pp. 

159—161, 2 foto's. 
Odum, E. P. en Hight, G. L., The use of mist nets in population studies of winter Fringillids in the AEC 

Savannah river area. Bird Banding 28 (4) 1957, pp. 203—213. 
Robbins, C. S., Tentative reports on the operations recovery 1958. The Ring, nr 17, pp. 84—85. 
Rydzewski. Dr. W., How they work. Great Britain. The Ring, nr 18, pp. 110—111. 
Sunkel, W. , Japan—Netze. Vogelring 26 (2) 1957, pp. 45—47. 
Schifferli, A., Bird nets of nylon. The Ring, nr 6, pp. 108—109. 
Swennen C , Catching methods of the ringing station in Zuiderpark The Hague. The Ring, nr 18, pp. 

103—105. 
Taapken, J., Verslag van een excursie naar Vlieland. Limosa 31 (2), pp. 102^—104. 
Wilde, J. J. F. E. en Woldendorp, J. W. , met medewerking van D. Pette, Vogelvangst met nylonnetten. 

De Levende Natuur 61, pp. 67^—69. 
Williams, O., U.S.A. (Notes and News). The Ring, nr 13, p. 287. 
Williamson, K.. Mist-nets versus Heligoland traps. Bird Banding 28 (4) 1957. pp. 213^—222. 
Woodford, J., The use of mist nets and a Heligoland trap at Point Pelee. Bird Banding 30 (1) 1959. 

pp. 38—64. 

De Kievitsbloem bi] Den Haag 
W I M TER KEURS en H A N S BLAAK. 

De toevoeging „plaatselijk algemeen" aan 
de beschrijving van vrij zeldzame planten 
heeft meer dan alleen maar wetenschappe
lijke betekenis, het opent voor de belang
stellende wandelaar de mogelijkheid om 
als prettige verrassing te midden van het 
eenkleurig groen van een of ander land
schap plotseling tientallen of honderd
tallen door vorm of kleur van de om
geving afwijkende bloemen aan te treffen. 
Enkele terreinen in ons land herbergen 

verscheidene van die zeldzaamheden en 
vormen dan ook waardevolle excursie-
gebieden voor liefhebbers, die eens een 
bijzonder fraaie of zeldzame plant in zijn 
kenmerkende omgeving willen zien bloeien. 
Doet men echter een dergelijke vondst 
in een floristisch onaantrekkelijk gebied, 
dan wordt daaraan een extra genoegen 
beleefd. 
Wie de Kievitsbloem (Fritillaria melea-
gris) in zijn biotoop — drassige weilanden 
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