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SAMENVATTING

Dit rapport bevat het verslag van de zoogdierinventarisatie in en rondom

het Staphorsterveld (fig. 1) georganiseerd van 25 tot en met 29 september

1984 door de see tie Zoogdieren van de Natuurbesehermingsvereniging

IJhorst-Staphorst e.o. en door de Veldwerkgroep van de Vereniging voor

Zoogdierkunde en Zoogdierbeseherming en uitgevoerd door 16 vrijwilligers.

Vanwege het feit dat een uitgebreide gebiedsdekkende inventarisatie reeds

lopende was, spitste de inventarisatie zieh toe op het vangen van kleine

zoogdieren met Longworth inloopvallen (gebruikt volgens de 'standaard

methode') in drie natuurreservaten, aIle in eigendom van Staatsbosbeheer,
t.w.: i) de Oeverlanden van het Meppelerdiep,

ii) de uiterwaarden van het Zwarte Water tussen Hasselt en Zwart
sluis en

iii) de Olde Maten bij Zwartewatersklooster.

De vangresultaten worden met elkaar vergeleken en van enkele muizensoor

ten worden populatiegroottes en -diehtheden gesehat (tabel 7 en 8). Kort

wordt ingegaan op de versehillen en overeenkomsten in de verspreiding en

diehtheden van de rosse woelmuis en de bosmuis (fig. 4 en tabel 14).

In totaal werd de aanwezigheid van 15 zoogdiersoorten vastgesteld, waar

onder zeven muizensoorten (tabel 13). Het voorkomen van deze 15 soorten

in het inventarisatie-gebied was reeds bekend.
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EEN MOMENTOPNAME VAN DE MUIZENSTAND IN EEN AANTAL BIOTOP~T IN EN RONDOM
HET STAPHORSTERVELD

RERFST 1984

1. INLEIDING

Van 25 tot en met 29 september 1984 bood de Veldwerkgroep van de Vereni

ging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming in samenwerking met de
sectie Zoogdieren van de NatuurbeschermingsverenigingbIJhorst - Staphorst

e.o:' aan belangstellenden de gelegenheid om deel te nemen aan een zoog
dierinventarisatie in een aantal gebieden ten oosten van het Zwarte Water

en het Meppelerdiep, d.w.z. in en rondom het Staphorster veld.

Deze inventarisatie vond plaats in het kader van twee projecten, t.w. een

zoogdierinventarisatie van de regio Staphorst in de jaren 1983, 1984 en
1985 (Corporaal & Roeve, 1984) en een langlopend onderzoek naar de ver
spreiding van kleine zoogdieren - zowel kwalitatief als kwantitatief - in

uiteenlopende biotopen in verschillende delen van Nederland (Canters et

al., 1983; Bosman & Margry, 1984; Margry & Minkenberg, 1984 & 1985). Doel
van het eerstgenoemde onderzoek is voorzien in de bestaande leemte in

kennis om trent het voorkomen en de verspreiding van de in de vrije natuur

levende zoogdieren in het werkgebied van de genoemde natuurbeschermings
vereniging (Corporaal & Roeve, 1984). Doel van het tweede onderzoek is

inzicht verkrijgen in de verspreiding in ruimte en tijd van kleine zoog
dieren in Nederland door middel van jaarlijks terugkerende inventarisa
ties van steeds weer andere gebieden. Deze inventarisaties zullen na

verloop van tijd worden geintegreerd om tot een synthese te komen van de
verkregen resultaten.

De doelstellingen van zo'n gebiedsinventarisatie zijn als voIgt te om
schrijven:

- het vaststellen van zoveel mogelijk in het betreffende gebied voorko
mende zoogdieren;

het beschrijven van de biotopen waarin deze soorten worden aangetrof
fen;

- het verzamelen van biometrische gegevens van deze zoogdieren, zoals
gewicht, leeftijd, populatiegrootte en -dichtheid;

- rapporteren over de uitgevoerde inventarisatie, incl. het interpreteren
van de verkregen gegevens.

Het hier gepresenteerde verslag heeft een intern karakter en is met name

bedoeld voor hen die aan deze inventarisatie hebben deelgenomen.

In hoofdstuk 2 wordt een beschrijving gegeven van het onderzochte gebied.
De gebruikte "standaardmethode" wordt uiteengezet in hoofdstuk 3. In

hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de verkregen resultaten. Hoofdstuk 5, ten
slotte, bevat de bespreking van deze resultaten. Aangezien de overige

waarnemingen uitvoerig aan de orde zullen komen bij de verslaglegging

over de inventarisatie, zoals die in de afgelopen jaren door de genoemde
sectie Zoogdieren werd uitgevoerd (Hoeve & Corporaal, in voorbereiding),
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ligt er bij deze bespreking een sterk accent op de resultaten verkregen
met de inloopvallen. Dit is ook de reden dat de eventueel bestaande

literatuur met gegevens uit het verleden over het voorkomen van (kleine)
zoogdieren in het onderzoeksgebied in dit verslag niet wordt behandeld.

Nadrukkelijk zij hier vermeld, dat een groot deel van de tekst van de

hoofdstukken 3 en 4 is ontleend aan voorafgaande verslagen van inventari
saties van de Veldwerkgroep (Margry & Minkenberg, 1984). Voor de lezer

die nog niet of nauwelijks met de hier behandelde materie in aanraking is

geweest, behoeft dit geen bezwaar te zijn. Voor de meer ingewijden bete
kent dit dat nauwelijks nieuwe aspecten m.b.t. de standaardmethode aan de

orde komen, laat staan nader worden uitgediept. Impliciet moge hier uit

blijken dat deze methode nu min of meer haar definitieve vorm gekregen

lijkt te hebben.

2. GEBIEDSBESCHRIJVING

Voor een uitvoerige beschrijving van het onderzoeksgebied wordt verwezen

naar Corporaal & Hoeve (1984) en Hoeve & Corporaal (in voorbereiding).

Hier wordt volstaan met een korte aanduiding van de belangrijkste kenmer

ken van het gebied. Het geinventariseerde gebied bestaat uit een groot

veenweidegebied dat in het westen begrensd wordt door een uiterwaarden
complex (fig. 1).

De bodem van de uiterwaarden is opgebouwd uit sterk gelaagde zand-, klei

en veengronden. De talrijke lage dijkjes, die een groot aantal kleine
poldertjes omgrenzen, kunnen niet voorkomen dat de uitwerwaarden in de

winter vrijwel altijd geheel worden geinundeerd. De veenpolder heeft een

kleidek dat in oostelijke richting, ongeveer ter hoogte van de Rech

terensweg (zie fig. 1), uitwigt in het veengebied van Staphorst en Rou
veen.

In het onderzoeksgebied komen nauwelijks bossen voor. Wel zijn er veel

houtsingels, vooral in de Olde Maten. Daarnaast komen er verspreid strui

ken en struikgewas voor, zoals langs de wegen in de polder. Moeras,

rietvelden en ruigten komen hoofdzakelijk voor in de uiterwaarden en

plaatselijk langs het Meppelerdiep en in de Olde Maten. Er is relatief

veel open water aanwezig, in de vorm van rivier, kolk, kanaal, wetering

of sloot. Van al deze wateren hebben er een aantal een betrekkelijk

veilige status, althans bezien vanuit het oogpunt van natuurbehoud; ze

zijn nl. natuurreservaat. Dit betreft o.a. gedeelten van de Olde Maten,
de uiterwaarden langs het Zwarte Water, de Oeverlanden langs het Mep

pelerdiep en enkele eendekooien. Met uitzondering van de eendekooien zijn
vooral deze gebiedengeinventariseerd. Onderstaand voIgt een korte be

schrijving van deze vanggebieden, waarbij ook meteen de omgeving van de

vallijnen (zie 3.1.1) wordt beschreven.
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Figuur 1. Overzicht inventarisatie-gebied.
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2.1. Beschrijving van de vanglocaties

2.1.1. De Oeverlanden langs het Meppelerdiep

De Oeverlanden vormen een afwisselend gebied langs de voormalige loop (=
de Oude Stroom) van het Meppelerdiep (zie fig. 2a). Het reservaatsgebied

is na een ruilverkaveling omdijkt met een lage kade, waarlangs aan de

buitenkant een brede waterlossing loopt. Het terrein bestaat uit percelen

nat, onbemest hooiland, rietland en ruigte. Hier en daar staat een boom
groep of groeit wat struikgewas. In de oude rivierarm komen naast gedeel

ten met open water, ook verlandingszones voor. AIleen in het gedeelte ten

zuiden van de Nieuwe Hoogeveense Vaart zijn vallijnen uitgezet. Deze
vallijnen kunnen als volgt worden beschreven (zie ook tabel 1):

vallijn 1:

vallijn 2:

vallijn 3:

vallijn 4:

vallijn 5:

betrekkelijk kruidenrijk rietveld op oever van vrijwel volle
dig verlande bocht van voormalige stroom;

lage polderkade begroeid met bomen langs waterlossing welke
direct langs het reservaat loopt;

slootkant op overgang van waterlossing en kade net aangrenzend
schraal grasland en verderop ook rietveld;

dicht aaneengesloten rietveld op brede oever van voormalige
rivierbocht;

zoals bij vallijn 2, echter grenzend aan rietveld en aan

grasland in directe omgeving aanwezig.

2.1.2. Uiterwaarden van het Zwarte Water

De onderzochte uiterwaarden liggen ten oosten van het Zwarte Water tussen

Zwartsluis en Hattem (zie fig. 2b). Ze bestaan deels uit uitgestrekte

rietvelden en deels uit grasland met een afwisselend (micro)relief. Her

en der liggen onregelmatig verlopende dijkjes. Het noordelijk deel van

deze uiterwaarden wordt Veldiger Buitenland genoemd. Drie vallijnen

stonden in dit noordelijke deel; de beide overige vallijnen vlakbij
Hasselt. Deze vallijnen kunnen als voIgt worden beschreven (zie ook tabel

2):

vallijn 1: rietstrook op grens van cultuurgrasland en graskade; aangren

zend grasland met Liesgras en zeggevegetaties;
vallijn 2: perceel hoog opgaand oud, nat rietland en graskade als bij

vallijn 1, maar hier aangrenzend geen grasland doch eveneens
rietland;

vallijn 3: rietruigte-perceel met enkele verspreidstaande oude schietwil

gen; weinig ondergroei en veel afgestorven rietblad op de
bodem; in directe nabijheid vochtig grasland met zeggesoorten;

vallijn 4: rietruigte-perceel bij recent vernieuwde kade langs oude uit

vliet; aangrenzend een strook Liesgras met verderop weer riet
veld;

vallijn 5: rietstrook tussen het Zwarte Water en een strook vochtig gras
land; verderop rietveld; op de overgang van land naar water:

vergraven grond met steenstort en veel ruigte.
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Figuur 2a. Overzicht vanglocatie I: "Oeverlanden Meppelerdiep" met de

ligging van de vallijnen.
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Figuur 2b. Overzicht. vanglocatie II: "Uiterwaarden langs het Zwarte
Water" en vanglocatie III: "aIde Maten" met de ligging van de

vallijnen.
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2.1.3. Het zuidelijk deel van de Olde Maten

De Olde Maten vormen het westelijk deel van het Staphorster veld en

liggen in de omgeving van Zwartewatersklooster (fig. 2b). Dit gebied
bestaat hoofdzakelijk uit in oost-westrichting verlopende langgerekte

percelen, die gescheiden worden door brede petgaten. Deze petgaten zijn
in meer of mindere mate verland. AIleen in het uiterste zuiden van de

Olde Maten zijn vallijnen uitgezet. Deze vallijnen kunnen als voIgt
worden beschreven (zie ook tabel 3):

vallijn 1: grens van wegberm en verlande toegemaakte wetering begroeid
met ruigte, ook enkele struikenj ruigte wordt onregelmatig

gebrandj de berm is in maaibeheerj
vallijn 2: slootkant van grasland en brede met Krabbescheer dichtge

groeide slootj perceel wordt gehooid en nageweidj ontwatering

tot ca 30 cm -mVj

vallijn 3: restanten van bebouwing, zoals betonvloer en grof vuilj geen

steenhopen, oude muren of dakrestenj geheel dichtgegroeid

het hoofdzakelijk Grote brandnetel en Akkerdistelj

vallijn 4: overgang van grasland naar brede sloot met verlandingsvegeta

ties (ruigte, riet en struweel) en elzenjontwateringsdiepte:

ca 30 cm -mVj

vallijn 5: als bij vallijn 4, maar zonder een boomlaag.

3. MATERlAAL EN METHODEN

Voor het vangen van muizen werd gebruik gemaakt van inloopvallen. De

hierbij gebruikte standaardmethode wordt onderstaand uitvoerig besproken.

Andere gegevens over het voorkomen van zoogdieren werden verzameld via

zichtwaarnemingen, sporen en doodgevonden dieren. Voor achtergrondinfor
matie wordt verwezen naar Hoekstra et al. (1977). De nomenclatuur is con

form de "Handleiding voor het project Faunistiek Zoogdieren Nederland"

(Glas, 1982). In dit verslag wordt met de bosspitsmuis Sorex araneus het

Sorex araneus/coronatus-complex bedoeld.

3.1. De standaardmethode

3.1.1. Het vangen met Longworth inloopvallen

Inloopvallen van het type Longworth (fig. 3) werden gevuld met droog

hooi. Dit hooi werd tijdens het inventariseren zonodig aangevuld of
ververst. Het aas bestond uit een combinatie van gemengde granen, een

beetje pindakaas en een stukje spek. Ook het aas werd zonodig bij elke
controle aangevuld of ververst. Per locatie werd steeds door dezelfde

groep inventariseerders gecontroleerd. Voor het uitvoeren of controleren

van moeilijke determinaties was binnen elke groep steeds minstens een
ervaren muizenvanger aanwezig. De leden van een groep konden wisselen met

leden van een andere groep. Hierdoor was elke elke deelnemer in principe
in staat om aIle locaties te bezoeken. Per vanglocatie werden vijf val

lijnen uitgezet. Elke vallijn omvatte tien vallen. De vallen stonden met

onderlinge afstand van vijf meter opgesteld. Elke vallijn werd, indien

dat mogelijk was, uitgezet langs een rechte lijn en in een eenvormig

biotoop. Bij elke vallijn werd een situatieschets gemaakt van de omge
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Figuur 3. Longworth inloopval (ontleend aan Margry & Minkenberg, 1984).
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ving. Het hiertoe gebruikte formulier is als bijlage 1 am1 dit verslag
toegevoegd.

De vallen werden aan het einde van de middag van 25 september in het veld

ui tgezet, waarbij het vangmechanisme zodanig was geblokke(~rd
dat de vallen voortdurend open bleven staan. Dit zogenoemde

"prebaiten" vond plaats tot 9 uur van de volgende morgen. Op dat moment
werden de vallen op scherp gezet. De vallen werden vervolgens driemaal
daags gecontroleerd, t.w. om 9, 15 en 21 uur. De eerste controle was

zodoende om 15 uur op 26 september. De laatste controle werd op 29 sep
tember om 9 uur uitgevoerd. In totaal werd er dus gedurende drie achter
eenvolgende dagen en nachten gevangen.

Bij het controleren van de vallen werden gevangen dieren vanuit de val

opgevangen in een grote doorzichtige plastic zak, gedetermineerd, zo

mogelijk gesexed, op leeftijd geschat, gemerkt en vervolg«~ns gewogen en
weer losgelaten. Voor het opschrijven van de verkregen gel~evens werd

gebruik gemaakt van het standaardformulier (zie bijlage 2). Het merken

van de gevangen muizen gebeurde door met een scherp schaartje een stukje
dekhaar uit de pels weg te knippen. Op de eerste dag werd dit merk op de

rug bij de staartbasis aangebracht, op de tweede dag midden op de rug en
op de derde dag midden op de flank. Bij terugvangsten werden deze merk
tekens genoteerd.

Het onderscheid tussen mannetjes en wijfjes werd gemaakt aan de hand van

de afstand tussen de geslachtsopening en de anus: bij wijfjes is deze

kleiner dan bij mannetjes en bovendien onbehaard. Bij spitsmuizen is
tussen mannetjes en wijfjes geen uitwendig verschil waarn(~embaar. De

leeftijdsbepaling gebeurde op grond van de volgende kenmerken:

- juveniel:

- subadult:

- adult

kleiner dan adult en daardoor ook lichter in gewicht; bij

spitsmuis haarpluimpje aan staartpunt (afgesleten bij adult);
even groot als adult maar geslachtskenmerken niet ontwikkeld;

geslachtskenmerken ontwikkeld: - bij mannetjes testes ontwik

keld en uitwendig zichtbaar in scrotum; - bij wijfjes tepels

zichtbaar: het wel of niet gesloten zijn van geslachtsopening
("perforate" - "non perforate") werd als een kenmerk be

schouwd om wel of geen sexuele activiteit te constateren.

De muizen werden gewogen met Pesola-veerbalansen. Tijdens het wegen werd
de muis in een plastic zakje gedaan. De balansen hadden een variabele

weegnauwkeurigheid, afhankelijk van het type, t.w. 0,5 en 1,0 gram. Dode

exemplaren werden gewogen, gemeten en zo mogelijk gesexed; ze zijn opge
nomen in de collectie van de Veldwerkgroep van de VZZ en onder beheer van
C.J.P.J. Margry te Boxtel (zie ook tabel 10).

3.1.2. Berekening populatiegrootte en -dichtheid

Populatiegrootte

Voor het maken van een schatting van de groote van de verschillende

bemonsterde populaties werd gebruik gemaakt van de "Weighted Mean-method"

(Begon, 1979), een zogenoemde "capture-recapture methode". Gebruik van de

Lincoln-index (Lincoln, 1930) was weinig zinvol, aangezien er meestal bij

meer dan een van de controle-rondes gemerkte dieren werden teruggevangen.
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Terugvangen van gemerkte dieren bij slechts een van de con troles gebeurde

op vier locaties. Hierbij werd steeds slechts een ander individu een maal

gevangen. Dit betrof aIle vier de keren de veldmuis Microtus arvalis. Dit
vormt mogelijk een indicatie voor de lage dichtheden van deze soort op
het moment van bemonsteren.

Beide schattingsmethoden gaan overigens uit van dezelfde voorwaarden, nl.
dat:

i) er tijdens de vangperiode geen verandering in de populatiegrootte
optreedt door immigratie, emigratie, geboorte of sterfte,

ii) aIle dieren in de populatie een gelijke kans hebben om gevangen te
worden,

iii) gemerkte dieren ongehinderd in de populatie worden opgenomen en,

nadat ze zijn gemerkt, niet gemakkelijker of juist moeilijker te
vangen zijn dan de overige dieren, waaruit de populatie is opge
bouwd,

iv) een of meerdere keren gevangen-zijn de kans op nogmaals gevangen te
worden niet beinvloed en

v) monsteren gebeurt op door tijdsintervallen gescheiden momenten en de

werkelijk benodigde tijd voor het verzamelen klein is in vergelij
king tot de totale vangtijd.

De formule voor het maken van een schatting van de populatiegrootte
volgens de Weighted Mean-methode ziet er als voIgt uit:

N = -------------

----------+ ---------

(Emi + 1)2 (Emi + 1)3

SD = N.

waarbij:

1
------ +

2 3

ni = aantal dieren van een soort gevangen in monster tijdstip i

mi

= aantal gemerkte dieren van een soort gevangen in monster tijdstip i

~i

= aantal gemerkte dieren van een soort in de populatie tijdstip i
N

= schatting van de popul~tiegrootte
SD = standaarddeviatie van N

Populatiedichtheid

De populatiedichtheid is gelijk aan het aantal individuen van een soort

per oppervlakte-eenheid. Deze waarde kan worden afgeleid uit de popula

tiegrootte en het oppervlak dat door een vallijn bestreken wordt. Dit

oppervlak is afhankelijk van de "home-range", het gebied waarin een dier

zich beweegt gedurende zijn dagelijkse routine-bezigheden. Een dergelijk

gebied is overigens niet hetzelfde als een territorium. Crawley (1969),
Co!"t)ot lit SOllthof'l1(1977) en Reichstein (1960) geven voor resp. de beide
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eerste soorten, de derde soort en de vierde soort, waarvan berekening van

de populatiegrootte op grond van de terugvangsten mogelijk was, de vol
gende home-ranges:

- rosse woelmuis

- bosmuis

- dwergmuis
- veldmuis

Clethrionomys glareolus:

Apodemus sylvaticus

Micromys minutus
Microtus arvalis

1662 m2

2034 m2

500 m2

875 m2

De oppervlakte van het door de vallenrij bestreken gebied kan nu worden
berekend volgens:

oppervlakte = L . 2r + ~ . r2

waarbij:

L = afstand tussen de eerste en laatste val van de rij (steeds 45 m);

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

3.2. Overige waarnemingen

Gezien het lopend onderzoek naar de verspreiding en het voorkomen van

zoogdieren in het Staphorsterveld e.o. (Corporaal & Hoeve, 1984) werd

tijdens de hier beschreven inventarisatie geen uitvoerig onderzoek gedaan
naar het voorkomen van andere zoogdieren dan die welke met de vallen

werden gevangen. Wel werden op een aantal plaatsen, ter orientering, een
aantal inloopvallen extra uitgezet. Dit betrof een bosje in Het Land van

Vollenhove, de voormalige Zuiderzee-dijk bij de Kadoelersluis en een paar

houtwallen plus een bosje bij de boerderij in Kadoelen bij Heetveld, waar
werd overnacht. Ook deze vallen werden regelmatig gecontroleerd.

De overige waarnemingen beperken zich daardoor tot toevallig waargenomen

dieren (of de sporen daarvan). Deze gegevens zijn, evenals de waarne
mingen gedaan met de inloopvallen, aIle verwerkt op formulieren van het

project Faunistiek Zoogdieren Nederland (zie bijlage 3; cf. Glas, 1982)
en aan de Contactgroep Zoogdierinventarisatie ter hand gesteld. De basis

gegevens berusten bij de schrijver van dit verslag.

3.3. Weersgesteldheid

Gegevens over het weertype gedurende de inventarisatie werden niet syste

matisch vastgelgd. Opgemerkt kan worden dat het weer niet uitzonderlijk

was voor de tijd van het jaar. Meestentijds was er bewolking. Af en toe

kwamen er ook opklaringen voor. Op 25 september was het niE~uwe maan. De

windkracht varieerde van zwak tot matig en de wind kwam uit uiteenlopende

richting.



12

4. RESULTATEN

4.1. Vangsten met Longworth inloopvallen

4.1.1. Soorten en aantallen

In totaal werden er gedurende de gehele vangperiode in de vanggebieden I,

II en III 180 individuen van bij elkaar zes soorten gevangen (zie tabel

4). Onderverdeeld naar soort waren dit: 10 bosspitsmuizen Sorex araneu~,

71 rosse woelmuizen Clethrionomys glareolus, 29 veldmuizen Microtus
arvalis, 4 aardmuizen Microtus agrestis, 3 veld- of aardmuizen, 22 dwerg

muizen Micromys minutus, 40 bosmuizen Apodemus sylvaticus en 4 wezels
Mustela nivalis. In tabel 4 is ook aangegeven hoe deze individuen over de

verschillende vallijnen waren verdeeld; tevens staan de sterfgevallen
vermeld. Ook bij deze inventarisatie springt het sterftepercentage van de
bosspitsmuis er tussenuit, nl. 60%. Alle dood aangetroffen muizen werden

tijdens de ochtendrondes in de vallen aangetroffen.

Het gemiddelde bezettingspercentage verschilt sterk per vallijn (zie

tabel 5). Vallijnen met een hoog percentage zijn vooral de vallijnen
1-2/4/5 en 111-3/4. Met uitzondering van de vallijnen 1-1/3 en 111-2

liggen de waarden in de Oeverlanden en de Olde Maten tussen 30 en 50 %1).

Verder is opvallend dat juist in de uiterwaarden van het Zwarte Water de

bezettingspercentages over het algemeen duidelijk lager liggen (gem. <

20%). De verklaring hiervoor ligt mogelijk in de tegenstelling tussen

binnendijks en buitendijks; onder de laatste omstandigheden wordt het

opbouwen van een hoge populatiedichtheid door overstromingen in de winter

steeds opnieuw onderbroken. Overigens moet hierbij niet uit het oog

worden verloren, dat er tussen de vanglocaties ook nog andere verschillen

bestaan, zoals bijv. de aard en het oppervlak van het geinventariseerde
biotoop en de aangrenzende biotopen. Uit tabel 5 komt verder naar voren

dat de bezettingspercentages per controle-ronde 's ochtends steeds het

hoogst zijn (c. 40%), dat deze percentages voor de avondrondes duidelijk
lager liggen « 30%) en dat de middagrondes de laagste waarden opleveren
(ruim 10%). Een voor de hand liggende verklaring van de gevonden ver

schillen is, dat de nachtelijke vangperiode langer was dan de beide
overige vangperioden. Daarnaast zal zeker ook de meer nachtelijke leef

wijze van de muizen - en van de bosmuis in het bijzonder - een rol hebben

gespeeld (zie ook onderstaand).

Een beeld van de terugvangsten kan worden verkregen uit tabel 6. Aange

zien de rosse woelmuis en de bosmuis het merendeel van de gevangen muizen

vertegenwoordigen, zijn de terugvangsten van deze twee soorten ook nog op

een andere wijze weergegeven (fig. 4). Hierbij is alleen gebruik gemaakt
van gegevens van de beide binnendijkse vanglocaties, omdat de omstandig

heden op deze vanglocaties zodanig met elkaar overeenstemmen dat de

1) Dat de bezettingspercentages bij de genoemde vallen zo laag zijn, is

overigens niet verwonderlijk: bij de vallijn 1-1 en 111-2 betreft het

een ge~xponeerd liggende slootkant met een voor muizen weinig aantrekke

lijke, korte vegetatie (zie tabel 1 en 3); bij vallijn 1-3 is het biotoop

door het ontbreken van een boomlaag en de niet zo sterk ontwikkelde
kruidlaag (zie tabel 1) mogelijk minder aantrekkelijk voor de rosse
woelmuis.
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verkregen gegevens onderling direct vergeleken kunnen worden. Het blijkt

dat de bosmuis in tegenstelling tot de rosse woelmuis tijdens de middag
rondes niet is gevlmgen. Dit houdt verband met de nachtelijke leefwijze
van deze soort. Daarnaast blijkt dat de terugvangsten van de rosse woel

muis snel een groot aandeel vormen van het totaal aantal gevangen exem

plaren (> 75% na een dag vangen). Bij de bosmuis blijft dit percentage
steken tussen 50 en 75%.

4.1.2. Populatiegrootte en -dichtheid

Van enkele vallijnen zijn voldoende gegevens beschikbaar om de populatie

grootte en -dichthE~id van de gevangen soorten te kunnen bepalen (tabel 7

en 8). Dit geldt met name voor de rosse woelmuis (8x) en de bosmuis (7x).
Van de overige soorten kunnen deze waarden voor de veldmuis twee keel' en

voor de aardmuis en de dwergmuis elk slechts een keel' worden berekend.

De uit de geschattE! populatiegroottes afgeleide dichtheden van de rosse

woelmuis wijken nogal van elkaar af. De waarden varieren van 5 exx./ha

bij vallijn 1-1 tot 35 exx./ha bij vallijn 1-5. Dat wil zeggen dat de
dichtheid een factor 7 verschilt. Ook bij de bosmuis vertoont de dicht

heid een grote spreiding, nl. 5 exx./ha bij vallijn 1-1 en 19 exx./ha bij

vallijn 11-5. De hoogste dichtheid is wel veel lager dan die van de rosse
woelmuis. Over de bepaalde dichtheid van de overige soorten valt weinig
op te merken, aangezien het hier slechts een of twee waarden betreft.

Opvallend is de uitzonderlijk hoge dichtheid van de veldmuis bij vallijn
11-3, nl. 83 per exx./ha.

4.1.3. Gewichten

De gewichten van juvenielen en adulte mannetjes en wijfjes staan weerge

geven in tabel 9. Over de verhouding mannetjes/wijfjes kan worden opge
merkt dat deze bij de rosse woelmuis en de bosmuis dicht in de buurt van

1 : 1 ligt. Bij de veldmuis en de dwergmuis is het aandeel gevangen
mannetjes groteI'. Bij deze beide laatste soorten is de steekproef echter

ook kleiner, waardoor het toeval een grotere 1'01 kan hebben gespeeld. Van

de overige soorten kan over deze verhouding geen uitspraak worden gedaan.

Opvallend is dat de verhouding adulte dieren/juveniele dieren bij de
veldmuis en de bosmuis ongeveer overeenkomt met 1 : 1 en bij de rosse

woelmuise dwergmuis met 2 : 1. Dit kan mogelijk betekenen dat de popula
tie van de eerstgenoemde soorten zich in een opbouwfase bevindt. Derge

lijke veronderstellingen zijn echter alleen te bewijzen wanneer de popu
latie-opbouw en -dichtheid op meerdere momenten wordt bepaald.

Het gemiddelde gewicht van de gevangen soorten luidt als volgt: bos

spitsmuis 11,0 gr, rosse woelmuis 18,4 gr, veldmuis 19,8 gr, aardmuis
21,0 gr, dwergmuis 5,1 gr en bosmuis 17,8 gr. De gewichtsverschillen

tussen mannetjes en wijfjes van dezelfde soort zijn niet zo groot dat

hieraan betekenis mag worden toegekend.

De biometrische gegevens van de dood in de vallen aangetroffen dieren
(zie tabel 4) staan weergegeven in tabel 10. De bij de laatste controle

dood aangetroffen bosspitsmuizen, in totaal drie exemplaren, zijn niet
opgemeten en ook niet bewaard.
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4.1. 4. "Vals alarm"

Tijdens 1350 controles (= 9 rondes met elk 15 vallijnen met 10 vallen)

werd 36 keer een gesloten val aangetroffen zonder dat er een muis in zat:
"vals alarm!". In een tweetal gevallen werd een naaktslak aangetroffen.

Het werkelijke aantal malen vals alarm komt daarmee op 34. d.w.z. 2,5 %.
De verdeling over de vallen staat weergegeven in tabel 11. Aangezien het

verschijnsel vals alarm zo weinig voorkomt, mag bij het goed functioneren

van de vallen, waarbij dit zich meer dan eenmaal voordeed een vraagteken

worden gezet. Mogelijk stonden deze vallen te scherp afgesteld of was op

andere wijze het werkingsmechanisme niet volledig in orde. Dat de vallen

mogelijk niet allemaal in gelijke mate op scherp staan afgesteld, kan van
belang zijn. Wanneer men namelijk bedenkt dat zwaar afgestelde vallen

niet reageren op de aanwezigheid van zeer kleine (en daarmee lichte)
muizen, zoals bijv. de dwergspitsmuis Sorex minutus, dan kan de vangkans
van dergelijke exemplaren immers worden beinvloed.

4.2. Overige waarnemingen

De overige waarnemingen staan samengevat weergegeven in tabel 12.

NB. De heer Winters - eigenaar van de boerderij waar werd overnacht - is

inhet bezit van een otterklem (fig. 5 en 6) en een otterspeer (fig. 7).

Met deze speer werden vroeger otters Lutra lutra gedood op het moment dat
ze 's winters bij een wak boven water kwamen om adem te halen. Ondanks

het feit dat gedurende de eerste nacht bij het op scherp zetten van de
vallen langs het Zwarte Water (vallijn III-5) tot driemaal toe een grote
pIons werd gehoord, kon het huidig voorkomen van de otter niet worden

vastgesteld. Ook een aangevreten vissenkadaver (fig. 8) bleek zeker niet

ondubbelzinnig als de prooirest van een otter beschouwd te kunnen worden

(mnd. med. S. Broekhuizen). Op deze wijze laat bijv. ook de bruine rat

Rattus norvegicus prooiresten achter (cf. Broekhuizen, 1985).

5. DISCUSSIE EN CONCLUSIES

Tijdens de zoogdierinventarisatie van 25 t/m 29 september 1984 in en

random het Staphorsterveld kon de aanwezigheid van 15 soorten worden

vastgesteld (tabel 13). Van acht soorten werd het voorkomen vastgesteld

door gebruik te maken van inloopvallen. De overige soorten werden op

andere wijze(n} waargenomen. Het voorkomen van aIle waargenomen soorten

in het geinventariseerde gebied was reeds bekend (Corporaal & Hoeve,

1984). De dwergspitsmuis werd niet waargenomen. Daarnaast was de aandacht

ook gericht op het voorkomen van de waterspitsmuis Neomys fodiens. Corpo

raal & Hoeve (I.e.) vermelden een waarneming van deze soort, nl. in de
uiterwaarden van het Zwarte Water direct ten noorden van Hasselt. Ook

deze soort werd tijdens de hier beschreven inventarisatie niet waargeno
men.

Het vangen met Longworth inloopvallen bleek ook nu weer bruikbare resul

taten op te leveren. De vier vangsten van een wezel zijn opvallend. Dit
wordt duidelijk wanneer het vangpercentage van deze soort wordt verge
leken met dat van andere inventarisaties (n = totaal aantal valcontro

les):
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Figuur 5. Otterklem.

Figuur 6. Otterklem (gedemonstreerd).
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Figuur 7. Otterspeer.

Figuur 8. Aangevreten vis.



Oostvaardersplassen
Swalmdal

Kampina
Staphorsterveld

(1981):

(1982):
(1983) :

(1984):
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geen vangsten van wezel
geen vangsten van wezel

0,04 %
0,30 %

(n = 1585)

(n = 2700)
(n = 2700)
(n = 1350)

Dat alle dode muizen tijdens ochtendrondes in de vallen werden aangetrof
fen, wijst er op dat het tijdsinterval tussen de avond- en de ochtend

controle - wanneer de temperaturen bovendien het laagst zijn - in sommige

gevallen voor de muizen te lang is om te kunnen overleven (zie ook Margry
& Minkenberg, 198LI). Een oplossing voor dit probleem is om de avondcon

trole zo laat mogelijk en de ochtendcontrole zo vroeg mogelijk uit te

voeren. De drie con troles zouden dan om 7, 15 en 23 uur kunnen worden
uitgevoerd. Een dergelijke aanpak heeft bovendien het voordeel dat een

dag dan in drie gelijke delen wordt verdeeld, waardoor het onderling
vergelijken van de vangresultaten betel' mogelijk wordt.

Het voorkomen van de gevangen soorten in de geinventariseerde terreinty
pen levert het volgende beeld op. De bosspitsmuis, rosse woelmuis, veld
muis en bosmuis komen op alle vanglocaties voor, evenals de wezel. De

aardmuis en de dwergmuis zijn alleen gevangen in de uiterwaarden. Dit

meer beperkte voorkomen van de beide laatste soorten sluit aan bij de

bekende voorkeur van deze soorten voor resp. een wat nattere omgeving en
hoge rietbegroeiingen.

De per soort gevffilgenaantallen in de Oeverlanden en de uiterwaarden

langs het Zwarte \vater ontlopen elkaar niet veel. Het kwantitatief over
heersen van de rosse woelmuis en iets mindere mate van de bosmuis is een

opvallend gegeven. De uitzonderlijk hoge dichtheid van de veldmuis bij
vallijn 111-3 houdt mogelijk verband met het "gestoorde", maar ook rela

tief droge karakter van deze vangplaats. De hieruit resulterende afwisse

ling in biotoopfaetoren lijkt voor de veldmuis gunstig te zijn. Over de
populatiedichtheid van bosspitsmuis, aardmuis en dwergmuis valt door het

ontbreken van voldoende gegevens weinig op te merken.

Uit de analyse vml het aantal gevangen rosse woelmuizen en bosmuizen

blijkt dat de rosse woelmuis wel overdag wordt gevangen en de bosmuis

niet. Dit wordt verklaard doordat de bosmuis overdag nauwelijks actief

is. Het percentage terugvangsten ligt bij de rosse woelmuis hoger dan bij
de bosmuis. Bovendien lijkt het erop dat de bosmuis al na een paar dagen
de vallen begint te mijden, gezien het gegeven dat bij deze soort het

relatieve aandeel van de terugvangsten na de eerste dag begint af te
nemen.

Zoals uit tabel lLf valt af te leiden neemt de populatiedichtheid van de

rosse woelmuis toe naarmate de vegetatiestructuur toeneemt. Een verge
lijkbare tendens vertoont de bosmuis. Het lijkt er op dat de binnen een

biotoop, letterlijk en figuurlijk aanwezige ruimte door deze soorten

afzonderlijk of in combinatie steeds optimaal wordt benut. De voorkeur

van deze soorten voor biotopen met een goed ontwikkelde vegetatiestruc
tuur komt overeen met de resultaten van eerdere inventarisaties van de

Veldwerkgroep (Canters et al., 1983; Bosman & Margry, 1984; Margry &
Minkenberg, 1984 8. 1985). Of er bij deze twee soorten sprake is van

interspecifieke concurrentie is uit de hier gepresenteerde gegevens niet
af te leiden. Bauc:hau & Geuse (1986) kunnen aan de hand van eigen onder
zoek en literatuur-onderzoek ook geen definitieve uitspraak doen over het

wel of niet besta€m van een dergelijke concurrentie: zo is er bijv. wel
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overeenkomst in habitat en voedselbronnen (waaruit concurrentie kan

resulteren), maar bestaat er daarnaast verschil in dagjnachtritme (zie
ook onder 4.1.1), waardoor concurrentie wellicht wordt vermeden?

Omtrent de keuze van de vangplaatsen binnen de vanglocaties valt op te

merken dat de bestaande variatie in en rondom het Staphorsterveld niet

voldoende lijkt te zijn afgedekt voor een representatieve steekproef van
dit gebied. Zo zijn er in de aIde Maten drie min of meer identieke,
dichtbegroeide ruigten langs petgaten gekozen en daarnaast een wille

keurige slootkant en een verlaten bewoningsplaats. Hier had betel', i.p.v.
drie keel' eenzelfde biotoop, een bosje of een aaneengesloten stuk riet

veld geinventariseerd kunnen worden. Ook de in de uiterwaarden aanwezige
differentiatie in de uiterwaarden komt in de keuze van de vangplaatsen

niet goed tot uitdrukking. Hier ontbreekt eveneens een bosje of had een

ruigte geinventariseerd kunnen worden. De keuze van de v~lgplaatsen op de
vanglocatie Oeverlanden lijkt daarentegen wel representatief te zijn voor
de daar aanwezige variatie in biotooptypen.

6. DANKWOORD

De inventarisatie kon succesvol verlopen dankzij de bereidwillige mede

werking van Staatsbosbeheer te Hasselt (A. Corporaal), eigenaar van de
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C. Smeenk) wordt bedankt voor het tel' beschikking stellen van een aantal
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lansen konden worden aangeschaft met financi~le ondersteuning van de
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1-3 1-4 1-5

==========================================================:============

milieu type slootkantbeplanterietveldrietveldbeplante
polderkade

polderkade

bodemsamen-

veengrondveengrondveengrondveengrondveengrond
stelling

vochtigheid

nat-voch tigvochtignat-droog en
drassig

drassigvast

helling

steileglooiendvlakvlakperceels-
helling

scheidings-
walboomlaag: -bedekkings-

075-1000075-100
percentage -dominante

-els, es--els, es

soorten1)

kruidlaag:

-bedekkings-

75-10050-7575-10075-10075-100
percentage -hoogte (cm)

>50>5025-50>50>50

-dominante

Riet, Riet- Riet,RietgrasRietRietgras,
soorten

gras, Lies- RietgrasRiet ,zegge,Riet
gras,

Witbol

brandnetel -overige
Egelskop-Engel-Kalmoes

soorten o.a.Kalmoes
wortel

strooisellaag:
-dikte (cm)

0<2>2>2>2

-materiaal

-dodedoderietdiode

stengels
stengels stengels

e.d.
e.d.

oecotypes graslandgraslandgras Iandgraslandg:rasland
binnen 50 m

met krui-met krui-met krui-met krui-met krui-
van de

den;den;den;den;den;
vallijn2)

rietveldschraal-schraal-schraal-schraal-

grasland
grasland3) grasland4) g;rasland4)

==========================================================:============

Tabel 1. Vegetatiekarakteristiek van de vangplaatsen op vamglocatie I:
'Oeverlanden langs het Meppelerdiep'

1) Geen 'overige soorten' genoteerd.

2) AIle veengrond, vochtig en vlak, m.u.v. 3) glooiend i.p.v. vlak en
4) nat-drassig i.p.v. vochtig.

NB. Bij geen van de vangplaatsen was een moslaag aanwezig en alleen bij
vallijn 1-2 een struiklaag (bedekkingspercentage: 50-75; dominante soor

ten: Wegedoorn, Grauwe wilg; geen 'overige soorten' genoteerd).
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II-3 II-4 II-5
==================:====================================================

milieu type

bodemsamen

stelling

ril~tveld

kleiig

rietveld rietveld rietveld

met verspreide

opslag van

Schietwilg

kleiig kleiig kleiig

oever van

rivier

kleiig

vochtigheid

helling

kruidlaag:
-bedekkings

percentage

-hoogte (em)

-dominante

soort

-overige
soorten o.a.

strooisellaag:
-dikte

voehtig

vlak

75-100

?

Riet

<'),-

voch tig

vlak

75-100

?

Riet

Grote

brandnetel

Leverkruid

Haagwinde

<2

nat- vochtig
drassig
vlak vlak

75-100 75-100

? 25-50

Riet Riet

Grote

brandnetel,

wilgeroosje

<2 >2

voch tig

vlak

75-100

?

Riet

<2

-materiaal rietblad rietblad rietblad rietblad rietblad

oecotype(s)
binnen 50 m
van de

vallijn1 )

graskade;

grasland
met krui
den

graskade2) graskade
met krui
den

geen rivier;

grasland
met krui

den;
rietveld

==================::=====================================================

Tabel 2. Vegetatiekarakteristiek van de vangplaatsen op vanglocatie II:
'uiterwaarden langs het Zwarte Water' .

1) Alle kleiig, vochtig en vlak, m.u.v. 2) nat-drassig Lp. v. vochtig.

NB. Bij geen van de vangplaatsen was een boom-, struik- of moslaag aan
wezig, m.u.v. vallijn 11-3: boomlaag (bedekkingspercentage: 75-100; dom.

soort: Schietwilg; geen 'overige soorten' genoteerd) en moslaag (bedek
kingspereentage: <~~5;verspreid voorkomend).
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Vallijn III-1 III-2 1II-3 III -4 III -5
----------------------------------------------------------.------------------------------------------------------------------------.--------------

los voehtig
slootkant

met klein-

sehalig
reli~f

milieu type

bodemsamen

stelling

vochtigheid
helling

ruigte
strook

langs berm

veengrond

voeh tig
vlak

grens gras

land/open
vaart met

veel Krab

beseheer

veengrond

voehtig
slootkant
met klein

sehalig
reli~f

oude bouw

plaats (be
tonvloer,

grof vuil
e.d.

zandig

droog en
vlak

grens gras- grens gras
land/brede land/brede
+ verlande + verlande- -
sloot (ruig- sloot (ruig-

te-veget.) te-veget.)

veengrond veengrond

voehtig
slootkant

met klein

sehalig
reli~f

Gelderse Grauwe wilg
roos, Grauwe

wilg, braam

<25 >50

Gele lis brandnetel,

Seherpe zegge Rietgras

Haagwinde, Pluimzegge,

wilgeroosje Kalmoes

-overige
soorten

moslaag:
-bedek.-

pere.

strooisellaag:
-dikte >2

-materiaal blad +

stengels

o

<25

75-100

grassen

>50
Riet, Seher

pe zegge,

brandnetel,

o

<2

blad +

stengels

o

<25

75-100

Zwarte els

<2

blad +

stengels

25-50

o

<25

75-100

o

>50

Riet,Pluim

zegge, Bit
terzoet,
brandnetel

Bereklauw grassen
Riet, Witbol

>2

blad +

stengels

o

o

75-100

o

<2

blad +

stengels

o

o

75-100

<25

boomlaag:
-bedek.-

pere.

-dominante Sehietwilg

soorten1)
struiklaag:
-bedek.

pere.
-dominante
soorten

-overige
soorten

kruidlaag:
-bedek.

pere.

-hoogte (em) >50
-dominante Riet
soorten

oeeotypes

binnen 50 m
van de val

lijn2)

wegberm +

weg;
grasland
met kruiden

grasland
met kruiden

rietruig

ten;

grasland
met kruiden

grasland grasland
met kruiden met kruiden

----------------------------------------------------------~----------------------------------------------------------------------- ..--------------

Tabel 3. Vegetatiekarakteristiek van de vangplaatsen op vlmgloeatie III:
'Olde Maten' .

1) Geen 'overige soorten' genoteerd.

2) AIle: veengrond, voehtig en vlak.



soorten:

Amersfoort-

vallijn co5rdinaten

Sorex

ara
neus

Cle

thrio

mys

glare
olus

24

Micro

tus

arva

lis

Micro

tus

agres
tis

Micro- Micro-

tus mys
arva- minu---- --
lis/a- tus

grestis

Apode
mus

sylva
ticus

------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------- -
Oeverlanden Meppelerdiep

1-1

206.9-521.5 2 35
1-2

206.8-521.3 12 7201)

1-3

206.7-521.112 14
1-4

206.1-521.2 10 10

1-5
206.1-521.1 12 5181)

subtotaal

136 2 1657

Uiterwaarden Zwarte Water

II - 1

202.1-515.71(1)231 81)
II - 2

201.9-515.~)112 1014

II - 3
201.9-515.~~1(1)413 4(1)316

II - 4
202.9-512.83(3)2 49

II - 5
202.8-512.9 3(1)1 3613

subtotaal

6(5)510(1)4322(1)960
------------------~._-----------------------------------------------------

Olde Maten

III- 1

204.3-513.71(1)92 )2 3161)
III- 2

203.7-513,Lf 3 3
III- 3

203.8-513.~) 710 724

III- 4
203.8-513.9 64 212

III- 5
203.7-514.1251 311

subtotaal

3(1)3017 1565
-------------------.----------------------------------------------------

Totaal 10(6) 71 29(1) 4 3 22(1) 40 180
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tabe! 4. Aantal gevangen individuen. inclusief dood aangetroffen dieren
- deze laatste staan bovendien tussen haakjes vermeld - en

exclusief terugvangsten en ontsnapte dieren.

1) Bovendien in deze vallijn een wezel Mustela nivalis.

2) Inclusief een gepredeerd exemplaar.

NB. AIle do de bees ten werden tijdens ochtendrondes in de vallen aange
troffen.



nachtvangsten
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dagvangsten
------------------------------- gem.bez.

26 - 29 ochtendrondes middagrondes avondrondes tot. perc.
sep. 1984 -------------------------------------------------------------
(=dag 1-4) 2 3 4 1 2 3 1 2 3 9

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

Oeverlanden Meppelerdiep

1-1

423 -2-2111516,7
1-2

596 4226434145,6
1-3

112 ----11 66,7
1-4

475 3335433741,1
1-5

655 4225623741,1

uiterwaarden Zwarte Water

II - 1

412 1--12?1112,1
II - 2

243 22-42?1921,1
II - 3

466 ---21?2325,6
II - 4

242 -1-2211314,4
II - 5

442 -1-1321718,9

Olde Maten

III- 1

644 ---6
342730,0III- 2

-44 -----1 33,3
III- 3

777 -244474246,7
III- 4

569 2434384448,9
III- 5

444 -314542932,2

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

totaal 58 65 61 16 21 16 45 45 37 364 27,0

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

gemid.
bezet.
perc.

38,7 43,3 40,7 10,7 14,0 10,7 30,0 30,0 24,6 27,0

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

Tabel 5. Vangsten (inclusief terugvangsten en ontsnapte dieren) en bezet
tingspercentages per vaIIijn en controleronde.

NB. Nachtvangst = ochtendronde, vangperiode: 21 - 9 uur; dagvangst =
middagronde, vangperiode: 9 - 15 uur of avondronde, vangperiode: 15
- 21 uur.
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ronde: m-l a-l 0-2 m-2 a-2 0-3 m-3 a-3 0-4
vaIIijn
------------------~---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oeverlanden Meppelerdiep

I - 1

-2-04-22-21-12-2-1-13-2I - 2
46-25-22-14-39-52-23-26-5

I - 3

--1-0-1-01-1-1-02-1
I - 4

35-04-33-34-47-63-33-35-5I - 5
45-16-02-26-55-32-22-25-5

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

uiterwaarden Zwarte Water

II - 1

11-04-0-2-11-1-?2-0II - 2
24-02-02-12-14-1-?3-1

II - 3

-1-04-0-5-16-21-1?6-2
II - 4

-2-02-1-2-14-2-1-02-1
II - 5

-1-04-01-03-24-1-2-12-1

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

Olde Maten

III - 1

-6-0
6-3-3-24-1-4-24-4III - 2

-----1-0-1-01-0
III - 3

-4-0
7-12-04-17-54-27-47-2III - 4

24-05-34-33-26-53-38-79-7III - 5

-4-0
4-33-35-34-31-14-44-3

==================:=================================================

totaal 16 45- 3 58-18 21-15 45-27 65-38 16-14 37-26 61-39

==================:=================================================

Tabel 6. Vangsten en terugvangsten per vaIIijnj het eerste getal geeft
het totalE~aantal per ronde gevangen dieren aan; het tweede
getal het aantal dieren dat al eens eerder werd gevangen; ont
snapte dieren zijn meegeteld als niet-gemerktj m-l = middagronde
eerste dag (26 september 1984), enz.
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(vervolg tabel 7)
------------------------------------------------------------------------vallijn

III - 3III - 3III - 3III - 4

soort

ApodemusMicrotusClethrionomysClethrinomys
sylvaticus

arvalisglareolusglareolus

m-1

------------2-
a-1 3-------1---2-24

0-2
41312 2---1-1133412

m-2
--6---2-2-2443416

a-2
11661-222-4822510

0-3
54630 1-33116644520

m-3

--7 -3-412 22612 22510
a-3

117741624 22612 54525
0-4

33721 21918 21612 44624

p.g.

7 ~ 2,320 ~ 17,48 ~ 3,56 ~ 1,2

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

Tabel 7. Gegevens voor de berekening van de populatiegroottes (= p.g.);
voor verklaring: zie tekst.



soort vallijn
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geschatte

populatie

grootte

geschatte

populatie
dichtheid

=========================================================:===============

Clethrionomys glareolus I - 125I - 2
1026

I -4
1118

I - 5
1335III - 1

824
III - 3

822III - 4
615III - 5
513

Microtus arvalis III - 3III - 4
20

3
83
13

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

Microtus agrestis II - 3 2 7

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

Micromys minutus II - 4 4 20

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

Apodemus sylvaticus I - 125I - 2
716

I - 5

613II - 3
37

II - 5
819III - 3

716

III - 5
37

=========================================================:===============

Tabel 8. Populatiegrootte en -dichtheid van een aantal soorten bij een
aantal vallijnen.
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Sorex Clethrio- Microtus Microtus Microtus Micromys Apodemus
araneus nom,~ arvalis agrestis arvalisj minutus sylvaticus

glareolus agrestis

========================================================================

1 s
------------------------------------------------------------------------

j ?
18

14, 3.~2,5
12 - 20

15 1

15,4,:2,1 13
12,5-19

3
13,5+0,5

13 --14

6 17
4,2+1,0 13,4+1,7

3 -- 6 10 --17
------------------------------------------------------------------------

229 89
d'

18,.2.:3,719,4.:4,0 5,6,:1,1 16,6,:5,2
12- 24

16 - 27 4 -711 - 26

1

25 53 510
a

~13 18,15+3,920,5.:4,6 21,0.:5,6 5,2.:0,8 18,9.:3,9
13 --26

16 - 2715 - 26 4 -6 11 - 24

2
?

10,0+2,8
8 --12

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

14 3
19,8+4,2 21,0+5,6

16 --27 15 --26

13 18

5,1+1,1 17,8+4,6

4 -- 7 11 --26
------------------------------------------------------------------------

? ?
3 5
6,5+0,5 19,0+4,3

6 -- 7 15 --25

3 4
5,7.:1,0 15,5.:4,4
5 - 7 13 - 22

========================================================================

tot.
6 71
8,8+3,0 17,4+3,9

6 --13 12 --26

29 4 3
17,6+4,0 19,0+6,1 13,5+0,5

12,5~27 13 --26 13 --14

22 40
5,5+1,0 15,7+4,1

3 -- 7 10 --26
========================================================================

Tabel 9. Gewichten van gevangen muizen in grammen.

29 = aantal muizen
17,6.:4,0 = gem. ge'Wichtmet s.d.
12,5-27 = gemeten minimum- en maximumwaarde

1 = leeftijdsklasse
s = sexe

j = juveniel
a = adult
? = onbekend
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dag Amersfoort- soort val tijd gew. a TL T ~ HF+ HF- E
co5rdinaten (gr) ~j

" I' 1/
CJ U""=======================================================~==::==============

25 204,8-520,2 Microtus 1 )
arvalis27 203,7-514,1 Sorex

III-511.306,8 ?11037515 13
araneus 27 201,9-515,2 Micromys

II-30 11.352 )?10755-14,2 13,0 9,9

minutus 27 202,9-512,8 Sorex
II-39 12,307

-11541,5514,5 13,5
araneus 27 202,8-512,9 Microtus

II-45 12.4512d' 111
29,5 4,5 17,5 16,8

arvalis 28 202,9-512,8 Sorex
II-409.007?1013531.5,0 13,5

araneus 29 202,9-512,8 Sorex
II-359.006?10535415,5 14,8

araneus 29 196,1-520,1 Mus
3 )14.0023cf 16684-21

18,5 14
musculus

==========================================================::=============

Tabel 10. Biometrische gegevens van dood in inloopvallen aangetroffen
muizen in de periode van 25 t/m 29 septemer 1984 in en rondom

het Staphorsterveld (maten im millimeters; - = niet genoteerd).

1) Dood aangetroffen in putje onder watermolen (colI. C.J.P.J. Margry

699); op dezelfde plaats werd op 190983 een levende bunzing aange

troffen, die weer in vrijheid werd gesteld (mnd. med. J. Bredenbeek).
2) Op het etiket stond 'w = 11,8'; het betreft hier echter zoln klein

exemplaar dat het gewicht op 5 gram wordt geschat.

3) In een inloopval die stondopgesteld in een houtwal bij de boerderij
waar werd overnacht.

NB. Het materiaal wordt bewaard door C.J.P.J. Margry (Boxtel) onder

'Zoogdierinventarisatie Zwartsluis e.o. sept. '84, Veldwerkgroep VZZ'.



vallijn

32

aantal malen 'vals alarm' valnummer

========================================================================

Oeverlanden Meppelerdiep

I - 1
I - 2
I - 3
I - 4
I - 5

1
2
o
4
2

4
14,15

31,34,36,38

46,48

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

uiterwaarden Zwarte Water

II - 1
II - 2
II - 3
II - 4
II - 5

1
o
4
6
4

8

21,25(2x1),30

33,37,38,39(2x),40

44(2x),49(2)

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

Olde Maten

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

3
o
7
2
o

5,9(2)

21(2x),22,23(2x1),26(2)

34,36

========================================================================

totaal 36
========================================================================

Tabel 11. 'Vals alarm' bij 150 inloopvallen en negen controlerondes.

1) Eenmaal echter wel een naaktslak in val aanwezig.



soort dag
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Amersfoort
co~rdinaten

aantal opmerkingen

=========================================================================

Erinaceus europaeus 29
Sorex araneus 29
Talpa europaea 26

idem 27
idem 27
idem 28

Lepus capensis 25
idem 27

Clethrionomys glareolus 26
idem 28

Ondatra zibethicus 26
idem 26

Microtus arvalis 25

Micromys minutus 29
Apodemus sylvaticus 26

idem 29
idem 29
idem 29

Rattus norvegicus 26
Mus musculus 27

Mustela nivalis 27
idem 27
idem 27
idem 28

Mustela putorius 29
idem 29

Capreolus capreolus 27
idem 27
idem 27

200 -516
195,9-520,9
202 -516
204,3-513,7
206.9-521,5
195.9-520,9
204 -514
203 -516
196,0-520,0
196,1-520,1
203 -513
202 -516
204.8-520,2

195,7-519,0
196,0-520,0
195,7-519,0
195,9-520,9
196,1-520,1
202 -517
196,1-520,1

204,3-513,7
202,2-515,8
206,9-521,4
206,2-521,2
202 -515
202 -516
203 -516
203 -514
206,8-521,5

1
1

>1

2
>1

>1

1

1
>1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
3
1

vers dood gevonden
levend in inloopval
molshoop
idem
idem
idem

zichtwaarneming
zichtwaarneming
levend in inloopval
levend in inloopval
vraatsporen
vers dood gevonden
dood bemachtigd
(zie tabel 10)
levend in inloopval
levend in inloopval
levend in inloopval
levend in inloopval
levend in inloopval
vers dood gevonden
dood in inloopval
(zie tabel 10)
levend in inloopval
levend in inloopval
levend in inloopval
levend in inloopval
vers dood gevonden
vers dood gevonden
zichtwaarneming
zicht~~aarneming
prentEm

=========================================================::==============

Tabel 12. Waarnemingen van zoogdieren in en rondom het Staphorsterveld in
de periode van 25 t/m 29 september 1984; de op de vanglocaties
waargenomen muizensoorten staan weergegeven in tabel 4.



atlasblok 21-14 21-15

34

21-16 21-24 21-25 21-35

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

soort

Erinaceus europeus
Sorex araneus x

Talpa europaea x

Lepus capensis

Clethrionomys glareolus x
Ondatra zibethicus

Microtus arvalis

Microtus agrestis

Micromys minutus

Apodemus sylvaticus x

Rattus norvegicus
Mus musculus x

Mustela nivalis

Mustela putorius

Capreolus capreolw!

x
xx

xx
x

x

xx
xx

xx
xx xx

xxx

xx
xx

xxx
x

xx

xx
xx

x

xx
x
x
xx
x
xx
xx
xx
xx

xx

x

==================::=====================================================

totaal 15 5 1 7 2 14 11
==================::=====================================================

Tabel 13. Overzicht van de gedurende de inventarisatie-periode van 25 t/m
29 september 1984 waargenomen zoogdiersoorten per atlasblok.

xx = waarneming met behulp van een inloopval opgesteld in een van de
vanglijnen Vffil de vanglocaties I, II en III.

x = waarneming op andere wijze dan zoals bij xx.
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diehtheid van aanwezigheid van
rosse

ruigterietstruik-boom-

vallijn

woel-bosmuis laaglaag
muis

> 50 em >100 em >200 em>300 em
a

ba + b

=========================================================:===============

1-1 5510++++

1-4

18018+++++

II - 5
01919++

+++

III - 4

15015+++
++

III - 5
13720+++++

III - 1
24024 ++

+++

III - 3

221638+++1)+
1-5

3513
-

48 ++++
1-2

261642++
++

(+) (+)
(+ )
(+) (+).

+++

++ +++

=========================================================:===============

Tabel 14. Diehtheden van rosse woelmuis en bosmuis in een aantal biotoop

typen met een versehillend 'gevulde' vegetatie. Bij aIle val
lijnen is een goed ontwikkelde kruidlaag aanwezig.

=niet aanwezig

(+) =
1 - 25 % bedekking

+

=25 - 50 % bedekking
++ =

50 - 75 % bedekking
+++ =

75 - 100% bedekking

1) Bovendien een zeer sterk ontwikkelde kruidlaag.

NB. Vallijn 11-3 is in deze tabel niet opgenomen, omdat dE~ waarde van de

factor voeht (= nat-drassig) sterk afwijkt van die bij de andere, we 1

opgenomen vallijnen (= voehtig), waardoor de vergelijking minder goed te
maken is.



VeB!tatiekarakteristieken Ivall enrtj I

.!:Sijlage 1.

-£e.£o~e ~ LJ 0 L:J (numrners uit 'Faunistiek')
• b~ gebruik van kodenr. voor 'anders', toelichten op achterz~de

bed: I~~{;d:j~:----------m---- ----------m1overige srtn: n= ,o.a.l· I

atruikenIbed: Id~d;,4-~f----------- h~

overige srtn: n= ,o.a.1 ]

kruiden~ I bed: d~~._ ~_t~!- .
oog: bedekking: I

over1ge sr : n- ,o.a. I

moslaag Iaanwezig o.lbedekking: =:I verspreid 0 Iniet aanwezigD pollen 0
etrooisell aanwezig. O ..•dikte < 2 emI~] materiaal: Jniet aanwezig 0 ~2 em[] (glo baal)

..----------,
'bedekk~ II 0-25 = 1 II I
125-50 % = 2 I
150-75 % = 3 :
f75-100)6 = 4 I
Ihoogte kruiden I
I 0-25 em = 1 I
125-50 em = 2 :
L~20_~.:3__:

opmerk:

Situatiesehete

bomen

aan weerskanten)

i I i I Iii I I '••• , I. :: t • I

-::~<~~:r~:-I[·-::·~!:.~t::·t:·:·I:..-··J·-:~t::j:..-·t=t~-=~:j--~r=.--
kompa8•.. I , • • •••••••-1..---· ....·..·······-----· '. I . I ~ .

· , ...-~....·····1·-~······.L--!---~ ..J- ..:.-.:CIJ·~:~-C-COI:-·=:• , : , : I I •

! : I : : I ! : : Ii: ; I, .
--.-.- ..'\ -- .. , - \-. --. --'! ..- ·····i· ..---·\·--· ..·+--..-·t-·__-~ -..!..-.--.-~ -.\ --+ n). -.--1 -

i i ! ! j ! i 1 I I ! ; \ 1 \•• I •••••• i ... , .

- r- .-~ +--- •• • • • • 1 . • ..

t : "', - ,..- ,-- --- - "'.- - '- .. 1 J • I ..• ~ ! ! ! I ! ! -.~:..-· ·1 -..·..·: --r·-..-- ..·I·-- ..•..-~-·-··t-- ! i . I I ! : : ! I ; : ;l .. I I •••••••••
" .' I ••• I Ii;
: : : t ! i : ; i ! 1 !

•....•.......•



Bijlage 2.

merk I =1edag, op rug b~ staartbasisII =2edag, midden op rug
III=3edag, op linker z~kant IVallenr~

Gebied

Atlasblok Am. coor.

vallen type geprebait
aantal 0 neen
onderl afst. 0 van uur - tot uur

kr~gt tot\ Cewdatum It~dlvall soortl sexelleeft.1 merk gew zakjel b~zonderheden



staatsbosbeheer
(Natuurwetenschappelijk Archief - NW.A.)

A. Aigemeen

Waarnemer

Adres/postcode/woonplaats :

Rapporteur of literatuurbron :

Adres/postcode/woonplaats :

Omschrijving vindplaats

Bijlage 3.

Contactglroep Zoogdierinventarisatie

B. Niet Invullen door
de waamemer volg

nummer

code

I I I I I
1 6

project- I Inummer I-----L--
7 8

waar·
nemer

q

code

C. Contactgroep zoogdieren inventarisatie
01 - Staatsbosbeheer

05 - Natuurmonumenten09 - Afdeling Fauna & Flora C.R.M.
02 - A.C.J.N. - ZWG

06 - Oirectie Faunabeheer10 - ZWG Natuurhistorisch Genootschap Limburgcode
03 - N.J.N.

-ZWG 07 - Instituut voor Taxn. Zoologie11- R.I.N.
I

04 - V.Z.Z. 08 - AM.N.H. Leiden12- >.-.
13

1~

D. Zoogdiersoort

code

naam nummer

J

1
15

17

E. Waarnemingsdatum

)aar

mnd·dag

1 19 I

III
18

25

F. Plaatsbepaling vlgs topogr. kaart
(bladen 1 . 50 000 of 1

25000)
amersfoortcobrdinaten

atlasblok
(sni)punt linkerbenedenhoek)

kaart

hok-X-li)n ! Y'lijn
blad

nummer(horizontaal) I
I (vertlcaal)I

I

III11 !

I

26

2930 33 T3437

G. Aantal

1 - geschat } tevens aantal

code
aantal

2 - exact vermelden I
II0- onbekend 38
39 42

H. Geslacht en leeftijd

1 - juveniel 3 - 0 onbepaald

2 - volgroeid 4 - 0 juveniel

0- onbekend 5 - 0 volgroeid

6 - 'i' onbepaald

7 - 'i' juveniel

8 - 'i' volgroeid

9 - 'i' drachtig/lacterend ~
43

I. Type waarneming

11 - zichtwaameming 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 ••

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 bezi! van ••

o
00 - onbekend

44 45

J. Zichtwaarneming

1 - winterslaapplaats

2 - voortplantingsverblijfplaats

3 - andere verblijfplaats

4 - uitvliegend

5 - fouragerend

6 - passerend

9 - enders **

0- onbekend

code

46

9 - anders •.•

0- onbekend '-
!2

N. Bijzonderheden

1 - gewicht bekend

2 - lichaamsmaten bekend

3 - gewicht en lichaarns-
mOlten bekend

L. Doodsoorzaak

01 - geschoten

02 - gevangen

03 - doodgeslagen

04 - verkeersslachtoHer

05 - proo; van ••

06 - ziekte ••

07 - gif of gas ••

08 - verdrinking

99 - anders ••

00 - onbekend

code

48 49

M. Bij vangst

1 - handvangst

2 - klapval

3 - klem, stnk

4 - live trap, kooival

5 - vangpijp, vangbeker

6 - net

9 - anders ••

0- onbekend

code

50

9 - anders ••

0- onbekend '-
51

O. Oecocode vindplaats
(voor code ring zle handleiding)

code

milieutype

bodemVDCht_! helling

..~

.... .....:.:.:.:.:
.. .. .. . ...

1

:::::::: ::::::;::::

I

....•.......................
•..•...•.

........ ....................
52

5455 :5657

see 6004 A (MZ '83)

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

•• toelichting gewenst: ..

Formuller opzenden een de elgen orgllnlsetle of 811nhet R.I.N., Kemperbergerweg 67, 6816 RM ARNHEM.r---
FAUNISTIEK ZOOGDIEREN NEDERLAND

algemeen
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