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1. INLEIDING

In navolging van de succesvol verlopen zoogdierinventarisatie

in en rond het Oostvaardersplassengebied in 1981 (Canters et al.,

1982) heeft de Commissie Veldonderzoek (de Veldwerkgroep) van de

Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming in het na

jaar van 1982 weer een zoogdierinventarisatie georganiseerd. Het

Swalmdal bleek hiervoor heel geschikt. Hetgebied staat bekend om

zijn rijke flora en fauna.

De resultaten van natuurwetenschappelijke en landschappelijke

inventarisaties uit de jaren zeventig zijn grotendeels verwerkt

in de beheersrichtlijnen die Heynen (1977) opstelde voor een deel

van het Maasterrassen landschap met het Swalmdal als middelpunt.

uit dit rapport blijkt duidelijk hoezeer het Swalmdal wordt be

dreigd. Naastruilverkaveling en zware recreatiedruk zijn het voor

al de plannen voor de aanleg van Rijksweg 73 die dit gebied de

laatste jaren bedreigen. In verband met de geplande aanleg van

deze Rijksweg is de laatste jaren veel informatie over het gebied

bijeengebracht. In 1982 schreef de Natuurbeschermingsraad in een

advies aan de minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk

werk over de gevolgen van de aanleg van Rijksweg 73 voor natuur

en landschap. Daarin wordt duidelijk gemaakt hoe belangrijk het

Swalmdal is in verband met het voorkomen van zeldzame planten en

dieren.

Voor een overzicht van de rond Swalmen voorkomende zoogdieren

was men in hoofdzaak aangewezen op de publicatie van Van Wijngaar

den et ale (1971) en de meer globalere verspreidingskaartjes in

zoogdiergidsen (zoals Van den Brink, 1978). Een overzicht van de

reeds uit literatuur bekende gegevens wordt gegeven in hoofdstuk 5.

Er was in het Swalmdal nog geen onderzoek verricht naar het voor

komen van kleinere zoogdieren. Vandaar dat in oktober 1982 het

accent bij de Swalmdalinventarisatie lag op het voorkomen van

kleine zoogdieren zoals muizen. Rekening houdend met de aanbeve

lingen in het verslag van de Oostvaardersplassen inventarisatie

(Canters et al., 1982) werd bij dit onderzoek zoveel mogelijk

volgens een standaardmethode gewerkt. Deze methode kan als voor

beeld dienen voor komende zoogdierinventarisaties. Waardoor de

inventarisatiegegevens van verschillende onderzoeken beter verge-
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Figuur 1. De SwaIm in Limburg
1. Station Swalmen 4. De Hout 7. De Leuker 10. De Wieler
2. Buitencentrum Groenewoud 5. Wandelpark 8. Oudenhof 11. De Weerd
3. Groenewoud 6. Zwembad 9. Het Haestert 12. De Donderberg
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leken kunnen worden. Bij het opstellen van deze standaardinventa

risatiemethode werd gebruik gemaakt van de handleiding voor mede

werkers aanhet project Faunistiek Zoogdieren Nederland, samenge

steld door Glas (1982) voor de Contactgroep Zoogdierinventarisatie.

Behalve het onderzoeken van het voorkomen van zoogdieren inhet

Swalmdal was ons doel een standaardmethode voor het verrichten van

inventarisaties voor kleine zoogdieren in Nederland te propageren,

waarbij speciale aandacht geschonken werd aan de beschrijving van

de biotopen waarin de zoogdieren vastgesteld werden. Tevens werd

getracht zoveel mogelijk biologische gegevens over de zoogdieren

te verzamelen en te bepalen, zoals gewichten, leeftijden en popu

latiegroottes en -dichtheden.

2. GEBIEDSBESCHRIJVING

Het Nederlandse gedeelte van het Swalmdal ligt in midden Limburg

ten oosten van de Maas, ~. vijf km ten noorden van Roermond (figuur

1). De beek SwaIm ontspringt ten oosten van Wegberg (Nordrhein

Westfalen, BRD), ~. 30 km ten zuidoosten van de Nederlandse grens.

De oostoever van de Maas wordt in midden Limburg gekenmerkt

door een tijdens de Wurm ijstijd ontstaan terrassenlandschap. Van

af Bruggen (Nordrhein-Westfalen, BRD) heeft de SwaIm een dal uit

gesleten in dit Maas-terrassenlandschap. Er wordt onderscheid ge

maakt tussen hoog-, midden- en laagterras (zie Heynen, 1977). De

SwaIm doorsnijdt vanaf Bruggen tot juist voorbij de Nederlandse

grens het hoogterras. Tot het gebied de Leuker, west van Swalmen,

loopt de SwaIm door middenterras . Daarna loopt de beek in een

diep ingesleten dal door het laagterras. De SwaIm stroomt vanaf

het buurtschap Wieler sterk meanderend door het Maasdal en mondt

tenslotte uit in de Maas (figuur 2). Door dit terrassenlandschap

is er een duidelijke milieugradient aanwezig. In de overgang van

voedselarmere gronden naar lager gelegen voedselrijkere milieu's

komen soortenrijke plantenlevensgemeenschappen voor (Heynen, 1978).

Ten westen van Swalmen wordt het landschap gekenmerkt door akkers,

vochtige hooilanden (de Wieler) en weilanden met verspreide bebou

wing zoals oude hoeves. De Donderberg bestaat uit karakteristieke

rivierduinen met bos. In de Leuker bevinden zich bronbossen. In

het algemeen komt bos vooral ten oosten van Swalmen voor. Bij de
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laagterras middenterras hoogterras

Figuur 2. Schematisch overzicht van het Maasterrassenlandschap
in midden Limburg (naar Heijnen, 1978).

~ B b' 1. Swalmen 5. Het Haesterte ouwlng .2. Groenewoud 6. De Wleler

~ De SwaIm 3. De Hout 7. De Donderberg
4. De Leuker 8. De Maas

Nederlands-Duitse grens vormen deze bossen een geheel met het

Diergardtscher Wald (Nordrhein-Westfalen, BRD) en het Elmpter

Bruch natuurreservaat (Nordrhein-Westfalen, BRD). Er is een grote

variatie aan vegetatietypen in het Swalmdal. Het dal kan tot een

van de meest waardevolle beekdalen van ons land gerekend worden

(Natuurbeschermingsraad, 1982).

De voornaamste noord-zuid verkeersverbindingen bij het dorp

Swalmen worden gevormd door een tweebaans weg R272 en een enkel

baans niet geelektrificeerde spoorlijn. Verder zijn er slechts

secundaire wegen en zandpaden. Grote industriele.activiteiten ko

men niet voor. Er is een aanzienlijke recreatiedruk door de aan

wezigheid van een camping, zwembad en een wandelpark. De SwaIm is

in de bovenloop licht en na het passeren van het dorp Swalmen

matig vervuild (Heynen, 1977).
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3. MATERIAAL EN METHODEN

Het inventariseren in het Swalmdal was vooral gericht op muizen.

Voor het vangen van de muizen werden Longworth life traps gebruikt.

Andere gegevens ten behoeve van de inventarisatie werden verkregen

uit zichtwaarnemingen, sporen (Bang & Dahlstr¢m, 1978), vondsten

van dode dieren en de inhoud van braakballen (Husson, 1962 & Van

der Straeten, 1981). Meer achtergrond informatie over registratie

methoden voor zoogdieren en de te gebruiken materialen wordt gege

ven in de handleiding ten behoeve van het inventariseren van land

zoogdieren in de Benelux (Hoekstra et al., 1977). De nomenclatuur

van de zoogdiersoorten is conform de handleiding voor het project

Faunistiek Zoogdieren Nederland (Glas, 1982). Bij deze inventari

satie wordt met 'bosspitsmuis Sorex araneus' het Sorex araneus/

coronatus complex bedoeld (zie Loch, 1977).

3.1 LOCATIEBESCHRIJVING

Voor het plaatsen van de vallijnen zijn in eerste instantie vijf

locaties gekozen: I-V. De betreffende atlasblokken en Amersfoort

coordinaten (Staatsbosbeheer, 1981) staan vermeld in tabel 3.

Later zijn de locaties VI en VII er aan toegevoegd (figuur 3) .

Locatie I ligt in een wandelpark dat door een hek omgeven is.

In het winterseizoen is dit park afgesloten voor het publiek. Er

zijn berkenbroekbosjes, sloten en poelen maar door de aanleg van

houten bruggetjes en de aanplant van exoten heeft het een parkach

tig karakter. De meeste vallijnen zijn hier langs de SwaIm ge

plaatst, een van de vallijnen (1-6) ongeveer een halve kilometer

ten zuiden van het omheinde wandelpark.

Locatie II ligt op het omheinde terrein van een openluchtzwem

bad dat aan het wandelpark van locatie I grenst. In het wintersei

zoen is dit gebied voor publiek gesloten. Er zijn zonneweiden,

plantsoenen, een speeltuin en tegelbaden te vinden. Uit aftakking

en van de SwaIm zijn sloten en vijvers gevormd. Een van de val

lijnen (11-4) is in het aangrenzende wandelpark geplaatst.

Locatie III ligt ten westen van het Buitencentrum Groenewoud.

De vallijnen zijn zowel ten noorden als ten zuiden van de SwaIm

geplaatst. Dit gebied wordt gekenmerkt door open ruigten en bossen.
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locatie III, VI en VII

locatie IV locatie V

Figuur 3. Locaties I-VII in het Swa1mda1, oktober 1982.
ttttnU Spoor1ijn Ven1o-Roermond

~ Swa1m 0 0.5km
Verharde en onverharde wegen I

-- Va11ijn



-11-

Locatie IV. Twee vallijnen werden in de Leuker geplaatst, een

elzenbroekbos met bronsituaties. Twee vallijnen stonden langs de

spoorlijn Venlo-Roermond en een vallijn stond op de akkers tussen

Oudenhof en het Haestert. Al deze vallen stonden ten zuiden van

de SwaIm.

Locatie V ligt bij de Donderberg. De Donderberg is een rivier

duin met een omvang van £. 40 hectare. Het ligt ten noorden van

de SwaIm, nabij de uitmonding in de Maas. De Donderberg is in het

Holoceen ontstaan, nu is er een eikenberkenhakhoutbos aanwezig.

De vallijnen stonden tussen de Donderberg en de SwaIm, aan de voet

van de berg en langs de beek. Vallijn V-5 stond op de Donderberg.

Vallijn V-6 werd geplaatst in de Weerd, ten zuiden van de SwaIm.

Locatie VI. De twee vallijnen van deze locatie stonden rond de

gebouwen van het Buitencentrum Groenewoud en langs de SwaIm.

Locatie VII. Een vallijn werd geplaatst in het weiland op de

noordoever van de SwaIm, £. 250 meter ten oosten van het Buiten

centrum Groenewoud. Dit terrein wordt beheerd door de Milieu en

Heemkunde Vereniging Swalmen.

In tabel 1 zijn de vegetatiegegevens van de locaties opgenomen.

Voor iedere vallijn afzonderlijk is een vegetatiekarakteristiek

gegeven. Daarbij is het milieutype en de bodemsamenstel1ing, bo~

demvochtigheid en helling aangegeven. De gebruikte terminologie

voIgt de handleiding voor het project Faunistiek Zoogdieren Ne

derland (Glas, 1982). Er is onderscheid gemaakt in boom-, struik-,

kruid-, mos- en strooisellaag. Per laag is het bedekkingspercen

tage aangegeven en worden dominante en enige overige soorten ge

noemd. Van de kruidlaag is de hoogte bepaald. Er wordt aangegeven

of het mos verspreid of in pollen voorkomt. Bij de strooise11aag

wordt de dikte en de samenstelling vermeld. Indien binnen een af

stand van 50 meter van de vallijn nog andere oecotypes voorkomen,

worden deze apart vermeld. Van elk vallijnbiotoop is een dia ge

maakt. Deze dials worden bewaard in het Rijksmuseum van Natuurlijke
Historie in Leiden.

3.2 WEERSGESTELDHEID

Van 17 tot 21 oktober varieerde de temperatuur, door het KNMI

gemeten in Echt, midden Limburg tussen 9.5 en 17.6 °C. De gemid-
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delde dag- en nachttemperaturen, in °c waren als voIgt:

17 18 19 20 21 oktober

dagtemperatuur
07:00-19:00 uur:
nachttemperatuur
19:00-07:00 uur:

13.2 14.3 13.3 13.6 15.2

10.6 11.9 10.2 12.0

De gemiddelde bedekking van de hemel, gemeten bij het vliegveld

Zuid Limburg, varieerde van 40 tot 75% bedekking.

De hoeveelheid neerslag, gemeten bij het vliegveld Zuid Limburg

bedroeg op 17 oktober 1.3 mm en op 18 oktober 0.2 mm. Op 19, 20

en 21 oktober viel er geen neerslag.

3 .3 HET VANGEN

De Longworth life traps werden gevuld met droog hooi, dat in

de loop van het onderzoek werd aangevuld of ververst. Als aas werd

een combinatie van gemengd graan, universeel voer en een stukje

brood met pindakaas gebruikt. Dit mengsel werd bij iedere controle

zonodig aangevuld. Het brood met pindakaas werd in de meeste ge

vallen niet ververst. Per locatie werd er door een groep gemon

sterd. Er was minstens een ervaren muizenvanger in de groep. De

leden van een groep konden wissel en met groepsleden uit andere 10

caties zodat iedereen aIle locaties te zien kreeg. Door elke groep

werden vijf of zes vallijnen uitgezet. De vallijnen werden ten

minste 50 meter van elkaar geplaatst. In elke vallijn stonden tien

vallen op onderlinge afstand van vijf meter. De vallijn werd in

dien mogelijk in een rechte lijn en in een eenvormig biotoop ge

plaatst. Bij elke vallijn werd een situatieschets gemaakt van de

omgeving en een vegetatiekarakteristiek opgesteld. In de bijlage

zijn voorbeelden opgenomen van de formulieren die hierbij gebruikt

zijn (bijlagel).

De vallen werden aan het eind van de middag van 17 oktober ge

plaatst, waarbij het valmechanisme in open stand werd geblokkeerd.

Deze 'prebaiting' vond plaats tot 05:00 uur de volgende morgen,

waarna de val1en werden scherp gezet. De vallen werden gecontro

leerd rond 09:00, 15:00 en 21:00 uur. De eerste controle was op

18 oktober om 09:00 uur, de laatste controle op 21 oktober om
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09:00 uur. In totaal werd er drie dagen en drie nachten gevangen.

Er werd continue gevangen vanwege de geringe vangstresultaten van

de eerste dag. Dit was in tegenstelling tot het oorspronkelijke

plan om de vallen tijdens de nacht te sluiten in verband met een

te verwachten hoge sterfte onder gevangen spitsmuizen.

Bij de controles van de vallen werd de gevangen muis, of zelfs

muizen, uit de val in een grote plastic vangzak opgevangen, gede

termineerd, zo mogelijk gesexed en op leeftijd gebracht en vervol

gens gemerkt en gewogen. Een voorbeeld van de hierbij gebruikte

formulieren is opgenomen in de bijlage (bijlage 2). De dieren wer

den gemerkt door een stukje dekhaar uit de pels te knippen. Op de

eerste dag werd dit merk op de rug bij de staartbasis aangebracht,

de tweede dag midden op de rug en de derde dag op de rechterflank.

Bij terugvangsten werden deze merktekens genoteerd.

Het onderscheid tussen mannetjes en vrouwtjes werd gemaakt aan

de hand van de afstand tussen geslachtsopening en anus: bij vrouw

tjes is deze klein en onbehaard, bij mannetjes groot en behaard.

Bijspitsmuizen is uitwendig geen verschil te zien.

De leeftijdsbepaling gebeurde op grond van de volgende kenmer

ken: -juveniel: kleiner dan adult,

bij spitsmuizen haarpluimpje aan staarteinde (af

gesleten bij adult);

-subadult: even groot als adult maar geslachtskenmerken onont

wikkeld:

-adult: geslachtskenmerken ontwikkeld:

-bij mannetjes: testes sterk ontwikkeld

-bij vrouwtjes: tepels zichtbaar: het al dan niet

afgesloten zijn van de geslachtsopening (perfor

ate, non perforate) werd als redelijk betrouw

baar kenmerk beschouwd om sexuele activiteit te

constateren.

De muizen werden gewogen met een veerbalans in combinatie met

een plastic weegzakje. De balansen hadden een verschillende nauw

keurigheid, varierend van 0.5 tot 1.0 gram (merk Pesola en een

door de vakgroep Oecologie van de Rijksuniversiteit in Leiden ont

worpen veerbalans) .

Dode exemplaren werden gewogen, gemeten en zo mogelijk gesexed

en zijn opgenomen in verschillende collecties (tabel 2).
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Bij enkele rosse woelmuizen werd bij wijze van proef een konij

nenoormerk aangebracht met een nummer om dieren individueel te

herkennen.

3.4 POPULATIEGROOTTE EN -DICHTHEID

populatiegrootte

Voor het maken van een schatting van de populatiegrootte hebben

we gekozen voor twee methodes, afhankelijk van de beschikbare ge

gevens. De Lincoln index en de Weighted Mean methode zoals beschre

ven door Begon (1979). De Lincoln index wordt gebruikt wanneer er

in een locatie slechts bij een van de controlerondes gemerkte

dieren van een soort teruggevangen werden. Beide methodes gaan er

van uit dat: 1. er tijdens de vangperiodes geen verandering op-

treedt in de populatiegrootte door immigratie,

emigratie, geboorte of sterfte;

2. aIle dieren in de populatie een gelijke kans heb

ben gevangen te worden;

3. gemerkte dieren ongehinderd in de populatie opge

nomen worden en dat ze na gemerkt te zijn niet ge

makkelijker of moeilijker te vangen zijn dan de

ongemerkte individuen (Delany, 1976).

De formules voor het maken van een schatting van de populatie

grootte (~) en de bijbehorende SD (standaarddeviatie van ~) zien

er als voIgt uit:

Lincoln index ~ =

SD

M(n+l)
(m+l)

2
= V(M (n+l) (n-m»

(m+l)2(m+2)

Weighted Mean

waarbij

1 + 2 + 6 3)
SD = ~.vc..-.+l « +1)2 (~m.+l)1 <mi 1

n. = aantal dieren van een soort gevangen in monster op1
tijdstip i

m. = aantal gemerkte dieren van een soort gevangen in1
monster op tijdstip i
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SD =

M.~ = aanta1 gemerkte dieren van een ssort in de popu1a

tie op tijdstip i

= schatting van de popu1atiegrootte (in dit geva1 de

grootte van de bemonsterde interaktiegroep van de

populatie in het door de vallijn bestreken gebied)

standaarddeviatie van ~

monster, genomen op tijdstip i = vangst in een val1ijn

tijdens controle op tijdstip i.

Populatiedichtheid

De popu1atiedichtheid is het aantal individuen van een soort

per gebiedseenheid. Dit kan berekend worden uit de popu1atiegrootte

en de oppervlakte die door de vallijn bestreken wordt. Deze opper-
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L

..... ,
\
\I~*'---r-
I
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Figuur 4. Bepaling van de oppervlakte die door een vallenrij
bestreken wordt (naar Canters et al., 1982).

centrum van activiteit
x val
L lengte van de vallijn
r straa1 van de gemiddelde home range,

het dier met home range C wordt niet bemonsterd.

vlakte is afhankelijk van de home range, het gebied waarin de muis

zich beweegt tijdens zijn dagelijkse routinebezigheden. Dit is

niet hetze1fde als een territorium (Delany, 1976). Crawley (1969)

geeft a1s home range voor de rosse woelmuis een gebied van 1662 m2•

Dit is voor de bosmuis 2034 m2• Corbet en Southern (1977) geven
voor dedw:ergmuis .een home ..range. van 500 m2• De veldmuis zou een

home range van 875 m2 hebben (Reichstein, 1960). De oppervlakte
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de vallenrij bestreken wordt, kan berekend worden met de

oppervlakte = L.2r +~r2(figuur 4)

L = afstand tussen de eerste en de laatste val van de

rij

r = straal van de gemiddelde (cirkelvormige) home range.

3.5 OVERIGE WAARNEMINGEN

Tijdens de inventarisatieperiode werden er op enkele plaatsen

later vallen bijgezet. Deze vallen werden niet ge-'prebait'. Dit

gebeurde in de locaties II-6, VI en VII. In locatie VI werden

twee vallen van een afwijkend type gebruikt: de plastic Hyware

Trip-trap. De gegevens uit deze locaties zijn niet verwerkt in de

berekening van de eindresultaten maar staan vermeld in het hoofd

stuk 4.5 Overige waarnemingen.

In locatie II werden negen konijnen-life traps van gaas neerge

zet op door konijnen veelvuldig bezochte plaatsen. Als aas werd

gemengd graan gebruikt.

Naast het vangen is informatie verkregen dankzij zichtwaarne

mingen, vondsten van dode dieren (o.a. verkeersslachtoffers),

sporen (zoals vraatsporen, bewoningssporen, prenten en uitwerpse

len) en analyse van gevonden braakballen. Deze gegevens werden ge

noteerd op formulieren van het project Faunistiek Zoogdieren Ne

derland (bijlage 3).
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4. RESULTATEN

4 •1 AANTALLE N

In totaal werden er over de gehele vangperiode in de locaties

I-V 175 individuen gevangen. Dit waren 67 rosse woelmuizen

Clethrionomys glareolus, 40 bosmuizen Apodemus sylvaticus,

30 bosspitsmuizen Sorex araneus, 23 dwergmuizen Micromys minutus,

12 veldmuizen Microtus arvalis, een aardmuis Microtus agrestis en

een dwergspitsmuis Sorex minutus.

60

50

40

30
s::

Q)!..IQ)-rl'"d 20
s::

Q)01s::rei~
~

10
r--I

rei+Js::reirei
0

5 9 15 20

9 15 209 15 209 uur

18

192021 oktober

Figuur 5. Vangsten en terugvangsten.
nieuwe dL~ren
terugvangsten
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Tabel 3 en 4 laten zien in welke biotopen de muizen gevangen

werden.

Het sterftepercentage onder de gevangen spitsmuizen was 61.3%.

Er was geen sterfte onder de andere gevangen soorten.

Tabel 5 geeft de bezettingspercentages van de vallen in de ver

schillende locaties, met onderscheid tussen dag- en nachtvangsten.

De bezetting van de vallen was het grootst op de Donderberg in de

locaties V-3, V-4 en V-6. Er werden geen muizen gevangen in de 10

caties 1-2, 11-3, 111-3 en V-I.

Tabel 6 en figuur 5 geven een beeld van de terugvangsten van

gemerkte dieren. In sommige gevallen maakte een muis er een gewoon

te van de vallen te bezoeken zoals de rosse woelmuis in locatie V-2

die behalve een onderbreking, bij zes opeenvolgende rondes gevangen

werd (zie 'trap habit' Hayne, 1949).

4.2 POPULATIEGROOTTE EN -DICHTHEID

Van enkele locaties zijn voldoende gegevens beschikbaar om iets

te kunnen zeggen over de populatiegrootte en -dichtheid. Met be~

hulp van de Lincoln index wordt in locatie 1-4 de populatiegrootte

van de rosse woelmuis op vijf geschat en die van de bosmuis op

acht. De populatiegrootte van de dwergmuis in locatie 111-1 be

draagt tien. In de locaties V-3 en V-6 zijn meer gegevens beschik

baar zodat daar gebruik gemaakt kan worden van de Weighted Mean

methode. Dit levert voor de rosse woelmuis in locatie V-3 een po

pulatiegrootte-schatting op van 25 exemplaren. In locatie V-6 is

de populatiegrootte van de bosmuis zeven en van de veldmuis vier.

Standaarddeviaties hiervan staan vermeld in tabel 7.

De populatiedichtheid in locatie 1-4 is voor de rosse woelmuis

12 per hectare (10.000 m2) en 17 voor de,bosmuis. In locatie 111-1
I

is dit 61 dwergmuizen per hectare. In locatie V-3 is de dichtheid

67 rosse woelmuizen en in locatie v-6 15 bosmuizen en 17 veldmui

zen per hectare. Deze dichtheden zijn berekend met behulp van uit

literatuurverkregen gegevens over home ranges van de betreffende

soorten.
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4.3 GEWICHTEN

Het gemiddelde gewicht van de door ons gevangen, levende muizen

is als voIgt: bosspitsmuis 7.5, rosse woelmuis 17.4, veldmuis 14.5,

aardmuis 22.0, dwergmuis 5.4 en bosmuis 18.9 gram. Gewichten af

zonderlijk voor vrouwtjes en mannetjes staan, evenals gegevens over

standaarddeviatie en spreiding, vermeld in tabel 8.

4.4 VALS ALARM

Bij 2700 controles, 10 controle rondes voor 270 vallen, werd

55 keer (2%) het valdeurtje dicht aangetroffen zonder dat er een

muis in de val zat, vals alarm (tabel 9).

4.5 OVERIGE WAARNEMINGEN

In de later geplaatste vallen van de locaties 11-6, VI en VII

werden in totaal zes bosspitsmuizen, vijf rosse woelmuizen en een

bosmuis gevangen. De bosmuis en een van de rosse woelmuizen wer

den met een plastic Trip-trap gevangen. Er werden geen konijnen

gevangen. In tabel 10 wordt een selectie van gegevens gepresen

teerd, afkomstig van de formulieren voor het project Faunistiek

Zo?gdieren Nederland. De meeste gegevens hebben be trekking op

zichtwaarnemingen en vondsten van bewoningssporen zoals molshopen

en konijneholen. Afgezien van de vangstresultaten met life traps

werden tijdens de inventarisatieperiode de volgende soorten vast

gesteld: egel Erinaceus europaeus, bosspitsmuis Sorex araneus,

dwergspitsmuis Sorex minutus, huisspitsmuis Crocidura russula,

mol Talpa europaea, haas Lepus capensis, konijn Oryctolagus

cuniculus, eekhoorn sciurus vulgaris, rosse woelmuis Clethrionomys

glareolus, woelrat Arvicola terrestris, muskusrat Ondatra

zibethicus, veldmuis Microtus arvalis, aardmuis Microtus agrestis,

dwergmuis Micromys minutus, bosmuis Apodemus sylvaticus, bruine

rat Rattus norvegicus, vos Vulpes vulpes, das Meles meles, huiskat

Felis catus en ree Capreolus capreolus.

Het uitpluizen van de braakballen leverde acht muizensoorten Ope

Van zeven soorten werd de aanwezigheid in het Swalmdal door life

trap vangsten bevestigd. De huisspitsmuis werd alleen door braak

balanalyse aan de inventarisatielijst toegevoegd.
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5. LITERATUURGEGEVENS EN MEDEDELINGEN OVER HET VOORKOMEN VAN

ZOOGDIEREN IN EN ROND HET SWALMDAL

Insekteneters - Insectivora

In de door ons geraadpleegde literatuur worden vangsten ver

meld van bosspitsmuis (Zalesky, 1948: 149) en huisspitsmuis (Van

Wijngaarden et al., 1971) in het Swalmdal. Van de overige spits

muissoorten zijn voor het Swalmdal geen vangsten of vondsten in

braakballen beschreven. Toch is op te maken uit de landelijke

verspreiding (Van Wijngaarden et al., 1971 en Van den Brink, 1978)

dat ook de water- en dwergspitsmuis in het Swalmdal voorkomen.

Het voorkomen van de veldspitsmuis in het Swalmdal is niet on

waarschijnlijk omdat deze soort £. tien km zuidelijker gevangen

is. De mol (Van Wijngaarden et al., 1971) en de egel (Van Wijn

gaarden et al., 1971; Van den Brink, 1978 en Natuurbeschermings

raad, 1982) zijn eveneens vastgesteld in het Swalmdal.

Vleermuizen - Chiroptera

In de literatuur wordt slechts melding gemaakt van een zomer

waarneming van een grootoorvleermuis plecotus spec. (Van Wijngaar

den et al., 1971). De door Van den Brink (1978) gepubliceerde ver

spreidingskaarten doen vermoeden dat er meer soorten vleermuizen

in het Swalmdal voorkomen.

Haasachtigen - Lagomorpha

Hazen en konijnen komen gezien de landelijke verspreiding (Van

Wijngaarden et al., 1971 en Van den Brink, 1978) voor in het

Swalmdal. Het Swalmdal wordt overigens niet genoemd in de geraad

pleegde literatuur.

Knaagdieren - Rodentia

Aardmuis, ondergrondse woelmuis, bosmuis en dwergmuis waren

alleen bekend uit braakbalanalyses (Van Wijngaarden et al., 1971).

Van de rosse woelmuis, veldmuis en woelrat, kan op grond van de

door Van den Brink (1978) gepubliceerde verspreidingskaarten ver

ondersteld worden dat ze in het Swalmdal voorkomen. Bruine rat en

huismuis komen in Swalmen voor (Dienst bestrijding van ongedierte

van de gemeente Swalmen, pers. med. 1983) evenals de muskusrat



·-21-

(Leeuwenberg, 1980). De zwarte rat is de laatste jaren niet meer

waargenomen in Swalmen. Veer 1965 was de soort wel in het Swalm

dal aanwezig (Van Wijngaarden et al., 1971). In Noord Brabant

breidt de zwarte rat zich de laatste tien jaar uit (Blaaderen,

1982). Het is dan ook niet uitgesloten dat in de toekomst de

zwarte rat weer in het Swalmdal zal voorkomen. In 1982 waren er

beverratten in het Swalmdal aanwezig (Nendels, pers.med. 1983).

De meesten verblijven in de benedenloop van de beek en langs de

Maas, ten westen van Swalmen. Incidenteel trekken er individuen

naar de bovenloop van de Swalm. Het Swalmdal is een van de weinige

plaatsen in Nederland waar beverratten zichkunnen handhaven (Van

Wijngaarden et al., 1971 en Leeuwenberg, 1980). De Nederlandse

hoofdpopulatie bevindt zich langs de rivier de Roer. De populatie

wordt daar regelmatig aangevuld met uit Duitsland afkomstige exem

plaren. De eekhoorn wordt alleen vermeld in het rapport van de Na

tuurbeschermingsraad (1982). In tegenstelling tot een bericht in

een krant van oktober 1982 (bijlage 4) komen er geen hamsters in

het Swalmdal voor. De meest noordelijke Nederlandse hamsterpopula

tie bevindt zich c. tien kilometer ten zuiden van het Swalmdal

(Lenders & pelzers, 1982). Het is echter niet te verwachten dat de

hamsters in het Swalmdal gevonden zullen worden omdat de voor hen

'favoriete' leemhoudende grondsoort in het dal ontbreekt.

Roofdieren - Carnivora

De vos komt in het Swalmdal voor (Van Wijngaarden et .al., 1971;

Leeuwenberg, 1981; Natuurbeschermingsraad, 1982 en Veen, pers. med.

1982). Vergoossen (1982) beschrijft een waarneming van een wasbeer

in 1981 in het Meinweggebied, ~. tien kilometer ten zuidoosten van

Swalmen. Van het Swalmdal zijn nog geen meldingen bekend. Tussen

Beesel en Roermond bevindt zich een dassenpopulatie. De aanwezig

heid van steilranden in het Swalmdal biedt de dassen ideale om

standigheden voor het graven van burchten. Veel informatie over

deze populatie is bijeengebracht in verband met de geplande aanleg

van Rijksweg 73 (Smeenk, 1982; Vink & Werchkull, pers. med. 1982).

In het voorjaar van 1982 zijn langs de Swalm duidelijke prenten

van de steenmarter gevonden (Veen, pers. med. 1982). veer 1940

kwam de otter voor in het Swalmdal, daarna zou de otter ten gevol

ge van waterverontreiniging uit vrijwel geheel Limburg zijn ver-
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dwenen (Van Wijngaarden & Van peppel, 1970). Recent onderzoek naar

de verspreiding van de otter heeft nog geen nieuwe gegevens opge

leverd voor het Swalmdal (veen, pers. med. 1982). Uit versprei

dingskaarten van Van den Brink (1978) en de gegevens uit omliggen

de gemeenten (van Wijngaarden et al., 1971) blijkt dat het Swalm-
-- I

dal gerekend kan worden tot het verspreidingsgebied van hermelijn,

wezel, bunzing (zie ook Natuurbeschermingsraad, 1982 en Dirkmaat,

1982), fret en amerikaanse nerts.

Evenhoevigen - Artiodactyla

De omgeving van de SwaIm is het enige gebied in Nederland waar

het wild zwijn nog in de vrije wildbaan voorkomt. Vooral de Lank

Blankwater, £. twee km ten zuiden van de SwaIm is een belangrijk

gebied voor wilde zwijnen (Natuurbeschermingraad, 1982). Het Swalm

dal behoort tot het oorspronkelijke verspreidingsgebied van de ree

in Nederland (Van Wijngaarden et al., 1971 en Leeuwenberg, 1980).

Het edelhert is incidenteel slechts een keer waargenomen £. tien

km ten zuiden van het Swalmdal (Van Wijngaarden et al., 1971).

6. DISCUSSIE EN KONKLUSIES

De gehanteerde inventarisatiemethode bleek goed bruikbaar. Er

werd in uiteenlopende biotopen met life traps gelnventariseerd

zodat een goed beeld verkregen is over het voorkomen van muizen

soorten in het Swalmdal.

De aanwezigheid van bos- en dwergspitsmuis, rosse woelmuis,

veldmuis, aardmuis, dwergmuis en bosmuis kon door vangsten beves

tigd worden. Er werd bij de inventarisatie slechts een aardmuis

gevangen. Bij deze vangst moet opgemerkt worden dat het moeilijk

is veld- en aardmuis in de hand te onderscheiden (Dienske, 1969).

Meer dan de soortsbepaling bleek het sexen en op leeftijd brengen

van de muizen soms moeilijkheden te geven. Bij juveniele en sub

adulte dieren is het onderscheid tussen mannetje en vrouwtje soms

slecht te zien. Bovendien kan het zijn dat adulte dieren die in een

sexueel inactieve fase verkeerden ten onrechte subadult genoemd

zijn.

Behalve de gevangen soorten konden 13 andere soorten door waar

nemingen worden vastgesteld: egel, huisspitsmuis, mol, haas, ko-
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nlJn, eekhoorn, woelrat, muskusrat, bruine rat, vos, das, huiskat

en ree. Van de waargenomen huiskatten is niet bekend in hoeverre

het om verwilderde exemplaren gaat. Bij de vondst van een huisspits

muis in een braakbal moet worden aangetekend dat de herkomst van

dieren in braakballen nooit vast staat. Van negen soorten blijkt

het voorkomen in het Swalmdal slechts uit literatuur: grootoorvleer

muis, ondergrondse woelmuis, huismuis, beverrat, hermelijn, wezel,

bunzing, steenmarter en wild zwijn. Deze literatuurgegevens zijn

niet altijd recent en de bronnen van de Natuurbeschermingsraad

(1982) zijn nauwelijks gedocumenteerd. Het voorkomen van dwergspits

muis, haas, konijn, rosse woelmuis, woelrat en veldmuis is niet eer

der in de literatuur vermeld en wordt door dit inventarisatieonder

zoek voor het eerst aangetoond.

Tijdens de inventarisatie viel het op, dat de bosspitsmuizen

vaak een geelgekleurde buik hadden. Dit stemt overeen met de bevin

dingen van Zalesky (1948: 149), die schrijft dat enkele exemplaren

uit Swalmen veel lijken op de door hem beschreven ondersoort van

Terschelling Sorex araneus pulcher Zalesky, 1937. Ook bij enkele

rosse woelmuizen werd een gelere buikkleur waargenomen. Het is niet

duidelijk wat voor konklusies hieraan verbonden kunnen worden. Ver

der onderzoek zou dit verschijnsel kunnen verklaren. Sinds 1964 is

bekend dat in de bosspitsmuizen twee chromosoomtypen onderscheiden

kunnen worden, het Sorex araneus/coronatus complex (Loch, 1977).

Het staat echter nog niet vast of deze typen als soorten beschouwd

moeten worden. Het is niet bekend of beide chromosoomtypen in Swal

men en omgeving voorkomen.

Anders dan 'echte' muizen blijken spitsmuizen in een life trap

niet langer dan een paar uur in leven te kunnen blijven. Om deze

sterfte tegen te gaan zouden de vallen frequenter gecontroleerd

moeten worden. Deze actieve dieren kunnen niet lang zonder voedsel

en water. Het door ons gebruikte universeelvoer, bestaande uit ge-

,droogde insekten zou door het geringe vochtgehalte minder geschikt

kunnen zijn. Spitsmuizen kunnen dagelijks tot 75% van hun eigen ge

wicht aan voedsel consumeren. In de eerste uren van een gevangen

schap eten ze zelfs aanzienlijk meer. De sterfte is (ten dele) te

voorkomen door direkt na het controleren van de val en voordat het

dier verder onderzocht wordt, voedsel en water aan te bieden.

Crowcroft (1957) zegt hierover: "Het aanbieden van geschikt voedsel,
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onmiddellijk na de vangst bleek beslissend te zijn voor overleving.

De spitsmuis werd vanuit de val onmiddellijk overgebracht in een

container met droog nest materiaal, water en meel- of regenwormen.

Wanneer de spitsmuis na enkele fanatieke ontsnappingspogingen een

worm opat was het zeker dat hij zou blijven leven. Als de spitsmuis

echter verzwakt rond strompelde of in een soort coma verkeerde dan

was de kans uiterst klein dat hij uit zichzelf zou herstellen".

Crowcroft probeerde de spitsmuis met behulp van een lucifer kleine

stukjes vlees te voeren. Bij door honger verzwakte spitsmuizen bleek

een klein beetje van een glucose oplossing ook goed te werken. Tij

dens deze reddingspogingen gebeurde het echter wel dat de spitsmuis

binnen enkele seconden overleed door de heftige pogingen die hij

deed om tussen de vingers door te ontsnappen. Uiteindelijk zijn de

ze methodes te omslachtig om toe te passen bij een uitgebreid inven

tarisatieonderzoek.

De proef met het aanbrengen van konijnenoormerken bij muizen

bleek goed te verlopen hoewel enige handigheid vereist was bij het

aanbrengen ervan. Na beeindiging van het inventarisatieonderzoek

werd een van de gemerkte rosse woelmuizen ter observatie mee naar

huis genomen. Na drie weken overleed hij door onbekende oorzaak.

Uitwendig waren er geen infecties of inscheuring van het oor zicht

baar.

Door gebrek aan gegevens kon in lang niet aIle locaties een be

trouwbare schatting van de populatiegrootte gemaakt worden. De door

ons gebruikte methodes voor het berekenen van de populatiegrootte

(Weighted Mean en Lincoln index) bleken niet bruikbaar voor de

spitsmuizen. Tijdens de vangperioden trad namelijk verandering op

in populatiegrootte door sterfte onder de gevangen exemplaren (zie

hoofdstuk 3.4). De in hoofdstuk 4.2 gegeven populatiedichtheden zijn

een onnauwkeurige benadering. Bij de berekening werd uitgegaan van

literatuurgegevens waarbij een gemiddelde waarde voor de home ranges

van mannetjes en vrouwtjes gebruikt werd. Inwerkelijkheid zijn er

echter aanzienlijke verschillen aangetoond in home ranges van man

netjes en vrouwtjes. Home range is in berekeningen een moeilijk te

hanteren grootheid omdat de grootte van de home range afhankelijk

is van factoren die tijdens de verschillende onderzoeken niet gelijk

zijn.

De lage aantallen gevangen muizen tijdens deze inventarisatie
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laten zich niet direkt verklaren. De vangst van slechts een dwerg

spitsmuis kan te wijten zijn aan de afstelling van het valmechanis

me. De vallen kunnen zo afgesteld worden dat ook bij een lichtere

aanraking de val dichtklapt. Dit kan echter het ongewenst dichtklap

pen van de val doen toenemen. Overigens werd een aantal 'vals alarm'

gevallen veroorzaakt doordat de vallen door mens of dier onderste

boven gelopen waren. Omdat er in iedere groep een ervaren muizen

vanger aanwezig was, ligt het niet voor de hand te veronderstellen

dat de geringe aantallen te wijten zijn aan de vangmethodiek. Val

type en aas zijn in vorige onderzoeken succesvol gebleken. Hoewel

er ook in enkele voor muizen minder geschikte biotopen gevangen is,

zoals naaldbos zonder ondergroei, zijn de overige onderzochte bio

topen geschikt voor muizen. Het weer was tijdens de vangperiode

gunstig voor het inventariseren. De door het KNMI verstrekte gege

vens over het weer waren niet uit het Swalmdal afkomstig.

Het is enigszins voorbarig om aan de hand van drie inventarisa

tie dagen te konkluderen dat het Swalmdal een muizenarm gebied is.

Het zou een slecht jaar voor muizen geweest kunnen zijn. Uitvoeri

ger onderzoek zou wellicht het tegendeel kunnen bewijzen.

7. AANBEVE LINGEN

Bij deze tweede door de veldwerkgroep georganiseerde zoogdier

inventarisatie is rekening gehouden met de aanbevelingen die zijn

gedaan in het verslag van de zoogdierinventarisatie in de Oostvaar

dersplassen, zoals het standaardiseren van de vangmethode en de ve

getatiebeschrijvingen. Na het uitwerken van de gegevens van de

Swalmdalinventarisatie kunnen enkele aanvullende aanbevelingen wor

den gegeven.

Het is van belang om vooraf de verschillende biotopen van het te

inventariseren gebied te leren kennen om een goede spreiding van de

te plaatsen vallijnen te kunnen bewerkstelligen.

Uitgebreidere instructie van de deelnemers over het registreren

van additionele waarnemingen die geen betrekking hebben op vangsten

kan leiden tot een beter overzicht van de niet in life traps gevan

gen soorten.

Het verdiend aanbeveling om zelf meteorologische gegevens ter

plaatse te verzamelen. Daarbij zal het registreren van de op grond-
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niveau gemeten uiterste dag- en nachttemperatuur en de duur en hoe

veelheid van de gevallen neerslag het meest van belang ZlJn.

Een vereenvoudigde versie van de bij deze inventarisatie gebruik

te formulieren voor het noteren van vangstgegevens zou vergissingen

kunnen voorkomen.
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9. SAMENVATTING

In oktober 1982 werd in het Swalmdal, Limburg een zoogdierinven

tarisatie verricht waarbij de nadruk lag op de kleinere zoogdieren.

In uiteenlopende biotopen werden muizen gevangen met behulp van

Longworth life traps. De inhoud van braakballen werd geanalyseerd

en bij iedere vallijn werd een vegetatiekarakteristiek opgesteld.

Daarnaast werden gegevens verzameld over de grotere zoogdieren door

middel van zichtwaarnemingen, sporen en vondsten van dode dieren.

De aanwezigheid van bosspitsmuis Sorex araneus, dwergspitsmuis

Sorex minutus, rosse woelmuis Clethrionomys glareolus, veldrnuis

Microtus arvalis, aardrnuis Microtus agrestis, dwergrnuis Micromys

minutus en bosmuis Apodemus sylvaticus werd door vangsten met life

traps bevestigd. Buiten de vangsten met vallen werden de volgende

soorten geregistreerd: egel Erinaceus europaeus, huisspitsmuis

Crocidura russula, mol Talpa europaea, haas Lepus capensis, konijn

Ortolagus cuniculus, eekhoorn Sciurus vulgaris, woelrat Arvicola

terrestris, muskusrat Ondatra zibethicus, bruine rat Rattus

norvegicus, vos Vulpes vulpes, das Meles meles, huiskat Felis catus

en ree Capreolus capreolus. Zes soorten waaronder de dwergspitsmuis

werden voor de eerste keer hier vastgesteld. Bij deze inventarisa

tie werd speciale aandacht besteed aan het standaardiseren van de

vangrnethode en het uniform registreren van de verkregen gegevens.

10. LITERATUUR

Bang, P. & P. Dahlstrpm, 1978. Elseviers dierensporengids,
sporen en kentekens van zoogdieren en vogels. 3de druk:
1-240. Elsevier, Arnsterdam/Brussel.

Begon, M., 1979. Investigating animal abundance, capture 
recapture for biologists. lste druk: 1-97. Edward Arnold
(Publishers) Limited, London.

Blaaderen, H. van, 1982. De verspreiding en bestrijding van de
zwarterat (Rattus rattus Linnaeus, 1758) in Nederland. -Rat
en Muis, 30(3): 35-58.

Brink, F.H. van den, 1978. Zoogdierengids van alle in ons land
en overig Europa voorkomende zoogdieren. 4de druk: 1-274,
pl. 1-32. Elsevier, Amsterdam/Brussel.



-28-

Canters, K.J., C. van Leeuwen, W. Ligtvoet & F.R.M. Naber, 1982.
zoogdieren-inventarisatie in en rondom het Oostvaardersplassen
gebied: 1-50. Intern rapport Veldwerkgroep van de Vereniging
voor zoogdierkunde en Zoogdierbescherming, Leiden.

Corbet, G.B. & H.N. Southern, 1977. The handbook of British
Mammals. 2de druk: 1-520. Blackwell Scientific publications,
Oxford.

Crawley, M.C., 1969. Movements and home-ranges of Clethrionomys
glareolus Schreber and Apodemus sylvaticus L. in north-east
England. -Oikos, 20: 310-319.

Crowcroft, P., 1957. The life of the shrew. lste druk: 1-166.
Max Reinhardt, London.

Delany, M.J., 1976. The ecology of small mammals. Studies in
Biology 51. 2de druk: 1-60. Edward Arnold (Publishers) Limited,
London.

Dienske, H., 1969. Notes on differences between some external
and skull characters of Microtus arvalis (Pallas, 1778) and
of Microtus agrestis (Linnaeus, 1761) from the Netherlands.
-Zoologische Mededelingen, 44: 83-108. Rijksmuseum van Natuur
lijke Historie, Leiden.

Dirkmaat, J.J., 1982. Ruilverkaveling in het Swalmdal. -Das en
Boom, 1982(4): 6.

Glas, G.H., 1982. Handleiding voor medewerkers aan het project
Faunistiek Zoogdieren Nederland, algemeen gedeelte: 1-30.
Contactgroep Zoogdierinventarisatie, Arnhem.

Hayne, D.W., 1949. Two methods for estimating population from
trapping records. -Journal of Mammology, 30: 300-411.

Heynen, J.H., 1977. Natuurbeheer in het grenspark Maas-Schwalm
Nette in Swalmen e.o.: 1-84, kaart 1-20, bijlage 1-16.
Doctoraalverslag Biologie, Vakgroep Natuurbeheer, Landbouw
Hogeschool, Wageningen.

Heynen, J.H., 1978. Plantengroei in het Swalmdal. -De Levende
Natuur, 81(6): 279-286.

Hoekstra, B., E. van der Straeten & V. van Laar, 1977. Handleiding
ten behoeve van het inventariseren van landzoogdieren in de
Benelux. -Wetenschappelijke Mededelingen Koninklijke Nederlandse
Natuurhistorische Vereniging nr. 119: 1-48.

Husson, A.M., 1962. Het determineren van schedelresten van zoog
dieren in braakballen van uilen. -Zoologische Bijdragen, 5: 1-63.
Rijksmuseum van Natuurlijke Historie, Leiden.

Leeuwenberg, F.J., 1980. Faunabeheer in de praktijk. Feiten en
cijfers over wild en wildbeheer in Nederland: 1-65. Directie
Faunabeheer, Zoetermeer.



-29-

Lenders, A. & E. Pelzers, 1982. Het voorkomen van de hamster
Cricetus cricetus (L.) aan de noordgrens van zijn versprei
dingsgebied in Nederland. -Lutra, 25: 69-80.

Loch, R. 1977. A biometrical study of karyotypes A and B of Sorex
araneus Linnaeus, 1758, in the Netherlands (Mammalia, Insectivora).
-Lutra, 19: 21-36.

Natuurbeschermingsraad, 1982. De gevolgen voor natuur en landschap
van aanleg van Rijksweg 73 in Limburg: 1-17, kaart 1-2. Advies
van de Natuurbeschermingsraad aan de minister van cultuur, re
creatie en maatschappelijk werk nr. 4013, Utrecht.

Reichstein, R., 1960. Untersuchungen zum Aktionsraum und zum Revier
verhalten der Feldmaus (Microtus arvalis, Pall.), Markierungs
versuche. -Zeitschrift fur Saugetierkunde, 25: 150-169.

Smeenk, C., 1982. Rijksweg 73: Gevolgen voor natuur en landschap,
in het bijzonder voor de Das (Meles meles L.): 1-24. Rapport
voor de Natuurwetenschappelijke Commissie van de Natuurbescher
mingsraad, Leiden.

Staatsbosbeheer, 1981. Inventarisatieatlas voor flora en fauna
van Nederland: 1-7, kaart 1-62. Staatsbosbeheer, inspectie
natuurbehoud, natuurwetenschappelijk archief, Utrecht.

Straeten, E. van der, 1981. Tabel voor braakballenonderzoek.
3de druk: 1-57. Zoogdierenwerkgroep van de Wielewaaljongeren,
Turnhout.

Vergoossen, W.G., 1982. De wasbeer (procyon lotor) in Limburg;
een oproep. -Eliomys, 7(4): 158-159.

Wijngaarden, A. van, V. van Laar & M.D.M. Trommel, 1971. De ver
spreiding van de Nederlandse zoogdieren. -Lutra, 13: 1-41,
kaart 1-64.

Wijngaarden, A. van & J. van peppel, 1970. De otter, Lutra 1utra
(L.), in Nederland. -Lutra, 12: 1-72, pl. 1-12.

Zalesky, K., 1937. Eine neue RaS3e von Sorex araneus L. auf der
hollandischen Nordseeinsel Terschelling. -Akademischen Anzeiger
nr. 24. Akademie der Wissenschaften, Wien.

Zalesky, K., 1948. Die Waldspitsmaus (Sorex araneus L.) in ihrer
Beziehung zur Form tetragonurus Herm. in Nord und Mitteleuropa.
-Sitzungsberichten der ~sterr. Akademie der Wissenschaften,
Mathem. naturw. Klasse, 157(6-10): 129-185.





gemengd bos~Eiken-Beuk

met ontwik- enlaan tus
kelde strui sen akkers
vegetatie en braam-

struwee 1:
perseel
sCheiding

locatie

milieutype

bodemsamen
stelling
vochtigheid

helling

boomlaag
-bedekkings
percentage
-dominante
soorten

-overige
soorten,o.a.

strulKlaag
-bedekkings
percentage

-dominante
soorten

-overige
soorten,o.a.

kruidlaag
-bedekkings
percentage
-hoogte
-dominante
soorten

-overige
soorten,o.a.

moslaag
-bedekkings
percentage
-verspreid/
in pollen

strooisellaag
-dikte
-materiaal

I-I
beekoever

humeus
nat
drassig
vlak

0-25%

Am.Eik
Els
Spar

0-25%

Braam
Hop

Tamme
Kastanje

75-100%

Grote
Brandnete1,
Liesgras,
Vergeet-mij
nietje

Hondsdraf
Vogelmuur

0-25%

verspreid

;,2cm
stengels,
bladeren,
hout

1-2

beekoever

humeus
nat
drassig
vlak

0-25%

Beuk

wilg

75-100%

Grote
Brandnetel

Liesgras
Hondsdraf
witbol
Boeren
wormkruid
Zuring

;'2cm
dorre
stengels,
blad

-31-

1-3

gemengd bos
met ontwik
kelde bodem
vegetatie

zandig
vochtig

vlak

0-50%

Els
Wilg

Zomereik
Populier
Fijnspar

0-25%

Hop
Boswilg

Am. Vogel
kers,Els,
Geoorde
Wilg,Braam,
Lijsterbes

75-100%

> 50cm

Zegge
(50-75%)
Grote
Brandnetel,
Moeras ver
geet-mij
nietje,
Akkerdistel
vogelmuur,

\.Heermoes,

Hondsdraf,
Adelaars
varen

Koninginne
kruid,Katte
staart,
Engelwortel
Scherpe
Boterbloem,
Kelkwinde,
Gele Lis,
Groot
Sprinqzaad

0-25%

verspreid

~2cm
stengels,
blad

1-4

gemengd bos
met beide
onderlagen
ontwikkeld

zandig
vochtig

glooiend

75-100%

Els
(25-50%)

Berk
Lijsterbes
Dwergcypres

25-50%

Am. Vogel
kers
(0-25%)

Vlier
Lijsterbes
Hazelaar

0-25%

;> 50cm

Braam,
smalle
Stekel
varen

Wederik

0-25%

verspreid

~2cm
blad,hout,
takjes,
stengels

1-5

zandig
droog/
vast
vlak

75-100%

Beuk
Fijnspar

Am.Eik

75-100%

Braam

HOp

0-25%

25-50cm

Pitrus
Niervaren

Gewone
wederik,
Bosgierst
gras

pollen

',12cm
blad,
takken,
stronken

1-6

zandig
droog/
vast
steile
helling

25-50%

Beuk
Zomereik

Zoete Kers

50-75%

Braam
(25-50%)

Lijsterbes
Am. Vogel
kers
Sporkehout

25-50%

witbol
Kropaar
Eikvaren
Struisgras

0-25%

verspreid

< 2cm
blad,
stengels

oecotype ('s)
binnen 50m
v.d.vallijn

-bodemsamen
stelling

-vochtigheid

-helling

gemengd bos
met vrijwel
geen onder
groei/beek

zandig
droog,vast/
nat-drassig
vlak

gemengd bos
met vrijwel
geen onder
groei

zandig
droog,vast

vlak

gemengd bos
met vrijwel
geen onder
groei

zandig
droog,vast

vlak

beekoever/
naaldbosje

zandig
vochtig/
droog,vast
glooiend/
vlak

zandig

sloot/akker
berm, pad

zandig
nat/
droog,vast
vlak/
glooiend

Tabella. Vegetatiekarakteristiek van locatie I.



locatie

milieutype

II-I

beekoever

II-2

plantsoen

-32-

II-3

naaldhout
bos met
weinig of
geen onder
groei

II-4

naaldhout
bos met
ondergroei

II-5

zoomstruwe
len

bodemsamen
stelling
vochtigheid

helling

boomlaag
-bedekkings
percentage

-dominante
soorten

-overige
soorten,o.a.

struiklaag
-bedekkings
percentage

-dominante
soorten,o.a.

-overige
soorten,o.a.

kruidlaag
-bedekkings
percentage

-hoogte
-dominante
soorten

-overige
soorten, o.a.

moslaag
-bedekkings
percentage
-verspreid/
in pollen

strooisellaag
-dikte
-materiaal

oecotype ('s)
binnen 50m
v.d.vallijn

-bodemsamen
stelling

-vochtigheid
-helling

humeus

vochtig

glooiend

25-50%

Witte
Acacia
(75-100%)

Berk
Eik

0-25%

Vlier
(50-75%)

Meidoorn,
Am.Vogel
kers,Hop

0-25%

Gras
(25-50%)

Varens
Brandnetel
Wilgen

0-25%

pollen

< 2cm
takjes
blad

gemengd bos
met ontwik
kelde
struikvege
tatie/
plantsoen

humeus
vochtig
vlak

humeus

vochtig

vlak

0%

25-50%

Roos
(75-100%)

Berk

0-25%

25-50cm

Gras
(25-50%)

Brandnetel

0%

< 2cm
blad
takjes

naaldhout
zonder
onder
groei/
kunst
weide

humeus
vochtig
vlak

humeus

droog/los

vlak

75-100%

Grove Den
(75-100%)

Beuk
Am.Eik

0%

0-25%

0-25cm

Gras
(75-100%)
Russen

Nacht
schade,
Hop

0%

':;2cm
naalden

plantsoen/
kunstweide

humeus
vochtig
vlak

humeus

I .
,vochtJ.g

vlak

50-75%

Larix
(75-100%)

Berk

Lijsterbes

i Zwarte Els

0-25%

Lijsterbes
(50-75%)
Am. Vogel
kers

Vlier

50-75%

25-50cm

Adelaars
varen
(75-100%)

Brandnetel

0-25%

verspreid

)2cm
takjes
naalden

gemengd bo
met ontwik
kelde
struikvege
tatie

humeus
vochtig
vlak

humeus

droog/vast

vlak

25-50%

Acacia
(75-100%)

I Berk

Hazelaar

0-25%

Am.Vogel
kers
(75-100%)

50-75%

0--25%

pollen

<: 2cm
blad
takjes

gemengd bos
met ontwik
kelde
struikvege
tatie/kunst
weide

humeus
droog/vast
vlak

Tabel lb. Vegetatiekarakteristiek van locatie II.



gemengd bOS~Eiken-BeUk

met ontwik- enlaan tus
kelde strui sen akkers
vegetatie en braam-

struwee 1:
perseel
scheiding

locatie

milieutype

bodemsamen
stelling
vochtigheid

helling

boomlaag
-bedekkings
percentage
-dominante
soorten

-overige
soorten,o.a.

struiklaag
-bedekkings
percentage
-dominante
soorten

-overige
soorten,o.a.

kruidlaag
-bedekkings
percentage
-hoogte
-dominante
soorten

-overige
soorten,o.a.

moslaag
-bedekkings
percentage
-verspreid/
in pollen

strooisellaag
-dikte
-materiaal

1-1

beekoever

humeus
nat
drassig
vlak

0-25%

Am.Eik
Els
Spar

0-25%

Braam
HOp

Tamme
Kastanje

75-100%

Grote
Brandnetel,
Liesgras,
vergeet-mij
nietje

Hondsdraf
Vogelmuur

0-25%

verspreid

;,2cm
stengels,
bladeren,
hout

1-2

beekoever

humeus
nat
drassig
vlak

0-25%

Beuk

wilg

75-100%

Grote
Brandnetel

Liesgras
Hondsdraf
witbol
Boeren
wormkruid
Zuring

I -

;,2cm
dorre
stengels,
blad

-31-

1-3

gemengd bos
met ontwik
kelde bodem
vegetatie

zandig
vochtig

vlak

0-50%

Els
Wilg

Zomereik
Populier
Fijnspar

0-25%

Hop
Boswilg

Am. Vogel
kers,Els,
Geoorde
Wilg,Braam,
Lijsterbes

75-100%

> 50cm

Zegge
(50-75%)
Grote
Brandnetel,
Moeras ver
geet-mij
nietje,
Akkerdistel
vogelmuur,
Heermoes,
Hondsdraf,
Adelaars
varen

Koninginne
kruid,Katte
staart,
EngE'lwortel
Scherpe
Boterbloem,
Kelkwinde,
Gele Lis,
Groot
SprinQzaad

0-25%

verspreid

"> 2 cm
stengels,
blad

1-4

gemengd bos
met beide
onderlagen
ontwikkeld

zandig
vochtig

glooiend

75-100%

Els
(25-50%)

Berk
Lijsterbes
Dwergcypres

25-50%

Am. vogel
kers
(0-25%)

Vlier
Lijsterbes
Hazelaar

0-25%

> 50cm

Braam,
Smalle
Stekel
varen

wederik

0-25%

verspreid

-;,2cm
blad,hout,
takjes,
stengels

1-5

zandig
droogl
vast
vlak

75-100%

Beuk
Fijnspar

Am.Eik

75-100%

Braam

Hop

0-25%

25-50cm

Pitrus
Niervaren

Gewone
Wederik,
Bosgierst
gras

pollen

";,2cm
blad,
takken,
stronken

1-6

zandig
droog/
vast
steile
helling

25-50%

Beuk
Zomereik

Zoete Kers

50-75%

Braam
(25-50%)

Lijsterbes
Am. vogel
kers
Sporkehout

25-50%

Witbol
Kropaar
Eikvaren
Struisgras

0-25%

verspreid

< 2cm
blad,
stengels

oecotype( 's)
binnen 50m
v.d.vallijn

-bodemsamen
stelling

-vochtigheid

-helling

gemengd bos
met vrijwel
geen onder
groei/beek

zandig
droog,vastl
nat-drassig
vlak

gemengd bos
met vrijwel
geen onder
groei

zandig
droog,vast

vlak

gemengd bos
met vrijwel
geen onder
groei

zandig
droog,vast

vlak

beekoeverl
naaldbosje

zandig
vochtigl
droog,vast
glooiend/
vlak

zandig

sloot/akker
berm,pad

zandig
natl
droog, vast
vlak/
glooiend

Tabella. Vegetatiekarakteristiek van locatie I.



locatie

milieutype

II-I

beekoever

II-2

plantsoen

-32-

II-3

naaldhout
bos met
weinig of
geen onder
groei

II-4

naaldhout
bos met
ondergroei

II-5

zoomstruwe
len

bodemsamen
stelling
vochtigheid

helling

boomlaag
-bedekkings
percentage
-dominante
soorten

-overige
soorten,o.a.

struiklaag
-bedekkings
percentage

-dominante
soorten,o.a.

-overige
soorten,o.a.

kruidlaag
-bedekkings
percentage

-hoogte
-dominante
soorten

-overige
soorten,o.a.

moslaag
-bedekkings
percentage
-verspreidj
in pollen

strooisellaag
-dikte
-materiaal

oecotype( 's)
binnen 50m
v.d.vallijn

-bodemsamen
stelling

-vochtigheid
-helling

humeus

vochtig

glooiend

25-50%

Witte
Acacia
(75-100%)

Berk
Eik

0-25%

vlier
(50-75%)

Meidoorn,
Am.Vogel
kers,Hop

0-25%

Gras
(25-50%)

Varens
Brandnetel
Wilgen

0-25%

pollen

< 2cm
takjes
blad

gemengd bos
met ontwik
kelde
struikvege
tatie/
plantsoen

humeus
vochtig
vlak

humeus

vochtig

vlak

0%

25-50%

Roos
(75-100%)

Berk

0-25%

25-50cm

Gras
(25-50%)

Brandnetel

0%

< 2cm
blad
takjes

naaldhout
zonder
onder
groei/
kunst
weide

humeus
vochtig
vlak

humeus

droog/los

vlak

75-100%

Grove Den
(75-100%)

Beuk
Am.Eik

0%

0-25%

0-25cm

Gras
(75-100%)
Russen

Nacht
schade,
Hop

0%

-:,2cm
naalden

plantsoen/
kunstweide

humeus
vochtig
vlak

humeus

,vochtig

vlak

50-75%

Larix
(75-100%)

Berk

Lijsterbes
i Zwarte Els

I
0-25%

Lijsterbes
(50-75%)
Am.Vogel
kers

Vlier

50-75%

25-50cm

Adelaars
varen
(75-100%)

Brandnetel

0-25%

verspreid

)2cm
takjes
naalden

gemengd bo<
met ontwik
kelde
struikvege
tatie

humeus

vochtig
vlak

humeus

droog/vast

vlak

25-50%

Acacia
(75-100%)

IBerk

Hazelaar

0-25%

Am.Vogel
kers
(75-100%)

50-75%

0--25%

pollen

<:: 2cm
blad
takjes

gemengd bos
met ontwik
kelde
struikvege
tatie/kunst
weide

humeus
droog/vast
vlak

Tabel lb. Vegetatiekarakteristiek van locatie II.



locatie III-l III-2
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III-3 III-4 III-5

milieu type 'oude paar
dewei'ruigt
kruidenve
gctatie

grasachtige
laagblij 
vende vege
tatie

beekoever
veldje bochtnaaldhouttige smele bos met

ondergroei

bodemsamen
stelling
vochtigheid

helling

boomlaag
-bedekkings
percentage
-dominante
soorten

-overige
soorten,o.a.

struiklaag
-bedekkings
percentage
-dominante
soorten

-overige
soorten,o.a.

kruidlaag
-bedekkings
percentage

-hoogte
-dominante
soorten

-overige
soorten,o.a.

moslaag
-bedekkings
percentage

-verspreid!
in pollen

strooisellaag
-dikte
-materiaal

oecotype ('s)
binnen 50m
v.d.vallijn

-bodemsamen
stelling

-vochtigheid

-helling

zandig

droog/
los

vlak

0%

0%

75-100%

> 50cm

gras
(75-100%)

Zuring

0%

J 2cm

loofbos
met beide
onderlagen
ontwikkeld

zandig

droog,
los

vlak

zandig

droog/
los

glooiend

0-25%

Berk
(0-25%)
Eik

i (50-75%)

Am.Eik
Vogelkers

0%

75-100%

25-50cm

Witbol
(0-25%)
Bochtige
Smele
(75-100%)

Zandblauw
tje
Schapezu
ring

0-25%

verspreid

(2cm
grassen

loofbos
met beide
onderlagen
ontwikkeld

humeus

droog,
los

vlak,
glooiend

humeus

vochtig

vlak

75-100%

Populier
(75-100%)
Els
(0-25%)

0%

75-100%

25-50cm

Brandnetel
(75-100%)

grassen
Hondsdraf
Vogelmuur

0%

(2cm
dode krui
den,blade
ren

loofbos
met beide
onderlagen
ontwikkeld

humeus

vochtig

vlak

humeus

oroog/
los

vlak

0-25%

Am.Vogel
kers
(25-50%)

Berk
Grove Den
Eik

0%

75-100%

Bochtige
Smele
(75-100%)

0%

).2cm
Bochtige
Smele

berm,lgras
land!
gemengd bos

humeus/zan
dig/humeus
droog,
los/vast/
los
vlak

humeus

droog/
los

vlak

75-100%

Grove Den
(75-100%)

Eik

0-25%

Am. Vogel
kers
(75-100%)

50-75%

0-25cm

Bochtige
Smele
(50-75%)
Struik
he ide
(25-50%)

grassen

50-75%

verspreid

<2cm
Denne-
naalden

Tabel lc. Vegetatiekarakteristiek van locatie III.
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locatie
IV-lIV-2IV-3IV-4IV-5

milieutype

loofbosloofbosbermbermlangs stru-
met beide

met beide weelrand

onderlagen
onderlagen

ontwikkeld
ontwikkeld

bodemsamen-

humeushumeuszandigzandigzandig
stelling vochtigheid

nat-nat-droog/droog/droog/
drassig

drassigvastvastvast

helling

vlakvlaksteilesteileglooiend
helling

helling--
------f--.

boomlaag -bedekkings-
25-50%75-100%0%0%0%

percentage -dominante
Zwarte ElsWilg---

soorten
(50-75%)(75-100%)

-overige soorten,o.a.
EikEik---

Populier
Populier---

-----.
struiklaag -bedekkings-

0-25%75-100%0%0%25-50%
percentage -dominantesoorten,o.a.

WilgWilg--Vlier
(75-100%)

(75-100%) (75-100%)
-overige soorten,o.a.

BraamVlier--Braam
Eik

kruidlaag
-bedekkings-

75-100%75-100%75-100%75-100%75-100%
percentage -hoogte

25-50cm;> 50cm

I ;>50cm

>50cm
-

-dominante soorten
ZeggeBrandnetelgrassengrassenFrans

(75-100%)
(50-75%)(75-100%)(75-100%)Raaigras

(75-100%)-overige soorten, o.a.
Brandnetel1V1oerasspi-Duizend-WikkenWilgenroos-

Moerasspi-
reabladBijvoetje,Brand-

rea
VarensHaviks-Zuringnetel,Melde

kruidmoslaag -bedekkings-
0%0%0%

10%
0%

percentage -verspreid/
-----

in pollen strooisellaag-dikte
~2cm.~2cmgeengeengeen

-materiaal
bladafval----

oecotype ('s)

idemidemidemidembebouwde
binnen 50m

akker/
v.d.vallijn

grasland
-bodemsamen- stelling

----kleiig/
zandig-vochtigheid

----droog,vast/
droog,los-helling

----vlak

Tabel Id. Vegetatiekarakteristiek van locatie IV.
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locatie

V-IV-2V-3V-4V-5v-6

milieutype

kruidenve-kruidenve-kruidenve-beekoeverloofbos metberm
getatie

getatiegetatie vrijwel
langs rand

langs randlangs rand geen onder-
van bos

van bosvan bos groei

bodemsamen-

kleiigkleiigzandigkleiighumeus-
stelling droog/

vochtigdroog/losdroog/vochtigheid droog/ vochtig
vast

vast vast

helling

glooiendvlakvlaksteilevlak-
helling

boomlaag
0-25%

75-100%0%-bedekkings- 75-100%0% 0%
percentage Zomereik

-dominante Zomereik-Berk- -
soorten

(75-100%) (0-25%)(75-100%)
Meidoorn

Am.Eik
(0-25%)-overige "'oorten,o.a.

----Beuk-
struiklaag

~bedekkings-
0%0%25-50%0%0-25%0%

percentage Vlier
-dominante --Braam- -

soorten
(0-25%)(75-100%)

-overige soorten,o.a.

------
kruidlaag

-bedekkings-
75-100.%75-100%75-100%75-100%0-25%75-100%

percentage >50em
-hoogte 0-25em25-50cm 25-50em-25-50em

-dominante soorten
grassengrassenBrandnetel

{rassen
Braam
{rassen(75-100%) (75-100%)(0-25%)50-75%)(75-100%)75-100%)

Echt Wal-
KaleRiet Brandnetel

stro
Jonker(25-50%) (25-50%)

(0-25%)
(0-25%) 1Qf1~

grassen
Jonker

(75-100%)
(0-25%)

-overige soorten,o.a.

-grassenHopBereklauw-Vlierop-
Akkerhoorn

WarkruidDistel slag,Akker
bloem

distel
Braam

moslaag
-bedekkings-

0-25%0-25%0%0%0-25%0%
percentage -verspreid/

pollenverspreid--pollen-
in pollen

strooisellaag-dikte
< 2em< 2em:> 2cm<2em< 2ero<2cm

-materiaal
bladerenbladdood grasgrasbladerengrasvan Eik takjes van Eikstengels

oecotype ('s)

aspergegraslandgraslandgraslandbraak lig-loofbos
binnen 50m kwekerij/met krui-met krui-met krui-gende ak-met ont-
v.d.vallijn

braak lig-den/loof-den/loof-den/loof-kerwikkelde
gende ak-

bos metbos metbos met struikvegeker
vrijwelvrijwelvrijwel tatie/gras

geen onder
geen ondergeen onder land met

groei
groeigroei kruiden

-bodemsamen- stelling
zandig/kleiig/zandig/-/zandigkleiig-

kleiig
zandigzandig

-vochtigheid
droog,vastnat,dras-vochtig/-/droog,droog,vast-

sig/droog,
droog,vastvast

los-helling
vlakvlak/vlak/-/vlak-

glooiend
glooiendglooiend

Tabel ~e. Vegetatiekarakteristiek van locatie V.



locatie

milieutype

bodemsamen
stelling
vochtigheid

helling

boomlaag
-bedekkings
percentage

-dominante
soorten

-overige
soorten,o.a.

struiklaag
-bedekkings
percentage
-dominante
soorten

-overige
soorten,o.a.

kruidlaag
-bedekkings
percentage
-hoogte
-dominante
soorten

-overige
soorten, o.a.

moslaag
-bedekkings
percentage
-verspreid/
in pollen

strooisellaag
-dikte
-materiaal

oecotype ('s)
binnen 50m

v.d.vallijn
-bodemsamen-
stelling

-vochtigheid
-helling

VI

bos rond
bewoonde
gebouwen

zandig

droog/
vast

vlak

50-75%

Am.Eik
Spar,Berk
Witte Aca
cia,Zomer
eik,Iep

0-25%

Vlier,
Lijsterbes

0-25%

0-25cm

Hondsdraf
Zuring
Am.Eik
Grassen

0%

<2cm
blad

tuin

zandig

droog/vast
glooiend

VII

grasland
met krui
den

humeus

vochtig

vlak

0%

0%

75-100%

0-25cm

grassen
o.a.Witbol
(75-100%)

Brandnetel
Zuring
Boterbloem

0%

>2cm
grassen

idem
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Tabel If. Vegetatiekarakteristiek van locatie VI en VII.
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Gegevens van dood in val
SA = Sorex araneus W
SM = Sorex minutus HB

T
HF+

b = balg
s = schedel HF-

aangetroffen dieren.
= gewicht (weight)
= lichaamslengte (head-body)
= staartlengte (tail)
= achtervoetlengte met nagel

(hind foot)
= achtervoetlengte zonder nagel

(hind foot)

datum locatiesoortWHETHF+HF-collectie
1982

18-10

IV-4SA-----
18-10

V-3SA-68.240.512.011.4B.Hoekstra b+s no.2670
18-10

V-3SA-----B.Hoekstras no.2672
19-10

1-4SA7.070.040.414.013.0A.v.Bemmel b+s
19-10

11-2SM2.556.639.411.510.3B.Hoekstra b+s no.2673
19-10

11-4SA6.055.940.613.512.4C.Bosmanb+s
19-10

IV-4SA-68.642.413.112.7B.Hoekstra b+s no.2671
19-10

V-3SA-----alcohol RMNH

20-10
1-4SA6.054.947.014.013.2C.Bosmanb+s

20-10
1-5SA7.0----alcohol RMNH

20-10
111-1SA7.0----alcohol RMNH

20-10
IV-5SA-----alcohol RMNH

20-10
V-2SA7.065.838.212.912.1C.Bosmanb+s

20-10
V-4SA-----alcohol RMNH

20-10
V-43A7.053.741. 813.012.2alcohol RMNH

20-10
V-4SA7.555.040.413.212.8alcohol RMNH

20-10
VIISA6.5----alcohol RMNH

21-10
IV-2SA7.560.042.712.912.4alcohol RMNH

21-10
IV-4SA7.043.434.512.111.5alcohol RMNH

21-10
IV-5SA7.065.2 40.313.812.8alcohol RMNH

21-10
VIISA8.5-j38.013.712.6K.Margryb+s
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Tabel 3. Overzicht locaties en gevangen soorten

UJ~rl0OJ

U)
H

~
({J

U)Url U)OMU)"M
b1 "M

+J~+Jrl
U)+J({J

U)

U)U)({JOJ~:>
~

~:>t
~
H~rl

+J
OJE b1 "M:>t

~
~0({J({JEU)

~
({J~

"M
H0U)U)U)U)

E
({J"r-!~~:>t~

H
+J+JEE

X
X..c:000OJ

OJ

OJ+JHHH'D
locatie

atlasAmersfoort-HHOJuuu00
0rl"M"M"M~

blok coordinaten(f)(f)u::s::s::s~

I-I

58-35202.8-360.1+

1-2

58-35202.7-360.1

1-3

58-35202.7-360.1+ ++

1-4

58-35202.8-360.1+ ++

1-5

58-35202.8-360.1+ ++

1-6

58-45202.8-359.6 ++ +

11-1

58-35202.6-360.2 +

11-2

58-35202.7-360.3++

11-3

58-35202.7-360.3

11-4

58-35202.8-360.2+ +

11-5

58-35202.6-360.3 +

111-1

58-35201.6-360.5++

111-2

58-35201.5-360.5 +

111-3

58-35201.5-360.4

111-4

58-35201.5-360.2 +

111-5

58-45201.4-359.7 +



vervolg tabel 3.
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({);jrl0OJ

({)

H
;j

({j

({)(J
rl

({)• ..-j({)• ..-j

0'1 •..-j

+>;j+>rl
({)+>({j

({)

({)({)({jOJ;j:;-;j
;j:>,
~
H~rl

+>
OJE 0'1 -..-j:>,

;j
~0({j({jE({)

~
({j~

• ..-j

H0({)({)({)({)

E
({j• ..-j;j;j:>,;j

H
+>+>EE

X
X..c:000OJ

OJ

OJ+>HHHro

locatie
atlasAmersfoort-HHOJ(J(J(J0

0
0rl• ..-j• ..-j• ..-j0,

blok
coordinaten(f)(f)u::s::s::s~

IV-l

58-35200.0-360.3 +++

IV-2

58-34199.8-360.3++

IV-3

58-34199.5-360.2 +

IV-4

58-34199.3-360.4++

IV-5

58-34199.4-360.1++ ++

V-I

58-34199.4-362.4

V-2

58-34199.2-362.5+++

V-3

58-34199.0-362.5++ +

V-4

58-34199.0-362.5++++

V-5

58-34199.3-362.5 ++

V-6

58-34199.1-362.3 +++
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Tabel 4. Aantal gevangen individuen (terugvangsten niet meege
teld) per locatie, per soort.
Sterfte onder de gevangen dieren: (x) = aantal dood
in vallen aangetroffen exemplaren.

U)
::Jrl0Q)

U)

H
::J

ro

U)()
rl

U)-rlU)-rl

01
-rl+J::J+J

rl
U)+Jro

U)

U)U)roQ)::J>
::J

::J§'~
H~rl

+J
Q) 01-rl~

::J

~0roroEU)

~
ro~

-rl

H0U)U)U)U)

E
ro-rl::J::J~::J

H
+J+JEE

X
X..c:000Q)

Q)

Q)+JHHHrei

locatie

HHQ)()()()0
0

0rl-rl-rl-rlP,
U)

U)u:s:s:sr4:;

I-I

-1 -----
1-2

-- -----
1-3

-- 2--1-
1-4

-5(2)4---6
1-5

-1 (1)5---2
1-6

-- 31--4

11-1

-- 2----
11-2

1 (1)- 1----
11-3

-- -----
11-4

-2 (1)4----
11-5

-- ----1
111-1

-1 (1)---7-
111-2

-- ---1-
111-3

-- -----
111-4

-- 1----
111-5

-- 1----
IV-1

-- 8--16
IV-2

-1 (1)----5
IV-3

-- ---2-
IV-4

-3 (3)---5-
IV-5

-2 (2)3--42
V-I

-- -----
V-2

-3 (1)23---
V-3

-4 (3)24---2
V-4

-4(3)231--V-5
-- 5---4

V-6
-- -5-28
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Tabel 5. Vangsten (inclusief terugvangsten) en bezettingspercentages
bij de ochtend-, middag- en avondronden.
Nachtvangst: ochtendronde, vangperiode 20-9 uur
Dagvangst: middagronde, vangperiode 9-15 uur

avondronde, vangperiode 15-20 uur
x: ochtendronde dag 1, vangperiode 5-9 uur

nachtvangstdagvangsten

(= ochtendronde)

(= middagronde)(= avondronde)

18-21 okt (dag 1-4)
xl234123123

locatie 1-1

---1------
1-2

----------
1-3

1-22---1--
1-4

-434--1223
1-5

1224-11122
1-6

-322-111-1

11-1

-1-1111-1-
11-2

-11-11----
11-3

----------
11-4

-231122111
11-5

--1-------
111-1

-123-11-11
111-2

-----1--1-
111-3

----------
111-4

1---------
111-5

-111------
IV-l

233111-521
IV-2

-332---11-
IV-3

--12------
IV-4

-12211-111
IV-5

-3231--423
V-l

----------
V-2

234121-222
V-3

7898667975
V-4

1262131335
V-5

15221-1112
V-6

1767--1476
gemiddeld

bezettings-
6.318.521.118.15.97.46.313.312.612.2

percentage
(;Yo)
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Tabel 6. Vangsten en terugvangsten.
Het eerste cijfer geeft de totale vangst aan, het
tweede cijfer het aantal dieren dat al eens eerder
gevangen werd.
0-1 = ochtendronde dag 1
m-2 = middagronde dag 2
a-3 = avondronde dag 3

10catie 0-1 0-4

I-I

---------1-0
1-2

----------
1-3 1-0-1-0---2-0--2-0
1-4

--2-04-0-2-03-21-03-14-2
1-5

1-0-1-02-11-12-24-11-12-24-2
1-6

--1-03-01-0-2-11-11-02-1

11-1

-1-0-1-01-11-1-1-1-1-1

11-2
-1-0-1-01-1-1-1

11-3 11-4
-1-01-02-02-21-03-22-21-11-1

II -5
------1-0

111-1

---1-01-01-12-01-01-03-1
111-2

----1-01-1
111-3

-
111-4

1-0
111-5

---1-0--1-1--1-1
IV-l

2-01-05-13-01-02-23-0-1-01-1
IV-2

--1-03-0-1-13-2--2-1
IV-3

------1-0--2-1
IV-4

-1-01-01-01-01-02-0-1-12-1
IV-5

-1-04-13-0-2-02-2-3-23-2

V-I
V-2

2-02-12-13-21-12-14-3-2-21-0
v-3

7-06-09-38-36-57-59-97-75-58-5
V-4

1-01-03-22-13-23-26-41-15-32-2
V-5

1-01-01-05-1-1-12-11-02-22-2
V-6

1-0-4-07-3-7-56-41-16-57-5



-43-

Tabel 7. Berekening van populatiegroottes.
n. aantal gevangen dieren in monster op tijdstip il
m. aantal gemerkte dieren gevangen in monster op
l tijdstip i

M. aantal gemerkte dieren in populatie op tijdstip il
~ schatting populatiegrootte

3D standaarddeviatie van ~

0-1 ochtendronde dag 1
m-2 middagronde dag 2
a-3 avondronde dag 3

10catie 1-410catie 1-410catie 1-510catie 111-1
Clethrionomys

ApodemusClethrionomysMicromys
glareolus

sylvaticusglareolusminutus

ronde

n. m.M.n.m.M. n.m.M. n.m.M.l
ll lll lll lll

0-1
--- --- 1-- ---

m-l
--- --- --1 ---

a-I
2-- --- 1-1 ---

0-2
--2 2-- 212 1--

m-2
--2 --2 113 1-1

a-2
--2 1-2 223 112

0-3
--2 323 223 1-2

m-3
--2 --4 113 1-3

a-3
1-2 214 223 1-4

0-4
213 215 323 315

Lincoln

~ = 5 ~ = 8~ = 4~ =10
Index

3D = 1.53D = 2.53D = 1.73D = 4.1

10catie V-310catie V-610catie V-6
Clethrionomys

ApodemusMicrotus
glareolus

sylvaticusarvalis

ronde

n. m.M. M ..n.n.m.M.M ..n.n.m.M.M ..n.l llll lllll lllll
0-1

4-- ---- -1-- -
m-l 6-4 24--- ---1 -
a-I 93 10 902-- -2-1 2
0-2

73 16112412 8223 6
m-2

54 20100--5 ---3 -
a-2 55 21105545 25213 6
0-3

88 21168226 12224 8
m-3

77 21147116 6--4 -
a-3 55 21105336 18324 12
0-4

85 21168536 30225 10

Weighted

~ = 25 ~ = 7~ = 4
Mean

3D = 4.03D =1.9 3D = 1.6



Tabel 8. Gemiddelde gewichten (g) van gevangen muizen in grammen: ~antal (n)
g+ <T- n
spreiding

(J)

:>,E0
(J)

(J)

(J)s::: (J) ;:J

;:J

;:Jo ;:J(J)(J) (J)(J) (J) ()

X+J

X Q)-rl rl;:J (J);:Jorl:>,(J);:J°rl
Q) ;:J

Q) s:::H 0+J ·rl+J+JE ;:JE+J

H s:::

H rcJ..c: Q)Orlo (J)O+J Q) rcJ

O-rl

o H+J HH rcJH Q)H ;:JrcJ :>
(/) E

(/) rcJQ) rcJ() :>() H() s:::Orl

leeftijd
geslachtdaaddaadlevend

rl rl
°rl H·rl b1°rl ·rlp.,:>,

Ob1
:8 rcJ:8 rcJ:8 EI<"( (J)

5

930 4 1018
niet

?7.0+0.87.5+0.514.9+1.613.4+1.84.7+0.415.2+2.6
adult

6.0-=8.56.3-=8.012.5-=19.010.5-=15.04.0-5.210.5-=21.0

2

536 312 19
adult

0+~+?7.0+0.57.6+0.819.9+4.516.8+ 1.022.09.0+3.022.6+5.7
6.5-=7.5

7.0-=9.013.5-=30.115.5=18.06.0=12.013.0-=35.0

153 211
0

18.3+3.216.8+1.09.0+3.021.2+4.5
13.5-=24.0

15.5=18.06.0=12.013.0-=29.0

1

19 18
adult

~
7.5 20.8+4 .822.024.6+6.4

14.5=30.1
16.0-=35.0

1

52
?

6.57.6+0.822.5+5.5
7.0-=9.0

17.0-=28.0

115 263 81
?

?2.57 .2+1.57.5+1. 514.9+2.513.7+3.15.4+0.415.5
6.0-=12.0

6.0-=9.011.5=19.011.5-=18.04.5=6.0

aIle
120 167210120 38muizen 2.57.1+1.37.5+0.817.4+4.214.5+2.622.05.4+1.618.9+5.7samen

6.0=12.06.0=9.011.5=30.110.5-=18.04.0=12.010.5-=35.0

I
*'"
*'"I
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Tabel 9. 'Vals alarm' bij 270 life traps, tijdens 10 cantrale
randen.

lacatie vals alarm

I-I

-
1-2

2 x val 20
1-3

1
1-4

1
1-5

1
1-6

-
11-1

-
11-2

1
11-3

-
11-4

1
11-5

1
111-1

1
111-2

-
111-3

1
111-4

1
111-5

-
1V-l 2 x val 46,3 x val 49 = 5

1V-2
2 x val 54 + 2= 4

1v-3
2

1V-4
1

1V-5
2 x val 72,2 x val 75 + 2 = 6

V-I
-

v-2
3

V-3
2 x val 26,4 x val 28 + 4 = 10

V-4
4

V-5
8

V-6
1

tataal

55 x vals alarm,2%
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Tabel 10. Waarnemingen van zoogdieren in het Swalmdal in de
periode 17-21 oktober 1982.

18-10 58-35 202.3-360.3

18-10 58-35 202.3-360.3
20-10 58-35 202.6-360.3
19-10 58-35 201.7-360.9

soort

Erinaceus
europaeus

Sorex
minutus

Sorex
araneus

Crocidura
russula

Talpa
europaea

Lepus
capensis

Oryctolagus
caniculus

Sciurus
vulgaris

Clethrionomys
glareolus

Arvicola
terrestris

20-10 58-35

17-10 58-35
18-10 58-34
18-10 58-34
18-10 58-35

18-10 58-35

18-10 58-35

18-10 58-35
19-10 58-35
20-10 58-35
18-10 58-34
18-10 58-34
18-10 58-35
17-10 58-35
18-10 58-34
19-10 58-34
19-10 58-45
19-10 58-35
19-10 58-45
20-10 58-35
:/0-10 58-35
20-10 58-45
18-10 58-35
18-10 58-35

18-10 58-35
18-10 58-35
18-10 58-35
19-10 58-45
19-10 58-35
20-10 58-34
20-10 58-35
21-10 58-34
18-10 58-35

20-10 58-34

Amersfoort
coordinaten

201-364

202.5-360.3
199-360
199-362
201-360

201-360

201-360

202.7-360.3
203-360

202.6-360.3
199-360
199-362

202.9-361.7
2 0 1. 8- 3 6 0 • 6

199-362
199-362

200.8-359.8
202.1-360.6
202.2-357-4

201-360
202-360

202.4-358.4
201-360
202-360

202-360
202.3-360.3

203-361
200.4-359.4

202-360
199-362
202-360
199-362

202.3-360.3

199-362

1
1

2

1

1
3
1

+8
1
1
2

2

1
2

1
1
1
1
1
2

opmerkingen

verkeersslachtoffer

in braakbal

in braakbal
bewoningssporen
in braakbal

molshopen
molshopen
molshopen
molshopen in gras
achtige vegetatie met
humeuze bodem
molshopen in ruigt
kruiden vegetatie met
zandige bodem
molshopen in gras
achtige vegetatie met
zandige bodem
molshopen
molshopen
molshopen
0, zichtwaarneming
zichtwaarneming
zichtwaarneming
bewoningssporen
zichtwaarneming
zichtwaarneming
zichtwaarneming
zichtwaarneming
zichtwaarneming
bewoningssporen
bewoningssporen
zichtwaarneming
vraatsporen
zichtwaarneming,
vechtend
vraatsporen
vraatsporen
vraatsporen
zichtwaarneming
zichtwaarneming
zichtwaarneming
zichtwaarneming
zichtwaarneming
in braakbal

prenten
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Vervolg tabel 10.

soort

IdatumlatlaslAmersfoort-laantallopmerkingen

coordinaten
I

I

Ondatra

18-10 58-34199-362-prenten

zibethicus Microtus
18-10 58-35 202.3-360.31in braakbal

arvalis
21-10 58-35 202.6-360.31A

verdronken in0,
zwembadMicrotus

18-10 58-35 202.3-360.32in braakbal

agrestis

19-10 58-35 201.7-360.91in braakbal

Micromys

18-10 58-35 202.3-360.31in braakbal
minutus

18-10 58-35 202.7-360.1-oud nest gevonden

Apodemus

18-10 58-34199-3621zichtwaarneming
sylvaticus 18-10 58-35 202.3-360.3

3in braakbal
19-10 58-35 201.7-360.9

1in braakbal
20-10 58-35 201.5-360.6

1zichtwaarneming
20-10 58-45 202.4-358.4

-bewoningssporen

20-10 58-35 202.5-360.6
1~, levend~gevangen

met emmerRattus
20-10 58-35 202.6-362.21door kat gevangen

norvegicus Vulpes
19-10 58-34199-3621faeces

vulpes Meles
18-10 58-35 -faeces

meles
18-10 58-35 -bewoningssporen

20-10 58-34
1adul t,schedel ge-

Felis

18-10 58-35201-3601
vonden

zichtwaarnemingcatus
19-10 58-35203-3601zichtwaarneming

Capreolus
18-10 58-45 202.7-359.3-prenten

capreolus
18-10 58-35202-3601prenten

18-10 58-35
202-363-prenten

19-10 58-35
203-360-prenten
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Formulier vegetatiekarakteristieken.

Ve~tatiekarakteristieken Ivall enrti:

n~S'I n ~A""'9..e£0BrP-e I 1 Cl D LJ LJ (nur:unersuit 'Faunistiek')
~ bij gebruik van kodenr. voor 'anders', toeliehten op aehterzijde

verspreid 0
pollen 0
ma teriaal :

(globaal)

, o.a.:

m aan weerskanten)

bed:

bed: Idom. srtn:

bedekk:Gig:----------- -------- - - --
overige srtn: n= • o.a.:

moslaag

strooisel

struiken

kruiden~

born en

1":'----------.,
Ibedekking
I 0-25 % = 1I
)25-50 % = 2
150-75 % = 3
r'75-100)6 = 4
Ihoogte kruiden
I 0-25 em = 1
125-50 em = 2
I > 50 em = 3L _

opmerk:

Situatieschets

" '." .

.......·i·· · ·..i ·..·-!--· + + + 1 ~ _ : __ .. j .

.......! - : ·n .:••••• ,_ •••••••••••••• ;._ ••••••• _j._ l-- ~._ -i.- _ L _ n ••••••, ..

kompas-, .- - :_".: : :.:: , :;: :. __ + __..__ ; __ :_;:_-::_;:: :::J---L- -:r::;:::. -l-~:-]:---::-~=
........ ~..

....._~ "-r -.. - - ._"

-T---l--_t-_!'-'-_{_:~_!::~l-:::I~-T:=:!:~=
~ ; i! !:!· ...· .'· .' .

.... i····· j ......•..••. .:. ..••. -.- ••~_ •.•.•....•.• ~ ..•..•.•.•.• : - ••...•.• ~ .•••.•.••••• ; •••••••.• - ••,

: : : 1; ~

. .•.•• ~••••• _ •••••••. _•.•••••• _·w"._n'

..~....~....

~.., i. ~ •

..._..~.~..._.....!....-. ...--t - . -..;. _-_ L -. -.. ~ _._ - ..-.- ..•....- --. . .

! .
........ ··..I..········..j ..



Bijlage 2. Formulier vangstgegeveIJ:';;.

ontw_ f_ nabef

IvolP-nr:I
d.a.tum :

IIgebied:

Icoord' vall en, Ironde., Ivaluren'-l
weer:

zon OP:
Izon onder:scherp::bez:

fpreD1':\.J.T: - .

btlz:

F~i"b~;-:-........- ....- ........- - - .._..- ..- -........--medewrn:

tot.- be;:- - ----T tot ni-et be;: - - -- ---

val

tijdsoort2leeftmerkterug van~w.bijzonderheden 1°
- - ..

--

--

-----.
-

-- ----- ---------- ..•--

-------_ ...•_~

I--
-----

f-----
I-- ----------------- _.J I

I'------

--

--------~H--l'-- -

---------------_.--- ----

1----
---

=~~=~~=-~==.=-I
f----

-- -

-------------j-jl
-- -- -- I

111
--------------------------- I

.,.-

------- ---..-.----.----- ---
,f-----

1---- --f--- ------_._._-----,---------------
---

--
I---

-------- -------- -.--------.--

!
1----

--- -- ---------~--- ----- ..---------------.----------------1

1---- --

-- -_.-----------------I
1----

------------------
--JI

1----

----- ------_.---------il
1----

------- ---_ ..---------------
-

---------------------

-------_._-----
I

-

-----~-- I

--------------------- -- I-
- ..------------------f-- ---- ------

--
-------..-----

--~l-=
1--- ..._-------

f-----

-----.--------------------I

----___ 1..-

1----------------- ..--------------l
----1--

-- - - ----------------
---l

-

--_._~ -..--.-------=~
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Bijlage 3. Formulier project Faunistiek zoogdieren Nederland.

St a a t s b 0 s b e h e e r Contactgroep Zoogdierinventarisatie
(Natuurwetenschappelijk Archief - NWA.)

A. Aigemeen

Waarnemer

Adrestpostcodetwoonplaats :

Rapporteur of literatuurbron

Adrestpostcodetwoonplaats :

Omschrijving vindplaats

B. Niet invullen door
code~code

de waamemer

volg-
i

I
I

I
I

project- waar~
Inummer

, I

II
nummer i----l--- nemer

1

6 78 912

C. Contactgroep zoogdieren inventarisatie

01 - Staatsbosbeheer

02 - AC J.N.

03 - N.J.N.

04 - V.zZ

-ZWG

-ZWG

05 - Natuurmonumenten

06 - Directie Faunabeheer

07 - Instituut voor Taxn Zoblogie

08 - R.M.NH Leiden

09 - Afdeling Fauna & Flora C.R.M.

10- ZWG Natuurhistorisch Genootschap Limburg

11 - R.IN.

12-

code

13 14

dag I I blad

D. Zoogdiersoort

code

naam nummer

,

I
15

'7
E. Waarnemlngsdatum F. Plaatsbepaling vlgs topogr. kaart

(bladen 1 : 50.000 of 1 : 25.000)

atlasblok

I-"--
25 I 126 37

H. Geslacht en leeftijdG. Aantal

1 - geschat } tevens aantal

codeaantal

2 - exact vermelden !

I,

0- onbekend 38
39 42

1 - juveniel

2 - volgroeid

o - onbekend

3 - 0 onbepaald

4 - 6 juveniel

5 - d' volgroeid

6- 9 onbepaald

7-
9 juveniel ~

8-
9 volgroeid

9-
9 drachtig/lacterend 143

44 45

I. Type waarneming

11 - zichtwaarneming 21 - prenten

12 - levend bemachtigd 22 - mest. keutels

13 - dood bemachtigd 23 - vraatsporen

14 - vers dood gevonden 24 - bewoningssporen

15 - resten met schedel 25 - geluid

16 - resten zonder schedel 26 - geur

17 - in braakbal, keutel of maagdarm inhoud •• I code

99 - anders ••

00 - onbekend

J. Zichtwaarneming

1 - winterslaapplaats

2 - voortplantingsverblijfplaats

3 - andere verblijfplaats

4 - uitvliegend

5 - fouragerend

6 - passerend

9 - anders ••

0- onbekend
:!.§.

K. Documentatie

1 - geen materiaal bewaard

2 - dier of resten opgenomen in
wetenschappelijke collectie ••

3 - dier of resten worden bewaard
door ••

4 - alleen foto/dia/film in bezit van ••

9 - anders ••

0- onbekend

code

47

• zonodig blj maandcode: 20 - winter, begin van het jaar: 30 - lente: 40 - zomer; 50 - herfst; 60 - winter, einde van het jaar
:f

L. Doodsoorzaak M. Bij vangst

I
N. Bijzonderheden

01 -- gescholerl

t - handvan(Jst1 - qewicht bekend
c

02 - gevangen 2 - klapval

I
2 - lichaamsmaten bekend~ :; 03 - doodgeslagen

3 - klem, strik3 - gewicht en lichaams-> .S 04 - verkeersslachtoffer 4 - live trap, kooivalmaten bekend
'C c 5 - vangpijp, vangbeker

'" 05 - proOI van ••;x '" 06 - ziekte •• 6- net.D c 07 - gif of gas ••
'" '6S 08 - verdnnklng

~ ~~

99 - anders ••

9 - anders ••9 - anders ••

00 - onbekend
48 49

0- onbekend
50

0- onbekend
51

•• toelichtlng gewenst

Formuller opzenden aan de elgen organlsatte of aan het R.I.N., Kemperbergerweg 67, 6816 RM ARNHEM.

O. Oecocode vlndplaats(voer codering zie handleiding)

code

milieutype

bodemvochthelling

I

I~~~1~~::::::~W~
::$::::

.::<:.-:$

52

54555657

588 6004 A (MZ '82)

FAUNISTIEK ZOOGDIEREN NEDERLAND

elgemeen
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Krantenbericht, de Limburger 21 oktober 1982.

SW ALMEN - Met de aan
leg van de R-73 zal een van
de welnige steenmarterko
lonles In ons land ten dode
opgeschreven zljn, Ook
hamsters en dassen In het
Swalmdal zullen met ult
sterven bedrelgd worden.
Dat Is de menlng van de
commlssie veldonderzoek
van de Vereniging van
Zoogdierkunde en Zoog
dierbeschermlng,

"Door het aanleggen van
die weg komt het voortbe
staan van hamsters en das
sen in gevaar. De steen
marter komt slechts spora
disch in ons land voor. Het
Swalmdal is een van die
unieke leefgebieden van de

marter", aldus Ct::."eS Mar
gry van de commissie, die
afgelopen week in het
Swalmdal een zoogdiere
ninventarisa tie heeft ge
houden.
Vijfendertig mensen uit
Belgie en Nederland heb
ben aan die inventarisatie
van zoogdieren in het
Swalm- en Maasdal in
Swalmen deelgenomen. De
organisatie was in handen
van de Vereniging voor
Zoogdierkunde en Zoog
dierbescherming in samen
werking met de Milieu- en
Heemkundevereniging
..Swalmen".
Een keer per jaar wordt
door de vereniging van
zoogdieren een onderzoek

ingesteld naar het voorko
men van de dieren. Hans
Heij nen, voorzi tter van de
heemkundevereniging, zegt
dat het Swalmdal als in
ventarisatiegebied is uitge
kozen, omdat in die streek
nog dassen en marters
voorkomen.

Door de deskundigen, be
staande uit mensen werk-.
zaam aan de universiteiten
in Leiden en Groningen, en
biologen uit Amsterdam
zijn tot grote verrassing tij
dens het onderzoek hoven
dien zeven verschillende
soorten muizen gevangen.
Dit geschiedde volgens
Heijnen met vallen waarin
de diertjes levend gevangen
kunnen worden.

Bevooroordeeld
Hans Heijnen: "Veel men
sen hebben negatieve voor
oordelen over muizen. In
veel gevaUen deelt Beijnen
die mening, maar de hos
en veldspltsmuls doen vol
gens hem hijzonder nuttig
werk en djn nlet schade
lijk. Een dwergmuls weegt
volgens de voorzitter van
de heemkundevereniging
slechts vier gram. De Swal
mernaar wijst ook op het
bestaan van onder mttr
wilde varkens, reeen en
bunzings In het SwalmdaI.
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