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1 Inleidin~

De laatste jaren is er in Nederland een toenemendE! belangstelling

waar te nemen voor onderzoek, op regionale en lokale schaal, naar de

oecologie en verspreiding van (kleine) zoogdieren (cf..Buise en Spon

selee 1978, Wammes 1981 a en b, en versdhillende dootoraalonderwerpen

van biologiestudenten, zie Microtus £. (1)). Dit blijk1; o.a. ook ui t

de aktiviteiten van de werkgroep "Landelijke Veldmuizencensus", die

een eigen nieuwsbrief ("Microtus") uitgeeft over kleine zoogdieren en

hun predatoren. Naast deze belangstelling, die zich voornamelijk

richt op de bestudering van zoogdieren in het vrije veilden de hier

uit voortvloeiende resultaten en nieuwe vraagstellingem (cf. Delany

1974), is er ook vanuit de hoek van het toegepast onde!rzoek en de na

tuurbescherming steeds een grote belangstelling aanwe2;ig voor gege

vens over voorkomen en verspreiding van zoogdieren. Dft uit zich on

der meer in het in navolging van dergelijke projekten voor broedvo

gels (Teixeira 1979) en hogere planten (Mennema et al. 1980) organi

seren van een karterings-projekt voor zoogdieren: "Faunistiek Zoog

dieren Nederland" (Glas 1981).

Ook binnen de Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescher

ming (VZZ) heeft deze toenemende belangstelling gevolg'en gehad en ge

leid tot (i) het uitgeven van een eigen informatieblad voor beter

kontakt tussen de leden en voor koordinatie van aktiviteiten en (ii)

het oprichten van een "Veldwerkgroep". Als een van haar eerste akti

viteiten organiseerde deze Veldwerkgroep van 17-20 oktober 1981 een

inventarisatie-onderzoek in en rondom de "Oostvaardersplassen" en de

"Hollandse Hout". Naast het verzamelen van gegevens over zoogdieren

(zie hieronder) was het doel, na te gaan in hoeverre het organiseren

van zo'n inventarisatie mogelijk was en wat de problemen, maar ook

wat de resultaten zouden (kunnen) zijn. Mede daarom is het verheugend,

dat er veel medewerkers konden worden gevonden, die aan dit werk wil

den meedoen.

Het Oostvaardersplassengebied ligt in het noordwestelijke gedeel

te van Zuidelijk Flevoland, langs de Oostvaardersdijk en beslaat een

oppervlak van ca 6000 ha (inclusief de in extensief beheer zijnde aan

grenzende landbouwgronden); de Hollandse Hout ligt in het westen van

Oostelijk Flevoland (figuur 1). De dijk rond Zuidelijk Flevoland werd

in 1967 gesloten en de polder viel in het voorjaar van 1968 droog.

Een beschrijving van het inpolderingswerk en de inrichting van de

polder is te vinden bij Berger et al. (1980).
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Figuur 1. Ligging van het Oostvae.rdersplassen-gebied (naar Vera 1980, gm:ijzigd).
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De polder beslaat een oppervlak van ca 43.000 ha. Hiervan wordt bij

de inrichting een groter aandeel gereserveerd voor natuurgebied dan

bij de eerder tot stand gekomen IJsselmeerpolders. Cave et ale (1973)

geven aan hoe de Oostvaardersplassen tot stand zijn gekomen: "Tijdens

de inpolderingswerkzaamheden voor Zuidelijk Flevoland werd op een aan

tal plaatsen langs de Oostvaardersdijk en de Knardijk zand gewonnen.

Omdat dit gebied tevens het laagst gelegen deel van de nieuw te vor

men polder was, ontstond na het droogvallen een langgerekt moerasge

bied met plassen. Een ca 12 km lange strook langs de Oostvaardersdijk

en een daarbij aansluitende strook van ongeveer 5 km langs de Knardijk

vormden een voor watervogels zeer geschikt gebied:

Cave et ale (l.c.) en Vera (1980) gaan uitvoerig in op de bete

kenis van het Oostvaardersplassengebied als een in zi;jngeheel funk

tionerend oecosysteem. Vera (l.c.) geeft een aantal funkties aan,

die als volgt kunnen worden samengevat:

_ Rustgebied voor vogels door uitgestrektheid en afgeBloten zijn voor

publiek en aanwezigheid van geschikt voedsel (bijv. Grauwe Gans);

_ Reservoir van waaruit andere gebieden kunnen worden ge(her)koloni-I

seerd (bijv. Bruine Kiekendief, Baardmees);

_ Restauratie van verdwenen levensgemeenschappen, waarin bijvoorbeeld

voorkomen: Grauwe Gans, Ralreiger, Koereiger, Grote en Kleine Zil

verreiger en Bever (?);
_ Refugium voor zeldzame soorten (bijv. Zeearend, LepE!laar en Vis-

arend).

Vera (I.e.) gaat ook uitgebreid in op de betekeniB en de rol v~n

de Grauwe Gans. Het blijkt, dat deze soort twee essentiele funk ties

vervult: (i) Hij houdt door begrazing de verlanding tE!genen dringt

deze op sommige plaatsen zelfs terug, waardoor het gebied een grote

mate van differentiatie behoudt, en (ii) hij brengt door deze begra

zing weer voedingsstoffen in de kringloop terug, zodat de voedselrijk

dom en daarmee de organische produktie van de Oostvaardersplassen

hoog blijft, wat weer van grote betekenis is voor andE!rekonsumenten

in het gebied. Deze betekenis van de Grauwe Gans voor het gebied en

de rol van het omliggende landbouwgebied in de levensc:yclus van de

Grauwe Gans, nl. als foerageergebied tijdens de wintermaanden, heeft

er dan ook toe geleid, dat het trace van de geplande Flevo-spoorlijn

werd verlegd.
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Over het voorkomen van zoogdieren in en rondom de Oostvaarders

plassen en Hollandse Hout is nog maar weinig bekend. Wel wordt er

door Inge Koenis onderzoek gedaan naar het voorkomen van parasieten

bij zoogdieren en heeft Haeck (1969 b) een en ander over de dieren

van Zuidelijk Flevoland geschreven. De verspreidingsgegevens hiervan

zijn opgenomen bij Van Wijngaarden et ale (1971)(zie hieronder).

Verder is er ean zoogdiereninventarisatie uitgevoerd op de "Dode Hond",

een eilandje in het Eemmeer ten zuidwesten van Zuidelijk Flevoland

(van Laar & Sanders 1977, cf. Van Wijngaarden & Lensink 1960 en Mook

1971). Hummel (1980) tenslotte be~preekt het ontwikkelingsprogramma

voor het Middengebied van Almere in het licht van de mogelijkheden

tot het voorkomen van in het wild levende dieren bij de stade

In het verleden is er wel veel onderzoek gedaan naar het voorko

men van zoogdieren in de andere IJsselmeerpolders (Dammerman 1949a

en b, Cave 1960, Van Wijngaarden & Lensink 1957 en 1960, Haeck 1969a,

j'llook1971 en Bremer 1977). Centraal stond hierbij het onderzoek naar

immigratie (passief en aktief), immigratiesnelheid en voorkomen van

de verschillende soorten. Zo bleken er in de Noordoostpolder 10 jaar

na de inpoldering 21 soorten voor te komen (Dammerman 1949b) en na

34 jaar 30 soorten (Bremer 1977). Bremer (I.e.) signaleert ook het

pas na lange tijd verschijnen van de rosse woelmuis - ca. 30 jaar

na het droogvallen van de polder. Ook het onderzoek naar de immigra

tie van de mol in Oostelijk Flevoland van Haeck (1969a) heeft veel

interessante gegevens opgeleverd. Deze soort bleek in tegenstelling

tot de "snelle" immigranten, zoals haas, veldmuis, huismuis en bos,

muis, evenals de egel tllangzaam" te immigreren. De jongen versprei

den zich, als ze volwassen zijn geworden, buiten het ouderlijk gebied.

Zodra zij onbe~;et terrein vinden, vestigen zij zich daar en migreren

niet verdeI'. Hierdoor is de immigratie-snelheid erg laag; de groot

ste verplaatsing bedraagt 2 13 km per jaar.

Van Wijngaarden & Lensink (1957 en 1960) geven een uitgebreid

overzicht van het voorkomen van zoogdieren in de verschillende pol

ders. Hun prognose voor de beide Flevopolders ziet er als voIgt uit:

Naast de soortEm, die dan al zijn waargenomen, te weten egel, mol,

bosspitsmuis, haas, dwergmuis, huismuis, bruine rat, bosmuis, veldmuis,

wezel, ree en otter worden de volgende soorten min of meer verwacht:
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waterspitsmuis (zal echter zeer zeldzaam blijven), eE!khoorn (moeilijk

heden groot om er te komen), rosse woelmuis (heeft speciaal biotoop

nodig), woelrat (zodra voldoende vegetatie langs pOldersloten),

noordse woelmuis (veel geschikt biotoop aanwezig), aardmuis, vos,

dwergspitsmuis, bunzing en hermelijn.

Van Wijngaarden et ale (1971) vermelden voor de periode vanaf

het ontstaan van de polders tot en met 1969 waarnemingen van de vol

gende soorten: Zuidelijk Flevoland, dijken: haas (2x), dwergvleermuis

(1x), dwergspitsmuis (2x),

en mol (1x);

alleen Knardijk: bosmuis (3x), egel (1x),

huisspitsmuis (1x) en

otter;

polder: ree, bum;ing, wezel, her

melijn, konijn (2x), brui

ne rat en bosspitsmuis (1x);

braakbalvondsten langs dijk: veldmuis (1x) en dwerg-

muis (1x).

Daarnaast vermelden zij voor de polder van Oostelijk

Flevoland nog het voorkomen van huismuis, dwergmuis,

bosmuis en veldmuis en 1x het voorkomen van edelhert

en woelrat (in braakbal). In beide polders zijn de

aardmuis en rosse woelmuis dan nog niet gesignaleerd.

Vera (I.e.) vermeldt over de otter: "Ook voor de visotter kan het

uitgestrekte, visrijke Oostvaardersplassengebied een belangrijke ves

tigingsplaats worden. Deze martersoort zou al enkele keren in het

gebied zijn waargenomen".

Aangezien er van het Oostvaardersplassengebied en Rollandse Rout

verder weinig exacte gegevens omtrent het voorkomen van zoogdieren

bekend waren, lag hier een uitstekend onderzoeksobjekt voor de Veld

werkgroep van de VZZ. Doel van het onderzoek was:

_ Ret zo nauwkeurig mogelijk vastleggen van de verspreiding van aIle

soorten zoogdieren, die in het Oostvaardersplassengebied en de Rol

landse Rout voorkomen, mede gezien in verband met het karterings

projekt "Faunistiek Zoogdieren Nederland";

_ het beschrijven van de plaatsen, waar in deze gebieden zoogdieren

worden aangetroffen (vegetatie, vindplaatsomstandigheden);
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- het verzamelen van biologische gegevens over de aangetroffen zoog

dieren (morfometrie, voortplanting, parasieten etc.);

- het vergelijken van de verschillende vang-methoden (live-traps,

klapvallen, aas).

Dit leidde tot de volgende konkrete vraagstellingen:

1) Welke zoogdiersoorten komen voor in de te onderscheiden gebieden

en hoe zien deze gebieden eruit?

2) Welke zoogdiersoorten komen voor in de onderzochte uurhokken?

3) In welke dichtheden komen de soorten in de versohillende gebieden

voor?

4) Hoe ziet de gewichtsverdeling van de soorten eruit, zoveel moge

lijk onderverdeeld naar geslacht en leeftijd; en hoe en waarom

wijkt deze af van wat te verwachten is?

5) Zijn er verschillen tussen de vangstpercentages met live-traps

en klapvallen en met verschillende soorten aas?

6) Wat voor konklusies zijn er te trekken over het doen van inventa

risatiewerk in deze vorm?

Het onderzoek werd uitgevoerd in overleg met de Rijksdienst voor

de IJsselmeerpolders en het Staatsbosbeheer, beide gevestigd in 1e

lystad.
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2 Gebiedsbeschrijvin~

Het gebied, waarin geinventariseerd werd, ligt op de overgang

van het waterige deel van het Oostvaardersplassengebied en het droge

deel (figuur 2). Hiertussen bevindt zich een kade,die er voor zorgt

dat de Oostvaardersplassen een hogere waterstand hebben dan de rest

van Oostelijk Flevoland. Aan de andere zijde van deze kade staat het

grondwater veel lager. Hierdoor konden er door ons zowel natte als

droge biotopen geinventariseerd worden.-Het inventarisatiewerk kon

sentreerde zich in de buurt van de Kitsweg en het verlengde daarvan.

De Kitsweg loopt vrijwel direkt langs het voormalig geplande trace

van de Flevo-spoorlijn. Hierdoor lagen een aantal vangstplaatsen zelfs

op dit trace. Het omkade gedeelte vormt een groot aaneengesloten moe

rasgebied van ongeveer 3600 ha. Buiten dit omkade gedeelte bestaat

het terrein uit geploegde akkers, graslanden, rietlanden met wilgen

opslag en wilgenbossen, afgewisseld door brede sloten, greppels en

dijken. Deze laatste zijn ontstaan door het storten van bodemmate

riaal, dat bij het graven van de sloten en kanalen is vrijgekomen.

In dit gebied zijn 5 inventarisatiegebieden onderzocht. Daarnaast

is er geinventariseerd in Hollandse Hout, langs de Knardijk, langs

de haven en bij de jeugdherberg van Lelystad-Haven.

In tabel 1 zijn de verzamelde gegevens van deze gebieden op sy

stematische wijze bijeengebracht om het overzicht makkelijker te ma

ken. Tussen de verschillende vangstlokaties is door naamgeving onder

scheid gemaakt. Tevens hebben de lokaties een eigen nummer gekregen.

Oorspronkelijk lag het in de bedoeling om aIle vallen te plaatsen in

het biotoop, dat door de naamgeving al omschreven was. Maar om diver

se redenen was dit niet mogelijk. Zo was soms de vegetatie nauwelijks

doordringbaar en konden er slechts met de grootste moeite een gering

aantal vallen in dergelijke biotopen geplaatst worden. Wanneer dit

het geval was, werden de resterende vallen in de direkte omgeving

geplaatst, meestal in een afwijkend biotoop. De vermelde namen kunnen

dus niet zonder meer als biotoop-aanduiding worden opgevat, en moe

ten meer als een naamgeving gezien worden, waarvan aan de deelnemers

aan het onderzoek bekend was/is wat er onder verstaan wordt. Gezien

het bovenstaande was het noodzakelijk de vanglokaties onder te verde

Ien in een aantal verschillende vangplaatsen. Deze zijn in de tabel 1
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nader omschreven. Per vangplaats is vervolgens aangegeven, met

welk(e) valtype(n)'er gewerkt is, met hoeveel vallen en met welke

onderlinge afstand (tabel 3).

494

493

492

152 153 154 155 156 157 158 159 160

Figuur 2. Ligging van de vanglokaties en -plaatsen bij het Oostvaar

dersplassengebied en de Hollandse Hout. De nummers 1 t/m 9 geven de

vanglokaties aan, de letters de vangplaatsen. Op deze kaart is het

raster van coordinaten van km - hokken aangegeven. Ten behoeve van

het "Atlas-onderzoek" zijn de zgn. uurhokken (5 x 5 km) dik omlijnd.

Het uurhoknummer staat omkaderd in het uurhok aangegeven. Voor ove

rige legenda zie figuur 1 (naar Vera 1980, gewijzigd).
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Aangezien de vochtigheidstoestand van de bodem, struktuur, bedek

king en soortensamenstelling van de vegetatie en bodemtype van belang

(kunnen) zijn voor het voorkomen van muizen (cf. Wammes 1981b), is

geprobeerd hiervan een beschrijving te .geven. De bodemsamenstelling

varieert niet zo sterk in dit gebied dat ze apart vermeld hoeft te

worden. Het betreft hier een bodem bestaande uit zware zavel of klei.

De vochtigheidstoestand is globaal weergegeven.

Voor het aangeven van de vegetatiestruktuur is ondersoheid gemaakt

tussen de boom-, struik-, kruid- en mos/strooisellaag. Dit onderscheid

wordt ook in de vegetatiekunde gemaakt bij het beschrijven van de

vegetatie van een bepaalde plaats. De struktuur wordt verder aange

geven door de hoogte van de betreffende laag, de bedekking en de soort

samenstelling weer te geven - voor zover de verzamelde gegevens dat

toelieten. Ondanks de ogenschijnlijk grote uitgebreidheid van deze

vegetatiebeschrijving moet er met nadruk op gewezen worden, dat deze

beschrijving niet pretendeert volledig en zeer exakt te zijn. Boven

dien moet er op gewezen worden, dat de beschrijving is samengesteld

uit summiere gegevens van zeer verschillend geoefende waarnemers.

De beschrijvingen van de vangplaatsen moeten dan ook eerder gezien

worden als een globale sehatting van de diverse, voor het voorkomen

van muizen van belang zijnde, variabelen en dienen er tevens toe om

een onderlinge vergelijking van de verschillende vangplaatsen mogelijk

te maken.

Na deze vegetatiebeschrijving wordt in tabel 1 vervolgens een

indruk gegeven van de direkte omgeving rond de vangplaats en het ver

der verwijderde gebied. Dit is gebeurd om een idee te krijgen over

wat er voor andere biotopen in de direkte omgeving aanwezig zijn en

hoe het "aehterland" er uit ziet.

Voor de kenmerkende biotopen van de versehillende lokaties ont

staat zodoende het volgende beeld:

Het "Y.o.£.hii,gWi1.genbo.§."(1) bestaa t uit droog-voch tig jong wilgen

struweel met een gevarieerde struik- en kruidlaag met soorten karak

teristiek voor een voedselrijk en gestoord milieu.

Het ".!!.a.it~Wi~nbo.§." (2) is inderdaad veel natter (0-20 em water)

dan het Voehtig Wilgenbos; de struiklaag is minder ontwikkeld, er

komt meer riet voor en het soortenaantal is ook geringer.

De "Ganzenwei" (3) versehilt sterk van beida vorige lokaties door het-----
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ontbreken van struik- en boomlaag. Bovendien is de soortensamenstel

ling van de kruidlaag erg homogeen, vnl. grassen; wel komen er op

dijken, slootkanten en taluds veel en sterk ontwikkelde ruigtevege

taties voor. (Deze lokatie vertegenwoordigt de voor de Grauwe Gans

zo belangrijke foerageergebieden)

Het "Nat Rietland" (4) heeft wel een ruimtelijk gevarieerde opbouw,------
maar ook hier ontbreken een struik- en boomlaag vrijwel geheel; de

soortensamenstelling is weinig gevarieerd.

Bij het ";Q..r.2.oKRi~t..land"(5) is er - afgezien van de waterstand 

geen duidelijk verschil in de toestand van het riet te zien in ver

gelijking met het Nat Rietland. Het Droog Rietland vormt niet zo'n

groot en eenvormig gebied als het Nat Rietland. Er komen wat meer

soorten voor en er is meer variatie door wilgenstruweel en vergra-

vingen.

"Hollandse Hout" (6) is van een geheel ander karakter dan de reeds-------
genoemde lokaties, omdat het hier om een aangelegd bos handelt. Hier

is op de overgang van het bos naar een brede gegraven sloot geinven

tariseerd.

De "~n~r£.ilk" (7) bestaat uit het talud van de Knardijk. Deze dijk

wordt vermoedelijk door middel van maaien extensief beheer.

"Hay,e!!,"(8) wordt gevormd door de bestrating en grasveldjes tussen

en langs stapels rijshout in Lelystad-Haven.

De "le,£g.9.h~rbe!Z"(9) omvat de tuin en plantsoenen rondom en in het

gebouwen-complex van de Jeugdherberg en de RIJP in Lelystad-Haven.

Deze lokatie kan misschien het best vergeleken worden met een dorps

bebouwing met tuintjes en schuurtjes en is het minst natuurlijke bio

toop, dat er door ons tijdens het inventariseren is bekeken.
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3 Materiaal en methoden

3 •1 Vang-en

Er is gebruik gemaakt van twee typen vallen: de klapval en de

Longworth "live-trap" (figuur 3). De live-traps werden gevuld met ter

plaatse aanwezig droog materiaal (gras, bladeren, stro, hooi).

Als aas werd in de live-traps een kombinatie van peen, hart, gerst

en soms brood en hamstervoer gebruikt. In de klapvallen werd om en

om gewerkt met hart en peen.

Figuur 3. Longworth live-trap.
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Per lokatie werden op de verschillende vangplaatsen een of meer

dere lijnen van vallen geplaatst. De onderlinge afstand tussen de

vallen bedroeg in principe 5 of 10 m. Op een aantal vangplaatsen zijn

zowel lijnen met klapvallen als met live-traps opgesteld. (zie voor

een overzicht van het gebruikte valtype, aantal vallen, valopstelling

en tijdstip van plaatsen per vangplaats tabel 2 en 3). De vallen wer

den twee maal per dag gekontroleerd; eenmaal 's ochtends vanaf 10.00

uur en eenmaal 's middags vanaf 16.00 uur. In totaal zijn er 3 och

tend- en 2 middagronden gelopen. Om de kontroles uit te voeren wer

den de deelnemers in zes groepen ingedeeld; steeds was er per groep

tenminste een ervaren muizenvanger bij.

Bij een vangst in een live-trap werd het dier in een emmer of

grote plastic zak uit de val gehaald, om zo de kans op ontsnappen

zo klein mogelijk te maken. Per vangst werd, voor zover mogelijk,

vastgesteld: soort, ouderdomsklasse (adult, sub-adult, juveniel),

sexe en gewicht. De dieren werden na gemerkt te zijn, door een stuk

je dekhaar uit de pels te knippen, weer vrij gelaten. Dode exempla

ren zijn verzameld en voor zover dat nog niet gebeurd was, binnens

huis gesexed, gewogen en gemeten en vervolgens opgenomen in de ver

zameling van het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie te Leiden.

Het gewicht werd bepaald m.b.v. Pesola-veerbalanzen, met een range

van 0-30, 0-50 of 0-100 gram. In het veld werd de te wegen muis in

een kleine plastic zak gedaan.*)

3.2 Overige waarnemingen

Naast het vangen met vallen is informatie over het voorkomen van

verschillende zoogdieren verkregen aan de hand van:

- zichtwaarnemingen;

- verkeersslachtoffers;

- sporen (afdrukken, graaf- en vraatsporen);

- braakballen.

*) Voor een meer uitgebreide beschrijving van inventarisatie- en

vangtechnieken wordt verwezen naar Hoekstra et al. (1977).
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3.3 Populatiedichtheid

Daar waar mogelijk, is de populatiedichtheid berekend. Hiertoe

is bepaald:

a. de grootte van de bemonsterde interaktiegroep *) aan de hand van

terugvangsten,

b. de grootte van het gebied dat door de vallen bestreken wordt.

ad_a~

Met de gebruikte valopstelling (lijn) wordt slechts een beperkt ge

deelte van de populatie bemonsterd. Op grond van deze gegevens kan

dan ook alleen een schatting gemaakt worden van het aantal indivi

duen in de interaktiegroep. De hiervoor gebruikte schattingsmodellen

zijn: de Lincolnindex (Lincoln 1930) en de Weighted Mean methode

(Begon 1979) (voor de gebruikte formules zie onder). De eerste metho

de is toegepast, wanneer er slechts een monster (per soort, per vang

plaats) is, dat een aantal gemerkte dieren bevat. Zijn er meerdere

monsters met gemerkte individuen, dan is de Weighted Mean methode ge

bruikt. Beide modellen veronderstellen een gesloten populatie, d.w.z.

dat er tijdens de periode van onderzoek geen sterfte, emigratie, ge

boorte en immigratie plaatsvindt (c·;oq.mag plaatsvinden).

De gebruikte formules zijn:

Lincoln-index:

Weighted Mean:

SD~ IM2(n+1)(n-m)

(m+1)2(m+2)
/'0

N= ~Mi .ni
~M.+11

SD= N1- ~ +
~+1

+

A

waarbij N = schatting populatiegrootte

SD = standaarddeviatie

M. = aantal gemerkte dieren in een populatie (op tijd1
stip = ronde i)

*) een interaktiegroep is het gedeelte van de populatie, waarin de ge

merkte dieren zijn losgelaten en waaruit ze ook weer bemonsterd zijn.
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ni g aantal exemplaren gevangen in monster (ronde) i

~d _b.:.

Bij het vaststellen van de grootte van het door de vallen bestreken

gebied wordt uitgegaan van een cirkelvormige "homerange"*) van een

individu, met straal r. Individuen, die hun centrum van aktiviteit

buiten afstand 'r' van de vallenlijn hebben, hebben maar een zeer

kleine kans om gevangen te worden, en worden dus niet meer bemonsterd

(figuur 4). Als beste maat voor de bestreken oppervlakte kan dan ook

het gebied genomen worden, dat aan aIle zijden van de vallijn binnen

afstand r valt (figuur 4). De oppervlakte van het bestreken gebied

wordt dan: Opp. = 1 x 2r + r2• Per soort is het door de vallenrij

bestreken gebied dus verschillend; verschillende homeranges! De ge

bruikte maten voor de homeranges zijn gebaseerd op Corbet (1977),

die voor de oppervlaktes van de homeranges van bosmuis 2250 m2, van

aardmuis 975 m2 en van dwergmuis 500 m2 aangeeft. De bijbehorende

straal 'r' wordt dan resp. 27 m, 17 m, 12,5 m.

3.4 Weers~esteldheid

Het onderstaande lijstje geeft een globaal overzicht van het weer:

zaterdag: overdag: zwaar bewolkt, later op de dag wat regen,

's nachts: in de avond regen;

zondag : overdag: zwaar bewolkt, droog,

's nachts: droog (helder);

maandag : overdag: zwaar bewolkt, af en toe regen,

's nachts: regen en wind;

dinsdag : overdag: veel regen en wind, vooral in de ochtend;
o

AIle dagen was de temperatuur tussen de 10 en 15 C; zwaar bewolkt

- regenachtig - regen;

duidelijke variatie in hoeveelheid neerslag en wind - de laatste

toenemend in de loop der dagen tot hard op dinsdag; nauwelijks vari

atie in bewolking en temperatuur; kortom, niet uitzonderlijk voor

de tijd van het jaar.

*) homerange is dat gebied, waarin een dier zich beweegt tijdens zijn

normale dagelijkse bezigheden (Jewell 1966).
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L
centrum van aktiviteit

x= val

L = lengte van de vallenrij

r'= straal van de gemiddelde homerange

Het dier met home range C wordt niet meer

bemons terd.

Figuur 4. Dichtheidsbepaling door middel van een vallenrij.
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4 Resultaten

4.1 Aantallen

Alvorens ingegaan wordt op het aantal gevangen dieren per vang

plaats, worden in de tabellen 2 en 3 de vangstplaatsen nader omschre

yen, waarbij tabel 2 mede is opgezet voor het gebruik ten behoeve

van de "Faunistiek Zoogdieren Nederland". In deze tabel 2 zien we

onder "omschrijving gebied", de verschillende genummerde lokaties,

waarbij onder de kolom "v. plaats" een overzicht wordt gegeven van

de verschillende onderscheiden vangplaatsen. Op de meeste vangplaat

sen zijn zowel live-traps als klapvallen geplaatst. Lokatie 4, het

Nat Rietland, valt hierbuiten, met alleen 100 live-traps. De lokaties

7 t/m 9 zijn niet op de eerste dag in gebruik genomen, maar werden

in de loop van het onderzoek aan het al bestaande bestand toegevoegd.

Dit is er mede de reden van, dat op deze lokaties alleen met klapval

len gewerkt is.

In de laatste kolom van tabel 2 is aangegeven, welke zoogdieren

er door ons in gevangen zijn, zonder aan te geven om welke aantallen

het gaat. Bijzonderheden over het aantal vallen etc. per vangplaats

zijn in tabel 3 aangegeven.

In tabel 4 is per lokatie het aantal gevangen dieren van elke

soort opgegeven, evenals het totaal aantal gevangen individuen per

soort gedurende de gehele vangstperiode. Bij de live-traps wordt het

aantal dode exemplaren vermeld, evenals het sterftepercentage inclu

sief en exclusief de spitsmuissoorten. (Spitsmuizen kunnen niet meer

dan 2 a 3 uur levend in een val blijven (Crowcroft 1951». Omdat de

tijd tussen de opvolgende kontroles altijd langer is, is de kans, dat

de spitsmuizen dood aangetroffen worden, zeer groot en is dientenge

volge de sterfte van deze soort niet representatief voor de sterfte

onder de overige muizensoorten.

In de tabellen 5 en 7 staan per lokatie vangsten en vangstpercenta

ges met resp. de live-traps in de klapvallen in de opeenvolgende

nacht- en dagronden. Tevens is het gemiddeld vangstpercentage per

ronde aangegeven.

In tabel 6 worden de vangsten van de nacht- en dagrondes met elkaar

vergeleken. Hierbij worden bij de nachtvangsten onderscheiden: het

totaal aantal gevangen individuen en het totaal aantal gevangen
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individuen exclusief de bosmuizen. De bosmuizen worden dan buiten

be schouwing gelaten, omdat dit voornamelijk nachtdieren zijn, en dus

vrijwel aIleen's nachts gevangen worden.

In de tabellen 8 t/m 11 worden de terugvangsten en schattingen van

de populatiegrootte van respektievelijk de bosmuis, aardmuis, dwerg

muis en nogmaals de bosmuis gegeven.

In figuur 3a en 3b wordt voor beide valtypen per ronde het aantal

terreinen weergegeven, waarin (nog) nieuwe soorten zijn vastgesteld.

4.2 Losse waarnemin~en en uurhokken

Zoals in de 'Inleiding' al vermeld staat, was een van de be

langrijkste aspekten van dit onderzoek, het zo nauwkeurig mogelijk

vastleggen van de verspreiding van aIle zoogdiersoorten. Omdat in de

praktijk de nadruk kwam te liggen op het vangen van kleinere zoog

dieren - want alleen die zijn met de gebruikte vallen te vangen 

moest op ean andere manier gegevens over de andere zoogdieren worden

verzameld. Dit betekende het verzamelen van informatie over 'zicht

waarnemingen', verkeersslachtoffers, vraatsporen etc. Al deze gege

vens zijn in tabel 12 a weergegeven, waarbij alleen gegevens uit de

uurhokken 20-53, 26-13, 26-14, 26-23, 26-24 zijn opgenomen. Uit de

zelfde blokken zijn van buiten de onderzoeksperiode ook enige gege

vens bekend (tabel 12 b), terwijl gegevens uit het omringende gebied

zijn verwerkt in tabel 12 c.*) Een samenvatting per uurhok van de

waarnemingen van de deelnemers aan de inventarisatie is weergegeven

in tabel 13.

4.3 Gewichten

Tabel 14a en b geeft de gewichten van de diverse soorten. De aan

tallen (n) komen niet overeen met het aantal gevangen dieren, omdat

niet iedere muis gewogen is.

Tabel 14c geeft een aantal waarden uit de literatuur.

4.4 Vals alarm

In tabel 15 staat alleen het aantal vals-alarm-meldingen van de

'Ganzenwei', omdat dit de enige lokatie was, waar dit genoteerd

werd.

*) Gegevens worden ondermeer aangedragen door: W. Bakker, J.J. Hof

man, T. Slagboom, L.J. Hemels, H.K. Hummel en H.C. Gartner.
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5 Diskussie en Konklusies

5.1 Vangsten

5.1.1.Vangsten met live-traps en klapvallen

Tabel 4 geeft het overzicht. In totaal zijn er 385 muizen ge

vangen: 318 met de live-traps en 67 met de klapvallen. Het aantal

valnachten bedraagt respektievelijk 951 en 564. Op grond van deze

gegevens kan gesteld worden, dat de live-traps blijkbaar een stuk

efficienter werken: per 100 valnachten worden met live-traps ± 33

individuen gevangen, tegenover ± 12 met klapvallen.

Opvallend is verder, dat de dwergspitsmuis alleen met de live

traps gevangen is. Dit is echter (misschien) te verklaren, door het

feit, dat er weinig klapvallen in de voor de dwergspitsmuis meest

geschikte terreinen zijn opgesteld (in drie van de vier terreinen,

waar de dwergspitsmuis is aangetroffen, stonden alleen live-traps).

Ook kan van invloed zijn geweest, dat - naar gebleken is - de klap

vallen in het algemeen met minder zorg en nogal 'open' opgesteld

zijn. Dit geeft waarschijnlijk ook de verklaring van de zeer lage

vangstpercentages overdag (tabel 7).

De sterfte onder de met de live-traps gevangen dieren bedraagt

17.3 % (tabel 4). Het grootste deel hiervan wordt echter veroorzaakt

door de zeer hoge sterfte on de (bos)spitsmuizen: meer dan de helft

(59.3 %) van het aantal geyangen bosspitsmuizen wordt dood aangetrof

fen. Wanneer de spitsmuissoorten buiten beschouwing gelaten worden

is het sterftepercentage veel lager: 3 %.

5.1.2 Vangstpercentages

5.1.2.1 Live-traps

Het gemiddeld vangstpercentage per ronde ligt op ± 25 % (tabel 5).

De vangstpercentages blijken zowel bij de nacht- als dagronden in de

tijd op te lopeno Het vangstpercentage van de laatste nacht ligt

zelfs ruim 1.5 maal zo hoog als in de eerste nacht. Dit is een alge

meen voorkomend verschijnsel bij het vangen met live-traps, wanneer

er geen periode van prebaiting *) aan het vangen vooraf gaat. Er is

niet voldoende tijd am een groot deel van de dieren vertrouwd te ma

ken met val en aas, zodat dit nu tijdens het vangen gebeurt. Het ge

volg is, dat er steeds weer nieuwe individuen in aanraking komen met

~) zie noot bladzijde 19.
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de vallen, waardoor de vangstpercentages oplopen (Flowerdew 1916).

Wanneer de vangstresultaten van de nacht- en dagronden vergele

ken worden (tabel 6), valt op, dat deze 's nachts zeer veel hoger

liggen dan overdag: ~ 39 % tegenover ~ 6 %. Dit grote verschil heeft

twee oorzaken:

- het grote aantal uitsluitend 's nachts gevangen bosmuizen (~ 50 %

van het totaal aantal 's nachts gevangen dieren);

de nachtperiode waarover gevangen werd (~ 18 uur) is driemaal zo

lang als de dagperiode (± 6 uur).

Worden de vangstpercentages volgens bovengenoemde punten gekorri

geerd, dan lijkt het verschil weg te vallen. Het is echter op grond

van deze gegevens niet verantwoord om een oordeel te geven over het

al dan niet gelijkwaardig zijn van dag- en nachtrondes.

5.1.2.2 Klapvallen

Het gemiddelde vangstpercentage per ronde ligt op ± 8 % (ta-

bel 1). Zoals te verwachten valt (wegvangmethode!) lopen de vangst

percentages van de dag- en nachtrondes geleidelijk terug. Bij de val

lijnen, die de gehele vangperiode gewerkt hebben, daalt het percen

tage van 16 % in de eerste nacht tot 8 % in de laatste nacht. De per

centages van de dagronden liggen echter zo laag, dat ernstige twij

fel over de representatieviteit van deze gegevens op zijn plaats is.

Gezien de bovengenoemde zeer lage percentages is niet per vang

plaats het verschil in dag- en nachtrondes met en zonder bosmuis

nagegaan; over aIle vangsten 's nachts bedraagt het percentage bosmuis

56 %. Dit percentage komt overigens vrij goed overeen met het percen

tage bosmuizen in de live-traps (+ 50 %).

5.1.2.3 Ver~elijkin~ van de van~stresultaten van live-traps en klap

vallen

Wanneer de resultaten van beide valtypen, wat betreft het aantal

gegangen soorten, aantal gevangen individuen en vangstpercentage,

*) prebaiting: gedurende een periode, direkt voorafgaand aan het vang

en, worden de vallen zodanig opgesteld, dat de dieren vrij in en uit

kunnen lopeno Dit dient om zoveel mogelijk dieren in de populatie

vertrouwd te maken met val en aas (Hoekstra e.a. 1911).
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met elkaar vergeleken worden, blijkt dat

- met live-traps gemiddeld 3 maal zoveel individuen gevangen worden

(over een gelijk aantal valnachten, zie 5.1.1);

- met behulp van live-traps 6 muizensoorten zijn vastgesteld en met

klapvallen 5 (zie 5.1.1);

- de vangstpercentages bij de live-traps gemiddeld 3 maal zo hoog

liggen (zie 5.1.2.1, 5.1.2.2, tabel 6 en 7).

Bovenstaande punten, gebaseerd op de gegevens van aIle lokaties,

kunnen nader bekeken worden aan de hand van een viertal vangplaatsen,

waarbij beide valtypen in hetzelfde terrein staan (vangplaats 2, 3c,

3d en 6).

Wanneer de vangstresultaten van de twee valtypen op deze vier vang

plaatsen met elkaar vergeleken worden, geeft dat het volgende beeld:

- Het aantal gevangen dieren met de live-traps en met de klapvallen

bedraagt in de vangplaatsen 3c en 3d respektievelijk 14 en 10, en

17 en 4; in de vangplaatsen 2 en 6 resp. 5 en 4*), en 42 en 10*)

(tabel 4). Gemiddeld worden er met de live-traps bijna 3 maal zo

veel dieren gevangen.

- Op elke vangplaats zijn met behulp van de live-traps meer soorten

vastgesteld dan met behulp van de klapvallen (slechts in een geval

is er met de klapvallen een soort vastgesteld die niet met de live

traps is vastgesteld; dwergmuis op vangplaats 3d). Hierbij dient

wel te worden aangetekend, dat op de vangplaatsen 2 en 6 resp. 2

en 1t maal zoveel live-traps als klapvallen stonden (tabel 3).

Dit kan invloed gehad hebben op de resultaten.

- Het gemiddelde vangstpercentage per ronde ligt bij de live-traps

2 tot 3 maal zo hoog als bij de klapvallen (resp. 24.6 % en 10.4 %).

Deze konklusies stemmen vrijwel geheel overeen met de konklusies op

aIle vangplaatsen. Op grond van deze resultaten kan gesteld worden,

dat de live-traps tijdens dit onderzoek efficienter werkten dan de

klapvallen.

Zoals in Efst 5.1.1 a1 opgeIerkt werd, best~ct de indr~k, dat

~e: neer3s:ten vsn de k1apval1en minder nauwkeurig is gesc~ied dan

dat van de live-traps. Of een val al dan niet goed (verdekt) staat

opgesteld, heeft uiteraard invloed op het vangsukses. Het is ook niet

*) hier is het aantal met klapvallen gevangen dieren gekorrigeerd

naar het aantal gebruikte live-traps.
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verantwoord om op grond van dit onderzoek de live-traps zonder meer

als efficienter te beschouwen dan de klapvallen. Om beter inzicht

te krijgen in hoe de valtypen ten opzichte van elkaar werken, zal er

systematischer met beide typen gewerkt moeten worden, waarbij ge

streefd moet worden naar uniformiteit in valopstelling, aantal val

len per vangplaats en plaatsing van de vallen. Hierdoor worden de

resultaten zoveel mogelijk vergelijkbaar.

5.1.3 Aantal nieuw gevangen soorten in de verschillende ronden

Zowel bij live-traps als bij klapvallen blijkt, dat tijdens de

eerste nacht al een groot deal van de soorten op de verschillende

vangplaatsen gevangen worden. In de tweede en derde nacht wordt in

resp. de helft en een kwart van het aantal vangplaatsen nog nieuwe

soorten aangetroffen, Wanneer per vangronde het aantal vangplaatsen,

waarin nieuwe sOGrten gevangen zijn, uitgezet worden (figuur 5a en

b), blijkt, dat er - bij latere vangronden - hoogstens een of twee

vangplaatsen te verwachten zijn, waar nog nieuwe soorten gevangen

zullen worden.

Op grond van bovenstaande kan verondersteld worden, dat op de

meeste vangplaatsen alle aanwezige muizensoorten wel gevangen zul

len zijn.

5.1.4 Relatieve abundantie

De relatieve abundanties van de verschillende soorten (tabel 16),

berekend over het totaal aantal in het Oostvaardersplassengebied ge

vangen muizen, geeft bij beide valtypen ongeveer hetzelfde beeld te

zien: verreweg het meest voorkomend zijn de bosspitsmuis en de bos

muis, terwijl de overige vier soorten (veldmuis, aardmuis, dwergmuis,

en dwergspitsmuis) relatief veel minder algemeen zijn. Opvallend is

de lage abundantie van de veldmuis (zeker wanneer in aanmerking ge

nomen wordt, dat dit jaar voor de veldmuispopulatie een piekjaar is

(mond. med. V. van Laar)).
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aLIVE-TRAPS b
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Figuur 5. Aantal vangplaatsen met nieuw gevangen soorten per vangronde.
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5.1.5 Populatiedichtheid

Het bleek voor drie soorten mogelijk om de populatiedichtheid

te berekenen (zie tabel 11);(i) bosmuis, (ii) aardmuis en (iii)

dwergmuis:

(i) Corbet (1911) geeft op, dat de dichtheid van een bosmuispopu

latie kan varieren van 0.25 tot 100 individuen per hektare, al

naar gelang de tijd van het jaar en het soort terrein. De in

dit onderzoek gemaakte schattingen liggen alle in dezelfde or

de van grootte en vallen binnen de range die Corbet aangeeft.

Omdat de bosmuispopulaties meestal in september en oktober hun

grootste omvang bereiken, lijken de hogere waarden van de schat

tingen de meest realistische. Aangezien er geen bewijs is voor

periodieke fluktuaties (Corbet 1911), kan op grond van deze

vrij hoge dichtheden - voorzichtig - gekonkludeerd worden, dat

de vangplaatsen waarop de schattingen betrekking hebben, blijk

baar de voorwaarden bezitten, waaronder een bosmuispopulatie

kan floreren.

(ii) Aardmuispopulaties zijn over het algemeen onderhevig aan ster~,

ke - niet periodieke - aantalsfluktuaties (Corbet 1911). Er

kunnen dan ook aan de schattingen van dit onderzoek geen kon

klusies verbonden worden t.a.v. de aardmuizenstand op de betref

fende vangplaatsen. Op grond van de vrij lage dichtheden kan

hoogstens gesteld worden dat 1981 geen piekjaar is. De schat

tingen van de dichtheden liggen aan de lage kant: 7 tot 20 in

dividuen per hektare op vangplaats 4a en 1 tot 31 op vangplaats

4b. In verband met de veronderstelling, dat de populatie tij

dens de periode van onderzoek gesloten~is, kan als minimale

waarde het aantal gevangen individuen genomen worden. Dit geeft

voor de dichtheid in 4a dan 16 tot 20 individuen per hektare.

(iii) Dwergmuispopulaties zijn onderhevig aan seizoensfluktuaties:

aantallen van meer dan 200 individuen per ha kunnen gevolgd

worden door enige jaren met lage dichtheid. De pieken vallen

meestal in november (Corbet 1977). In vergelijking met de bo

venstaande dichtheid van 200 individuen per ha ligt de popula

tiedichtheid in de vangplaatsen 4a en 5a vrij laag (resp. 18

tot 39 en 21 tot 49 individuen per ha). Evenals bij de aardmuis

kunnen hier weinig konklusies aan verbonden worden over de toe

stand, waarin de dwergmuispopulatie verkeert.



- 24

5.2 Losse waarnemin~en en uurhokken

Wanneer wij de uurhoklijst (tabel 13) doorkijken, kunnen wij

vaststellen, dat de hokken 26-14 en 26-23 waarsohijnlijk wel het bes

te beeld geven van de daar voorkomende zoogdieren. In deze hokken

lagen dan ook de belangrijkste vangplaatsen, waardoor in ieder geval

van de kleine zoogdieren het beeld volledig lijkt. Van de grotere

zoogdieren kunnen wij dit niet zeggen, omdat de vaststelling van hun

aanwezigheid d.m.v. doodvondsten en/of zichtwaarnemingen uiteraard

geheel van het toeval afhangt. Een duidelijk ontbrekende soort in de

lijst is wel de rosse woelmuis, hoewel deze soort in 181 bij Lelystad

werd gevangen (mond. med. C. Smeenk).

Boedeltje & Zijlstra (1981) vermelden enige vangstgegevens uit Zui

delijk Flevoland, i.v.m. voedselkeuze van de Blauwe Kiekendief. Zij

vermelden 10 vangplaatsen, waarvan er twee in het door ons onderzoch

te gebied liggen, te weten de plaatsen A en G, resp. gelegen in de

uurhokken 26-23 en 26-14. Zij stelden op deze plaatsen de aanwezig

heid vast van bosspitsmuis, veldmuis, dwergmuis en bosmuis. Wanneer

wij dit met onze vangsten op deze plaatsen vergelijken, vormen deze

een duidelijke aanvulling op de door Boedeltje & Zijlstra gepresen

teerde soortenIijst. Opvallendhierbij is het door hun vastgestelde

grote aantal veldmuizen, iets wat door ons niet bevestigd kon worden.

Met name in het rietland werd de-overigens veel op de veldmuis lij

kende - aardmuis in grote aantallen aangetroffen (zie Hfst 4.1), ter

wijl de veldmuis ook op de andere vcngplaatsen niet vaak werd ge

vangen (tabel 2). Waar de veldmuis voorkomt, stelden wij lage aantal

len vast.

Als 'suksesvolste' lokatie (tabel 2) is het 'Droog Rietland' aan

te merken (althans de met live-traps bemonsterde vangplaatsen 5a en

b), daar er zowel in 5a en b 5 soorten gevangen zijn, terwijl de bei

de vangplaatsen samen aIle 6 de aoor ons vastgestelde soorten herber

gen. Lokatie 3 is door zijn veelheid aan vangplaatsen moeilijk als

een geheel te verwerken, maar wordt later (zie Hfst 5.5) nog wel be

sproken. Ook op de lokatie 4 zijn aIle 6 de soorten gevangen, waarbij

op vangplaats 40 zelfs aIle 6 de soorten. Dat op lokatie 6 de dwerg

muis niet is gevangen, is niet zo verwonderlijk, gezien de vegetatie

(zie Hfst 2). De andere 5 soorten werden daar wel vastgesteld. De
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lokaties met de minste soorten zijn wel 1 en 2, waar zowel dwergspits

muis, veldmuis en aardmuis ontbreken. Het + teken onder veldmuis bij

4d heeft betrekking op 1 maal vangst in een klapval.

5.3 Gewichten

Met uitzondering van de bosspitsmuis is de range van aIle soor

ten kleiner dan in de literatuur: de maxima liggen in de literatuur

hoger. Dit betekent, dat per soort relatief meer lichte (G0jonge)

individuen gevangen zijn. De gemiddelde gewichten van de niet-adul

ten liggen over het algemeen lager dan de gewichten van de adulten.

Er is wel een grote mate van overlap; de minima zijn van beide leef

tijdsklassen ongeveer dezelfde, echter de maxima zij bij de adulten

veel hoger.

Corbet & Southern (1977) geeft voor de bosmuis aparte gewichten

voor de 06 en ~~ • In tabel 4a zijn de waarden lager; wat wel over

eenkomt is het hogere gewicht van de 66. De vergelijkbare geslachts

en leeftijdsklassen uit de tabellen 14a en b wijken niet veel van

elkaar af.

Boedeltje & Zijlstra (1981) vermelden voor de door hen gevangen

veldmuizen een gewicht van 16.8 gram (zie tabel 14c). Op grond van

dit gegeven is aan te nemen, dat zij inderdaad alleen veldmuizen heb

ben gevangen en niet tevens aardmuizen, die bij determinatie door

hen over het hoofd gezien zouden zijn. Indien er nl. tevens aardmui

zen gevangen zouden zijn, zou het gemiddeld gewicht waarschijnlijk

duidelijk hoger zijn geweest.

5.4 Vals alarm en aasver~elijkin~

Het percentage vals alarm van de klapvallen is vrij hoog: 17.9 %.

Dit is waarschijnlijk vooral te wijten aan het regenachtige weer;

de licht afgestelde klapvallen zullen door de regenval dichtgeklapt

kunnen zijn. Het percentage vals alarm van de live-traps is daaren

tegen zeer laag: 2.8 %. Er kan gekoRkludeerd worden, dat hoewel de

steekproef klein is, de indruk bestaat, dat voor het inventariseren

van muizensoorten, de live-traps bij regenachtig weer beter funktio

neren dan de klapvallen.

In tabel 3 is aangegeven, op welke vangplaatsen met klapvallen



- 26 -

gewerkt is. In een aantal gevallen zijn de vallen op een lijn ge

plaatst en werd om en om met peen en hart geaasd. Dit werd gedaan

bij vangplaats 1d, 3c2, 3d2, 5b, 5c, 8a, b en c; in totaal 134 val

len. Een vallijn met uitsluitend een van de twee aassoorten werd ge

zet op de vangplaatsen 3d3 (hart), 3b2 (peen), 5d (hart), 7a (hart),

en 9a (hart); in totaal 44 vallen met hart en 13 met peen. Van de

vangplaatsen 2, 6 en 9b is de aassoort onbekend. Om nu te weten te

komen welk van de twee soorten aas het beste vangstresultaat heeft

opgeleverd, worden de vangsten op peen of hart met elkaar vergeleken.

Daar niet iedere keer systematisch werd genoteerd bij de 'gemengde'

vallijnen, of een vangst in een val met hart of peen gedaan werd,

zijn in tabel 18 allee.nde., voor de vergelijking bruikbare, resul ta-

ten samengevat. Wanneer wij nu de vangsten op hart vergelijken met

die

op peen,vinden wijper soort:

Hart:

8 ex.bosspitsmuis,9 ex.bosmuis en 1ex.aardmuis.

Peen:

2 ex. bosspitsmuis,3 ex.bosmuis en 1ex.veldmuis.

Dit lijkt op zich een verschil te geven ten gunste van hart als aas,

maar wanneer wij het aantal vallen, geaasd met peer of hart (resp.

48 en 92) Erin betrekken, valt dit verschil weg.

Uiteraard is het moeilijk om met zulke lage vangstaantallen de aas

soorten te vergelijken, maar een zinvolle vergelijkingis wel moge

lijk, wanneer wij vangsten vergelijken met de niet-vangsten. Om dit

te kunnen doen, is voor iedere vangplaats ook het aantal vallen mee

gerekend, dat geen vangsten heeft opgeleverd, voor iedere ronde,

waarin ze lOp scherp' stonden. De resultaten hiervan zijn in tabel

19 samengevat. Ook in deze tabel lijkt het resultaat met hart beter

dan met peen. De ratio Igeen vangst: vangst' is bij hart immers

12.3, terwijl dit bij peen op 24 ligt. Maar na statistische bewer

king blijkt, dat dit verschil toch niet groot genoeg is, om te zeg

gen, dat dit verschil niet op toeval kan berusten (x2-toets bij df

= 1 : x2 = 1.32, O.15<p>O.10). Wij mogen dus op grond V8n deze re

sultaten niet konkluderen, dat klapvallen met hart als aas betere

vangstresultaten geven dan vallen geaasd met peem.
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5.5 Biotopen vergelijking

Om een indruk te krijgen van de verdeling van de soorten over de

verschillende biotopen en om een eventuele voorkeur voor een bepaald

biotoop van een soort te kunnen achterhalen, is geprobeerd door sa

menvoeging van vangplaatsen van verschillende lokaties hierin enige

duidelijkheid te brengen. De kriteria, waarop de vangplaatsen bij

elkaar zijn genomen, be~reffen de aanwezigheid van de verschillende

vegetatielagen en de gevarieerdheid hierbinnen.(cf. Wammes 1981a).

Om wille van een goede vergelijkbaarheid, is alleen gewerkt met de

resultaten van de live-traps. Deze hebben op de lokaties 1t/m 6 ge

durende de gehele vangperiode van 2.5 etmaal lOp scherp' gestaan.

De vangsttotalen zijn omgerekend naar 100 vallen (relatieve dicht

heid) (tabel 20a en b). De lokaties 7, 8 en 9 zijn dus niet in deze

vergelijking betrokken, omdat hier gedurende een kortere periode en

alleen met klapvallen is gewerkt. Voor een goede onderlinge vergelij

king was het beter geweest, als de vallen op gelijke afstand hadden

gestaan. Dit was echter niet het geval. Gezien de variatie in de

homerange per biotoop is het moeilijk om voor deze variabele afstand

te gaan korrigeren. Hoewel dit een ernstig bezwaar is van de hier

gevolgde methodiek, wordt er aan voorbij gegaan, om een -weliswaar

diskutabele- vergelijking toch mogelijk te maken.

De uitkomsten van de berekeningen van de relatieve dichtheden

(tabel 20a) zijn weergegeven in figuur 6. De vanglokaties Nat Wil

genbos (2) en Ganzenwei (3) zijn elk om een andere reden niet goed

met de overige lokaties te vergelijken. De Ganzenwei bezit, zeker

in vergelijking tot de andere terreintypen, vrijwel geen vertikale

opbouw en ook de horizontale variatie is in de homogene grasmat ge

ring. Het Nat Wilgenbos wordt in vergelijking met de andere terrein

typen zo sterk bepaald door de faktor vocht, dat, ook al is er een

grote variatie in soortensamenstelling en opbouw van de,vegetatie,

een goede vergelijking met de andere terreintypen steeds hierdoor

overschaduwd wordt. Het blijkt uit het aantal soorten (3) en de la

ge relatieve dichtheden, dat deze terreintypen voor muizen weinig

aantrekkelijk zijn.

De biotopen die overblijven zijn gegroepeerd naar ruimtelijke

variatie van de vegetatie. 3b, 3c, 3d en 4c bezitten een groot aan-
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tal kruidachtige soorten die door hoogte en omvang een ruige vegeta

tie vormen. 4a, 4b en 50 hebben een hogere vegetatie, maar de ruig

heid blijft min of meer ongewijzigd. Bij 6 is er een boomlaag bij

gekomen, maar ontbreekt een goed ontwikkelde struiklaag, die bij 1a,

1b,en 1c wel goed ontwikkeld aanwezig is. Bij 1a, 1b en 10 zijn ook

de kruidlaag en mos/strooisellaag sterk gevarieerd in soortensamen

stelling en ruimtelijke opbouw.

Wanneer wij nu naar de dichtheden van de soorten kijken, ontstaat

het volgende beeld - dat in grote lijnen zeer goed met de in de li

teratuur (zie by. Corbet & Southern 1977, Van den Brink 1978 en Wam

mes 1981a) vermelde gegevens overeenstemt -.

~.o~m.£i~.

Het meest uitgesproken gedraagt zich de bosmuis met zeer hoge

dichtheden in het gevarieerde bos, al duidelijk lagere dichtheden

in het aangeplante bos zonder struiklaag en, via hoge ruigte en lage

ruigte, afnemend tot zeer lage dichtheden in nat en weinig gediffe

rentieerd milieu. Opvallend is het niet voorkomen in het Natte Riet

land (4c). De hoge dichtheid in 3c - ruigte op talud - is mogelijk

te danken aan de zeer diohte en tamelijk hoge distelbegroeiingen.

~o~sl2.ils!!!.uis.

De bosspitssmuis vertoont ten dele hetzelfde beeld als de bos-

muis. In het 'echte bos' nemen de diohtheden echter af in plaats van

toe. Samen met de bosmuis vormt de bosspits:muis de meest gevangen

soort. Mogelijk is dit ook een aanwijzing voor de grote variatie in

biotopen, waar deze soorten voorkomen.

~:w.~r .,gtn.£i ~.

De dwergmuis vertoont een duidelijke voorkeur voor de hoge ruig-

tevegetaties (rietlanden); wat van deze soort ook een bekend gegeven

is. Het geheel ontbreken in Hollandse Hout (6) moet geweten worden

aan het ontbreken van een goed ontwikkelde struiklaag.

Veld!!!,u,is.

De geringe aantallen veldmuizen ~ie er gevangen zijn, laten geen

duidelijke konklusies toe omtrent een uitgesproken voorkeur. Wel is

opvallend, dat de meeste veldmuizen in de lage ruigte zijn gevangen

en tevens op die vangplaatsen, waar hellingen in de vorm van dijk

taluds of slootkanten aanwezig waren. Ook in de direkte omgeving von
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Hollandse Hout was een dergelijk talud aanwezig. Verder is,gezien

het feit,

dat in Zuidelijk Flevoland 1981- evenals 1980 - een top-

jaar voor de veldmuis is geweest

(mond.med. V. van Laar) ,het ge-

ringe aantal gevangen exemplaren merkwaardig.

!a1:,d!!!.uis..:..

De aardmuis lijkt in deze omgeving een lichte voorkeur voor de

ruigte-biotopen te hebben. Duidelijk is het ontbreken in het gevar~

eerde Vochtig Wilgenbos en in het Natte Wilgenbos.

Dw~r.B:s.E.i.is!!!.uis..:..

Van de dwergspitsmuis zijn erg weinig exemplaren gevangen, zodat

er over een eventuele voorkeur weinig valt te zeggen. Zowel in het

Nat als Vochtig Wilgenbos is deze soort niet gevangen en er lijkt

dus een zekere voorkeur voor ruigtevegetaties aanwezig te zijn.

Opvallend was, dat tijdens deze vangdagen de rosse woelmuis

niet werd gevangen. Dit kan mogelijk zijn verklaring vinden in het

geisoleerd liggen van het Oostvaardersplassengebied, zodat de rosse

woelmuis het gebied niet kan bereiken. Geschikt biotoop in ~ rond

om het gebied zelf lijkt er in voldoende mate aanwezig te zijn.

5.6 Aanbevelingen voor standaardisatie van veldwerk

Omdat vermoed wordt, dat de aard van de vegetatie iets kan zeg-

gen over het voorkomen van kleine zoogdieren, is een~~mrniere vegeta

tiekartering v~n groot belang. Hierbij gaat het in eerste instantie

niet direkt om de naam van de plantensoorten, maar meer om de bedekking

en de struktuur van de vegetatie. Het is daarom noodzakelijk van de-

ze beide kenmerken een schatting te maken. Het schatten van de bedek

king kan op de manier van Braun-Blanquet (1951), waarbij een van te

voren vastgestelde schaal wordt gehanteerd (+, r, 1, 2, 3, 4, 5).

Deze schaal wordt dan niet per soort gebruikt, maar per vegetatie-

laag (boom-, struik-, kruid-, moslaag). Via een tweede score kan dan

iets gezegd worden over de manier, waarop deze onderscheiden lagen

zlJn gevuld. Hiervoor zouden twee maten gehanteerd kunnen worden:

(i) de mate van variatie en (ii) de mate van vulling. Hier moet dan

geen overlap optreden met de eerste score. Daarom zijn twee verschil

lende scores misschien wel voldoende (bedekking en variatie/vulling).

Vervolgens kan, voor zover dat mogelijk is, nog genoteerd worden
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welke soorten er ter plaatse voorkomen. Dit kan steeds verder in de

tail gaan, net zolang totdat er een volledige plantensociologische

opname is gemaakt. Echter, dit kost zeer veel tijd en staat mogelijk

in geen verhouding tot het gebruik, dat ervan gemaakt wordt.

Bij het afspreken van de veldwerkzaamheden kan meer de nadruk gelegd

worden op de volgende punten:

Om welke gegevens gaat het en wat zijn de beste methodes om deze

gegevens te pakken te krijgen? Als aIle gegevens van belang (kun

nen) zijn, is het zinvol om toch een rangorde van wenselijkheid

aan te geven. Hierdoor kan vermeden worden, dat er volgens het toe

valsprincipe gegevens worden verzameld, hetgeen de bruikbaarheid

bij een latere uitwerking niet ten goede komt.

_ Het veldwerk meer standaardiseren en zonodig in onderling overleg

bijstellen. Hiervoor is het wellicht zinvol een lijstje bij de hand

te hebben met daarop vermeld, hoe het een en ander uitgevoerd moet

worden (onderlinge val-afstanden, aas in de vallen, waar klapval

len en waar live-traps, scherpzetten van de vallen, wegen, hoe kan

het geslacht bepaald worden en hoe kan de leeftijd vastgesteld wor

den, etc.).

Voor het werk in het veld is het ook zinvol om een formulier te

hebben waarop in hat veld of overnachtingsverblijf de verzamelde

gegevens ingevuld kunnen worden. Dan wordt ook meteen duidelijk,

wat er aan de waarnemingen ontbreekt. Dit kan eventueel ter plaatse

of bij een volgend veldbezoek gekorrigeerd worden.
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6 Eindkonklusies

In het Oostvaardersplassengebied en de Hollandse Hout is het voor

komen van totaal zes muizensoorten vastgesteld: dwergspitsmuis, bos

spitsmuis, veldmuis, aardmuis, dwergmuis en bosmuis.

Het meest algemeen zijn de bosspitsmuis en de bosmuis. Opvallend was

het geringe aantal veldmuizen. Voor het totaaloverzicht van de waar

nemingen, onderverdeeld in uurhokken, verwijzen wij naar tabel 13.

De verspreiding van de verschillende soorten over de verschillende

vangstplaatsen c.q. biotopen gaf een beeld te zien, wat in grote ma

te overeenkomt met de literatuurgegevens.

Hetzelfde kan gezegd worden van de gewichten van de verschillende

soorten.

In dit onderzoek bleken de live-traps meer geschikt te zijn dan de

klapvallen; met de live-traps werden meer soorten en meer individuen

gevangen. Tijdens het onderzoek werd niet op eenduidige wijze bemon

sterd. Er waren (te) grote verschillen in: plaatsing van de vallen

(valopstelling, aantal vallen per vangstplaats, manier van neerzet

ten), kontroles, gegevens van de muizen en terreinbeschrijvingen.

Hierdoor waren de diverse gegevens moeilijk te vergelijken en kost

te het bewerken van de gegevens onnodig veel tijd. Voor een volgende

inventarisatie zal ten aanzien van bovengenoemde aspekten, gestreefd

moeten worden naar een grotere uniformiteit. Tenslotte is het raad

zaam, voorafgaand aan het eigenlijke vangen, een prebait-periode van

minstens een nacht in te voeren. Dit heeft als voordeel: een meer

betrouwbare schatting van de (relatieve) dichtheden en meer tijd

voor terreinbeschrijving, informatieve en organisatorische aspekten.
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7 Dankwoord

Velen hebben bijgedragen aan het welslagen van deze i~ventarisatie.

Allereerst betreft dit de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, die

toestemming heeft gegeven om de door haar beheerde terreinen te be

treden en diverse material en ter beschikking stelde (boot, lieslaar

zen, keet). Vervolgens dienen de diverse instanties genoemd te wor

den voor het leveren van de vallen, te weten Staatsbosbeheer, Rijks

universiteit Leiden, Rijksuniversiteit Groningen en het Rijksmuseum

voor Natuurlijke Historie Leiden. Van laatstgenoemde instantie heb

ben wij ook tijdens het onderzoek gebruik mogen maken van een

V.W.-bus.

Voor het onderkomen en de maaltijden zijn wij speciale dank ver

schuldigd aan de beheerster(s) van de jeugdherberg 'de Oostvaarder'

die, buiten het seizoen, voor deze gelegenheid de ruimte ter beschik
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ses kunnen worden zonder de enthousiaste medewerking van aIle deelne-

mers.
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Verder gaat een bijzonder woord van dank uit naar het Staatsbos

beheer te Utrecht, die zorg droeg voor de vermenigvuldiging en de ver

zending van dit verslag, en naar E. Ligtvoet, die het typewerk verzorg

de. De tekening op het omslag werd gemaakt door E.'t Hart.
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8 Samenvatting

Dit rapport bevat een verslag van een zoogdierkundig inventari

satie-onderzoek, georganiseerd door de Veldwerkgroep van de Vereni

ging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming, dat gehouden werd

van zaterdag 17 oktober t/m dinsdag 20 oktober 1981 in Oostelijk en

Zuidelijk Flevoland.

In de inleiding (Hfst 1) wordt een kort overzicht gegeven van

vroeger zoogdierkundig onderzoek in de IJsselmeerpolders en wordt

het doel van het eigen onderzoek aangegeven, te weten:

vastlegging van verspreiding v~n alle soorten zoogdieren in het

'Oostvaardersplassengebied' en de 'Hollandse Hout'j

- beschrijving van plaats van voorkomen;

- verzamelen van biologische gegevens over de soorten.

Na een beschrijving van het gebied (Hfst 2), de gevolgde werk

wijze (Hfst 3) en de verkregen resultaten (Hfst 4), wordt in hoofd

stuk 5 nader op de resultaten ingegaan.

Een samenvatting van de waarnemingen is opgenomen in de tabellen

12 en 13. Er bleken verschillen te bestaan tussen de vangstpercenta

ges van live-traps en klapvallen. Naarmate de vallen langer in het

veld stonden, nam het aantal nieuw gevangen soorten af en steeg het

vangstpercentage zeer duidelijk. De populatiedichtheden -voor zover

deze te berekenen waren- bleken niet uitzonderlijk te zijn, evenals

de gemiddelde gewichten van de verschillende soarten. Ook een ana

lyse van het verband tussen de relatieve dichtheden op de vang

plaatsen en de verschillende biotooptypen kwam met de verwachtingen

overeen en bleek v~n soort tot soort sterk uiteen te lopeno

Het verslag wordt afgerond met enige aanbevelingen voor stan

daardisatie van toekomstig veldwerk (Hfst 5.6) en met het trekken

van een aantal eindkonklusies (Hfst 6).
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omsohrij-

aanta1waargenomen soorten:
ving en
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(3)

302 30+ +
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totaa11
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nat
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26w26-23153-493-14 +
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153116
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totaa119960
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20W20-54156-501-11 + +
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9b20W20-54156-501-15 +
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~51564
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Tabel 3. Aantal vall en, val type en opstelling van de vall en

per vangplaats.

vang-

val type aantal opstelling afstandbijzonderheden

plaats

vallen v/d vallen tussen de

vallen (m1a

live-14lijn 10

1b

live-21lijn 10

1c

live-16lijn 10

1d

klap-50lijn 10

2

live-22lijn 5staan afgewisseld in

klap-

11lijn 10dezelfde lijn.

3a

live-30lijn 10

3b1

live-10lijn 10

3b2

klap-13lijn 10aas: allesn peen.

3c1

live-10lijn 10)
in elkaars verlengde.

3c2

klap-10lijn 10

3d1

live-10lijn 10)
in elkaars verlengde.

3d2

klap-10lijn 10

3d3

klap- 8lijn 10aas: alleen hart.

4a

live-50lijn 5

4b

live-26lijn 5

4c

live-24lijn 5

5a

live-51raster10x104 lijnen parallel, resp.

16, 16, 10 en 9 vallen.5b

klap-20lijn 5

5c

klap-21raster5x52 lijnen parallel; 12 en

9 vallen. Vanaf 18/10.5d

klap- 7lijn 5alleen hart. Vanaf 18/10.

6

live-33lijn 20

)
3 vallen op een punt.

klap-

20lijn 20vallen overdag niet

scherp.7

klap-15lijn ?alleen hart. Vanaf 18/10.

8a

klap-12lijn 5
) vanaf 19/10.

8b

klap-11lijn 5

9a

klap-14lijn ?
) vanaf 19/10.

9b

klap 15? ?
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Tabel 4. Aantal gevangen exemplaren per soort, per vangplaats,

en de sterfte onder de dieren gevangen met live-traps.

~

Sorex

SorexMicrotus Microtus Micromys Sylvaemus

vangplaat

minutus araneus arvalisagrestis minutussylvaticus

1d

-21--3
2

-1--1-
3b2

-2---2
3c2

-3---7
3d2

-1-21-
K

3d3 -----1
L 5b

33113A
-

p
5c -----7

V 5d
2

A
-----

L

6 -2---4
L 7

1 5E
----

N
8a -1----

8b

-2---2
9a

-----2
9b

-----1
totaal

-2043337

1a

-5 (1)*---27
1b

-6 (3)--231
1c

-1 --125(1)

2

-2 --21
L

3a -2 (2)-3-2
I 3b1

5 (3) 3V

----
E

3c1 -4 (3)-1-9
T

3d1 -3 (2)74-3(1)

R

4a 229(18) -1612-
A 4b

4 (3)62P
-- -

S

4c 16 (4)222(1) 4

5a

15 (5)-4(2)21(1)8(1)

6

19 (4)11-30
totaal

581(48)1037(2)40(2)145(3)

- - - sterfte Incl~sIef So~ex--soo~ten71f:-3-% - - - - - - - - - - - - sterfte exclusief Sorex- soorten:

3,0 %

* Tussen haken staat het aantal dood in de vallen aangetroffen

exemplaren.
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Tabel 5. Vangsten en vangstpercentages van de dag- en

nachtronden, betreffende de vangplaatsen waar

live-traps gebruikt zijn •

vang- ••.___ V!.NQ.S!E!!,_________ J~~~¥~ ______
plaats

nachtronde dagrondenachtronde dagronde

1e

2e381828 182e3e1828

1a

1012122- 71,485,785,714,30

1b

71718-- 33,381,085,700

1c

61111-1
37,568,868,806,3

2

223-- 9,19,113,600

3a

323-- 15,010,015,000

3b1

33211 30,030,020,010,010,0

3c1

265-1 20,060,050,0010,0

3d1

358-2 30,050,080,0020,0

4a

162623812 32,052,046,016,024,0

4b

357 1- 11,519,226,93,80

4c

42824 16,78,333,38,316,7

5a

913211- 17,625,541,22,00

6

13131631 39,439.448,59,13,0

1----
----------------------------

gemiddeld percentage

:27,941,547,34,96,9

Tabel 6. Vangsten en vangetpercentages 's nachts (inclusief

en exclusief de vangsten van Sylvaemus sylvaticus)

en overdag, betreffende vangplaataen waar live-traps

gebruikt zijn.

II
II.III

aantal
aantalaantal% van I% van II% van III

vang-

vangstenvangs tenvangs tenperperper
plaata

'e nachts'e nachtaoverdagronde *)ronde *)ronde **)
excl. Sylvaemuesylvaticus1a

34 3281,07,17,1

1b

42 9-66,614,30

1c

28 1-58,32,10

2

74-10,66,10

3a

85-13,38,30

3b1

10 4226,713,310,0

3c1

13 4143,313,35,0

3d1

1613253,343.310,0

4a

65652043,343,320,0

4b

1513119,216,71,9

4c

14 8619,411,112,5

5&

45 36129,423,51,0

6

42 9442,49,16,1

f----
-------------------------------

gemiddeld percentage
I38,8 16,25,7

*) Aantal nachtronden: 3.

**) Aantal dagrondenl 2.
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Tabel 7. Vangsten en vangstpercentages van de dag- en

nachtronden, betreffende de vangplaatsen waar

klapvallen gebruikt zijn.

vang-
f- ___ V!NQ.S1.E!!_ - - - PERCENTAGES

plaats

nachtronde dagronde-- -nachtronda - - - -dagronda

1e

2e3e1e2e 1e2e3e1~2e.

1d

14- 1- 2,08,00 2,00

2

1-1 -- 9,109,100

3b2

112 -- 7,77,715,400

302

352 --30,050,020,000

3d2

4-- --40,000 00

3d3

1-- --12,500 00

5b

551 --25,025,05,000

50

x34 -- x14,319,000

5d

x-1 x1 x014,3x14,3

6

123 xx 5,010,015,0xx

7a

x32 x1 x37,525,0x12,5

7b

x-- x- x00 x0

8a

xx1 xx xx",8,3xx

8b

xx4 xx xx36,4xx

9a

xx2 xx xx14,3xx

9b

xx1 xx xx6,7xx---- ---------------------------

gemiddeld percentage :

14,612,711,80,22,4

gemiddeld percentage van de lijnen 1d t/m 5b, 6*)

:16,412,68,00,20

x Vallen niet werkzaam; vallen nog niet geplaatst.

*) Dit zijn de lijnen die gedurende de gehele vangperiode op

gesteld hebben gestaan.



- 43 -

Tabel 8.Terugvangsten en schatting van de populatie~ootteo

(Lincoln-index) van Sylvaemus sylvaticus(vangplaatsen 1a, 1b en 1c).

1a

1b1c

n.

m.MNSD
nimiMNSDnim.MNSDJ.
J. J.

........•.....

1

7- 4- 5

2

-
3

12- 112- I 11

4 5
1124 19
49
16 1172

169644111
2156026

NI schatting populatiegrootte

MI aantal gemerkte dieren in de populatieSDI standaarddeviatie van N
mil aantal gemerkte exemplaren gevangen in monster (ronde) inil totaal aantal exemplaren gevangen in monster i

Tabel 9.Terugvangsten en schatting van de populatiegrootte

(Weighted mean methode) van Microtus agrestis(vangplaatsen 4a en 4b).--
4a

4b

ni

m.
MiM .•n.NSD
ni
m.
MiMi·ni

NSD
J.

J.J. J.

7
2

41728 1-1 1

3

8410 80 412 8

4

6614 84 --5
5

97141261264352064

Kil aantal gemerkte dieren in de populatie op tijdstip (~ ronde) i.

Zie voor de overige symbol en tabel 8.
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Tabel 10. Terugvangsten en schatting van de populatiegrootte

(Lincoln-index) van Micromys minutus(vangplaatsen 4a en 5a).

4a
SD I

5a

ni

mi
MN

nimi
!4NSDn -

I3

2 - 3 5

- I5
4 5

I7 2719 7 I174732 9

Zie voor verklaring van de symbolen tabel 8.

Tabel 11. Terugvangsten en schatting van de populatiegrootte

(Lincoln-index) van Sylvaemus sylvaticuB

(vangplaats 6).

10

m.
1.

6

N SD

2

3

4

5

9

14 3 19 71 22

Zie voor verklaring van de symbolen tabel 8.
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Tabel 12. "Losse" waarnemingen.

a. 17 t/m 19 okt. 1981 in uurhokken van kaart 26W: 20-53+54, 26-13+14+23+24.

soort
datumuurhokkm~hokaantalsexediversen

Oryctolagus cuniculus

17-1026-14156-4961-Kitsweg

18-10
26-13151-4971-verkeersslachtoffer

26-14
157-49618juv. dood Kitsweg

19-10
26-23154-494 graafsporen

Lepus capensis

17-1026-14155-4951-noord van Kitsweg

18-10
26-14155-4941-

19-10
26-14157-4981-

26-23
152-4922-langs dijk

Microtus arvalis

18-1026-24155-4942-in braakballen

van torenvalk
Ondatra zibethicus

17-1026-23153-494 sporen, vraatresten
18-10

20-54155-50018verkeersslachtoffer

Mustela putorius

18-1020-53154-5001-verkeersslachtaffer

20-54
155-5001- "

Capreolus capreolus

17-1026-23154-49310-
26-23

154-49418
2

~2
adul t

1

-juveniel

16-10
26-13154-4952~

4
juveniel

26-23
153-4933-

26-23
154-49420

4
~

19-10
26-14157-4961 adult

1

-langs Knardijk

26-23
154-49316-

b. Buiten de inventarisatie-periode, in bovengenoemde uurhokken.

Lepus capensis
14-1026-13154-4951-zijweg van Kitsweg

Mustela erminea

nov8026-14156-4981-Knardijk

jan80

26-14158-4971-in winterkleed

Lutra lutra

-26-13155-4971-gezien vanuit

vogelhut'720f '73
26-14-1-

c. Binnen en buiten de inventarisatie-periode, in andere dan boven
vermelde uurhokken.

Erinaceus europaeus
-20-45 ---

ook met juvenielen
20-55

---
Microtus arvalis

18-1026-21143-492 veel holen en

gangenOndatra zibethicus
2apr.

'78
26-21143-4921-verkeersslachtoffer

Mustela putorius

27-926-21141-4922- "

17-10
26-21140-4901- "
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Tabel 13. Door de inventarisatie-deelnemers waargenomen c.q. gevangen

soorten in de uurhokkenl 20-53+54, 26-13+14+21+23+24.

uurhok 20-53 20-54 26-13 26-14 26-21 26-23 26-24

soort Sorex araneus

+++

Sorex minutus
++

Oryctolagus ouniculus
+x)+x) +x)

Lepus oapensis

+x)+x)

Miorotus agrestis

++

Miorotus arvalis

++x)++x)

Ondatra zibethicus

+x)+x)

Sylvaemus sylvatious

+++

Micromys minutus

++

Mustela putorius

+x)+x) +x)

Capreolus capreolus

+x)+x) +x)

X)I waarnemingen en/of dood-vondsten.Tabel 14a.

Gewichten van muizen, gevangen met "live-traps" (in grammen).

A

10-<

..., EJ SOr'ex Sore xMicrotusMicrotusSylvaemusMicromysH 10-<

..;
•.. ui araneusminutusagrestisarvalissylvaticusminutus

rzl
"'!

~
aanta

21(12)-11346(2)2

g:<J'"

?6,8:0,7-17,6:3,913,215,3:1,75,5

range

10-<

5,5-8,5
-13,0-24,0 12,0-14,0 11,5-20,05,0-6,0~ p~.10-<I'iIH:z;

aantal

-18-18(1)5

g :~

s- 4,0
24,9:9,8
-16,6::2,2

7,9::1,1

range

--13,5-40,0 -13,5-~4,07,0-9,5

aantal

9(1)18(1)47(2)1

g::<f"
~9,1:2,75,028,9:5,618,516,0:3,24,5

range

6,0-14,5 -23,0-39,5 14,0-23,0 12,5-22,0-
8

~P~ 5(2)

aantal -1-1 2

g : cr

?7,2::1,4
-21,0-14,57,5

range

5,0-8,5---- 6,0-9,0

aantal

+14(3) 217(1)4.. 26(3) 8

g::cr ~
8,4:2,54,526,6:7,918,516,4:2,47,4:1,6

range

5,0-14,5 4,0-5,013,5-40,0 14,0-23,0 12,0-24,04,5-9,5

aanta

20(9)-832215
g :<1'"

??7,6::2,0-17,6::2,716,716,0:2,77,2:2,4

range

6,0-15,0 -13,5-22,5 15,5-18,0 11,0-21,05,0-12,0

(X)I waarvan X deed.
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Tabel 14b. Gewichten van muizen, gevangen met klapvallen en "afkomstig

van alcohol-gegevens" (in grammen; geslacht onbekend).

LEEF-
SorexSorexMicrotusMicrotusSylvaemusMicromys

TIJD

araneusminutusagrestisarvalissylvaticusminutus

aantal

2---- 8

g ~

87.3 ---- -
...:I

::> 7,0-7,5
range ;j ---- -

I 810<1H:z;
aantal

----1 -
g ~

8- ---17,5-
...:I range

::>- ---- -
;j

aantal

8---5 -
"38"

" 3ft111"J11""17""3"

g :

§
8,0:1,0

---14,7~3,6-
[j "7,2~1,0"

"2,9""16,0""14,3""16,1~3,3""5,0"10<1

range

~
6,5-9,5

---12,0-21,0-a
"5,5-10,0" "2,7-3,0"

"-"It_""9,5-21,2"n_tI

Tabel 14c. Gewicht-gegevens uit de literatuur (in grammen).

SorexSorexMicrotusMicrotusSylvaemusMicromys

araneus

minutusagrestisarvalissylvaticu8minutus

Boedeltje & Zijlstra 1981

aantal

---21- -
g ~

. ---
16,8~4,0--

range

----- -

Van den Brink 1978

aantal

----- -

g ~

----- -
range

7-162,0-4,8(-7,5)16-6214-40(-50)14-354,5-11

Corbet & Southern 1977

aantal

64---20 8 -
13 ~g ~

7,0---19,1 83,5 juv.

17,8 ~range

5,8-9,3---13-27 86-15 ad.

13-24 ~
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Tabel 15. Vals-alarm-meldingen van de "Ganzenwei" vangplaatsen

~
vangplaats

3a3b13c13d1 I totaal

aantal vallen

30101010 I60

datum *)
j

18-10
3---I

3I19-10
-1--J 1

20-10

1
J- -- 1--------- ----------~----

totaal
41--I

5

KLAPVALLEN
,

vangplaats 3b23c23d23d3 I totaal

aantal vallen

1310108 I41

datum *)

I
I18-10

313-I 1

19-10

1244
I
11I20-10

13--I 4----- ---
- 5 - - 6" - -1- - - .4 -: - -2; -totaal

*) alleen van de ochtend-ronden zijn de vals alarm-vallen genoteerd.

Tabel 16. Relatieve abundantie van de muizensoorten op grond van de

vangsten met live-traps en klapvallen.

~
SorexSorexMicrotus Microtus Micromys SylvaemusTotaal

minutus araneus arvalis
agrestis minutussylvaticua

totaal aantal
gevangen ind.

581103140145318
Live-

per soort

traps

reI. abundan-
tie in % v.h.

1,625,53,111,612,645,6100 %
totaal

totaal aantal
gevangen indo

-204333161
Klap-

per soort ..

vallen

reI. abundan-
tie in % v.h.

029,86,04,54;5-55,2100 %
totaal
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Tabel 17. Populatiedichtheid van Sylvaemus sylvaticus (vangplaatsen

1a, 1b, 1c en 6), Microtus agrestis (4a en 4b) en

Micromys minutus (4a en 5a).

~

1a1b1c4a4b5a6

soort

0

0,931,311,04---1,31

D

36-70 40-10733-83---38-71

0

---0,890,27--
D

---7-207-37--
0

---0,66-0,84-
D

---18-39-27-49-

o 1 Oppervlakte (in ha) bestreken door de vallenl deze is afhanke

lijk van de home range van de betreffende soort (zie Hfst 3.3).

D 1 Populatiedichtheid, uitgedrukt in aantal individuen per ha.

Tabel 18. Vangstresultaten met klapvallen op verschillende vangplaatsen.

vang-
aantalaasaoortvangsten per dag

plaata

vallen 18-1019-1020-10

n

aoort naoort naoort

1d*)

50peen
- --

hart

2S. ar. - -
3b2

13peen1S. ar. 1S. ar. 1S. sylv.

3d3

8hart1S. aylv.- -
5b*)

20peen1M. arv. - -
1

S. aylv.

hart

1S. ar. - -
1

M. agr.

1

S. aylv.

5d

7hart- 1S. ar. 1S. ar.

7a

8hart- 1S. ar. 1S. sylv.

3

S. sylv.

9a

14hart- -2
S. aylv.

nl aantal

*)1 in vallenrij ia om en om met pebn en hart geaasd.

Alleen de voor de vergelijking va" a&saoort bruikbare gegevens zijn vermeld.

Tabel 19. Vangstresultaten per aassoort.

reaultaat vangstgeen vangst

aasaoort hart

15* )184

peen

6144------ ---------
totaal

21328

*)1 3 vangsten op hart moesten worden weggelaten, omdat de aas-verdeling

over de rest van de vallenrij niet bekend is.
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Tabel 20a. Relatieve dichtheid van de soorten (uitgedrukt in aantal

individuen per 100 vallen), betreffende de vangplaatsenwaar live-traps zijn gebruikt.

~Sorex

SorexMicrotusMicrotusMicromysSylvaemus

minutus

araneusarvalisagrestisminutussylvaticus

1a

-35,7---192,9
1b

-28,6--9,5147,6

10

-6,3- -6,3156.3

2

-9,1- -9,1 4,6

3a

-6,7-10,0-6,7
3b1

-50,0--- 30,0

3c1

-40,0-10,0-90,0
3d1

-30,070,040,0-30,0
4a

4,058,0-32,024,0

4b

-15,4-23,1-7,7
4c

4,225,08,38,38,316,7

5a

2,09,8-7,841,2 15,7

6

3,027,33,03,0-90

Tabel 20b.

Relatieve dichtheid van de soorten (uitgedrukt in aantal

individuen per 100 vallen), betreffende de vangplaatsenwaar klapvallen zijn gebruikt.
Sorex

SorexMicrotusMicrotusMicromysSylvaemus

minutus

araneusarvalisagrestisminutussylvaticus

1d

-4,02,0-- 6,0

2

-9,1--9,1

3b2

-15,4 --- 15,4

3c2

-30,0 --- 70,0

3d2

-10,0 -20,010,0

3d3

--- -- 12,5

5b

-15,015,05,05,015,0

5c

--- -- 33,3

5d

-28,6

6

-10,0 --- 20,0

7

-6,7--- 33.3

8a

-8,3

8b

-18,2 -. - - 18,2

9a

--- -- 14,3

9b

--- -- 6,7
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