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Lesing 5 

SPOORSNY 
Opgestel deur : Karl Osmers 

Spoorsny 
 
Spoorsny en jag.  Wat het spoorsny met jag te doen.  Baie.  Sonder om te kan spoorsny en die basiese van 
spoorsny te bemeester kan ‘n mens nie behoorlik jag nie.  Sekere wildsoorte kan omtrent net met die volg 
van hulle spore in die hande gekry word.  Voorbeelde is olifante, leeus op die regte manier gejag en ook 
wanneer ‘n spesifieke dier gejag word. 
 
Identifisering van spore 
 
Elke diersoort het sy eie unieke pootvorm wat ‘n eie unieke spoor op die grond afdruk.  Ons het baie tyd by 
die huis wat ons uitsien na ‘n jagkansie.  Kry boeke in die hande met dierspore en bestudeer dit, dit kan net 
help om in die veld die spoorsoorte makliker uit te ken.  Wanneer jy in die jagveld kom, kyk op die grond, dit 
vertel jou baie van wat op die plaas aangaan.  Geen spore, geen wild, ens. 
 
Volg van ‘n spoor 
 
Moet nooit ‘n spoor doodtrap nie, dus op die spoor wat gevolg word trap nie. 
 
Ons gaan basies klem lê op spoorsny op hierdie tipe van plase waar julle die meeste kans gaan kry om te 
jag.  Kyk, kyk en neem in.  Wanneer jy in die veld loop, kyk na die spore wat daar voorkom. 
 
Spore oor die algemeen is staanspore, looppspore, drafspore en hardloopspore.  Jy kan sien of die bok 
besig was om te wei, of hy vinnig geloop het en of hy dalk weggevlug het, nie gehardloop het nie, maar 
vinnig padgegee het. 
 
By koedoes in bosgebiede is dit opmerklik dat hulle nader aan mekaar beweeg en padgee in een paadjie.  
Dan kan jy maar weet dat hulle jou lankal gewaar het en wegbeweeg, dan is hulle wakker.  Los maar 
daardie spore en gaan soek ander koedoes. 
 
Spore op die grond 
 
In sagterige skoon grond is spoorsny maklik.  Die spore is mooi duidelik en kan maklik gevolg word.  Harde 
klipperige grond is moelik, hier moet veral opgelet word na blink wit merke op die klippe en klippies wat 
weggerol het.  Sandgrond wat klam is het duidelike spore, maar in droë sand is spooridentifiseering baie 
moeilik, en ook die volg van ‘n spesifieke spoor.  In dik gras en bossieveld is dit ook weer moeiliker, want die 
dier trap op die plante en die spoor kan nie op die grond gesien word nie.  Dan moet weer na die gras en 
plante, wat ons die lugspoor noem, gekyk word.  Vroeg soggens, en dit het baie gedou, kan dit baie duidelik 
gesien word waar die dou-drupples van die gras af gevee is.  In droe gras lê die gras gewoonlik in die rigting 
waarin die dier beweeg het, dit is nou langgrasveld. 
 
Kyk altyd kort-kort op wanneer op ‘n spoor geloop word.  ‘n Dier loop nie deur ‘n bos of ‘n boom of ‘n 
miershoop nie.  Soms kan ‘n dier ver ente gevolg word deur bloot na die pad wat hy kon loop voor jou te 
kyk. 
 
Die posisie van die son speel ook ‘n groot rol met die sigbaarheid van ‘n spoor.  Wanneer die son laag sit, 
soggens en laat middag, dan gooi die walletjies van ‘n spoor skaduwees wat die spoor duideliker maak.  
Indien ‘n spoor wegraak in klipperige grond of gras, maak ‘n merk waar die spoor die laaste gesien is.  Loop 
dan in ‘n boog ‘n ent vooruit en loop dan dwars totdat die spoor weer gevind word.  Kyk vir goggaspoortjies 
oor die spore, klein stukkies blare of gras wat in die spore gewaai is, en vars mis.  Dit dui baie goed aan hoe 
vars so ‘n spoor is.  Waar bokke wei lê daar gewoonlik vars takkies en blare rond. 
 
Opvolg van gewonde wiild 
 
Baie belangrik by spoorsny, en dit is seker waar dit die meeste gedoen word is om gewonde wild mee op te 
spoor.  Wanneer na ‘n bok geskiet word, moet nie opspring en nader hardloop nie.  Behalwe in sekere 
gevalle soos wanner hy in sy spore neersak, dan kan vinnig nader gegaan word.  Merk altyd die plek 
waarvandaan jy geskiet het, dit word later ‘n gewoonte wat al baie vrugte afgewerp het.  Trek sommer vinnig 
met jou voet ‘n kruis op die grond, jy hoef nie eers af te kyk nie.  Tweedens, merk die plek waar die bok of 
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dier gestaan het in jou geheue, loop soontoe en maak daar ook ‘n merk.  ‘n Boom of klip dien as ‘n goeie 
baken.  Volg dan die spoor van die bok wat jy geskiet het, as die bok nie naby lê nie.  Met long - en 
hartskote hardloop bokke soms baie ver voordat hulle neerslaan.  Leër hierdie dinge vir jouself aan wanneer 
julle bokke skiet en julle sal nie spyt wees in die toekoms nie. 
 
Wanneer ‘n bok raakgeskiet is, is daar gewoonlik bloed wat vir jou ‘n aanduiding gee van hoedat die dier 
getref is.  Longskoot, pensskoot, of ‘n spier/vleiswond.  Longskoot het skuimerige ligpienk bloed, pensskoot 
het waterige bloed met pensmis en stukkies gras of blare in, daar is ook altyd ‘n kenmerkende pensmis reuk 
daar naby.  Spier en vleiswonde het donkerrooi bloed wanneer are getref is, slagare se bloed is helderder.  
Diere wat vleiswonde het bloei gewoonlik al hoe minder totdat dit later heeltemal ophou nadat ‘n ent op die 
spoor geloop is.  So ‘n bok volg jy ver en gewoonlik kry jy hom nie. 
 
‘n Bok wat ‘n longskoot of hartskoot gekry het hardloop in ‘n reguit lyn totdat hy dood neerslaan of hy gaan 
staan voordat hy doodgaan.  ‘n Bok wat lig gewond is sal gou begin om in draaie te beweeg en dan kan jy 
maar weet dat jy lank op die spoor gaan loop.  ‘n Bok wat in ‘n trop geskiet word beweeg gewoonlik weg van 
die tropaf, soek dus aan die kante van die spore na ‘n spoor wat uitswaai en soek daar vir bloed.  Kyk ook 
vir ‘n spoor waar die kloutjies oopmaak, dit dui op ‘n dier wat swaarkry, dus die gewonde bok. 
Moet nooit wanneer na ‘n bok geskiet word en hy hardloop weg sê dat dit mis is nie.  Gaan kyk en volg die 
spoor vir ‘n hele ent.  Dit is al manier om seker te wees of dit nie raak was nie, maak wel seker dat dit die 
regte spoor is wat jy volg.  Baie dooie bokke is al so in die veld agtergelaat. 
 
Afsluiting 
 
Oefen en waarneming is al wat jou kan leer om beter en beter spoor te vat.  Wanneer jy by is wanneer ‘n 
bok in die veld opgelaai gaan word wat geskiet is.  Vra waar hy gestaan het toe hy geskiet is, kyk na die 
bloedspoor tot waar hy geval het en kyk waar die bok geskiet is.  Dit is hoedat jy leer om op ‘n gewonde dier 
se spoor te loop en wat om te verwag. 
 


