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1. INLEIDING

Zoals in voorgaande jaren (Canters et al., 1982, 1983 en

Bosman & Margry, 1983 en in druk) he eft de Veldwerkgroep van

de Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming in het

najaar van 1983 aan belangstellenden de mogel~kheid geboden om

deel te nemen aan zoogdierkundig veldonderzoek. Van 22 tot en

met 26 september 1983 werd een zoogdierinventarisatie verricht

in de Kampinao De Kampina is een natuurreservaat van de

Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland. Het

gebied ligt tussen Boxtel en Oisterw~k (Noord-Brabant). In het

terrein is vooral op het gebied van de waterhuishouding en

vegetatie veel natuurw.etenschappel~k onderzoek verricht. Met

betrekking tot de Kampina beschikt de Vereniging tot Behoud van

Natuurmonumenten in 's-Graveland over een uitgebreid archief

(pers. med. H. Suilen).

Over het voorkomen van zoogdiersoorten binnen de grenzen van

het natuurreservaat z~n onder andere door Knippenberg (1956,

1957, 1959), van den Oetelaar & van de Krabben (1979), Knops

(1981) en Mostert (1984) gegevens gepubliceerd. Omdat over het

voorkomen van kleine zoogdiersoorten nog weinig bekend was,

heeft de Veldwerkgroep dit gebied gekozen als onderzoeksterrein.

Doel van deze zoogdierinventarisatie was:

- het vaststellen van zoveel mogel~k in het natuurreservaat

de Kampina voorkomende soorten zoogdieren;

- het beschr~ven van de biotopen, waarin de zoogdieren worden

aangetroffen;

- het verzamelen van zoveel mogelijk biologische gegevens van

deze zoogdieren, zoals gewichten, leeft~den, populatiegroot

tes en -dichtheden;

- het verder uitwerken van een standaardmethode voor het

inventariseren van kleine zoogdieren.

In dit rapport z~n de gegevens van deze zoogdierinventarisatie

verwerkt. Aanvullende literatuurgegevens en gegevens over

waarnemingen die buiten de inventarisatieperiode z~n verricht

z~n opgenomen (Hoofdstuk 5).
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Met deze zoogdierinventarisatie wordt een b~drage geleverd

aan het in 1982 gestarte Karteringsproject Faunistiek Zoog

dieren Nederland (Van Laar & Hoekstra, 1978; Glas, 1982;

Naber et aL, 1983).

2. GEBIEDSBESCHRIJVING

De Kampina (zie Natuurmonumenten, 1980; Ontwerp Structuur

plan Boxtel, 1975) ligt ten zuiden van de spoorl~n Oisterw~k

- Boxtel en bevindt zich op het grondgebied van de gemeenten

Boxtel, Oisterw~k en Oirschot (fig.1). Het is een restant van

~~""'5km

fig. 1. De ligging van het natuurreservaat de Kampina

het half natuurl~ke Kempense heidelandschap, dat in 1929 door

de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland

werd aangekocht en sindsdien is uitgebreid. Momenteel is het

bezit ruim 1130 ha groot (fig. 2). Centraal in de Kampina ligt

de Kampinasche heide. Het noordel~k deel van dit heidegebied is
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glooiend en vrij droog. Bet zuidelijk deel is vlakker en voch

tiger. In de Kampina bevinden zich een groot aantal vennen. In

het noorden liggen de Huisvennen en meer naar het zuidoosten de

Zandbergsvennen. Bij deze vennen gaat het open heidelandschap

in noordelijke richting via een boslandschap over in bos

(Fransman, Groot Yak). Dit overwegend uit naaldhout bestaande

bos ligt op de stuifduinen die ontstonden bij de vorming van de

vennen. In het oosten liggen drie kleine vennen, waaronder het

Klein Glasven. Het boslandschap rond deze vennen grenst in het

westen aan een open landschap met jongste ontginningen (Hoge

Hei) en in het zuiden aan een gemengd bos (Vossenbos en De

Weert). Het Winkelsven bijBalsvoort is het enige ven in het

zuidelijk deel van de Kampina. In het westen ligt het Belvers~en.

Dit ven wordt door het beekje de Rozep van water voorzien. Alle

overige vennen zijnvoor hun watervoorziening volledig afhankelijk

van regenwater. Daardoor is rond deze vennen een voedselarm

milieu aanwezig en heeft zich op de venoevers een zeldzame vege

tatie kunnen ontwikkelen (o.a. beenbreek, ronde en kleine

zonnedauw). In het zuiden van de Kampina stroomt de Beerze. Dit

riviertje meandert door een landschap met loofbossen, broekbos

sen en een boslandschap met beemden en heide. Om bemesting van

deze omgeving met het voedselrijke Beerzewater te beperken is

langs de zuidoostgrens van de Kampina een omleidingskanaaltje

aangelegd (Smalwater). In de Kampina is nauwelijks bebouwing

aanwezig. In het noorden staan aan de rand van het reservaat

twee woningen. Centraal ligt Huize Kampina. In het zuiden van

de Kampina ligt Balsvoort. Deze oude ontginning bestaat uit

weilanden met daartussen vaak tot bomenrijen uitgegroeide hout

wallen. Er is een oude hoeve met een schuur aanwezig. De later

gebouwde boerderij is in 1984 gesloopt. In het westen ligt een

camping (De Reebok) ingesloten in het reservaat. De Kampina

wordt doorsneden door een openbare onverharde weg waarlangs een

verhard fietspad is aangelegd. Autoverkeer wordt alleen op deze

dreef en de Belverse baan toegelaten. De rest van het reservaat

is over onverharde wegen en paden toegankelijk. De als wet en

schappelijk reservaat aangegeven delen (o.a. Smalbroeken en

Logtse Velden) zijnafgesloten voor publiek.
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De afgelopen jaren z~n steeds meer delen van de Kampina

ingerasterd in verband met begrazing door schapen. De elek

trische afrastering wordt op wegen en paden onderbroken door

grote hekken, klaphekken en ~~n wildrooster. Op enkele plaatsen

z~n schaapskooien gebouwd (Natuurmonumenten, 1984). T~dens het

inventarisatieonderzoek bestond de kudde uit Kempische heide

schapen en Gotland pelsschapen (zie b~lage 1).

De omgeving van de Kampina bestaat in het westen uit een

grotendeels voor recreatie bestemd bos en enkele weilanden. In

het noordoosten grenst de Kampina aan een kampen- en hoeven

landschap, dat b~ enkele waterlopen door beemden wordt onder

broken. Ten zuiden van het reservaat z~n jongste ontginningen

met restanten bos aanwezig.

30 MATERIAAL EN METHODEN

Het inventariseren in de Kampina was vooral gericht op

kleine zoogdiereno Voor het vangen van muizen werden inloop

vallen gebruikt. Om grotere zoogdieren als marterachtigen te

kunnen vangen z~n verschillende typen kastvallen geplaatst.

Andere gegevens voor de inventarisatie werden verzameld aan

de hand van zichtwaarnemingen, sporen (Bang & Dahlstr¢m, 1978),

doodgevonden dieren en met behulp van batdetectorso Ook in de

omgeving van het reservaat werden gegevens verzameld. De ;nven

tarisatiemethoden worden hieronder uitvoeriger behandeld. Voor

meer achtergrond informatie wordt verwezen naar de handleiding

ten behoeve van het inventariseren van landzoogdieren in de

Benelux (Hoekstra et al., 1977). De nomenclatuur van de zoog

dieren is conform de handleiding voor het Project Faunistiek

Zoogdieren Nederland (Glas, 1982). In dit inventarisatierapport

wordt met bosspitsmuis Sorex araneus het Sorex araneus/coronatus

complex bedoeld (Loch, 1977).

3.1 Het vangen met Longworth inloopvallen

3.1.1 de "standaardmethode"

Inloopvallen van het merk Longworth (fig. 3 en Hoekstra et al.,
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1977) werden gevuld met droog hooi, dat t~dens het onderzoek

zonodig werd aangevuld of ververst. Als aas werd gebruikt een

combinatie van gemengde granen, een beetje pindakaas en een

stukje runderhart. Het aas werd b~ iedere controle zonodig

fig. 3. Longworth inloopval

aangevuld. Het brood met pindakaas werd in de meeste gevallen

niet ververst. Per locatie werd er door ~~n groep gemonsterd.

Er was minstens ~~n ervaren muizenvanger in de groep. De leden

van een groep konden wisselen met groepsleden uit andere loca

ties zodat iedereen aIle locaties te zien kreeg. Door elke

groep werden zes vall~nen uitgezet. De vall~nen werden minstens

50 meter van elkaar geplaatst. In elke vall~n stonden tien

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

indien mogelijk in een rechte l~n en in een eenvormig biotoop



-11-

geplaatst. B~ elke vall~n werd een situatieschets gemaakt van

de omgeving en een vegetatiekarakteristiek opgesteld. In de

b~lage z~n voorbeelden opgenomen van de formulieren die hierb~

gebruikt z~n (b~lage 2).

De vallen werden aan het eind van de middag van 22 september

geplaatst, waarb~ het valmechanisme in open stand werd geblok

keerd. Dit "prebaiten" vond plaats tot 09.00 uur de volgende

morgen, waarna de vallen op scherp werden gezet. De vallen

werden dagel~ks vanaf 09.00, 15.00 en 21.00 uur gecontroleerd.

De eerste controle was op 23 september om 15.00 uur, de laatste

controle op 26 september om 09.00 uur. In totaal werd er geduren

de drie achtereenvolgende dagen en nachten gevangen.

B~ de controles van de vallen werden gevangen dieren uit de

val opgevangen in een grote plastic vangzak, gedetermineerd,

zo mogel~k gesexed, op leeftijd geschat en vervolgens gemerkt

en gewogen. Een voorbeeld van de hierbij gebruikte formulieren

is opgenomen (b~lage 3). De dieren werden gemerkt door een

stukje dekhaar uit de pels te knippen. Op de eerste dag werd

dit merk op de rug bijde staartbasis aangebracht, de tweede dag

midden op de rug en de derde dag op de rechter flank. Bij terug

vangsten werden deze merktekens genoteerd. Hetonderscheid tus

sen mannetjes en vrouwt"jes werd gemaakt aan de hand van de

afstand tussen geslachtsopening en anus: bijvrouwtjes is deze

klein en onbehaard, b~ mannetjes groot en behaard. B~ spits

muizen is uitwendig geen verschil te zien. De leeft~dsbepaling

gebeurde op grond van de volgende kenmerken:

- juveniel: kleiner dan adult,

b~ spitsmuizen haarpluimpje aan staarteinde (af

gesleten b~ adult);

- subadult: even groot als adult maar geslachtskenmerken on

ontwikkeld;

- adult : geslachtskenmerken ontwikkeld:

- bijmannetjes testes sterk ontwikkeld en uitwendig

zichtbaar in scrotum;

- bijvrouwtjes tepels zichtbaar; het al dan niet

afgesloten z~n van de geslachtsopening (perforate,

non-perforate) werd als een kenmerk beschouwd om

wel of geen sexuele activiteit vast te stellen.
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De muizen werden gewogen met een veerbalans in combinatie met

een plastic weegzakje. De ba1anzen hadden een verschi11ende

nauwkeurigheid, vari~rend van 0,5 tot 1,0 gram (merk Pesola).

Dode exemp1aren werden gewogen, gemeten en zo moge1ijk gesexed

en zijn opgenomen in verschi11ende co11ecties (tabe1 1, b1z. 36).

3.1.2 berekening popu1atiegrootte en -dichtheid

Popu1atiegrootte

Voor het maken van een schatting van de popu1atiegrootte

hebben we gekozen voor twee methoden ( zgn. Capture-Recapture

methoden-), afhanke1ijk van de beschikbare gegevens, name1ijk

de Lincoln index (Lincoln, 1930) en de Weighted Mean methode

(Begon, 1979). De Lincoln index wordt gebruikt wanneer er in

een locatie slechts bij ~~n van de contro1erondes gemerkte die

ren van een soort teruggevangen werden. Beide methoden gaan er

van uit dat:

1. er tijdens de vangperiodes geen verandering optreedt in de

popu1atiegrootte door immigratie, emigratie, geboorte of

sterfte;

2. a11e dieren in de popu1atie een ge1ijke kans hebben gevangen

te worden (ase1ect monsteren);

3. gemerkte dieren ongehinderd in de popu1atie opgenomen wor

den en dat ze na gemerkt te zijnniet gemakke1ijker of moei

1ijker te vangen zijn dan de ongemerkte dieren (Delany, 1976);

4. een of meerdere keren gevangen zijnniet de kans beinv10edt

om nogmaa1s gevangen te worden;

5. monsteren gebeurt op gescheiden tijdsinterva11en en de

werke1ijke benodigde tijdvoor het verzame1en klein is in

verge1ijking met de tota1e tijd (Southwood, 1968).

*De "Capture-Recapture" methode dient om de absolute popu1a
tiegrootte te schatten. Dit is gebaseerd op het principe dat
indien een dee1 van de popu1atie gemerkt wordt, terugkeerd
naar zijn gebied en vo11edig vermengd met andere niet gemerkte
dieren een tweede monster wordt genomen. Het aanta1 gemerkte
individuen van het tweede monster in verhouding tot het totale
aantal van dat monster zal het ze1fde zijn a1s het totaal aantal

gemerkte dieren in verhouding tot de tota1e popu1atie(Southwood, 1968).
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De formules voor
A

grootte (N) en de

er als voIgt uit:

N = 7(n+1)m+1
Lincoln index

het maken van een schatting van de populatie-
A

b~behorende SD (standaarddeviatie van N) zien

Weighted Nean

SD =

"
N =

M2(n+1 )(n-m)

(m+1)2(m+2)

{Mi·ni
((m. )+11

SD = + + 6

(~m.+1)31

waarbjj n. =1
m. =

1

M. =

1
"

N
= aantal dieren van een soort gevangen in monster

op tjjdstip i

aantal gemerkte dieren van een soort gevangen in

monster op tjjdstip i

aantal gemerkte dieren van een soort in de popu

latie op tjjdstip i

schatting van de populatiegrootte (in dit geval de

grootte van de bemonsterde interaktiegroep van de

populatie in het door de valljjn bestreken gebied)~
SD = standaarddeviatie van N

monster, genomen op tjjdstip i = vangst in een valljjn

tjjdens controle op tjjdstip i.
Populatiedichtheid

De populatiedichtheid is het aantal individuen van een soort

per gebiedseenheid. Dit kan berekend worden uit de popula tie

grootte en de oppervlakte die door de valljjn bestreken wordt.

Deze oppervlakte is afhankeljjk van de home range, het febied

waarin de muis zich beweegt tjjdens zjjn dageljjkse routinebezig

heden. Dit is niet hetzelfde als een territorium (Delany, 1976).

Crawley (1969) geeft als home range voor de rosse woelmuis
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fig. 4. Bepaling van de oppervlakte die door een vallenr~
bestreken wordt (naar Canters et al., 1982)

• centrum van activiteit
x val
L lengte van de vall~n
r straal van de gemiddelde home range;

Bet dier met home range C wordt niet bemonsterd.

•

Clethrionomys glareolus een gebied van 1662 m2• Dit is voor de

bosmuis Apodemus sylvaticus 2034' m2• Corbet en Southern (1977)

geven voor de dwergmuis Micromys minutus een home range van

500 m2• De veldmuis Microtus arvalis zou een home range van

875 m2 hebben (Reichstein, 1960). De oppervlakte die door de

vallenr~ bestreken wordt, kan berekend worden met de formule:

oppervlakte = L. 2r ..+ 'IT r2 (fig. 4) waarb~

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

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

3.1.3 beschr~ving van de vanglocaties

De vall~nen met de Longworth inloopvallen werden in v~f

locaties, allen in atlasblok 51-12 geplaatst (fig. 5). De

betreffende Amersfoortco~rdinaten (Staatsbosbeheer, 1981) staan

vermeld in tabel 2 (blz. 57).

Locatie I is het gebied rond de Buisvennen. Vier vall~nen

werden tussen of ten zuiden van het Groot Huisven en het

Duikersven geplaatst. E~n vall~n lag langs vennetjes ten oosten

van het Ganzenven. E~n vall~n werd geplaatst in het naaldbos
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ten noordoosten van de vennen.

Locatie II is het gebied rond de Hoge Hei. De vall~nen z~n

geplaatst b~ het Klein Glasven (=Kattelaarsput), in Groot Vak,

op de heide ten zuiden van de Zandbergsvennen en op het ooste

l~k deel van de Kampinasche heide.

Locatie III bevindt zich langs de Beerze. Twee vall~nen z~n

geplaatst in De Weert, ~~n vall~n op het Papenhoefsveld. Drie

vall~nen stonden in de Smalbroeken, het wetenschappel~~ reser

vaat ten zuiden van de Beerze.

Locatie IV betreft het gebied b~ Balsvoort. Een vall~n werd

gepaatst in een verwaarloosde boomgaard achter de hoeve. Twee

vall~nen werden in het afgesloten gedeelte van de Logtse Velden

ten noorden van de Beerze geplaatst. Twee vall~nen stonden ten

zuiden van de Beerze in de Smalbroeken. E~n vall~n stond buiten

het reservaat langs de Brinksd~k.

Locatie V is het gebied dat zich langs de Belverse baan uit

strekt van Groot Goor naar het Belvers ven. Hier werden de zes

vall~nen geplaatst.

In tabel 3·z~n de vegetatiegegevens van de locaties opgenomen.

Voor iedere vall~n afzonderl~k is een vegetatiekarakteristiek

gegeveno Daarb~ is het milieutype en de bodemsamenstelling,

bodemvochtigheid en helling aangegeven. De gebruikte terminologie

volgt de handleiding voor het Project Faunistiek Zoogdieren

Nederland (Glas, 1982)0 Er is onderscheid gemaakt in boom-,

struik-, kruid-, mos- en strooisellaag. Per laag is het bedek

kingspercentage aangegeven en worden dominante en enige overige

soorten genoemd. Van de kruidlaag is de hoogte bepaald. Er wordt

aangegeven of het mos verspreid of in pollen voor~omt. B~ de

strooisellaag wordt de dikte en de samenstelling vermeld. Indien

binnen een afstand van 50 meter van de vall~n nog andere oeco

types voorkomen worden deze apart vermeld. Van de vall~nbiotopen

z~n dials gemaakt. Deze dials worden bewaard in het R~ksmuseum

van Natuurl~ke Historie in Leiden.

·zie blz. 58 t/m 62
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3.2 Vangen met kastvallen

3.2.1 de kastvallen

Voor het vangen van grotere zoogdieren (voornamel~k kleine

marterachtigen) z~n 32 kastvallen geplaatst. Deze kastvallen

vertonen veel variatie in bouw en vangmechanisme. Er kunnen een

paar typen worden onderscheiden (tabel 4).

tabel 4. Maten en andere gegevens van de kastvallen

nummers van
kastvallenI

IIIII.
wipval wezelval

45em10em12em15em48,9,13,14

hermeljjnval

6 a,b,e50em15em15em20em62,6,26,27,31,32

overige vall en

44,5,19,21

bunzing wipval

70em12em 21em118

overige kastvallen
RIN-kastval

6 d,e1OOem18em 23em1210,11,15,16,17,20,22,24,25,28,29,30

bunzing kastval.

100em25em 26em13

kastvallen van gaas bunzing val

6 f50em25em 25em21,12

overige vallen

27,23

Wipvallen

Dit z~n langwerpige vall en waarb~ ~~n uiteinde toegang geeft

tot een schuin wipplankje. Wanneer een te vangen dier over het

plankje loopt wipt dit plankje om en sluit geblokkeerd door een

rechtopgetrokken pin de val af. Het andere uiteinde is afgeslo

ten met gaas of glas (fig. 6 a,b,c). De gebruikte vallen waren

allen van hout. Er werden kleinere (wezel)vallen en grot ere

(hermel~n)vallen geplaatst. Enkele vall en hadden afw~kende af

metingen. Een bunzing wipval gaf aan twee uiteinden toegang tot

de val. Wanneer een dier over een van beide wipplankjes loopt,

klapt dit plankje weer terug en is de val afgesloten. Met een

dergel~ke val kunnen dus meerdere dieren achter elkaar gevangen

worden.
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b

c

f

fig. 6. a) hermel~nval b) schema open hermel~nval c) schema
gesloten hermel~nval d) HIN-kastval, gesloten
e) RIN-kastval, open f) bunzing val van gaas, gesloten
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B~ de overige vallen zet een dier door het betreden van een

klein wipplankje het valmechanisme in werking.

"RIN-kastvallen"

Dit z~n langwerpige houten vall en, waarvan de uiteinden beide

toegang geven tot de val. Als een dier in de val komt, vallen

aan beide kanten de deuren dicht en worden ze met een pin ver

grendeld (fig. 6 d,e). Deze vallen z~n afkomstig van het R~ks

instituut voor Natuurbeheer in Arnhem. E~n bunzingkastval

kwam in bouw en valmechanisme overeen met de RIN-kastval.

Kastvallen van gaas

Deze vallen z~n gemaakt van gaas. B~ deze vallen valt de deur

als een schuif dicht en bl~ft daarb~ door z~n gewicht ver

grendeld. De gaasopeningen z~n 2,5 x 2,5 cm (fig. 6 f).

3.2.2 veldwerkmethode

B~ het plaatsen werden de vallen zoveel mogel~k aan het zicht

onttrokken door er zand, bladeren en takken over te leggen. De

vall en werden b~ voorkeur op een wissel geplaatst. Soms werd

kunstmatig een loopspoor naar de ingang van de val gemaakt.

Twee keer werden wezelvallen met de uiteinden met het gaas tegen

elkaar geplaatst. In aIle gevallen werd er geprebait. De eerste

29 vall en werden op 15 september geplaatst en drie vallen op

20 (nr 30 en 31) en 21 september (nr 32). AIle vall en werden

22 september op scherp gezet, waarb~ ze tevens werden geaasd.

Als aas werd visafval en dode kip gebruikt. Dit aas is een week

ongekoeld bewaard om de gewenste aaslucht te verkr~gen. Vaak

werd het aas over een afstand van enkele tientallen meters naar

de val gesleept om een reukspoor te maken. Op en rond enkele

vallen werden enkele druppeltjes musk gedaan (tabel 5). De

vall en werden elke ochtend gecontroleerd. Val 20, 21, 22 en 23

werden tevens op de avond van 24 september gecontroleerd.

3.2.3 de vanglocaties

De kastvallen werden op vier plaatsen, allen in het natuur

reservaat de Kampina uitgezet (fig. 7).
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tabel 5. Kastvallen met Amersfoortco~rdinaten en milieutypen
van de vangplaatsen en het gebruikte aas (v=vis,
m=musk, k=kip).

nummer
Amersfoort-

kastval
co~rdinatenmilieutype aas

1

2

3
4

5
6

7
8
9

10

11

12

13

14

15

16

17
18

19

20
21

22

23

24

25

26

27
28

29

30
31

32

146,4-399,8

146,4-399,8

146,4-399,6

146,5-399,6

147,7-398,3

147,5-398,2

147 ,8-398, 1

146,7-396,5

146,7-396,5

146,7-396,4

146,9-396,3

146,9-396,3

146,9-396,3

146,9-396,3

146,8-396,4

146,8-396,5

146,7-396,9

1'i6,7-396,9

146,6-396,9

146,5-396,2

146,5-396,2

146,5-396,2

1'16,4-396,2

148,0-397,2

148,3-397,2

148,2-397,1

148,4-397,3

148,4-307,2

148,7-397,3

146,5-399,6

1116,5-399,6

146,5-399,6

slootkant langs spoorl~n v

sloot tussen weiland en ruiete

brede sloot in glooiend naaldbos v

langs pad in naaldbos m

sloot tussen weiland en bos m

sloot tussen weilanden m

scheidingsvegetatie pad - yen v

langs veld met boekweit

langs veld met boekweit

tussen gemengd bos en weiland

op steile oever van Beerze v
onder steile oever van Beerze v

gemengdbos

gemengd bos

droge sloot tussen weiland en bos v

langs pad onder stapel takken v

hooizolder van schaapskooi

lanes schaapskooi v

droge sloot tussen weiland en bos

onder "rommel" achter schuur v

onder "rommel" achter schuur

langs boerder~ tussen brandnetels v

bljhoutstapel b~ weiland/boomgaard v
in bos v

rand van bos en weiland m

rand van bos en weiland m

houtwal m

scheidingsveeetatie pad - bos m

langs pad aan rand van bos k

in duiker onder pad in gemened bos v

bijschuur in tuin aan bosrand

bijschuur in tuin aan bosrand
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- 7 vall en tussen de Huisvennen en de spoorlijn Oisterwijk -

Boxtel;

- 3 vallen bij de Nianadreef en ten noorden van het Vossenbos;

- 16 vallen bijBalsvoort en de Beerze;

- 6 vallen in De Weert, ten noorden van de Beerze.

Voor meer gedetailleerde biotoopbeschrijving wordt verwezen naar

tabel 5.

3.3 Overige waarnemingen

Tijdens het onderzoek stonden nog andere dan de eerder ge

noemde vall en opgesteld. Vanaf 17 september stonden bij de

jachtopzienerswoning (Amersfoortco~rdinaten 146,5-399,6) drie

Longworth inloopvallen en ~~n plastic Hyware trip-trap val

(bijlage 4). Tijdens de inventarisatie werden zeven Longworth

inloopvallen geplaatst bij de Heesemans Hoeve (146,2-400,2) en

tien Hyware trip-trap vall en langs de daarachter gelegen wei

landen op Luissel (146,1-400,4). De vangstgegevens zijnniet

verwerkt in de berekeningen, maar worden vermeld bij de resul

taten in 4.3.

In verband met de vermeende aanwezigheid van de zwarte rat

Rattus rattus werden vanaf 23 september tien Woodstream Museum

Special klapvallen in de schuur van Huize Kampina gezet.

Ter demonstratie zijn door de Commissie Muskusrattenbestrijding

enkele klemmen geplaatst in de Kleine Aa tussen Tongeren en

Lulssel ten noorden van de spoorlijn (147,5-400,1).

Tijdens de inventarisatie hebben geoefende waarnemers enkele

avonden met twee QMC-batdetectors geinventariseerd.

Het voorkomen van soorten werd ook vastgesteld door zicht

waarnemingen, aan de hand van sporen (uitwerpselen, bewonings

sporen) en vondsten van dode dieren. Hierbij werden de gegevens

genoteerd op de formulieren van het Project Faunistiek Zoogdie

ren Nederland (bijlage 5). In de ochtend van 23, 24 en 25 sep

tember zijn reetellingen verricht. Enkele deelnemers hebben te

voet en met een fiets een route afgelegd en de waargenomen

ree~n Capreolus capreolus op een topografische kaart aangegeven.

Er is getracht dubbeltellingen te voorkomen door onderscheid te
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maken in bokken, geiten en dieren waarvan het geslacht niet

kon worden bepaald (overwegend kalveren). Op ~~n plaatst werd

het minimale aantal over alle dagen waargenomen dieren aange

geven. De waarnemingen van ree~n, die met behulp van de formu

lieren van het Project Faunistiek Zoogdieren Nederland werden

verzameld, z~n bij deze tellingen opgenomen.

Op 22, 23 en 24 september zijn tegen middernacht enkele var

kensstallen bezocht voor het waarnemen van zwarte ratten. De

eerste nacht werd daarbij gebruik gemaakt van een infrarood kij

ker.

3.4 Weersgesteldheid

In de periode van 22 tot en met 26 september varieerde de

temperatuur gemeten bij de Reesemans Roeve van 7 tot 24oC. De

maximum dagtemperatuur en de minimum nachttemperatuur waren

als volgt:

max.

min.

september 22

dagtemperatuur (oC)

nachttemperatuur (oC)

23 24 25

20 24 17

10 12 10 7

26

Over het geheel genomen waren het zonnige, onbewolkte en vrijwel

windstille dagen. Op 14 september waren er korte periodes met

regenval en wat meer wind om 14.30, 16.30 en 19.00 uur. Op

22 september was het volle maan.
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4. RESULTATEN

4.1 Vangsten met Longworth inloopvallen

4.1.1 soorten en aantallen

In totaal werden er gedurende de gehele vangperiode in de

locaties I tot en met V bij elkaar 167 individuen gevangen. Dit

waren onderverdeeld naar soorten: ~~n dwergspitsmuis Sorex

minutus, 22 bosspitsmuizen Sorex araneus, 3 huisspitsmuizen

Crocidura russula, 27 rosse woelmuizen Clethrionomys glareolus,

3 veldmuizen Microtus arvalis, 2 aardmuizen Microtus agrestis,

25 veld- of aardmuizen, die niet nader gedetermineerd konden

worden, 8 dwergmuizen Micromys minutus, 75 bosmuizen Apodemus

sylvaticus en ~en wezel Mustela nivalis.

De vallijnen waarin de verschillende soorten muizen gevangen

werden, zijnweergegeven in tabel 6. Hierin staan tevens de

sterftegevallen vermeld. Het sterftepercentage voor de dwerg

spitsmuis is 100% (n=1) en voor de bosspitsmuis 47% (n=28). Er

was geen sterfte onder de overige gevangen soorten. In tabel 7

is de maximale tijdsduur tussen de controles van de vallen en de

overleving van de bosspitsmuizen aangegeven. Er is geen verschil

tussen de aantallen bosspitsmuizen die's nachts dan wel overdag

werden gevangen.

totaaldoodtll

ochtend

C1controle 1510

Tmax= 12 uur middag

1 bcontrole
6

Tmax=6 uur
-.--

avond
b

controle
72

Tmax=6 uur totaal

2813

tabel 7. Verschil in aantal dood aangetroffen bosspitsmuizen
S. araneus bij ochtendcontroles in vergelijking met de
middag- en avondcontroles. ·Cijfers gevolgd door de
zelfde letter verschillen niet significant

2
(X(2)=10,85; p<0,01).
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tabel 6. Aantal gevangen individuen (terugvangsten en ontsnap
te dieren niet meegeteld) per locatie, per soort.
Sterfte onder de gevangen dieren: (x) = aantal dood
in vallen aangetroffen exemplaren.

(I)::irl0Q.)

(I)(I)~
on::i

aj
ro (I)+> ()

~

rl(I)on(I)(I)on
q!)

on.pQ.)::i+>
(I)

rl(I)~+>ro
(I)

(I)(I)(I)ajQ.)q!)::i>
::i

;:::!~
~t~aj~rl.p
Q.) aq!)......••.on~

g
s:I 0ajaj(I)a(I)

aj
aj~ on

on
~~0(I)(I)rl(I)(I)

S aj::ion;:::!;:::!aj~§rrj
~+>+>tS

I><

I><on.s::00 0Q.)
Q.)

Q.)()+>~~aj~rrj~ ~0Q.)()() ()00 0~rlor-!on•on~
valljjn

Cf)Cf)00~~~~<

1-1

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

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

-2( 1)---1--1
1-4

---------
1-5

---5----8
1-6

-----1--3
11-1

---------
11-2

--------1
11-3

-1------1
11-4

--------2
11-5

- --------
11-6

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

1(1)--4----8
111-2

---6----8
111-3

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

---1----9
111-5

----1-2--
111-6

-2-21---8
1V-1

-3(2)
2-1-8-2

1V-2
-1-3----9

1V-3

------41-
1V-4

---3----3
1V-5

------11-2
1V-6

---3---72
V-1

-1(1)-------
V-2

--------2
V-3

-4(2)
1-----1

V-4

-i~~~-------
V-5

- -------
V-6

---------
totaal

1223273225875
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fig.

8.Vangsten en terugvangsten: nieuwe dieren
------- terugvangsten

De 'bezettingspercentages van de vallen in de verschillende

vallijnen zijn, onderscheiden naar dag- en nachtvangsten, weer

gegeven in tabel 8. De vallijnen in locatie IV bevatten de mees

te muizen. Geen muizen werden er gevangen in de lijnen 1-1,1-2,

1-4,11-1, 11-5, 111-3 en V-6. Een beeld van de terugvangsten

kan worden verkregen uit tabel 9 en figuur 8.
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tabel C3. Vanp:sten (inclusief terup;vangsten en ontsnapte d.ieren)
en bezettingspercentages b~ de ochtend-, middag- en
avondronden.
Nachtvangst: ochtendronde, vangperiode 21.00-9.00 uur
Dagvangst : middagronde, vangperiode 9.00-15.00 uur

avondronde, vangperiode 15.00-21.00 uur

nachtvangst
dagvangsten

ochtendronde

middagrondeavondronde
23-26 sept 2

34123123totaal
(dag 1-4)

-
vall~n

1-1

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

---------0
1-3

1-2-----14
1-4

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

36611-31324
1-6

-22-1--1-6
11-1

---------0
11-2

11-------2
11-3

-1--1---13
11-4

-1------12
11-5

---------0
11-6

331---11211
111-1

44311-53324
111-2

26711233429

111-3

---------0
111-4

251---13113
111-5

111--1-228
111-6

-4312-12215
1V-1

54335243534

1V-2

555---44326
1v-3

33232231322

1V-4

-33--222113
1V-5

33224326227

1V-6

462-1113119
V-1

-1-------1
V-2

121---1-27
V-3

22----1117
v-4

11-------2
v-5

-2212-11211
V-6

---------0

totaal ~..,...,

416646132113333740310

gemiddeld
bezettings-

13,7 22,0 15,34,37,04,3 11,0 12,313,311 ,4

percentage (%)
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tabel 9. Vangsten en terugvangsten.
Het eerste c~fer geeft de totale vangst aan, het
tweede c~fer het aantal dieren dat al eens eerder
gevangen werd. Ontsnapte dieren z~n meegeteld als
niet-gemerkten.
0-1 = ochtendronde dag 1
m-2 = middagronde dag 2
a-3 = avondronde dag 3

vall~n I m-1 I a-1 I 0-2 I m-2 I a-2 I 0-3 I m-3 I a-3 I 0-4-1-11-21-3
I- -1-0----1-02-0

1-4 1-5
11 =0

3-03-01-01-06-2-3-36-4
1-6

--1-01-02-1--2-1
11-1

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

11-3

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

11-4

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

11-5 11-6
-1-03-1-1-03-1-2-21-1

111-1

1-05-04-11-03-24-3-3-23-2
111-2

1-03-02-11-13-06-32-24-27-6
111-3 111-4

-1-02-0-3-05-1-1-01-0
111-5

--1-0-2-11-11-02-11-1
111-6

1-01-0-2-02-04-1-2-13-0

1V-1

3-04-05-35-43-34-32-25-23-2
1V-2

-4-05-2-4-35-2-3-35-2
1V-3

3-03-33-22-21-13-32-23-22-2
1V-4

-2-0--2-03-22-21-13-2
1V-5

2-02-03-14-36-33-13-22-22-2
1V-6

-1-04-11-13-26-11-11-02-1

V-1

-----1-0
V-2

-1-01-0--2-2-2-11-1
V-3

-1-02-0-1-02-0-1-1

V-4

--1-0--1-1
V-5

1-01-0-2-01-02-2-2-12-1
V-6
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4.1.2 populatiegrootte en -dichtheid

Van enkele vallijnen zijnvoldoende gegevens beschikbaar om

iets te kunnen zeggen over de populatiegrootte en -dichtheid.

Voor spitsmuizen zijn de twee gehanteerde schattingsmethoden

(Lincoln Index en Weighted Mean) onge-schikt g-ezien de eerste

voorwaarde. Voor de bosmuis zijnvoor acht vallijnen schattingen

gedaan over de populatiegrootte. Deze zijnvoor vallijnen 1-6,

11-6, 111-1, 111-2, 111-4, IV-2, IV-4 en V-2 respectievelijk:

A ,... " 1\ A (\ 1\ "N =3, N =5, N =8, N =10, N =8, ~ =11, N =3 en N =2. De rosse

woelmuis leverde een meer constant beeld op, namelijk voor val

lijnen 1-5, 111-1, 111-2, IV-4 en IV-6 respectievelijk: N =5,

N =4, N =4, N =3,en N =2. Populatiegrootte voor de aardmuis is
,. "

voor 1-6 en IV-1 respectievelijk N =1 en N =8. Voor de groep
"-

veld- en aardmuizen in IV-3 en IV-5 respectievelijk N =7 en

N =11. Voor de dwergmuis was de geschatte populatiegrootte in
,.

vallijn IV-6 N =12 (tabel 10).

Met behulp van uit de literatuur verkregen gegevens over

home ranges kunnen de populatiedichtheden van desbetreffende

soorten worden berekend (tabel 11).

tabel 11. Schatting van de populatiedichtheden

geschattegeschatte

fft)ulatiegrootte

populatiedichtheid
soort

vallijn per hectare

Apodemus

1-63 7
sylvaticus

11-65 12
111-1

8 18
111-2

10 23
111-4

8 18
IV-2

11 25
IV-4

3 7
V-2

2 5

Clethrionomys

I~55 11
glareolus

111-14 8
111-2

4 8
IV-4

3 6
IV-6

2 4

Micromys

IV-612 72
minutus
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tabel 10. Berekening van populatiegroottes.
n. aantal gevangen dieren in monster op t~dstip i1
m. aantal gemerkte dieren gevangen in monster op

1 t~dstip i
M. aantal gemerkte dieren in populatie op t~dstip i1
N schatting populatiegrootte

A
SD standaarddeviatie van N

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

vallijn 1-5vall~n 11-6vall~n 111-1
Clethrionomys

ApodemusApodemus
glareolus

sylvaticussylvaticus

ronde

n. m. M. M.n.n. m. M. H.n.n. m. M. M.n.1 1 1 1 1 111111111 1

m-1

1-- - --- - --- -
a-1

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

--3 - 311 3 313 9
m-2

1-3 3 --3 - --5 -
a-2

--4 - 113 3 215 10
0-3

224 8 313 15 43624
m-3

--4 - --5 - --7 -
a-3

224 8 22510 227 14
0-4

32412 115 5 32721

N = 5

--
-W = 5 N = 8Weighted

Mean
3D = 2,2 SD = 2,2SD = 2,8-- ---.

vall~n 1-6vall~n 1-6vall~n 111-1vall~n 111-4
Microtus

ApodemusClethrionomysApodemus
agrestis

sylvaticusglareolussylvaticus

ronde

n. m. M.n. m. fl!.n. m. H.n. m. M.1
11 111 111 111

m-1

--- --- 1-- ---
a-1

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

--- --- 1-3 2-1
m-2

1-- --- --4 --3
a-2

--1 1-- 114 3-3
0-3

111 1-1 --4 316

m-3

--1 --2 --4 --8
a-3

--1 --2 --4 1-8
0-4

1212 --4 1'?8- -
Lincoln

N = 1N = 3N = 4N = 8
(N = 16'Index

SD = 03D = 1SD = 03D = 03D = 8



vervolg tabel 10.
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valljjn 111-2valljjn 111-2valljjn IV-1valljjn IV-2
Clethrionomys

ApodemusMicrotusApodemus
elareolus

sylvaticusagrestissylvaticus
1--

--- ..----------<+._- ~-_. ~..._.+.+-_.--~.-------, ..••••• m _ • __ ._-...
------ ,.------

ronde
n. m. M. Iv'l. n .n. m. M. M.n.n . m ..]Vi. M.n .n. m. JVL M.n.1 1 1 1.1

1 1 1 1 11 1 1 1 111111

m-1

1-- ---- -3-- ---- -
a-1

2-1 -1-- -3-3 93-- -
0-2

212 4--1 -3361852315
m-2

112 2--1 -44624--6 -
a-2

1-2 22-1 23161842624
0-3

323 9313 9338 2432824
m-3

224 8--5 -228 16--9 -
a-3

224 82-510328 2433927
0-4

3341243728229 1831927
"-

"A"
Weighted N == 4N == 10N == 8N == 11
IVIean

3D == 1,23D == 5,63D == 2,13D == 3,6

valljjn IV-3valljjn IV-4valljjn IV-4valljjn IV-5
Hicrotus

ClethrionomysApodemusMicrotus
agrestis/

glareolussylvaticusagrestis/
arvalis

arvalis

ronde

n. m. M. H.n.n. m. H. H.n.n. m. N. H.n.n. m. N. M.n.1 1 1 1 1
1 1 1 1 11 1 1 1 11 1 1 1 1

m-1
3-- ---- ---- -2-- -

a-1
333 9--- -2-- -2-2 4

0-2
32618--- ---2 -214 8

m-2
227 14--- ---2 -43520

a-2
117 71-- -1-2 263636

0-3
337211-1 1223 6219 18

m-3
22714222 4--3 -32 1030

a-3
22714--2 -113 322 1122

0-4
227 14212 4113 322 1122

N == 7

"'"'"
Weighted N == 3N == 3N == 11
Mean

3D == 1,63D == 2,73D == 2,63D == 3

valljjn IV-6valljjn V-2valljjn IV-6
Clethrionomys

ApodemusMicromys
glareolus

sylvaticusminutus

ronde

n. m. M. f-iI.n.n. m. M. M.n.n. m. M.1 1 1 1 1
1 1 111111

m-1

--- ---- ----
a-1

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

211 21-1 11--
m-2

112 2--2 ---1
a-2

112 2--2 -211
0-3

112 2222 44-2
m-3

112 2--2 ---6
a-3

1-2 2112 2--6
0-4

113 3112 21-6
A

A '"

Weighted
N == 2N == 2Lincoln N == 12

Mean
3D == 0,93D == 1Index3D == 6



tabel 12. Gewichten van gevangen muizen in grammen: aantal muizen
gemiddeld gewicht met standaarddeviatie
spreiding

f))~S f))

0
f))

f)) ro~ f)) ...........~
~ ~ ~O~ f))f))f))f))f))f))f))f))C)
~+='

~ Q) ~ro•..-1 r-i~ f))~ •..-I~'..-I •..-I~f))~'..-I

Q) ~
Q)~ 'dr-i~ 0+=' -..-I+='+='+='+='r-iS ~S+='~~ ~ro •..-1 ~.s:::Q)Or-iOf))Of))ro o+='Q) ro

0'..-1
o ~ C) f))-I+='~ ~ ro~Q)

~Q)~
~~'dl>

roS
roro Of))Q)ro.~~
C)~C)~ CJ ~Or-i

~~
r-ir-i ''-; !:ill•..-1 !:ill ro''-; •..-1Pi~

leeftjjd
geslachtdeeddeedlevend o !:ill~ro~ro:E:ro ~a<f))

1

2 12 14138
niet

?5,57,8±0,4 14, 5±2,4 13,7±2,7514,2±2,7
adult

7,5-8,011,3-18,5 10-21 ,59,5-21,5

2

2214 228634
adult d+<{+?7 ±O7,3+115±5,718,5±3,818,3+3,923,3+4,618,4+5,65,4±0,419,4±4,5

7
6,5::811-1915-2915,5::2120-2b,514,5::31,55-610,5-33

7
1 4316

d 16,3±1,021 15,6+ 1,25,5+0,519,3+4,8
15-18,5

14,5-18'5-614-33

1

7124218
adult 9

8
20,7±4,315,523,3+4,621 ,1±75,519,5±4,3

16,5-29
20-2b,516-31,55,510,5-29

2

12
?

7 ±O6,515±5,7
7

11-19

1
7 6 1 11

?
?3,256,7±0,6 7,2+0,9 15,5 4,521 ,5

6,0-7,4 5,9-8,5

alle
110 10227 2222873

muizen
3,256,7±0,7 7,3±0,815±5,716,6±3,718 ,3+3 ,923,3+4,615,4±4,55,3±0,516,7±4,5

samen
5,5-7,4 5,9-8,511-1911,3-2915,5::21ZO-26,510-31,54,5-69,5-33
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4.1.3 gewichten

Het gemiddelde gewicht van de door ons gevangen levende

muizen is als voIgt: bosspitsmuis 7,3 gr; huisspitsmuis 15 gr;

rosse woelmuis 16,6 gr; veldmuis 15,5 gr; aardmuis 23,3 gr;

dwergmuis 5,3 gr en bosmuis 16,7 gr. Gewichten afzonderl~k voor

vrouwtjes en mannetjes evenals voor adulten en juvenielen staan

in tabel 12.

4.1.4 vals alarm

B~ 2700 controles, 9 controleronden voor 300 vall en, werd

53 keer (2%) het deurtje dicht aangetroffen zonder dat er een

muis in de val zat, vals alarm dus (tabel 13).

tabel 13. 'Vals alarm' b~ 300 live traps, t~dens 9 controle
ronden.

vall~n
aantal malen vals alarm (ook defecte vallen)

1-1

-
1-2

-
1-3

1(val 25)
1-4

-
1-5

4 ~val 50~ 48, 44, 48)1-6
1 val 55

11-1 3 ~val 131, 107, 131 )11-2
3 val 58j 128, 87)

11-3
1 (val 96

11-4
1 (val 85

11-5
2 (val 119 , 116 )

11-6
2 (val 138 , 121 )

111-1

3 (val 31, 31, 39)
111-2

4 (val 26, 23, 23, 30)
111-3

-
111-4

-
111-5

1 (val 60)
111-6

6 (val 47, 48, 49, 47, 48, 50)
1V-1

5 (val 2, 7, 7, 7, 3)
1V-2

2 (val 16, 20)
1V-3

-
1V-4 6 (val 37, 38, 31, 35, 39, 32)
1V-5

6 (val 45, 45, 45, 45, 45, 45)
1V-6

-
V-1

1(val 8)
V-2

-
V-3 1 (val 8)
V-4

-
V-5

-
V-6

-
totaal

53 maal vals alarm, 2%
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4.2 Vangsten met kastvallen

4.2.1 aantallen en vals alarm

In drie vall en z~n dieren gevangen (tabel 14)0 Daarb~ werden

drie bosmuizen en ~~n aardmuis dood in de val aangetroffen. De

gegevens van deze dieren z~n opgenomen in tabel 1. E~n keer

werd met een RIN-kastval een kat Felis catus gevangen.

In totaal moest twaalf keer vals alarm worden geconstateerd.

Op 132 controles, vier controleronden voor 32 vallen en contro

le van vier vallen op ~~n avond, is dat 9%.

tabel 14. Vangsten en vals alarm b~ de kastvallen in de
Kampina in de periode van 23-26 september 1983

nummer 23 sept.24 sept.24 sept.25sept. 26 sept.
kastval

's ochtends's ochtends's avonds's ochtends's ochtends

3

dichtdicht
geen vangst

geen vangst

4

bosmuisdicht dichtbosmuis
geen vangst

e;een vangst

5

bosmuis aardmuis

7

aan visaan vis
gegeten

gegeten
val niet

dicht
dicht

geen vangst
12

dicht
geen vangst17

huiskat
,21 dicht, wipdichtdicht

aangeknaagd
geengeen vangst

geen vangst
vangst

23

dicht
geenvangst

29

dicht
geen vangst
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4.3 Overige waarnemingen

Met de incidenteel, niet gestandaardiseerd geplaatste , val

len z~n b~ de jachtopzienerswoning met beide gebruikte typen

inloopvallen huismuizen Mus musculus gevangen. De gegevens van

de dood in de Hyware trip-trap aangetroffen huismuis z~n opge

nomen in tabel 1. In Luissel werd met een trip-trap inloopval

een bosmuis gevangen. In de Woodstream klapvallen werden op

23, 24 en 25 september in totaal zeven bosmuizen en drie huis

spitsmuizen gevangen. De gegevens van deze dieren z~n opgenomen
in tabel 1.

In de klemmen die voor het vangen van muskusratten Ondatra

zibe~hicus stonden opgesteld werden twee exemplaren gevangen.

Op de vangplaats konden tevens bewoningssporen worden vastge

steld. Gegevens van de gevangen dieren z~n opgenomen in tabel 1.

Met de QMC-batdetector kon aan de hand van het opgevangen ge

luid met vr~ grote zekerheid de laatvlieger Eptesicus serotinus

worden vastgesteld (tabel 15).

Door zichtwaarnemingen werden egel Erinaceus europaeus, haas

Lepus capensis, kon~n Oryctolagus cuniculus, eekhoorn Sciurus

vulgaris en ree Capreolus capreolus vastgesteld. Het voorkomen

van de mol Talpa europaea bleek uit de aanwezigheid van molsho

pen. Van vos Vulpes vulpes en zwarte rat Rattus rattus werden

keutels gevonden. Van egel, kon~n en ree z~n resten van dode

dieren gevonden (tabel 15; fig. 9).

In totaal z~n 36 ree~n geteld. Het betrof 15 bokken, 16 gei

ten en 5 dieren waarvan het geslacht niet kon worden bepaald.

De vindplaatsen z~n aangegeven in figuur 9.

In de stallen van ~~n varkenshouder~ werden zwarte ratten

aangetroffeno Met de infraroodk~ker konden de dieren in de voe

derbakken voor varkens worden waargenomeno Ook werden zwarte

ratten buiten onder de golfplaten van de daken gezien. De gege

vens van drie zwarte ratten die in de nacht van 25 op 26 sep

tember door een hond werden gevangen in de bovengenoemde var

kenestallen z~n opgenomen in tabel 1.



tabel 1. Gegevens van dood aangetroffen dieren in de periode 19-26 september 1983.

voor initialen b~ collectle: zie Dankwoord
RMNH = RJjksmuseum van Natuurl~e Hlstorie te Leiden

T = Hyware trip-trap
L = Longworth inloopval
~ = Woodstream klapval
z: = Kastval
M = Muskusrattenklem
H = Hond

Sa = Sorex araneus
Sm = Sorex minutus
Cr = Crocidura russula
Oz = Ondatra zibethicus

Ma = Microtus agrestis
As = Apodemus sylvaticus
Rr = Rattus rattus
Mm = Mus musculus

W

HB =
T
HF+ =
HF- =

gewicht (weight)
lichaamalengte (head-body)
staartlengte (tail)
achtervoetlengte met nagel (hind foot)
achtervoetlengte zonder nagel

h =
s =
sk =
be =
op =

huid, balg
schedel
skeletdelen
bekken

os penis

Amersfoort
co~rdinaten

datum I + vangmethodel soort I sexe I W HB T HF+ I HF- I E opmerkingen collectie

d 10,5 67 I 71 118,0117,1 11,71 testis 6,Ox4,09 450 246 ,182 69 63 -
d' 385 - I - ! - - -- - - 1- _

- - I 60 1 38 12,5 12 -

~ 14 I - 1- - - -

d' 1 14 - -h' - i - 1- -

9 13,5 - - - - -

~~~ 40'~41-d I 9,9 65'01 49,0114 13 -1- I 5,4 - - - - -
- 7,7 - - - - 1-
- 7,41 - - 1- - -

r! 11'5;179'7 41,113,412,21-9 11 73 71 121 20 -9 20,8 90 84 20 19 -

- 6'51 58 41 113 12 -
- 7,5 61 42 13 12 -
- 7,5 64 42 14 12 -

~ 7,8 58,5 38,5 13,9 13,1 -
- 12,4 68 44 14 13 -
- 9,9 53 44 14 13 -

Q 11,9 64 I 67 21 20

d' 16,0 79,6 79,6 22'~21'4

d' 17,5 85,6 84,2 22,4 21,4
6' 19,2 81 83 23 21,5
r! 22 94 31 16,5 16

"7 67,1' 40'2113'911 2,9

6,8 70,5 35,6 13,6 12,8
5,8 68,2 39,3 14,1 12,8

6,7 62,2 40,2113'9'13,3-
29 95,9, 53,0 22,0121,2 16,2

2.3,7 110 EO.4 ,22,6 22,1 27,3

165 182 217 137,2 35,8 2~,8
165 199 226 138,5 36,0 

~7~ _ I82__ 21~_j37 ,8 34,9 24,0

testis 3,5x2,7

met embryonen
met embryonen

I

testis 3,8x2,5

I
\.N
'"I

CM h,s,sk,op

HS s,sk, be
HS s,sk,be; PT h
PvdR h,s
WV h,s
AE h,s
WV h, s

, CB h,s; HS be---
CB h,s
RMNH
RMNH
RMNH
RMNH

CB h,s
ID<1NH

RMNH

RMNH
RMNH

RMNH
RMNH

CB h,s
AE h,s

= '--"jl
CB h,a

~.o; as b.

= JI

RMNH

RMNH
RMNH

RMNH

C13 h, s__ 1 _

lacterend

lacterend

15,2
14,71 teatia 8,1~4,4

testis 8,1><5,4

19-IX I 146,5-399,6IT Mm
23-IX; 147,5-400,1 1M Oz
23-IX I 147,5-400,1 H Oz
23-IX! 145,8-397,0 L Sa
23-IX i 145,8-397,0 L Sa
23-IX I 147,7-398,3 K As
23-IX! 146,5-399,6 K 1As

2~-IA I 147,8-397Rih61WI A~
24-IX 1 148,3-397,4 L Sm

24-U! "Kampina" Sa

24-U I 145,8-397,5IL Sa

24-IX, 146,6-396,3IL Sa24-IX' 145,8-397,5 L Sa
24-IX 147,8-397,5 W Cr
24-IX 147,8-397,5 W As
24-IX 147,8-397,5 W As

25-IX 145,7-397,3 L Sa
25-IX 145,7-397,3 L Sa
25-IX 145,7-397,3 L Sa

25-IX I 145,8-397,0 L Sa

25-IX 147,8-397,5 W Cr
25-IX 147,8-397,5 W Cr
25-IX, 147,8-397,5 W As

25-IX I 147,8-397,5 W As'25-IX, 147,8-397,5 W As
25-IX ' 147,8-397,5 W As
25-IX I 147,7-398,3 K Mg

;26-IX 146,4-396,2 L Sa
i26-IX 146,4-398,6 L Sa
'26-IX 145,8-396,9 L Sa
26-IX 145,8-396,9 L Sa
26-r..<:i 146,5-395,9 L As 9
26-IX: 146,5-399,6 K As 9

26-IX 1146,3-400,3 HI Rr 9

:26-IX 1146,3-400,3 H Rr Qi26-IX 146,3-400,3 H 1 Rr Q____ ..=--.1. ._
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Waarnemingen van zoogdieren in en rond de Kampina
in de periode 22-26 september 1983.

Amersfoort-soort
datumco~rdinatenaantalopmerkingen

Erinaceus 23-IX148,1-397,41zichtwaarneming
europaeus

24-IX148,7-397,31resten met schedel

Talpa

22-IX146,4-396,2-molshopen
europaea

22-IX146,5-395,9-molshopen
24 -IX

147,6-396,7-molshopen
24-IX

147,7-398,4-molshopen
24-IX

148,4-397,3-molshopen
25-IX

146,8-396,5-molshopen
25-IX

147,4-399,8-molshopen
25-IX

148,3-398,9-molshopen

Eptesicus
23-IX146,0-400,2-m.b.v. batdetector

serotinus
Lepus

22-IX145,8-397,31zichtwaarneming
capensis

23-IX147,7-398,21zichtwaarneming
23-IX

147,9-398,81zichtwaarneming
25-IX

147,6-399,71zichtwaarneming
Oryctolagus

22-IX146-396 -zichtwaarneming
cuniculus

23-IX146,5-396,31zichtwaarneming
23-IX

146,8-396,61zichtwaarneming
23-IX

147,1 -398,12zichtwaarneming
23-IX

147,9-397,53zichtwaarneming
24-IX

146,9-398,21zichtwaarneming
24-IX

147,3-399,51zichtwaarneming24-IX
147,9-397,23zichtwaarneming

24-IX
148,7-397,31zichtwaarneming

25-IX
146,4-396,41zichtwaarneming

25-IX
148,9-397,71zichtwaarnem:i.ng

26-IX
147,1-398,21deel van schedel

Sciurus
22-IX147,4-397,41zichtwaarneming

vulgaris
23-IX146,6-399,71zichtwaarneming

23-IX
147,6-397,51zichtwaarneming

23-IX
147,8-397,41zichtwaarneming

23-IX
148,3-397,71zichtwaarneming

23-IX
148,7-397,41zichtwaarneming

24-IX
145,8-399,71zichtwaarneming

24-IX
146,3-399,71zichtwaarneming

24-IX
147,7-398,41zichtwaarneming

24-IX
147,8-398,31zichtwaarneming

24-IX
147,9-397.,21zichtwaarneming

26-IX
148,8-397,91zichtwaarneming26-IX 147,7-398,61zichtwaarneming

26-IX 147,7-398,91zichtwaarneming26-IX 147,7-399,11zichtwaarneming
Rattus

26-IX146,5-399,6-keutels
rattus

Vulpes

23-IX146,3-398,6-keutels

vulpes
Capreolus

22-IX145,3-397,82zichtwaarneming
capreolus

23-IX145,3-397,83zichtwaarneming
23-IX

147,6-398,22zichtwaarneming
24-IX

147,6-398,13zichtwaarneming
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fig. 9. Waargenomen ree~n Capreolus capreolus in de Kampina in

de periode 23-25 september 1983.

~ = bok [21 = gei t rn = onbekend ~ = kadaver
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5. LITERATUURGEGEVENS EN MEDEDELINGEN OVER HET VOORKOMEN

VAN ZOOGDIEREN IN DE KAMPINA.

Er zijn enkele publicaties met gegevens over het voorkomen

van zoogdiersoorten in de Kampina. Talrijker zijnminder gede

tailleerde gegevens over de verspreiding van soorten in de

gemeenten waarin ook de Kampina is gelegen (Van Wijngaarden et

al., 1971). Door inventarisaties in de afgelopen jaren is meer

bekend geworden over de verspreiding van zoogdiersoorten in de

omgeving van de Kampina (Knops, 1981; Mostert, 1984; Margry,

in druk). In het onderstaande overzicht zijn literatuurgegevens

aangehaald die betrekking hebben op de Kampina. Gegevens over

resten van dieren die gevonden werden in braakballen of uitwerp

selen zijnniet opgenomen, omdat niet bekend is of de betreffende

dieren uit de Kampina afkomstig zijn. Wel wordt verwezen naar

tabel 16 waarin buiten de inventarisatieperiode verrichte waar

nemingen zijn opgenomen. Hierin zijngeen waarnemingen van mol,

konijn en haas opgenomen. Van eekhoorn en ree zijn alleen vondsten

van dode dieren vermeld. Het overzicht is aangevuld met medede

lingen.

Insecteneters - Insectivora

Het voorkomen van de egel in de Kampina wordt vermeld door

Knops (1981). Bosspitsmuis en dwergspitsmuis zijn door vangst

~n vondsten vastgesteld (tabel 16)0 Mostert (1984) vermeldt een

zichtwaarneming van een waterspitsmuis Neomys fodiens op de

Kampinasche heide. Het betreft een waarneming bij de sloot langs

de Haarensedijk. Determinatie yond plaats door K. Mostert aan de

hand van beschrijving door de waarnemer. In 1983 is bij de Kampina

langs de spoorlijn Boxtel-Oisterwijk een melanistische waterspits

muis gevangen (Mostert, 1984). Het voorkomen van egel en mol

was bekend (pers. med. J DOlman).

Vleermuizen - Chiroptera

Over het voorkomen van vleermuissoorten zijn bijzonder weinig

gegevens bekend. Door de aanwezigheid in de Kampina van een

kraamkolonie konden dwergvleermuizen Pipistrellus spec. worden



tabel 16. Waarnemingen van zoogdieren in de Kampina buiten de inventarisatieperiode

Amersfoort-soort
datumco~rdinatenwaarnemingdocumentatie

Sorex araneus 28-X-1979147,2-399,0dood gevondencolI. C. Margry

16-V-1981

146,5-396,0dood gevondencolI. F. v. Asten

15-1X-1 983

146,7-396,4met hand gevangen F.v.A., J.D. en C.M.

Sorex minutus

5-X1-1980147,2-398,4dood gevondencolI.C. rilargry

21-X1-1982

147,6-398,9dood gevondencolI. C. Nargry
I~Sciurus vulgaris

22-1-1983144,4-398,1dood gevondencolI.C. Margry 0I
Clethrionomys glareolus

21-X1-1982147,6-398,9dood gevondencolI.C. Margry

9-1V-1983

146,4-396,6zichtwaarnemingC.v.L., C.M., O.M.en J.W.

Arvicola terrestris

12-V1-1 982148-397dood gevondencolI. F. v. Asten

r-1icrotusagrestis

23-V1-1984146,5-396,2verdronken in put colI.C. Margry

Apodemu~ sylvaticus

herfst 1983146,5-396,2dood in klapvalniet bewaard

Vul pes vul pes

2-1V-1983145,5-399,2zichtwaarnemingF.v.A.en C.M.

Mustela erminea

1-1982146,5-399,6dood gevondenopgezet J.D.

Capreolus capreolus

19-V-1974147,7-398,2ekelet gevondencolI.C. Margry

6-1-1980

146,2-398,5schedel gevondencolI.e. Margry
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vastgesteld (pers. med. H. Suilen en M. Klijn). Van dgn Oetelaar

en van de Krabben (1979) vermelden waarnemingen van dwergvleer

muis Pipistrellus pipistrellus en laatvlieger Eptesicus

serotinus. Deze waarnemingen berusten op zichtwaamemingen

(pers. med. G. van den Oetelaar). Hierb~ zal de als dwergvleer

muis aangegeven soort hoogstens als Pipistrellus spec. gedeter

mineerd kunnen worden.

Haasachtigen - Lagomorpha

Zowel van hazen als konijnen was het voorkomen in de Kampina

bekend. Aantalsschattingen van hazen komen op 200 tot 250 exem

plaren (Van den Oetelaar & Van de Krabben, 1979). Deze schat

tingen zouden aan de hoge kant z~n (pers. med. J. Dolman). Tel

lingen verricht aan kon~nen leverden onvoldoende gegevens op om

de grootte van de populatie vast te kunnen stellen (Van den

Oetelaar & Van de Krabben, 1979). Het gaat hierbij om vele hon

derden exemplaren. Jaarl~ks sterven grote aantallen door myxo

matose (pers. med. J. DOlman).

Knaagdieren - Rodentia

Het voorkomen van de eekhoom wordt vermeld door van den

Oetelaar & van de Krabben (1979) en Knops (1981). De eerste

auteurs komen na het tellenvannesten uit op een zeer grove

schatting van 150 exemplaren op de Kampina. Hoewel het aantal

de laatste jaren lijkt te zijn toegenomen, zou ook daze schatting

aan de hoge kant zijn (perso med. J. Dolman). Een vondst is aan

gegeven in tabel 16. Begin jaren zeventig is de siberische

grondeekhoom Tamias sibiricus (ook Eutamias sibiricus) ver

schillende malen waargenomen, onder andere bij 't gebied Frans

man (pers. med. J. Dolman). IJsseling en Scheygrond vermelden

in 1977 het voorkomen van de boeroendoek (siberische grondeek

hoom) in de omgeving van Oisterwijk en geven er bij aan dat de

ze dieren waarschijnlijk zijn ontsnapt of uitgezet. Van de dieren

die zijnwaargenomen in de Kampina wordt verondersteld, dat ze

zijn ontsnapt uit het Vogelpark Oisterwijk. In het verleden zijn

in de Kampina namelijk meer waamemingen van andere uit dit park

ontsnapte dieren gedaan. Enkele jaren geleden werd een aap ge-
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tabel 17. Zoogdiersoorten waargenomen in en rond de Kampina •

• = binnen de grenzen van het natuurreservaat

o = alleen buiten de grenzen van het natuurreservaat

egel Erinaceus europaeus

bosspitsmuis Sorex cf.araneus

dwergspitsmuis Sorex minutus

waterspitsmuis Neomys fodiens

huisspitsmuis Crocidura russula

mol Talpa europaea

dwergvleermuis Pipistrellus ~pec.

laatvlieger Eptesicus serotinus

haas Lepus capensis

kon~n Oryctolagus cuniculus

eekhoorn Sciurus vulgaris

siberische grondeekhoorn Tamias sibiricus

rosse woelmuis Clethrionomys ~lareolus

woelrat Arvicola terrestris

muskusrat Ondatra zibethicus

veldmuis Microtus arvalis

aardmuis Microtus aRrest is

dwergmuis Micromys minutus

bosmuis Apodemus sylvaticus

zwarte rat Rattus rattus

huismuis Mus musculus

vos Vulpes vulpes

hermel~n Mustela erminea

wezel Mustela nivalis

bunzing Mustela putorius

(steen)marter Martes spec •

otter Lutra lutra

huiskat Felis catus
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signaleerd. Ook zijn exotische vogels aangetroffen (pers. med.

J. Dolman). Rosse woelmuis en woelrat Arvicola terrestris zijn

waargenomen en gevonden (tabel 16). Muskusratten zijnvastge

steld onder andere bij de Huisvennen en het Winkelsven (pers.

med. J. van de Westelaken en J. Dolman). Het voorkomen van de

aardmuis bleek recentelijk nog eens door een vondst (tabel 16).

Over het voorkomen van de bosmuis worden in de literatuur geen

mededelingen gedaan. Na de inventarisatie werd nog een exemplaar

gevangen (tabel 16). In 1983 zijn zwart van kleur zijnde ratten

gevangen in een schuur bijHuize Kampina (pers. med. H. Suilen).

De dieren zijnniet nader gedetermineerd, maar waarschijnlijk

betreft het de zwarte rat Rattus rattus.

Roofdieren - Carnivora

Voor de jaren zeventig kwamen vossen sporadisch voor in de

Kampina. Na 1970 werden de waarnemingen talrijker en in 1974

werd voor het eerst een burcht vastgesteld (Van den Oetelaar &
Van de Krabben, 1979). Knops vermeldt een aantal van 60 vossen

in de Kampina. Het aantal ligt echter rond de 10 a 15 exempla

ren (pers. med. G. van den Oetelaar, J. Dolman). Er is ~~n

zichtwaarneming opgenomen (tabel 16). Het voorkomen van herme

lijnMustela erminea, wezel Mustela nivalis en bunzing Mustela

putorius wordt vermeld door van den Oetelaar en van de Krabben

(1979) en Knops (1981). De bunzing wordt vrij regelmatig en de

wezel regelmatig waargenomen (pers. med. J. Dolman). Mostert

(1984) vermeldt zichtwaarnemingen van hermelijn en bunzing op

de Kampinasche heide. Bij de Huisvennen werd een hermelijn gevon

den (tabel 16). Knops (1981) vermeldt zonder bronvermelding

een zichtwaarneming in 1940 van een steenmarter Martes foina

op de grens van de Oisterwijkse vennen en de Kampina. Recent is

bekend geworden hoe moeilijk het is om steenmarter Martes foina

en boommarter Martes martes van elkaar te onderscheiden (mede

deling G. MUskens)0 De waarneming in 1940 van een steenmarter

is daarom als Martes spec. opgenomen in tabel 17. In 1949 wer

den ottersporen gevonden in Oisterwijk langs de Beerze (Knip

penberg, 1959). Omdat de Beerze alleen in de Logtse Velden
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grenst aan de gemeente Oisterw~k zou deze waarneming moeten

z~n gedaan in het natuurreservaat de Kampina. Van de otter

z~n geen recente waarnemingen uit de omgeving van het onder

zoeksgebied bekend (Veen, 1984)

Evenhoevigen - Artiodactyla

In het voorjaar van 1953 is op de Roond, een gebied dat

grenst aan de Kampina, een wild zw~n Sus scrofa neergeschoten

door de burgemeester. Wilde zw~nen kwamen tengevolge van de

oorlog 1940-1945 als een invasie uit Duitsland en de Ardennen

naar Nederland. In de daarop volgende jaren z~n deze dieren

onder andere in Noord-Brabant op veel plaatsen aangetroffen

(Knippenberg, 1957). Tegenwoordig is het wild zw~n in Nederland

alleen standwild op de Roge Veluwe en in een deel van Midden

Limburg (Leeuwenberg, 1980). Ret voorkomen van ree~n in de Kam

pina was bekend (Van den Oetelaar & Van de Krabben, 1979).

Knippenberg vermelde al in 1956 en 1957 dat de ree~nstand in

de Kampina zich uitbreidde. Knops (1981) geeft een aantal van

ongeveer100 ree~n in de Kampina.

6. DISCUSSIE EN CONCLUSIES

T~dens deze inventarisatie kon de aanwezigheid van elf zoog

diersoorten in de Kampina worden vastgesteld door verschillende

vangmethoden. Van acht soorten werd het voorkomen alleen via

overige waarnemingen aangetoond. Gegevens in een krantenartikel

(b~lage 6) z~n onjuist en verwarrend. Laatvlieger en muskusrat

z~n alleen buiten de grenzen van het reservaat waargenomen

(tabel 17). Sinds 1964 is bekend dat b~ bosspitsmuizen twee

chromosoomtypen onderscheiden kunnen worden (Loch, 1977). Ret

staat nog niet vast of deze typen als soorten beschouwd moeten

worden. Tevens is onbekend of beide typen van dit Sorex araneus/

coronatus complex in de Kampina voorkomen. De vangst van slechts

~~n dwergspitsmuis is vermoedel~k te w~ten aan de afstelling

van het vangmechanisme. Lichter afstellen van de vall en zal het

aantal vangsten van deze soort kunnen doen toenemen maar ook
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vaker vals alarm veroorzaken. De vangst van een huisspitsmuis

in Groot Goor is opmerkelijk. Dichtsbijzijnde bebouwing (Balsvoort)

is op ruim ~~n kilometer afstand gelegen. Een mogelijke verkla

ring is de voorkeur van huisspitsmuizen voor b~enstallen

(IJsseling en Scheygrond, 1977.). In de Kampina zijn op verschil

lende plaatsen, onder andere langs de Belverse baan, bijenstal

len geinstaleerd. Aard- en veldmuis zijnvaak moeilijk alleen op

uitwendige kenmerken te onderscheiden (Dienske, 1969). Omdat

enkele exemplaren door verschillende personen anders of niet

nader zijn gedetermineerd, zijn deze dieren bij de berekeningen in

~~n groep samengenomen. AIleen exemplaren die tevens door bestu

dering van de schedel konden worden gedetermineerd en exemplar en

die duidelijk als een van de twee soorten konden worden aangewe

zen zijn apart vermeld. Waarnemingen van de zwarte rat zijn tegen

woordig in het midden van Noord-Brabant heel gewoon. Sinds het

begin van de jaren zeventig is de zwarte rat vanuit het zuiden

van Noord-Brabant opgerukt naar het noorden. Vanaf 1977 werden

weer zwarte ratten waargenomen in de gemeente Boxtel (Van

Blaaderen, 1982; Margry, in druk).

Van elf soorten bleek het voorkomen in de Kampina alleen door

literatuurstudie, mededelingen en losse waarnemingen. Deze gege

yens zijnniet altijd recent en vaak slecht gedocumenteerd.

Het voorkomen in de Kampina van huisspitsmuis, veldmuis,

aardmuis, dwergmuis, bosmuis, zwarte rat en huismuis was nog

niet bekend en wordt door dit inventarisatieonderzoek voor het

eerst aangetoond.

Enkele soorten zijnniet in de Kampina aangetroffen. Het is

niet uitgesloten dat soorten die in de omgeving van de Kampina

zijn gevonden, ook binnen de grenzen van de Kampina voorkomen.

Bij analyse van uit de Kampina afkomstige vossenkeutels werden

haren van hazelmuis Muscardinus avellanarius gevonden (Van den

Oetelaar & Van de Krabben, 1979). Achteraf wordt deze determi_

natie betwijfeld. Helaas is geen materiaal bewaard gebleven

(pers. med. G. van den Oetelaar). Waarschijnl~k betroffen het

haren van voetzolen van konijnen (pers. med. J. MUlder). Gezien

de landelijke verspreiding en de biotoopvoorkeur van de hazel-
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muis is het onwaarschijnlijk dat deze soort in Noord-Brabant
voorkomt.

Het vangen met Longworth inloopvallen bleek een goede inven

tarisatiemethode. De overlevingskans van bosspitsmuizen is af

hankelijk van de verblijfsduur in de val. Hoe langer het dier in

de val zit des te groter is de kans op sterfte. Vooral het niet

voldoende binnen krijgen van voedsel is een belangrijke factor

hierbij (Croin-Michielsen, 1966). Een extra nachtelijke controle

ronde zal sterfte onder de spitsmuizen reduceren en bovendien

meer gegevens opleveren over activiteitsritmen van verschillen

de soorten. Hart als aas voor de spitsmuizen had het nadeel dat

het niet lang vers bleef. Levend voer kan misschien de overle

ving van spitsmuizen vergroten. Zoals bij eerder inventarisatie

onderzoek (Bosman & Margry, 1983) bleek ook nu weer het sexen

en op leeftijd brengen van de muizen soms moeilijkheden te geven.

Bij juveniele en subadulte dieren is het onderscheid tussen

mannetjes en vrouwtjes vaak moeilijk te zien. Ook zijn subadulten

en niet sexueel actieve adulten niet altijd goed van elkaar te

onderscheiden. De vangst van een wezel kan door de achtergeble

yen lucht daarop volgende vangsten van muizen in dezelfde val

hebben beinvloed (Stoddart, 1976). Omdat alle vallen gestan

daardiseerd zijn geplaatst, kan worden aangenomen dat gebieden

rond vallijnen waarin niets is gevangen minder aantrekkelijk zijn

voor muizen.

Wat betreft de habitatkeuze en de relatieve dichtheid in de

verschillende habitats blijkt uit deze inventarisatie een voor

keur van de bosmuis Apodemus sylvaticus voor loofbos met een

ontwikkelde kruid- en struiklaag (111-1,111-2 en 111-4). In

andere habitats zoals naaldbos en hoge en lage ruigten komen

bosmuizen ook voor, echter in lagere dichtheden (tabel 11). De

bosmuis wordt dus gekenmerkt door een brede habitatkeuze. Dit

komt overeen met de resultaten van Canters et al.(1982, 1983)

en de beschrijving van het woongebied (IJsseling en Scheygrond,

1977). De rosse woelmuis Clethrionomys glareolus verkiest een

hoge en dichte kruid- of struiklaag en in het algemeen komt hij

voor in lagere dichtheden dan de bosmuis. Goede voorbeelden van

zijn habitat zijn gemengd bos met ontwikkelde struiklaag of ruige
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kruidenvegetatie (1-5, IV-6). De bosspitsmuis Sorex araneus

eist ook enige dekking. Een zeer dichte kruidlaag met al of

niet ontwikkelde struiken hebben zijnvoorkeur. De aanwezigheid

van bos is niet noodzakelijk. Voorbeelden van zijnhabitat zijn

wild gagelstruweel of gemengd bos met goed ontwikkelde bodem

vegetatie (11-3, V-1, V-3, V-4 en V-5). Het is opvallend dat

er praktisch geen overlap is met het voorkomen van de rosse

woelmuis. Uitzondering hierop zijn de vallijnen 111-6 en IV-2,

beide zoomstruwelen. De dwergmuis Micromys minutus werd alleen

vastgesteld in dichte, hoge kruidenlagen met onder andere

rietgras en pijpestro (IV-3 en IV-6). Ook de beschreven habitat

voorkeur van rosse woelmuis, bosspitsmuis en dwergmuis komt

grotendeels overeen met beschrijvingen van woongebieden van de

ze soorten (IJsseling & Scheygrond, 1977). Van de andere soor

ten werden te weinig exemplaren gevangen om iets te kunnen

zeggen over hun habitatkeuze.

We kunnen concluderen dat de combinatie van vangen in speci

fieke habitats en schatten van populatiegrootten duidel~k meer

informatie opleverd over specifieke habitatkeuzen. Het merken

van de dieren wordt zinvol geacht. Hoe groter de monsters zijn

des te betrouwbaarder is de schatting van de populatiegrootte.

De gegeven populatiedichtheden zijn echter minder nauwkeurige

benaderingen. B~ de berekening werd uitgegaan van literatuurge

gevens waarb~ een gemiddelde waarde voor de home ranges van

mannetjes en vrouwtjes gebruikt werd. In werkel~kheid zijn er

echter aanzienlijke verschillen aangetoond in home ranges van

mannetjes en vrouwtjes. Home range is in berekeningen een moei

l~k te hanteren grootheid omdat de grootte van de home range

afhankelijk is van factoren die tijdens de verschillende onder

zoeken niet gel~k zijn. Om deze redenen zullen de geschatte

dichtheden slechts een indicatie zijnvoor de werkelijke situatie

in de Kampina.

De vastgestelde gemiddelde gewichten van de verschillende

soorten verschillen niet significant van gewichten, gevonden

b~ eerder inventarisatie onderzoek (Bosman & Margry, 1983).

Het vangen met kastvallen leverde weinig resultaten. Waar-
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sch~nl~k z~n deze vallen te kort geprebait. Door materiaal en

methode uitvoerig te beschr~ven kan dit dienen als informatie

b~ toekomstig inventarisatieonderzoek met kastvallen.

B~ reetellingen is ongeveer eenderde deel van de Kampina

bezocht. Een schatting van het totale aantal ree~n gebaseerd

op globaal driemaal het aantal getelde dieren (36) geeft 108

dieren. De getallen van mededelingen en tellingen komen goed

met elkaar overeen.

Van de zoogdieren worden in de Kampina kon~nen en ree~n be

jaagd. Verwilderde katten en honden worden weggevangen. Het

valt buiten de doelstellingen van het onderzoek om de nood

zaak van jacht op deze dieren in een natuurreservaat ter dis

cussie te stellen.

7. AANBEVELINGEN VOOR TOEKOMSTIGE ZOOGDIERINVENTARISATIES

B~ dit onderzoek is rekening gehouden met aanbevelingen die

gedaan z~n in verslagen van eerdere zoogdierinventarisaties.

Ook naar aanleiding van deze inventarisatie kunnen aanbeveling

en worden gedaan.

- Zoogdierinventarisaties zullen meer aanvullende gegevens op

leveren als deelnemers uitgebreidere instructies ontvangen

over sexen, op leeft~d schatten en determineren van dieren.

Een eenvoudige handleiding zou uitkomst bieden.

- Het gebruik van klapvallen moet tot een minimum worden be

perkt. Naast ethische bezwaren z~n deze vallen niet selectief

en leveren ze nauwel~ks bruikbare gegevens.

- Als aas voor spitsmuizen kan spek worden gebruikt. Levend

voer (b.v. meelwormen) is nog beter maar heeft praktische

bezwaren. Hart bederft snel, universeelvoer is te duur.

- Om sterfte van spitsmuizen zoveel mogel~k te voorkomen zou

den de vall en vaker gecontroleerd moeten worden. Deze moge

l~kheid is afhankel~k van het aantal deelnemers. Controle van

de vallen om de zes uur in plaats van om de twaalf uur brengt

het sterftepercentage b~ bosspitsmuizen terug van ongeveer

70 % naar 20 %.



-49-

- Omdat b~ dergel~k inventarisatieonderzoek toch de nadruk

ligt op het vaststellen van soorten in een gebied, kunnen

vall~nen die na verschillende controles nog geen vangsten

bl~ken op te leveren beter worden verplaatst naar andere

locaties. Dit l~kt in tegenspraak met het propageren van

een standaardmethode. Maar vall~nen waarin niets of waar

sch~nl~k niets wordt gevangen, leveren toch onvoldoende

gegevens voor het berekenen van populatiegroottes en -dicht

heden. Daarentegen° zullen meer inventarisatiegegevens ver

zameld kunnen worden.

8. AANBEVELINGEN VOOR HET BEHEER.

De Kampina is uit natuurwetenschappel~k oogpunt een waarde

vol reservaat. Voor veel plant en- en diersoorten is dit een van

de weinige gebieden in Nederland van voorkomen. Door ruilverka

velingen in de aangrenzende gebieden (Natuurbeschermingsraad,

1982, 1983) is te verwachten, dat veel zoogdieren door het ver

dw~nen van voldoende dekking hun toevlucht alleen kunnen zoe

ken in de Kampina. Daarom moeten in de Kampina de mogel~kheden

voor dekking behouden bl~ven. Vooral dichte struik- en kruidla

gen b~ de overgang van open lage vegetaties naar natuurl~k bos

z~n voor veel soorten aantrekkel~k. Met name in gebieden met

begrazing door schapen dient de invloed op dergel~ke waardevol

le vegetatieovergangen nauwlettend in de gaten gehouden te wor

den.

De ondergrondse woelmuis Pitymys subterraneus is niet in de

Kampina aangetroffen. Van deze alleen in het zuiden van Neder

land voorkomende soort z~n nog maar weinig gegevens beschikbaar

(Margry, in druk). Deze woelmuis zou een voorkeur hebben voor

ongemaaide zoomvegetaties langs loofbossen, houtwallen, taluds

en cultuurland, een biotoop dat in de aangrenzende gebieden

door ruilverkavelingen dreigt te verdw~nen. Het verdient aanbe

veling om het cultuurlandschap aan de rand van het reservaat en

in het bezit van natuurmonumenten zo te beheren dat het geschikt

bl~ft of wordt voor deze soort. Het aanleggen van maisakkers is

·voor meer informatie: van Leeuwen & Ligtvoet (1984).
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in dit opzicht af te raden. Een open heterogeen cultuurland

schap zal bovendien voor andere diersoorten als fourageerge

bied een belangrijke ecologische relatie met de rest van het

reservaat kunnen vervullen.

Van de ongeveer 20 in Nederland voorkomende vleermuissoor

ten is van nauwelijks ~~n soort een overtuigend bewijs van het

voorkomen in de Kampina. In verband met de bedreigde status

van de meeste vleermuissoorten in Nederland is het zeer de

moeite waard, om op de hoogte te zijnvan de aanwezigheid van

deze diersoorten in de Kampina. Veel vleermuissoorten zijn

boombewoners. Het behoud van dergelijke soorten is afhankelijk

van het bosbouwbeleid. In overleg met betrokken instanties en

deskundigen zouden vleermuiskasten geplaatst kunnen worden.

In eerste instantie dient echter onderzoek naar het voorkomen

van deze zoogdiersoorten in de Kampina te worden gestimuleerd.
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10. SAMENVATTING

In september 1983 werd in de Kampina (Noord-Brabant) een

zoogdierinventarisatie verricht. Het gebied is een natuurre

servaat van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in

Nederland. Het onderzoek was vooral gericht op het vangen van

kleine zoogdieren met Longworth inloopvallen. Verder zijnkast

vallen geplaatst. Van de vangplaatsen werden vegetatiekarakte

ristieken opgesteld. Aanvullende gegevens werden onder andere

verzameld door middel van zichtwaarnemingen, sporen en vond

sten van dode dieren.

De aanwezigheid in de Kampina van elf soorten waaronder

negen soorten muizen werd door vangsten bevestigd. Acht soorten

werden alleen op andere manieren waargenomen. Van elf soorten

bleek het voorkomen in de Kampina alleen uit de literatuur of

mededelingen. Bij drie soorten betrof het echter geen recente

waarnemingen. Van enkele muizensoorten konden populatiegroot

tes en -dichtheden worden geschat. Tot besluit zijnaanbeveling

en gedaan voor verder inventarisatieonderzoek en het beheer van

het natuurreservaat.
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tabel 3a. Vegetatiekarakteristiek van locatie I.

verwilderdelvenoever
voerakker

droge slootlglooiend

vallljn

milieutype

bodemsamen
stelling

vochtigheid

helling

boomlaag
-bedekkings-
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-dominante
soorten
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nat
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tabel 3b. Vegetatiekarakteristiek van locatie II.

vallljn

II-1II-2II••.3II-4II-511-6

milieutype

loofbos metoverwegendscheidings-gemengd bosoverwegendoverwegend
ontwikkelde

pljpestrovegetatiemet beidestruik-pljpestro
bodem-

met kruidenonderlagenheide
vegetatie

ontwikkeld
bodemsamen- stelling

zandigzandigzandigzandigzandigzandig

vochtigheid

vochtignat-vochtigdroogjdroogjdroogj
drassig

vastvastvast

helling

vlakvlakvlakvlakglooiendvlak

boomlaag
-bedekkings-

50-75%0%50-75%50-75%0%0-25%
percentage -dominante

berk-zomereikgrove den-berk
soorten

eik grove den

-overige

---eik--
soorten, o.a. s'tru1K.laag-bedekkings-

0%0-25%0%0-25%0%0%
percentage -dominante

-berk-berk--
soorten vuilboom

-overige

------
soorten, o.a.

Krul(Uaag-bedekkings-
75-100%75-100%-75-100%75-100%75-100%

percentage -hoogte
25-50cm25-50cm-25-50cm0-25cm25-50cm

-dominante

pljpestropljpestrokweekruwe smalestruik-pijpestro
soorten

dopheidestruik-waterpeperpijpestroheidestruik-
struik-

heidedriedelig pijpestroheide
heide

gageltandzaad dopheide
grove den

-overige

klokjes-klokjes-pitruszachtezegge-
soorten, o.a. gentiaangentiaanbredewitbol

dopheide
stekelvarenbrede

kruipende
stekelvaren

boterbloem
braam

moslaag
-bedekkings-

0-25~0%-0-25%0-25%0-25%
percentage -verspreidj

pollen
--pollenpollenpollen

in pollen strooisellaag-dikte
)2cmgeen

-)2cm"2cm)2cm
-materiaal

takken--bladerendopheideheide
bladeren

pijpestropljpestro
takken

oecotype('s)

vergrasteven engemengd bosweideidemidem
binnen 50m

heide enscheidings-met ontwik-berm en
v.d. vallljn

graslandvegetatiekelde bodemwindsingel
met kru1den

vegetatie

greppel enmaisakker
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tabel 3c. Vegetatiekarakteristiek van locatie III.

vallljn

III-1III-2III-3III-4III-5III-6

milieutype

loofbos metloofbos metblauw-loofbos metblauw-zoom-
beide

be idegraslandbeidegraslandstruweel
onderlagen

onderlagen onderlagen
ontwikkeld

ontwikkeld ontwikkeld
bodemsarnen- stelling

zandigzandigleemleemleemleem

vochtigheid

vochtigvochtigvochtigvochtigvochtigvochtig

helling

vlakvlakvlaksteillevlakvlak
helling

boomlaag
0-25%

0-25%75-10~-bedekkings •• 0-25%50-75~~ 50-75%

~ercentage
- ominante

eikeikeikeik-eik
soorten

berk berkberk
els

••ovarige

-berk---berk
soorten, o.a. s1;ru:l.luaag 50-75%

0-25%0-25%0-25%0-25%75-10~-bedekkings-
percentage-dominante

vuilboomvuilboom-vuilboom-vuilboom
soorten

lljsterbeslijsterbes

-overige

lljsterbes--kamper--lljsterbes
soorten, o.a.

foelie

kruidlaag
50-75%

-bedekkings- 25-50%50-75%75-100%50-75%75-100%
percentage -hoogte

->50cm-25-50cm0-25cm> 50cm

-dominante

pljpestropijpestro"gras"brandnetel"gras""gras sen-
soorten

bochtigeadelaars-
smele

varen
smallestekelvaren

-overige

-blauwe-dalkruidtormentil-
soorten, o.a.

bosbesbraamwitbol
bochtige

schapegras
smele schaduwgras

moslaag
0-25%

0%0"100-25%0%-bedekkings- -
percenta~e -versprei ing/

pollen
--pollen-pollen

in pollen strooisellaag <'2cm
-dikte ~2cm<2cmgeen>2cmgeen-materlaal

bladerenbladeren-bladeren-bladersn
van eik

van eik takjes

oecotype('s)

idemidemloofbos metblauw-loofbofj metgrasland
binnen 50m

be idegraslandbeidemet kruiden
v.d. vall!jn

onderlagengraslandonderlagenloofbos metontwikkeld
met kruidenontwikkeldbeide

onderlagenontwikkeld'------------
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tabel 3d. Vegetatiekarakteristiek van locatie IV.

grasland Igrasland Igreppelmet kruiden met kruiden

vall!jn

milieutype

bodemsamen
stelling

vochtigheid

helling

boomlaag
-bedekk1ngs-
percentage

-dominante
soorten

IV-1

boomgaard

zandig

droog/
vast

vlak

50-75%

appel

IV-2

zoom
struweel

humeus

droog/
vast

vlak

50-75%

zwarte els

IV-3

humeus

vochtig

vlak

0%

IV-4

humeus

vochtig

vlak

IV-5

zandig

droog/
vast

vlak

25-50%

zomereik
berk

IV-6

ruigt
kru1den
vegetat1e

droog/
vast

vlak

-overige ,_
soorten, o.a.

zomereik
wilg
berk

wilg
lijsterbes

struiklaag
-bedekkings
percentage

-dominante
soorten

-overige
soorten, o.a.

kruidlaag
-bedekkings
percentage

-hoogte

-dominante
soorten

-overige
soorten, o.a.

moslaag
-bedekkings
percentage

-verspre1d/
in pollen

strooisellaag
-dikte
-mater1aal

-----

oecotype('s)
binnen 50m
v,d. vall!jn

0-25%

eik
wilg

75-100%

> 50cm

pJjpestro
gladde
witbol

brandnetel
hondsdra:1'

bereklauw
duizendblad
dauwnetel

<2cm

dood gras

tuin
weide en
perseel-
schei
dingen

0-25%

braam

75-100%

>50cm

witbol

r1etgras
veldbeemd-
gras

brandnetel

dauwnetel
bitterzoet
pitrus
moeras-
rolklaver

<2cm
dode
kruiden

weide

75-100%

25-50cm

r1etgras
lisdodde

brandnetel
watermunt

0%

<2cm
dood gras

blauw
grasland
en zoom
struweel

0%

75-100%

25-50cm

rietgras
watermunt

liesgras
moerasver
geetme
nietje

<2cm
doed gras

weide,
zoom
struwelen

en blauw
grasland

25-50%

braam

gagel

75-100%

25-50cm

withol
pijpestro

pitrus
vogelmuur
grote
brandnetel

<2cm

weide
maisakker
zoom-
struweel

0-25%

wilg

75-10~

>50cm

pijpestro
kleine
lisdodde

pitrus

hrandnetel
haagwinde
gewone
wederik

waterpeper
vlier
kreos

0-25%

verspre1d

<2cm
doed gras

weide
zoom
struwelen
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tabel 3e. Vegetatiekarakteristiek van locatie V.

vallljD
V-1V-2V-3V-4V-5V-6

milieutype

wilg enoverwegendveld metwilg enheide met
overwe~endgagel
pijpestroriet, gagelgagelopslag vandophei e

struweel
en pijpestrostruweelden en berk

bodemsamen- stelling
------

vochtigheid

vochtignat-vochtignat-vochtigvocht1g
drass1g

drassig

helling

vlakvlakvlakvlakvlakvlak

boomlaag
-bedekkings-

0%0%0%0%0-25%0%
percentage -dominante

----den-
soorten

-overige
----berk-

soorten. o.a.
struiklaag-bedekkings-

50-75%0%0-25%25-50%0-25%0%
percentage -dominante

gagel
-gagelgagelgagel-

soorten
-overige

den-----
soorten, o.a. berk

kruidlaag
-bedekkings-

25-50%25-50%75-100%50-75%75-100%75-100%

hercentage
- oogte

25-50cm25-50cm>50cm25-50cm0-25cm0-25cm

-dominante

pijpestropijpestropijpestrodopheidedopheidedophe1de
soorten

dopheide rietpijpestropijpestropljpestro

-overige

klokjes-moerasrus--zandzeggeklokjes-
soorten, o.a.

gentiaan gentiaan
veenb1es

moslaag I 0-25%
-bedekkings- •

0%0%O"~ 0-25%0-25"
percentage -verspreid/

---
I pollen
pollenpollen

in pollen Istrooisellaag -dikte
>2cm>2cm)2cm>2cm)2cm>2cm

-mater1aal
gras~ljpestropljpestrodopheidedophe1dedophe1de

gagelblad
I graa"gagel

takjea van dopheide

oecotype('a)

overwegendidemidemloofbos metnaaldbos1dem
binnen 50m pijpeatro ontwikkeldeenpad

v.d. vallljn
bod em-

vegetatieoverwegendpljpestro



Bjjlage I.

Een hek In de netuur. W•• rom?

Natuurmonumenten laat In dlt gebled een kudde Kemplsche heldeschapen
lopen. De kudde graast zander herder. Het hek zorgt er voor dat de schapen
In het terreln blljven.

Het nut vlln begrazlng
Zonder begrazlng komen er steeds meer boompjes in de heide. De hel

verandert dan geleldelijk In bos. Schapen houden nlet alleen de jonge
opschietende boompjes er onder. Zij houden ook de heidestruiken in goede
condltie. Ook In deze tljd, waarin de schapen op de helde geen rol meer
spelen in de landbouw, is beweiding van die heide dus nuttig.

Op veel heldevelden verschijnt steeds meer gras. Beweiding houdt dlt nlet
tegen. Daarom worden om de 10 a 15 jaar ook andere maatregelen genomen.
Plaatselljk wordt de heide dan gemaald, gebrand of afgeplagd.

Toeg.ngsregels
- Het gebied Is alleen toegankelijk voor leden van Natuurmonumenten
- Ook in dlt gebled geldt: alleen toegankelijk op wegen en paden.
- Wilt u de dleren met rust laten? Ze zljn hier om te grazen.
- Voeder ze nlet. Daar worden ze tam en later opdrlngerig van.
- Houdt uw honden aan de lijn! Dit Is zeer belangrijk voor de rust en velligheid

van de schapen en andere hier levende dleren.

Naluurmonumenlen is een verenlglng met zo'n 250.000 leden, Will u ons werk ook sleunen met uw lidmaalschap?
Maak dan' 30.- over op poslglro 9933 van Naluurmonumenlen Ie 's-Graveland onder vermelding van "nieuw lid",

Voor meer Informatle:

natuurmonumenten
Noordereinde 60, 1243 JJ 's-Graveland. Telefoon 035-62004



Bjjlage II.

Ve~tatiekarakteristieken Ivall enriis

~ lIS ,.rl.,,.n.,-£,e.,£o.!Y:2.eLL-LJ 0 LJ LJ (nuruners uit 'Faunistiek')
• b~ gebruik van kodenr. voor 'anders', toelichten op achterz~de

bed: 1~0.E1.!._s!~: -JI

bedekking: IIoverige srtn: n= t o.a. s I
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~----------..,
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I > 50 cm = 3L _

m aan weerskanten)

opmt!rk:

Situatieschets
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Bjjlage III.

merk I =1:dag, op rug bjj staartbasis
II =2 dag, midden op rug
III=3edag, op linker zjjkant

Gebied

Vallenrjj

tot

krjjgt had totjcew

da !umjt ~dJ",,~Js_a ar~I~_e"1~e,,ft'l merk -,"_erkeJ). _g~w _Zakj-=Lb~ zand erhed_e_nI
~_' ~ -------L.~ .__ ... ........1-_ I I ,-_--L.... .l_~ .__ .__~_~_ ... ~ I

I

-----~-~--~---...-...-------:~~--~=~~-~--~=~==~~=-~=.-~=~--~-~--~=-.-===:~~-~=:~•.==~-~-=-~----.I

I

I

Atlasblok

vallen type
aantal
onderl afst.

Am. coor.

[;eprebait
o neen
o van uur uur



Bj,ilage IV.

Disposai

Once triggered, the trapautomatically locks shut. To

release the mouse, simply openthe entrance flap (Fig. 3) or
remove the bait box as shown in
Fig. 4.

To ensure that the animal
does not return to the house, it
should be released at least 750
metres away from the point of

capture. F 4Ig.
TO REMOVE THE BAIT BOX

Designed by Maurice Juggins C.Eng., FSIADBritish Patent No.2 017 477

Manufactured byNorth West Plastics Ltd., Manchester M28 4AJ

TRIP MECHANISM

LOCKING BAR

DOOR 0

ENTRANCE FLAP

Fig. 1

This is a completely new type Fig. 3
of mousetrap. It is more hygienic
and safer to use than conventional

spring-traps and cannot hurt
children or domestic pets. To ridthe house of mice without killing
or maiming them, the Trip-Trap
is ideal.

Fig. 2
__ • uo_ •• ._. _

To set the trap
Place some dry porridge oats

or other breakfast cereal in the

bait box and clip the box to themain body as shown in Fig. 2.
When the entrance flap is

opened fully, it will automatically
set the tripping device and stay in

the open position. (Fig. 3).Place the trap where mice
are evident and put a little more
bait in the trap entrance.

-- ---- ..---- _._~ .. _---_. -.- ._------------ ~~--- --- --- .-- - -



Bjjlage V.

staatsbosbeheer
(Naluurwelenschappelijk Archief - NWA)

A. Aigemeen

Waarnemer

Adres/poslcode/woonplaals .

Rapporleur of literaluurbron

A dre 51pos Icode Iwoon plaa Is

Omschrijving vindplaals

Contactgroep Zoogdierinventarisatie

B. Niet invullen door
i--££-dcl~code.-

de waamemer
volg-

I
proJect- waar-

nummer
nummer~ nemer

:

1

,. J

C. Contactgroep zoogdieren inventarisatie

01 - Staatsbosbeheer

02 - A C.J N

03 - N.JN

04 - VZ Z

-ZWG

-ZWG

05 - Natuurmonumenten

06 - Dlfeche Faunabeheer

07 - Insllluut voor raxn Zoologle

08 - R MNH Leiden

09 - Afdelin9 Fauna & Flora CR.M

10 - ZWG Naluurhislonsch Genoolschap L!mburg
11-RIN

12- '-;--

atlasblok

D. Zoogdiersoort

code

naam nummer

"-.

"
E. Waamemlngsdatum

Jaar

mnd·dag

1l9L I-

I.. L_.1 __'R
:-5

F. Plaatsbepallng vlgs topogr. kaart
(bladen 1 50000 of 1 25000)

amerstoortcoordlnaten

(sOIJpunt II~kerbenedenhoek)

kaart i hok- IX-il)nblad nummer I (horizontaal) !

G. Aantal

1 - geschal } levens aanlal

codeaantal

2 - exact vermelden 0- onbekend
~~;..,

j -.,-

H. Geslacht en leeftijd

1 - juvenlel 3 - "

2 - volgroeld 4 - "

0- onbekend 5 - "

onbepaald

Juven,el

volgroe,d----

6- 9 onbepaald

7-

't juvenlel ~'=
8-

't vol9roeid

9-

« drachhgllaclerend r:;--,

I. Type waameming

11 - zichtwaarnemIOg

21 - prenten

12 - levend bemachtlgd

22 - mest. keutels

13 - dood bemachtlgd

23 - vraatsporen

14 - vers dood gevonden

24 - bewoningssporen

15 - reslen met schedel

25 - geluld

16 - reslen zonder schedel

26 - geur

17 - in braakbal. keutel of maagdarm IOhoud ••

code

99 - anders •• i00 - onbekend 44
45

J. Zichtwaarneming

1 = wIOterslaapplaats

2 - voortplanl109sverbJijfplaals

3 - andere verbJijfplaats

4 - ullvJiegend

5 - fouragerend

6 - passerend

9 - anders ••

0- onbekend

code

-\I)

K. Documentatie

1 - geen malenaal bewaard

2 - dler of resten opgenomen 10
welenschappeJijke colleclle ••

3 - dler of reslen worden bewaard
doc r ••

4 - alleen folo/dia/fllm In bezll van ••

~
9 - anders ••

0- onbekend

L. Doodsoorzaak M. Bij vangstN. Bijzonderheden

01 - geschoten

1 - handvangst1 - gewlchl bekend
<::

02 - gevangen 2 - klapval2 - lichaamsmaten bekend~ :; 03 - doodgeslagen 3 - klem. strik3 - gewlcht en Jichaams'> S 04 - verkeersslachtoffer
4 - live trap, koolvalmalen bekend

'C <::'" 05 - prool van •• 5 - vangplJp, vangbeker.. '" 06 - zlekte •• 6- nelJ:J
<:: 07 - glf of gas ••

'"
-0S

08 - verd'IOkIOg

wi~I
~de

99 - ande,s ••
. 9 - anders ••9 - anders ••00 - onbekend

j'; j" 0 - onbekend_ 0 - onbekend'"""1!) O. Oec::ocode vlndplaats
(voor codenng z'e handleldlng)

code

mlileutype

bodem I vocht I hellmg

Eo:::::::

.~\El~:

;
......ill.••......., :.~";:','

• zonod.g biJ maandcode: 20 - wlOle" begin van hel Jaar. 30 - lente. 40 - zome': 50 = hertsl; 60 - wlnler. eIOde van het Jaar

•• toelichling gewensl:

Formulier opzenden aan de elgen organl.atie ohan het RJ.N., Kemperbergerweg 67, 6816 RM ARNHEM.

SSB 8Q04A (MZ '12)

FAUNISTIEK ZOOGDIEREN NEDERLAND
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Onderzoek naar kleine zoogdieren in Boxtels natuurreservaat

Kampina herbergt 27· soorten

b:J
~:
I-'
\l'>

~
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H•

(Van onze correspondent)
BOXTEL - "ID totaa1 zljD er tlJ

de••• bel ondenoek aeveutwlDtil
800mn zooldJeren vastgesteld In
de Kamplna. Maar er zllten er DOl
veel mee•.•••vern>oed II<.Dat con
c1usle trekt Cees Marcry, blolOOC
en cotirdJDStor van de c:ommIaale
voor veldondenoek. Hij is opgelo
len over de resultaten van de
zooldlerlnventarlsalie In natuur
reservaat de Kamplnn.

"Tot nu toe was er vrij weinig
bekend over het voorkomen van
kleine zoogdieren in de Kampina.
Met name de muis is daar nog niet
zo vaak gesignaleerd. Dat is ook
de reden geweest dat we onder
auspicien van de Vereniging voor
Zoogdierkunde en Zoogdierbe
scherrning een onderzoek hebben
verricht".

Life-traps
De oplettende wandelaar kon

van donderdag tot en met maan
dag ongeveer 35 onderzoekers tus
sen het groen van de Kampinase
flora ontdekken. De onderzoekers
haddon in vijf gebieden binnen het
natuurreservaat zogeheten "life
traps" opgesteld. Daarmee vingen
ze kleine zoog<:lieren.Hierdoor kon

Cees MargT1l toont ern van de 'vangsten' die 1Herd("11 gedaan hjdens het
zoogdienm-ondeTZoek in de Kampina. (Foto: Felu: Janssens).

de zogencfamde kJeme fauna in per dag werd de vangst bekeken.
kaart gebracht worden. De gevangen diertjes werd eeo 00-

Margry. "Life-traps zijn onscha- schadelijk kmpje in de vacht ge
delijke vallen. Ais een muis op een geven om zo eeo tweede maal her-
klein mechanisme trapt, valt ach- kend te worden".
ter hem een klepje dieht. Drie keer . Ongeveer driekwart jaar gele-

den werd besloten dit jaar de
Kampinase heide te onderzoeken.
Natuurmonumenten verleende
haar toestemming. Een veldwerk
groep bereidde de opzet voor. Er
moesten vallen geregeld worden.
Margry: .Deze zijn behoorlijk
duur. Aan de welwillendheid van
biologische faculteiten in institu
ten hebben we het te danken dat
we ons onderzoek konden doen".

Inventarisatie
Donderdag werd met de inven

tarisatie begonnen. Er werden vaJ
lijnen uitgezel Deze werden ech
ter niet op scherp gezet. Margry:
"We wilden de diertjes eerst eens
kennis laten maken met de life
traps. Op een dwaaispoor brengen,
zo je wilt". Vrijdagmorgen werden
de vallen op scherp gesteld. De za
terdag. zondag en maandag wer
den in hoofdzaak benut om de val
lijnen te controleren en aldus ge
gevens te verzamelen.

Margry: "Vijf groepen hielden
zich bezig met het onderzoek naar
kleine zoogdieren. Een zesde groep
bestudeerde de wat grotere zoog
dieren ais hennelijnen, wezels en
bunzingen·'. Het was zaak dat de
vallen in w veel mogelij k biotopen
van de dieren werden opgesteld.

Op die manier komen de onder
zoekers te weten welke gebieden
en welke 1iersoorten beschermd
kunnen worden. Voor de Kampina
geldt dat <!Chterniet zozeer. Oit
gebied is namelijk beschermd

Beheer
"In principe kunnen we op basis

van het ra,>port dat over dit on
derzoek wordt uitgebracht be
heersrichtlijnen geven ten behoeve
van miliel.O-organisaties", aldus
Margry, velgens wie het onderzoek
naar klein~ zoogdieren altijd een
ondergesch(\ven kindje geweest is.
"Over flora en fauna is veel be
kend. Voor de grotere zoogdieren
als bijvoorbeeld de fee is altijd
veel belang:'1elJing geweest. Deze
waren interessant voor de jacht.
De laatste jaren is er een kente
ring. De belangstelling voor klei
nere zoogdieren neemt toe. Dit
komt onder andere door ooze ver
eniging. Een hoop studenten stu
deren tegenwoordig af op een on
derzoek omLrent de muis".

Tijdens de inventarisatie zijn elf
soorten muizen en een wezel ge
vangen. Er zijn 22 zoogdieren
vastgesteld. Dat brengt het totaal
op 23 vastgestelde zoogdieren in de
Kampina.
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