Beschermingsplan Moerasvogels
Snor (Locustella luscinioides)
Uiterlijk en gedrag
De snor is een onopvallende, bruine moerasvogel,
ter grootte van een mus, die leeft in vochtig tot nat
overjarig rietland. Hij zingt met een opvallend lang
aangehouden “gesnor”. De snor overwintert in de
Sahel. Droge perioden daar zorgen ervoor dat de
broedpopulatie in Europa bedreigd wordt.
Leefgebied en voedsel
De snor leeft in allerlei typen moerassen. Hij komt
daar voor in vochtig tot nat overjarig rietland, rietkragen met riet, lisdodde of zeggen, op drijftillen
en in varenrietland. Een zekere hoeveelheid ruigtekruiden is geen bezwaar. Hij nestelt in overjarig
waterriet, waar een ophoping van oude stengels
heeft plaatsgevonden. De rietzone moet minimaal
10 meter breed zijn. Het voedsel zoekt de soort in
natte en vochtige vegetaties in of boven het water.
Hij leeft van weinig beweeglijke ongewervelden als
spinnen, kokerjuffers, rupsen en weekdieren.
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Bedreigingen
De belangrijkste oorzaak van de achteruitgang van
de snor is de afname van het areaal waterriet. Door
een tegennatuurlijk peilbeheer en het ontbreken
van dynamiek in moerasgebieden vinden geen
nieuwe verlandingsprocessen meer plaats. Door
gebrek aan beheer treedt in de bestaande gebieden verbossing en verruiging op, wat ook ten koste
van de mogelijkheden voor de snor gaat. Ook te
intensief maaibeheer leidt tot areaalvernietiging.
Begrazing door vee leidt tot versnippering van het
rietland en daarmee ook tot areaalverlies.
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Ontwikkeling van nieuwe verlandingsprocessen
door een natuurlijk peilbeheer en meer dynamiek
in de waterhuishouding is de belangrijkste factor
om de snor weer meer mogelijkheden te bieden.
Daarnaast moet in bestaande waterrietzones adequaat rietbeheer worden uitgevoerd. Niet te intensief, opdat er voldoende overjarig riet overblijft,
maar ook niet te extensief om verruiging en verbossing tegen te gaan. In het veenweidegebied
kunnen door het opzetten van het waterpeil en het
laten verrieten van geïnundeerde graslandpercelen
nieuwe biotopen voor de snor worden aangelegd.

Verspreiding in Nederland
De snor broedt in Nederland voornamelijk in
Friesland, Noordwest-Overijssel, Flevoland, de
moerassen in West-Nederland en in de Biesbosch.
Tot ver in de vorige eeuw kwam hij in grote delen
van ons land voor. In het oosten was de verspreiding altijd beperkt tot veengebieden en de grote
rivieren. De populatie rond 1975 werd geschat op
1750-3000 paar. Sindsdien is de snor bijna overal in
aantal afgenomen, ook in de voormalige bolwerken in het Utrechts-Hollandse plassengebied en de
Friese meren. Rond 1990 werd de stand geschat op
1000-1600 paar, een achteruitgang van ongeveer
de helft. De laatste jaren gaat het weer wat beter
en zijn er naar schatting zo’n 1600–2400 broedparen.
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Waarom zijn soortbeschermingsplannen nodig?
Sommige planten en dieren kunnen in ons land
alleen overleven als we onze uiterste best daarvoor
doen, door zoveel mogelijk maatregelen te treffen
om de soort te behouden.
Daarvoor zijn soortbeschermingsplannen opgesteld. Hierin staat wat er nodig is om de soort in
Nederland te laten voortbestaan.
Omdat veel van de soorten niet zo bekend zijn, is
voor elke soort een “factsheet” gemaakt, met daarop een samenvatting van de belangrijkste informatie. Naast een beschrijving van de soort, met een
foto, is op een kaartje aangegeven waar de soort
nog voorkomt. Ook is aangegeven wat de grootste
bedreigingen zijn en, misschien nog wel belangrijker, wat de mogelijke oplossingen hiervoor zijn.
De factsheets zijn gemaakt in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Ze zijn bedoeld voor iedereen die beroepsmatig te
maken heeft met de soorten, maar ook voor andere geïnteresseerden.
Meer weten?
Voor meer informatie over het beschermingsplan
Moerasvogels en voor algemene informatie over
vogels:
Vogelbescherming Nederland
www.vogelbescherming.nl
www.moerasvogels.nl
tel. 030-6937700
Voor informatie over de verspreiding van vogels in
Nederland:
SOVON Vogelonderzoek Nederland
www.sovon.nl
tel. 024-6848111
Voor meer informatie over dit en andere soortbeschermingsplannen:
Website Soortbescherming
www.soortbescherming.nl
Om het Beschermingsplan Moerasvogels te bestellen:
Expertisecentrum van het ministerie van LNV.
Postbus 482
6710 BL Ede
tel. 0318-822500

