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Het vangen van Watersnippen2.

Met veel genoegen geven wij dan ook gevolg aan het

verzoek van het Vogeltrekstation om in "op het vinke-

touw" iets te willen vertellen over de wijze waarop door

ons watersnippen met Japanse netten worden gevangen.

De ervaringen zijn in twee gebieden verkregen, n.1.:

le. in het Z.Hollands-Utrechts plassengebied, waar een

jager, die het ringonderzoek een goed hart toe-

draagt, toestemming gaf om én in de voortijd èn

op dagen, dat zijn z.g. snippenbedjes niet voor de

jacht nodig zijn, deze te gebruiken voor de vangst

van snippen met mistnetten.

2e. bij een door mooie slikrandjes en hoog opgaand

riet omgeven plas in Noord-Holland.

Alvorens de vangst op de snippenbedjes 'te behan-

delen eerst nog enkele algemeenheden.
In herinnering wordt gebracht, dat de watersnip

Werden in de periode 1911 tot 1960, dus in bijna

50 jaar, slechts 464 watersnippen geringd, sinds de

mistnetten ook voor de snippenvangst worden gebezigd,

zijn deze jaartotalen sprongsgewijze omhoog gegaan.

Bedroeg de vangst over 1960 al 128 stuks, over de jaren

1961, 1962, 1965 en 1964 waren de vangstcijfers al op-

gelopen tot resp. 671, 623, 526 en 738 stuks.

Daar de watersnip niet alleen bijzondere eisen aan

zijn broedterrein stelt, doch evenzeer aan zijn tijde-

lijke oponthoudplaatsen tijdens voor en najaarstrek

en deze specifieke terreinen in grote delen van West-

Europa tengevolge van de voortschrijdende ontginningen

meer en meer verdwijnen, is het van het grootste be-

lang, dat tijdig meer bekend wordt over de voor- en

najaarstrek van deze vogels alsmede van hun winter-

kwartieren.
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's avonds en 's nachts voedsel zoekt en zich overdag

Schuilhoudt in moerassen en rietvelden en dan slechts

bij verstoring op de wieken gaat. Tegen het einde van

juli kunnen in dergelijke terreinen al uit enkele indivi-

duen bestaande groepjes snippen worden aangetroffen, wel-

ke groepjes, al naar mate het trekseizoen vordert tot

wolken van honderden snippen kunnen Uitgroeien. Deze

terreinvoorkeur heeft de broodjager reeds lang weten te

benutten om, waar in moerassen en rietvelden natuurlijke

rustplaatsen ontbraken, door het aanleggen van z.g.

"snippenbedjes" de snippen naar de kunstmatige rust-

plaatsen te lokken. De grote van deze, meestal opgebag-

gerde, langs de waterkant liggende bedjes, is afhanke-

lijk van het terrein. In het algemeen zal de breedte

steeds tot enkele meters beperkt blijven, terwijl de

lengte 20 tot 30 meter bedraagt.

Wil de jacht met succes worden bedreven, dan moet

de jager over meerdere bedjes kunnen beschikken, opdat

de snippen die op het ene bedje aan de jager weten te

ontkomen het terrein niet verlaten, doch op een ander

bedje rust zoeken waar zij opnieuw onder schot kunnen

worden genomen.

Na lang experimenteren bleken de volgende vangwijzen

op deze bedjes de meest succesvolle te zijn. Wat voor

deze bedjes geldt, geldt uit de aard der zaak ook voor

natuurlijke niet te grote rustplaatsen.

Zowel op inkomende als op uitgaande snippen kan

worden gewerkt, waarbij de vangst op inkomende snippen

vrijwel uitsluitend in de vroege morgenuren lonend is.

Hiervoor werden gewone 3~t>aans netten gebruikt die wel-

iswaar ten dele boven het omringende riet uitsteken en

dus duidelijk tegen de lucht afsteken, doch voor de

vangst van deze invallende snippen is dit van weinig of

geen belang daar uit de lucht gezien de modderige grond

van het snippenbed een uitstekende achtergrond vormt en

het net voor de binnenvallende snippen onzichtbaar

maakt.

De in de vroege morgenuren invallende snippen ko-

men terug van hun nachtelijke bezoek aan de voédselge-

bieden. Zij vliegen vaak op grote hoogte vanwaar zij
zich min of meer in een duikvlucht naar beneden, naar

de rust belovende snippenbedjes laten vallen, waarbij
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zij gemakkelijk in de opgestelde netten geraken.

Bij de opstelling van de netten is het van essen-

tieel belang om aandacht aan de windrichting te schen-

ken- daar snippen tegen de wind in binnenkomen en weg-

vliegen. Het bij deze wijze van vangen te gebruiken

aantal netten per bedje is afhankelijk van de lengte

van de rustplaats. In het algemeen zal één net aan de

verst van de wind afgekeerde zijde en één evenwijdig

hieraan in het midden van de rustplaats voldoende zijn..

De lezer zal begr ppn.;Jiebben. dat evenals de ja-

ger zulks doet, alle snippenbedjes bij de vangst zijn

ingeschakeld d.w.z. dat op 6 a 8 bedjes vangmiddelen

moeten staan opgesteld.
Na 's morgens een uur of acht levert deze vang--

wijze niet veel resultaat meer op, daar geen vogels

meer van de vöedselgebieden binnenkomen. De op de

rustplaatsen aanwezige snippen vliegen na verstoring-

in scheervlucht over de rietvelden en laten zich in

de duidelijk tegen de lucht afstekende netten bijna

niet vangen.

Plaatselijke tërreinoms-tandigheden zijn ook hier-

bij van zeer grote invloed. In tegenstelling tot het

bovenstaande hebben enkele netten geplaatst op plekjes

met laag riet- pn omringd door aanzienlijk hoger riet

aardige resultaten opgeleverd, doordat de in scheer-

vlucht overvliegende snippen als het ware de toppen:

van het riet volgd'-n en zodoende op volle snelheid

in de netten stoven. Dit was volkomen toeval; de

netten stonden er beslist niet voor het vangen van ■

snippen. Toch konden op deze wijze een kleine honderd

snippen worden gegrepen. Nadelige gevolgen hebben wij

niet kunnen constateren, dit in tegenstelling tot het-

geen Huub Oome-in het vorige nummer schrijft.

Betere resultaten kunnen worden bereikt, wanneer

men zich toelegt op de vangst van opgestoten, wegvlie-

gende snippen. Een goede achtergrond voor de netten

is ook in dit geval van primair belang, want hoe wild

de snippen bij plotselinge verstoring ook mogen weg-

vliegen, tegen de lucht afstekende netten weten zij
niettemin uitstekend te ontwijken. Hier zijn de

1-baans netten pp hun plaats. Mogelijk, zullen ook

2-baans netten voldoen, doch hiermede is nog geen
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ervaring opgedaan.

De wijze waarop te werk wordt gegaan is om op

ieder snippenbedje of evereenkomstige rustplaats een

aantal 1-baans netten uit te zetten en deze op geregel-

de tijden, bijv. om het uur, te bezoeken om aanwezige

snippen op te jagen in de hoop, dat een aantal ervan

in de uitstaande netten terecht komt. Het opjagen met

kortere tussenpozen is niet aan te raden, daar de snip-

pen dan te ril worden en het terrein verlaten.

Aangezien snippen door geluid niet worden verontrust,

hoogstens- drukken zij zich tegen de grond, kunnen wan-

neer met overleg te werk wordt gegaan, de snippen tot

op zeer korte afstand worden benaderd zonder dat zij

opvliegen. Laat men zich dan plotseling zien dan gaat

alles er in paniek van door, vaak zelfs géén rekening

houdende met de windrichting. Het is wel zaak alvorens

men zich vertoont er zich van te overtuigen of het aan-

tal aanwezige' snippen niet te gering is. Zitten er

slechts enkele snippen dan is het opjagen af te raden,

aangezien de vangst onbetekenend zal zijn, terwijl zij,

indien ongestoord gelaten, als lokvogels voor overtrek-

kende snippen zullen fungeren.

Men dient zich evenwel aan die zijde van het snip-

penbed te vertonen, waarheen men in verband met de op-

stelling van de netten de snippen bij voorkeur: niet zou

willen zien wegvliegen. Zij vliegen dan van het gevaar

af.

Bij' de plaatsing van de netten moet er rekening mede

worden gehouden, dat de vluchtende snip moet trachten

in schuin opwaartse richtin-g over het omringende riet

weg te konen. Zodra men met deze wijze van vangen erva-

ring heeft opgedaan zal blijken, dat ieder 'snippenbedje

favoriete plekjes heeft waar de vogels bij voorkeur

zitten, zoals de waterkant of op plekjes waar wat droge

plantenrommel ligt, welke plekjes men ook zelf kan ma-

ken. Vrij nauwkeurig is dan te bepalen waar de netten

moeten staan. Maten kunnen hiervoor niet worden gege-

ven, daar dit voor iedere plaats en ieder net weer an-

ders kan zijn. Wel moet men er aan denken, dat snippen

vrij zware vogels zijn en wanneer er zo'n of 5 snippen

in een 1-baans net hangen (en dit behoeft helemaal geen
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uitzondering te zijn), het net tot op de grond door-

zakt indien het te laag is gesteld met gevolg, dat óf

de snippen zich alsnog uit het net weten te bevrijden

óf zich op de modderige grond de veren besmeuren.

Een vorkje als stut in de midden onder de onderlijn

van het net kan veel narigheid voorkomen. Voornamelijk

indien de wegvluchtende snippen niet in volle vlucht

in de netten zijn geraakt zien zij vrij vlug kans er

uit te komen .
Om dit zo veel mogelijk tegen te gaan

is het zaak 'direct de onderlijnen op te schuiven zo-

dat zich grote zakken in de netten vormen, waaruit de

snippen zich niet zo vlug weten te bevrijden. Eerst

dan gaat men de vogels uit de netten halen.

Dit laatste kost vaak tijd en overleg aangezien vele

snippen zich behoorlijk hebben vastgewerkt tengevolge

van de vaart waarmede zij in het net terecht gekomen

zijn.

Hoeveel vogels men zo op één dag vangt? Zoals met

alle vogelvangerij hangt dit van vele factoren af. Bij

de snippenvangst is het vooral de wind die vaak roet

in het eten gooit en er de oorzaak van is dat men door

het bolstaan der netten slechts enkele vogels vangt

van de vele die aanwezig zijn.

De grootste dagvangst is snippen geweest. Hiernaast

vangt men altijd nog enkele kleine t karekieten, riet-

zangers, rietgorzen e.d. Maar de dagen daarentegen dat

slechts enkele snippen worden gevangen zijn vele.

Aangezien men einde juli- begin augustus 's mor-

gens tussen 6 en half 7 de eerste snippen op de snip-

penbedjes kan verwachten is het zaak de avond er voor

de netten al uit te zetten. Opdat er 's nachts geen

vogels in kunnen vliegen worden ze opgebonden en be-

hoeft men 's morgens alleen de touwtjes maar los te

maken om de netten vangklaar te hebben. Met het oog op

de afstanden tussen de verschillende bedjes is dit de

enige manier om tijdig gereed te zijn alvorens de

snippen binnenvallen.

Na in het bovenstaande artikeltje een aantal

methoden te hebben gegeven voor de snippenvangst rest

ons nog mede te delen, dat wij tot het geven van na-

dere mondelinge of schriftelijke inlichtingen gaarne

bereid zijn.
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Wij hopen evenwel dat collegae-ringers ons ook op de

hoogte zullen stellen met hun ervaringen.

C.J.A. Wijnaendts en

H.J. Lichtenbeld


