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Met motorboot en kunstlichtw.

Het gebruikte gereedschap bestond uit een

(90 kg) met buitenboordmotor van het lichtste type (de

stuurman kan de vanger vooraan bij kalme vaart goed ver-

staan); een of meer zaklampen of autokoplampon met accu;

verder kooien om de vogels voorlopig op te bergen.

Drie personen is ideaal: één aan het stuur, één die de

vogels vangt en één die ze opbergt. Practisch alle vogels

werden gevangen met de blote hand. Gebruikte handnetjes

bleken vaak hinderlijk te zijn in de water- en oeverplan-

ten. Er werd voornamelijk gevaren op een 5-tal meter

van de rietkraag met een snelheid van 7 km per uur.

Hoofdzakelijk werden slapende vogels gevangen. Met wisse-

lend succes werden in het water achtervolgd: wilde eend,

meerkoet en dodaars.

Veel hangt af van de handigheid en het op elkaar ingespeeld

zijn van vanger en "chauffeur". Slechts één vogels werd

bij het vangen gedood.

Het natuurreservaat ”De Blankaart” bestaat o.m.

uit een ondiepe vijver van 70 ha groot, waarvan 50 ha

open water en 20 ha rietmoeras. Het is gelegen in de IJzer-

depressie in West-Vlaanderen, België, op 20 km van de kust

(50.59 N en 02.52 E).

Op deze vijver werd met de hierna beschreven vangmethode

geëxperimenteerd. Deze vangtechniek werd reeds door de

Oude Perzen toegepast, door P. Scott herontdekt en in Ame-

rika met moderne middelen uitgerust (zie het artikel van

Mooijman in het vroegere Contactblad voor vogelring-

stations).
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Tussen 16 augustus en 1 november werden in 30 keren zo-

wat 600 vogels gevangen, waarvan bijna 500 zangvogels:

boerenzwaluw, oeverzwaluw, kleine karekiet, rietzanger,

tuinfluiter, gele kwikstaart en rietgors. Verder 2 wilde

eenden, 1 wintertaling, k meerkoeten, 85 waterhoenen,

3 kleine waterhoenen, 2 waterrallen, 20 dodaarzen,

12 wouwaapjes, 1 purperreiger en 2 oeverlopers (deze

laatste slapend op de waterlelies).

De vangsten hebben ons niet alleen anders minder

geringde soorten opgeleverd, maar heeft ons veel per-

spectieven geopend op de manier waarop sommige vogels

de nacht doorbrengen. Deze feeërieke nachten hebben ons

ook heel wat over het nachtelijk zoogdieren- en insekten-

leven bijgebracht.

Belangstellende Nederlandse collega's zijn op het vogel-

trekstation De Blankaart steeds welkom.
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"De Blankaart"

Woumen' (W.Vlaanderen)

België


