
ZOOGDIERINVENTARISATIE VAN DE

OMGEVING VAN APELDOORN IN 1988.

Jeroen Reinhold, Alphons van Wind en

---------



ZOOGDIERINVENTARISATIE VAN DE

OMGEVING VAN APELDOORN IN 1988.

Jeroen Reinhold, Alphons van Winden

~--- --



CIP-GEGEVENS KONINKLlJKE BIBLIOTHEEK, DEN HAAG

Reinhold, Jeroen

Zoogdierinventarisatie van de omgeving van Apeldoom in 1988/ eindred.: Jeroen Reinhold;
auteurs: Jeroen Reinhold, Alphons van Winden. - Wageningen [etc.] : Vereniging voor
Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming. -III. - (VZZ-mededeling, ISSN 9024-5111 ; 5)
Tevens Mededeling 17 van de Veldwerkgroep VZZ. - Met lit. opg.
ISBN 9O-73162-05-X

Trefw.: zoogdieren ; Apeldoom

Productie van dit rapport kwam tot stand onder auspicien van het
Biogeografisch Informatie Centrum (BIC) van hat Ministerie van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. De verantwoordelijkheid voor

de inhoud van dit rapport ligt bij de samenstellers. (91.030)



ZOOGDIERINVENTARISATIE VAN DE OMGEVING VAN APELDOORN IN 1988.

Mededeling 5 van de Vereniging voor Zoogdierkunde
en Zoogdierbescherming (yZZ)

Eindredactie : J eroen Reinhold

Auteurs : Jeroen Reinhold
Alphons van Wind en

\
\'

(Tevens mededeling 17van de Veldwerkgroep VZZ)

li~
!I ~

G
"J

:/
jf

it

Wageningen,juni 1991





CIP-GEGEVENS KONINKLlJKE BIBLIOTHEEK, DEN HAAG

Reinhold, Jeroen

Zoogdierinventarisatie van de omgeving van Ape/doorn in 1988/ eindred.: Jeroen Reinhold;
auteurs: Jeroen Reinhold, Alphons van Winden. - Wageningen [etc.] : Vereniging voor
Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming. -III. - (VZZ-mededeling, ISSN 9024-5111 ; 5)
Tevens Mededeling 17 van de Veldwerkgroep VZZ. - Met lit. opg.
/SBN 90-73162-05-X

Trefw.: zoogdieren ; Apeldoorn





Voorwoord

In dit rapport zijn de resultaten vastgelegd van een vleermuisinventarisatie en een muize
ninventarisatie. Deze vonden plaats in de omgeving van Apeldoorn respectievelijk in het
weekend van 3 tot en met 5 juni en van 14 tot en met 16 oktober 1988. De inventarisatie is
uitgevoerd in opdracht van de gemeente Apeldoorn door een twintigtalleden van de veld
werkgroep van de vereniging voor zoogdierkunde en zoogdierbescherming (VZZ) en de
Vleermuiswerkgroep Nederland (VLEN).

Wij bedanken de heer Cuppen van de gemeente Apeldoorn voor het regelen van de over
nachtingsplaats, het kaartmateriaal en de overige medewerking. Ook het Biogeografisch
Informatie Centrum te Arnhem wordt bedankt voor het drukken van het verslag.
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Samenvatting.:

Binnen de gemeente Apeldoorn zijn 18 soorten zoogdieren waargenomen gedurende 2
weekeinden in 1988 door leden van de Veldwerkgroep van de Vereniging voor Zoogdier
kunde en Zoogdierbescherrning. Het eerste weekend (juni) werd voornamelijk gebruikt
om vleermuizen te inventariseren, het tweede (oktober) om andere (voornamelijk kleine)
zoogdieren vast te stellen in het gebied. Daarnaast zijn ook waarnemingen van gratere
zoogdieren gedurende die perioden genoteerd.

Injuni konden 7 soorten vleermuizen met behulp van een bat-detector worden vastgesteld
in de drie uitgezochte landschapstypen. Hieronder bevinden zich enkele soorten die niet

algemeen zijn in Nederland, dit geldt in het bijzonder voor de nog maar schaars waarge
nomen bosvleermuis (Nyctalus leisleri). De meeste vleermuizen werden waargenomen in
gebieden met veel oude bomen met in de nabijheid water.

Binnen de drie gei"nventariseerde terreinen (Paleistuin "Het Loo", Woudhuizen en de
Wi Ipse Polder) is in meerdere landschapstypen onderzoek met inloopvallen uitgevoerd om
een grate verscheidenheid aan muizesoorten te vangen. In totaal konden in oktober 1988
zes soorten muizen gevangen worden. Het betreft hier vertegenwoordigers van zowel
ware- , woel-, als spitsmuizen.

N aast het vaststellen van de soorten is aangegeven wat voor vegetatie-elementen voor een
bepaalde muizesoort gewenst zijn.
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Inleiding _

De Veldwerkgroep van de Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming
(Y.Z.Z.) stelt zich tot doelleden van de V.Z.Z. te stimuleren tot onderzoek naar zoogdie
ren. Hiertoe worden o.a. kampen georganiseerd.

Deze kampen worden georganiseerd bij voorkeur op plaatsen waar onderzoek gewenst is.
De gemeente Apeldoorn liet in 1987 blijken dat zij meer wilden weten over de versprei
ding van zoogdieren in haar gemeente. Voor OilS was dit een reden om een kamp te orga
niseren in de gemeente Apeldoorn. Gedurende een weekend injuni werden de vleermui
zen in de gemeente gelnventariseerd, waarna er in oktober onderzoek gedaan is naar de
kleine landzoogdieren. Gekozen is voor deze splitsing van onderwerp en tijd omdat vleer
muizen actief zijn gedurende zomer en de jongen van de vleermuizen rond deze periode
uitvliegen waardoor de dichtheden toenemen. Voor de muizen geldt en soortgelijk ver
haal: Het voortplantingsseizoen voor muizen loopt van begin van de lente tot en met de
herfst, de hoogste dichtheden muizen zijn dus te verwachten in de herfst.

Er was weinig bekend van met name de kleine zoogdieren in de gemeente Apeldoorn.
Vooral recente gegevens ontbraken. Melding werd gemaakt van de Mol, Egel, Haas, Ko
nijn, vleermuizen, spitsmuizen, Huismuis, Bruine rat, Woelrat, Hermelijn, Wezel, Bunzing
en Ree voor het gebied Osseveld-Woudhuis (Cuppen 1982). Op het landgoed Woudhui
zen werden daarnaast vroeger ook de Eekhoorn en Baardvleermuis waargenomen (mond.
mededeling medewerkers van het "Woldhuis" 1989).

Gebiedsbeschrijving.

Het onderzoek naar zowel de vleermuizen als de kleine landzoogdieren is uitgevoerd in
Apeldoorn en omgeving, waarbij de nadruk lag op een drietal gebieden: het paleispark van
paleis Het Loo, het landgoed Woudhuizen en de uiterwaarden bij Wilp. Deze drie gebie
den geven tezamen een goed beeld van de in de buurt van Apeldoorn voorkomende land
schapstypen. De ligging is weergegeven in figuur 1.

De paleistuin en de achtertuin van paleis Het Loo zijn een onderdeel van de uitgestrekte
bossen van de Veluwe. De bossen bestaan voornamelijk uit oud naaldhout, op veel plaat
sen gemengd met jong loofhout. De lanen tussen de paden zijn meestal aan weerszijden
beplant met oude loofbomen. Het bos wordt plaatselijk afgewisseld door heide begroeid
met bomen en door kapvlakten. In de paleistuin ligt een vijver met weelderig begroeide
oevers. Aan de voorzijde van het paleis liggen enkele zeer oude beuken- en eikenlanen te
midden van plantsoenen.

Het landgoed Woudhuizen ligt in het half-open landschap tussen de Veluwe en de IJssel.
Kenmerkend in dit landschap zijn de wegen die aan weerszijden beplant zijn met bomen,
de vele verspreid staande boerderijen en malsvelden en grasland als agrarisch gebruik. Het
landgoed ligt midden in dit landschap en bestaat uit een komplex van bossen met daar tus
sen grasland. Het bos be staat uit vrij oud naaldhout en gemengd loof- en naaldhout. En
kele lanen tussen de bospercelen zijn beplant met oude loofbomen.

De uiterwaarden tussen Wilp en Gietelo hebben in het noorden een open karakter. In het
zuiden bij Huize de Poll is een gebied rond de oude rivierdijk begroeid met oud loofhout.
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Aan beide zijden van de dijk liggen tussen de bossen ook enkele kleine plassen. De twee
wegen naar huize de Pol zijn met oud loofhout beplant.

Behalve de bovenstaande gebieden zijn nog een vijftal gebieden op vleermuizen gelnven
tariseerd:

-De bebouwde kom van Apeldoorn, gelegen op de overgang van de Veluwe naar het
Usseldal,

-recreatiegebied Bussloo bestaande uit een grote plas omgeven door jong loofbos,

-het Apeldoorns kanaal; een 10m breed kanaal dat van noard naar zuid door Apeldoorn
loopt,

-het landgoed de Kleine en de Grote Noordijk; beide met een afwisselende begroeiing van
oud loofbos en grasland en

-de bebouwde kom van Twello, gelegen in de nabijheid van de Usseluiterwaarden.
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Onderzoeksmethode

a. Vleermuizen.

Het onderzoek is uitgevoerd met batdetectors. Met dit apparaat zijn de ultrasone geluiden
die vleermuizen uitstoten op te vangen tot op een afstand van 5 tot 50 meter (afhankelijk
van de soort). Iedere waarnemer fietst of loopt gewapend met een bat-detector door het
onderzoeksgebied. Zoveel mogelijk is geprobeerd van iedere waargenomen vleermuis de
sooft te bepalen. De waarnemingen zijn ingetekend op kaarten met een schaal van 1:25.000.
De in de eerste nacht gevonden kolonies zijn op de avond van de tweede nacht geteld.

Waamemingintensiteit en tijdsbesteding in de onderzoeksgebieden.
De drie onderzoeksgebieden zijn tijdens beide nachten gebiedsdekkend gei'nventariseerd
door groepen van 3 tot 5 personen. In beide nachten is ook het Apeldoorns kanaal gei'n
ventariseerd en in de ochtend van 3 op 4 juni is een deel van Apeldoorn op kolonies on
derzocht. De bebouwde kom van Twello is in de avond van 4 juni op uitvliegende laatvlie
gers onderzocht en de recreatieplas van Bussloo en het landgoed bij de Noordijk zijn bei
de nachten gedurende ongeveer 1 uur bezocht. De afgelegde routes zijn weergegeven op
figuur 1.
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Figuur 1. Apeldoorn en omgeving. Aangegeven zijn de 3 deelge
Dieden en de afgelegde routes.

In de avondschemering zijn vliegroutes van de vleermuizen opgespoord, in de nacht foe
rageergebieden en in de ochtendschemering vliegroutes en kolonies.

Het leefpatroon van vleemlllizen.
Om te begrijpen waarom bovenstaande werkverdeling is gebruikt is hieronder het leefpa
troon van de vleermuizen uitgelegd.

Overdag verblijven de dieren in kolonies in huizen of bomen. In de avondschemering ver
laten ze de kolonie en vliegen dan langs een min of meer vaste vliegroute naar een foera-



geerplaats. Op de foerageerplaatsen, meestal bossen, waterpartijen en wegen met bomen
erlangs, blijven ze een groot deel van de nacht. Soms worden enkele foerageerplaatsen af
gewisseld. In de ochtendschemering vliegen de vleermuizen weer terug naar hun kolonie
plaatsen. Voordat ze invliegen in de kolonie zwermen ze nog 10 tot 15 minuten rond de
kolonieplaats. Dit gedrag is zeer opvallend en verge- makkelijkt het vinden van de kolo
meso

Het weer

De nacht van 3 op 4 juni was het goed inventariseerweer. De temperatuur lag rond 10gra
den, er was geen wind en het was droog. In de loop van 4 juni passeerde een regengebied
en werd het onstabiel en koel weer. De nacht van 4 op 5 juni was het matig tot slecht in
ventariseerweer. Het begon dreigend en tussen 23 uur en 1 uur vielen er enkele stevige
buien. Daarna bleef het droog en klaarde het op. Het bleef echter zeer vochtig en de tem
peratuur lag bij ongeveer 7 graden.

b. Kleine landzoogdieren.

Kleine landzoogdieren worden over het algemeen gernventariseerd met behulp van live
traps: aluminium vallen waarin de muizen in leven blijven. In de drie onderzoeksgebieden:
Paleistuin, Woudhuizen en Wilpse Klei werden respectievelijk 3,5 en 6 deelgebieden van
verschil1ende landschapstypen uitgezocht (ligging figuur 2a, b en c).

Van de 14 verschil1ende terreinen zijn nauwkeurige beschrijvingen gemaakt van de valsi
tuatie met behulp van formulier 1 (bijlage 1). Naast deze beschrijvingen gaf dit formulier
plaats om te vermelden wanneer de pre-bait periode inging, hoeveel vallen gebruikt zijn,
welk type aas en val gebruikt is en of er in een raster of rij gevangen is. Tevens kan de on
derlinge afstand tussen de vallen aangegeven worden.
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Figuur 3. IJ
Mogelijke merk
plaatsen bij
muizen.

Per gebied zijn er 10vallen (Longworth medium) in een rij
gezet waarbij de afstand tussen de vallen 5 tot 10 meter be
droeg. Op 12 oktober werden de vallen met standaardaas
(mengsel van pindakaas, havermout en spek) of vis op 'safe'
gezet. De muizen kunnen nu vrij in en uit de vallen lopen
zonder dat de val dicht slaat zodat ze alvast wennen aan de
vallen.

In de middag van de 14-de oktober zijn de vallen op 'scherp'
gezet en kon het vangen beginnen. De eerste controle yond
om 22.00 uur plaats waarna de vallen om de 6 uur gecontro
leerd werden. De laatste controle was op 16 oktober 10.00
uur. Per controle werden de gevangen muizen gedetermi
neerd, gesexed, gewogen en, indien nog geen merk aanwe
zig was, gemerkt. Deze parameters werden per controle
genoteerd op het algemene vangstformulier (bijlage 2).

Met een veerunster met een maximum van 50 gram, waarbij
de muis in een zakje aan de unster werd gehangen, werden
de muizen gewogen. Het aangegeven gewicht werd gecorri
geerd voor het gewicht van het zakje. Door met een nagel
schaartje een gedeelte van de yacht weg te knippen konden
de muizen gemerkt worden. Figuur 3 geeft de mogelijke



Figuur 2a. Valsituering bij de Wilpse
Kleipolder. In totaal 6 reeksen van
10 vallen.

Figuur 2b. Valsituering in Woudhuizen.
In totaal 5 reeksen van 10 vallen.
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plaatsen aan voor een merk. Elke nacht had z'n eigen merkplaats en zo kon geconstateerd
worden welke muizen al eens gevangen waren.

Naast het vaststellen van verschillende muizesoorten in de terreinen is gepoogd aan de
hand van een typologie van de vangsten en de verschillende terreinen enkele abiotische of
biotische eigenschappen vast te stellen die bepalend zijn voor de aanwezigheid van bepaal
de soorten. Een typologie wordt gevormd door de terreinen zodanig te rangschikken dat
zowel terre in met dezelfde soorten als de soorten die in de terreinen voorkomen gegroe
peerd zijn.
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Resultaten.

a. Vleermuizen

In dit hoofdstuk zijn de 7 vleermuissoorten die in het gebied zijn gezien en gehoord be
schreven. Van iedere soort is in een inleiding in het kort iets over de leefwijze en de voor
keursbiotoop verteld. Daarna voIgt de beschrijving van de gevonden kolonies, foerageer
gebieden en vliegroutes.

De gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus) (figuur 4)

lnleiding

De gewone dwergvleermuis is de algemeenste vleermuissoort van Nederland. In het gehe
Ie land komt zij voor en in de meeste steden en dorpen is er minstens een kolonie. Dwerg
vleermuizen bewonen steeds gebouwen. Voor het stichten van een kraamkolonie betrek
ken zij het liefst spouwmuren van nieuwbouwhuizen. Gefoerageerd wordt er zowel in als
buiten de bebouwde kom, boven water, bij lantaarnpalen of bij bomen of een combinatie
van deze drie biotopen. Als ze buiten de bebouwde kom foerageren vliegen ze daarheen
langs wegen die met laanbomen zijn beplant. Dwergvleermuizen foerageren tot op zo'n 5
km van de kolonie.

Kolonies

Ondanks het algemene voorkomen zijn geen kolonies gevonden. Op grond van de waar
nemingen zijn er vermoedelijk meerdere kolonies in Apeldoorn, een kolonie in Wilp of
Gietelo en mogelijk een kolonie in Hoog Soeren en in Twello. Erik Jansen vermeldt een
grate kolonie van 169 dieren in Voorst en een kleinere kolonie in Twello.

Foerageergebieden

Tijdens het onderzoek zocht het grootste deel van de gewone dwergvleermuizen zijn voed
sel boven de waterwegen en plassen in het gebied. De grootste concentraties bevonden
zich boven het Apeldoorns kanaal, boven de plas in het recreatiegebied Bussloo en boven
de plas op het landgoed de Poll. Boven de wegen rond Apeldoorn, in de bossen van de
Kroondomeinen en in landgoed Woudhuizen en landgoed de Kleine Noordijk zijn kleine
re groepen waargenomen. De aantallen boven wegen met laanbomen en bij lantaarnpalen
waren opvallend laag. In de uiterwaarden zijn naar verwachting geen dwergvleermuizen
waargenomen; daarvoor is het landschap te open. Wel vlogen er 5 dwergvleermuizen bo
ven de IJssel.

De voorkeur voor water als foerageerbiotoop is niet altijd zo groot als tijdens het onder
zoek is gevonden. Het insectenaanbod is vermoedelijk de factor die de aanwezigheid van
vleermuizen in een biotoop bepaalt. Bij weer met meer wind en bij lagere nachttempera
turen in het voor- en najaar foerageren dwergvleermuizen meer in het bos (Helmer, 1987
en Mostert & van Winden, 1989).
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Figuur 4. Aantal waarnemingen van de Gewone
(Pipistrellus pipistrellus) per kilometerhok.
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Figuur 5. Aantal waarnemingen van de Ruige dwergvleermuis
(Pipistrellus nathusii) per kilometerhok. Het sterretje geeft
een verblijfplaats aan.
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De ruige dwergvleermuis (Pipistrellus nathusii) ( figuur 5)

lnleiding

Deze vleermuissoort is algemener dan lange tijd werd gedacht. In alle recente inventarisa
ties is de ruige dwergvleermuis gevonden. Vooral in de buurt van waterrijke gebieden is
zij algemeen (Mostert & van Winden, 1989 en Mostert, 1989). Opvallend is dat tot nu toe

geen kraamkolonies zijn ontdekt en dat alle waarnemingen uit de voorzomer betrekking
hebben op mannelijke dieren. Ruige dwergvleermuizen worden bijna altijd gevonden in
de buurt van oude loofbomen. Het is oak de soort die het me est gebruik maakt van nest
kasten. Gefoerageerd wordt langs lanen van oude bomen, in bossen en langs wegen en
houtwallen.

Kolonies

In een van de oude eiken voor paleis Het Loa is een verblijfplaats gevonden van 4 dieren.
In de avondschemering krapen zij tevoorschijn vanachter loshangend schors op 9 meter
hoogte. In de laan van landhuis de Poll naar Gietelo vlogen in de ochtendschemering 7 die
ren rand een oude eik. E. Jansen tel de bij dezelfde boom later in de zomer 5 exemplaren.
Zij maakten evenals de dieren bij Het Loo duidelijk hoorbare geluiden. Vermoedelijk be
treft het daaram in beide gebieden een verblijfplaats van mannetjes.

Foerageerplaatsen

In de omgeving van beide verblijfplaatsen zijn enkele foeragerende dieren gevonden. Zij
vlogen op en neer in de lanen met oude bomen.

De watervleermuis (Myotis daubentonii) ( figuur 6)

Inleiding

In de zomer bewoont de watervleermuis bomen. De meeste kolonies zijn gehuisvest in
spechteholen in oude eiken en beuken. In de winter zoeken de watervleermuizen vorst

vrije, donkere ruimten op met een hoge luchtvochtig-heid, zoals ijskelders, bunkers en
graeven.

De watervleermuis doet zijn naam eer aan als het am de foerageergebieden gaat. De voor
keur gaat uit naar voedselrijke en ruet te brede (5-10 m) waterwegen, plassen en kleine me
ren. De foerageergebieden bereikt de watervleermuis langs lijnvorrnige landschapsele
menten met opgaande begraeiing, zoals houtwallen en lanen, maar ook huizenrijen.

Kolonies

Op het landgoed Woudhuizen is een kolonie gevonden in een oude eik lang een pad. In de
ochtend van 5 juni werden ongeveer 40 invliegers geteld. Bij de avondtelling van 5 juni lag
het aantal op 25. Vanwege het slechte weer is deze telling echter niet betrauwbaar. Een

tweede kolonie zal zich vermoedelijk ergens in de landgoedbossen langs de IJsseldijk be
vinden. De 15 foeragerende dieren die daar zijn gevonden wijzen daarap. E. Jansen yond
later in 1988 twee kolonies van ongeveer 70 dieren bij het Juffersgat nabij Gietelo.
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Figuur 6. Aantal waarnemingen van de Watervleermuis
(Myotis daubentonii) per kilometerhok

Figuur 7. Vliegroute van watervleermuizen, uitvliegend vanuit
de verblijfplaats.
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Foerageergebieden

Zeer opvallend is het grote aantal foeragerende watervleermuizen boven het Apeldoorns
kanaal binnen de bebouwde kom. Over het algemeen sehuwt deze vleermuissoort name
lijk lieht en drukte. De dieren foerageren niet de hele naeht boven het stadsdeel van het
kanaal. De telling waarbij 50 exemplaren zijn gezien is kort na de avondsehemering ver
rieht toen de dieren nog maar net waren gaan foerageren. Twee uur later op diezelfde avond
vlogen er nog maar een tiental dieren.

Boven de plassen naast de IJsseldijk tussen Wilp en Gieteloo zijn 7 foeragerende dieren
geteld. Als we de gesehiktheid van het gebied in aanmerking nemen is dit een tegenvallend
aantal. Op de reereatieplas het Bussloo vlogen ook maar weinig dieren, maar dat is gewoon
boven grote wateroppervlakken. Opmerkelijk zijn de waarnemingen boven de IJssel; een
breed water zonder oeverbegroeiing. Mogelijk zijn deze dieren fout gedetermineerd en
betreft het in werkelijkheid franjestaarten. In 1988was het geluid over de bat-detector van
deze soort nog sleeht bekend. Later dat jaar zijn door andere waarnemers wel franjestaar
ten gezien en herkend in het onderzoeksgebied. Deze vlogen toen ook boven de IJssel
(Jansen, 1988).

Op het landgoed Woudhuizen foerageerden enkele watervleermuizen kort na het uitvlie
gen boven de plas bij het grote huis. Later op de avond zijn zij verdwenen.

Vliegroutes

Wanneer het verspreidingspatroon van de watervleermuizen wordt bekeken is het aanne
melijk dat de bewoners van de kolonie op landgoed Woudhuizen foerageren boven het
Apeldoorns kanaal. In figuur 7 zijn de mogelijke vliegroutes van de vleermuizen aangege
ven. Opgemerkt moet worden dat er geen enkel dier is gevolgd en dat het bestaan van de
beschreven vliegroute nog niet bewezen is. De route langs rijksweg 49 ligt het meest voor
de hand. Dit verklaart dan ook de hoge coneentratie dieren vroeg in de avond in de omge
ving van de brug van rijksweg 49 over het Apeldoorns kanaal. Hoe de vliegroute ook ligt,
het is duidelijk dat de vleermuizen een aardig aantal barrieres moeten overwinnen. De aan
leg van een meer natuurlijke vliegroute van het landgoed naar het kanaal zal de vleermui
zen zeker ten goede komen.

De baardvleermuis (Myotis mystacinus/brandtii) (figuur 8)

lnleiding

De baardvleermuis is in Nederland een sehaars voorkomende vleermuissoort. Zij isgebon
den aan oudere bossen en de verspreiding is daarom bijna geheel beperkt tot Oost en Zuid
Nederland. De aantallen zijn echter overallaag. De kolonies bevinden zich meestal in
seheuren in oude loofbomen. Baardvleermuizen vestigen zich daarom later in een bos dan
watervleermuizen die aan een verlaten spechteholte al voldoende hebben. Evenals de wa
tervleermuis overwintert de baardvleermuis in bunkers, ijskelders en groeven.

Kolonies

De vondst van een kolonie bij paleis het Loo kwam niet geheel onverwacht maar was toch
zeker een prettige verrassing. De kolonie was gehuisvest in een zeer oude zomereik. Het
vlieggat was een verweerde spleet op 5 meter hoogte die is ontstaan nadat een tak is afge-
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Figuur 9. Aantal waarnemingen van de Laatvlieger
(Eptesicus serotinus) per kilometerhok.
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broken. Op 4 juni zijn 14 uitvliegers geteld die allen in noordoostelijke richting vlogen.
Slechts een exemplaar ging jagen in een nabijgelegen beukenlaan.

Het is de eerste vondst van een kolonie baardvleermuizen op de Veluwe en zo noordelijk
in Nederland. Op grond van winterwaarnemingen in ijskelders werden echter al wel kolo
nies verwacht. Vermoedelijk bevindt zich, afgaande op het aantal gevonden foeragerende
dieren ook nog een kolonie in een van de landgoederen bij de IJssel. E. Jansen yond nog
een kolonie in de kerk van Duistenvoorde en vermoedde een kolonie in het Appense bos
ten westen van Gietelo.

Foerageerplaatsen

AI de waargenomen baardvleermuizen foerageerden in oude lanen ofbij bomen in de buurt
van water. De dieren vlogen alleen of met z'n tweeen bijeen.

De laatvlieger (Eptesicus serotinus) (figuur 9)

Inleiding

De laatvlieger is de grootste van de algemene vleermuissoorten en evenals de gewone
dwergvleermuis een gebouwbewonende soort. De kolonies bevinden zich zowel in nieuw
bouwhuizen als in oudere gebouwen. De kolonies zijn zelden groot maar laatvliegers ko
men toch overal in Nederland voor en in de meeste dorpen en steden bevindt zich een ko
lonie. AIs foerageerplaats kiest de laatvlieger wegen met bomen erlangs en lantaarnpalen.
Zelden wordt er in de bebouwde kom gefoerageerd. Heen en weer van de kolonie naar de
foera-geerplaatsen vliegen de dieren langs lijnvormige landschapselementen.

Kolonies

Kolonies zijn niet gevonden maar wel aanwijzingen voor kolonies. In Twello vlogen in de
ochtend van 5 juni een tiental dieren vanuit het zuiden het dorp in en vroeg in de avond
schemering van 4 juni vlogen er al 5 laatvliegers in de paleistuin van het Loo die vermoe
delijk uit een kolonie in het noordwestelijk deel van Apeldoorn afkomstig zijn. Vanwege
het slechte weer gedurende de tweede onderzoeksnacht vlogen de laatvliegers niet en kon
den geen aanvullende gegevens worden verzameld. E. Jansen vermoedt kolonies in Gie
telo, Steenenkamer en Twello.

Foerageerplaatsen

Op de laatvliegers in de paleistuin van Het Loo na zijn aIle dieren waargenomen boven we
gen bij lantaarnpalen. De aantallen zijn echter opvallend laag, vooral boven de wegen in
en om de landgoederen bij de IJssel. Ook boven de uiterwaarden en de IJssel zijn tegen de
verwachting in geen laatvliegers waargenomen.

Vliegroutes

De weg van Twello naar Bussloo wordt door zeker een tientallaatvliegers als vliegroute
gebruikt. In Hoog Soeren zijn 3 dieren waargenomen die via de weg naar Apeldoorn het
dorp uitvlogen.



De rosse vleermuis (Nyctalus noctula) (figuur 10)

lnleiding

De rosse vleermuis is een boombewoner bij uitstek. Zowel voar de zomerverblijfplaatsen
als de winterverblijfplaatsen maakt zij gebruik van oude holle bomen. Gedurende het jaar
verwisselen de dieren enkele malen van boom en grote kolonies zijn vaak verdeeld over
meerdere bomen in elkaars nabijheid. Een bos is daarom pas geschikt voor rosse vleermui
zen als er meerdere holle bomen staan.

De rosse vleermuis is en goede vlieger en foerageerplaatsen en verblijfplaatsen liggen tot
20 km van elkaar. Het is de enige soort die zich weinig aantrekt van de struktuur van het
landschap. Ze vliegen op 20 tot 50 meter hoogte in een rechte lijn heen en weer naar de
foerageer-plaatsen. Als foerageerplaatsen warden meren, moerasgebieden en kanalen ge
bruikt en verlichte kruispunten van wegen.

Kolonies

Aan de hand van uit het noordoosten aanvliegende rosse vleermuizen kon bepaald wor
den dat zich in ieder geval een kolonie bevindt in een landgoed ten zuiden van Gietelo. De
kolonieboom werd niet gevonden. In de laan van landgoed de Poll naar Bussloo was een
kleine groep rosse vleermuizen gehuisvest. In de Kroondomeinen zijn geen aanwijzingen
voor een kolonie gevonden. De paar rosse vleermuizen die boven de wegen rondom het
gebied foerageerden komen vermoedelijk van elders langs de oostelijke Veluwerand.

In april yond E. Jansen een kolonie op landgoed de Pol die een week later was verlaten.

Foerageerplaatsen

In de stad Apeldoorn foerageren enkele rosse vleermuizen boven het kanaal. Behalve 4
rosse vleermuizen bij het bejaardenhuis tussen Apeldoorn en Hoog Soeren vlogen er op
vallend weinig rond Apeldoorn. Bij de landgoederen langs de IJsseldijk was het aantal iets
hoger: een vijftal bij landgoed de Poll en vier bij landgoed de Kleine Noardijk.

Vliegroutes

Vanuit een kolonie ten zuiden van Gieteloo vlogen rosse vleermuizen naar het noordoos
ten. Vermoedelijk gingen zij foerageren boven de IJsseluiter-waarden.

De bosvleermuis (Nyctalus leisleri) (figuur 11)

Inleiding

De bosvleermuis is een booombewonende soart en is pas vrij recent voar het eerst in Ne
derland vastgesteld. Qua gedrag lijkt de soart veel op de Rosse vleermuis, duidelijk is ech
ter welk dat de bosvleermuis veel minder algemeen is dat de Rosse vleermuis. Over fou
rageerplaatsen en landschapsgebruik is nog erg weinig bekend.

Kolonie en foerageerplaatsen

In de nacht van 4 juni zijn 4 foeragerende bosvleermuizen waargenomen bij landgoed de
Kleine Noordijk. Twee dieren vlogen boven open plekken in het bos en twee dieren bo-
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Figuur 10. Aantal waarnemingen van de Rosse vleermuis
(Nyctalus noctula) per kilometerhok. Pijlen geven
vliegroutes aan.

Figuur 11. Aantal waarnemingen van de Bosvleermuis
(Nyctalus leisleri) per kilometerhok.
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yen de verlichte weg door het gebied. Vermoedelijk bevindt zich hier een kleine kolonie.
Een speurtocht hiernaar in de ochtend van 5 juni leverde niets op, op de waarneming na
van een onbekend geluid vanuit een oude taxus. In het verleden was al eens een dode bos
vleermuis in de omgeving van Apeldoorn (Glas 1986) gevonden. Vondsten van deze soort
blijven bijzonder omdat de bosvleermuis slecht zeer zelden waargenomen wordt.

Vergelijking van de verschillende onderzoeksgebieden

Ondanks het geringe aantal waarnerningen vanwege het deels slechte weer is er toch een
duidelijk verschil in vleermuisdichtheid tussen de gebieden te zien. De bossen van de
Kroondomeinen zijn zeer arm aan vleermuizen. Zelfs in de oude lanen die door het ge
bied lopen komen vrijwel geen vleermuizen voor. In de Usselvallei is het aantal vleermui
zen veel groter. De meeste soorten worden er gezien in de gebieden waar zowel oude bo
men als water aanwezig zijn.

De ongeschiktheid van het gebied de Kroondomeinen wordt vooral veroorzaakt door het
ontbreken van water als foerageerbiotoop. Dat er geen kolonies voorkomen heeft vermoe
delijk te maken met het ontbreken van voldoende oude bomen. Er zijn wellanen met oude
bomen maar er zijn andere gebieden in de omgeving met meer oude bomen. Daarbij lig
gen deze laatste gebieden dichter bij de foerageergebieden. De paleistuin van het Loo is
een van deze gebieden. De bomen zijn er zeer oud en de afstand tot het kanaal is klein. Als
er ergens in de omgeving van Apeldoorn nog een watervleer-muiskolonie ligt is de kans
daarom groot dat zij ook in een van de lanen van de paleistuin is gevestigd.

Aan de baardvleermuizenkolonie is te zien dat de bomen in de paleistuin zeer geschikt zijn
voor vleermuizen.

Het landgoed Woudhuizen ligt gunstig voor watervleermuizen. Er is water als foerageer
gebied in de nabijheid en de bomen in de lanen zijn oud genoeg. Rosse vleermuizen ko
men - nog - niet in het gebied voor. Het landschap in de omgeving is geschikt als foerageer
gebied maar vermoedelijk is het aantal oude en geschikte bomen voor een populatie ros
se vleermuizen - nog - te gering.

Als foerageergebied voor vleermuizen lijkt het landgoed Woudhuizen, afgaande op het
aantal waargenomen dieren, ongeschikt. Vermoedelijk is met name het aantal dwergvleer
muizen in een deel van het jaar veel hoger. Dit geldt dan ook voor de bossen van de kroon
domeinen. Vooral in het voorjaar als de nachttemperaturen laag zijn foerageren dwerg
vleermuizen meer in bossen dan in open en half-open landschappen.

De bosgebieden nabij de Ussel zijn zeer geschikt voor vleermuizen. Alle 7 soorten zijn er
waargenomen en van 4 of 5 soorten liggen er verblijf-plaatsen. Waarschijnlijk komen ook
de franjestaart en de grootoorvleermuis er voor (Jansen, 1988).De oude bomen en de plas
sen die er liggen zijn de trekpleisters voor de vleermuizen.

De uiterwaarden zijn zeer arm aan vleermuizen. De omgeving is zo open dat vleermuizen
zich niet kunnen orienteren en verdwalen. De enige soort die er kan komen is de rosse
v]eermuis; deze soort is voor de orientatie het minst afhankelijk van ]andschapse]ementen.
De IJssel is we] geschikt a]s foerageergebied. Dwergv]eermuizen vliegen er heen langs de
schaarse bomenrijen en hagen die in het gebied te vinden zijn.
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B. Kleine landzoogdieren

Hieronder zal een beschrijving volgen van aIle terreinen waarbij aspecten als vegetatie,
aastype en gevangen muizen besproken worden. Indien het aastype niet expliciet vermeld
wordt is in aIle vallen standaardaas gebruikt. Het aantal gevangen muizen is altijd het aan
tal individueel herkenbare muizen. Indien muizen meerdere malen gevangen zijn, worden
ze als terugvangsten vermeld.,

Loo 1:
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Figuur 12. Dwarsdoorsnede valsituatie

Dit gebied bestond uit een gemengd bos van
beuk en grove den welke 70% van de bodem
bedekte. De struiklaag bestond uit een 5%
v1ier.De bedekking van de kruidlaag was ook
5% en werd bepaald door stekelvaren, kla
verzuring en klimop. De moslaag was zeer
duidelijk aanwezig (bedekking 90%).

De vallen stonden 1angs een spreng (figuur
12) met een hellingshoek van 60 en een wes
telijke expositie.

Bij de helft van de vallen is vis in plaats van
standaardaas gebruikt. De vallen stonden op
een onderlinge afstand van 6 meter.

In totaa1werd 18maa1een muis gevangen op
70 va1nachten. Een vangstpercentage van
26%. Dit vangstpercentage moet echter met

enige voorzichtigheid gelnterpreteerd worden. Slechts eenmaa1 werd een muis in een "vis
val" gevangen. De muizen hebben daardoor met 99,3 % zekerheid (I-P{k (n = 18,p = 0.5)
2} = 1-0.007= 0.993), voorkeur voor het standaardaas boven vis. Hierbij is er vanuit ge
gaan dat er een binomiale verdeling is en dat de muizen niet trap-happy zijn. De vangsten
bestonden uit 2 bosmuizen, 3 rosse woe1muizen en een beemdspitsmuis. Tevens waren er
12 terugvangsten van deze 6 mui-
zen.

Loo2:

De vallen waren gesitueerd naast
een spreng, ternidden van een oud
gemengd bos bestaande uit ameri
kaanse eik, beuk en grove den. Fi
guur 13 geeft een dwarsdoorsnede
van de valsituatie.

De bomen hadden een totale be
dekking van 50%. De struiklaag be
dekte 20% en bestond voorname
lijk uit hazelaar, kastanje, esdoorn
en beuk. Pitrus, dubbelloof, b)Chti-

Figuur 13. Dwarsdoorsnede valsituatie



ge smele, klaverzuring beheersten de bodem totaal. De bodem bestond uit vrij vochtig
zand. De vallen stonden op de zuidhelling van de sprengkant, welke een hellingshoek had
van 45.

De helft van de vallen had hier vis in plaats van standaardvoer. De afstand tussen de val
len besloeg 7 meter. In totaal werd een bosspitsmuis 4 maal in dezelfde val gevangen. Dit
was een val met standaardaas.

Loo3:

In dit, op droog en vast zand staand, gemengd bos bestaande uit zwarte den en enkele ruwe
berken stonden 10vallen om de 5 meter nabij een wildraster. Een struiklaag met een be
dekking van minder dan 1% bestond uit enkele jonge beuken, zwarte dennen en zomerei
ken. De bedekking van de kruidlaag was 50% en werd voornamelijk overheerst door de
rode bosbes, blauwe bosbes en een enkel zwenkgras. Een moslaag bestaande uit Polytri
chum spec., Cladonia spec. en dikkopmos bedekte nog eens 25%. Op de bodem lagen veel
dode stammen en naalden.

In aIle vaIlen zat standaardaas. De vangsten bestonden uit: 2 bosmuizen, 1rosse woelmuis
en nul terugvangsten.

Woudhuizen 1:

Op deze kapvlakte stonden enkele oude eiken en veel jonge eiken van 2 tot 5 meter. De
totale bedekking was maximaaI15%. Ook de struiklaag dekte slechts 5% en bestond uit
bra am. De kruidlaag had een bedekking van 50% en bestond uit brandnetel, adelaarsva
ren, rankende helmbloem, pitrus en witbol. Er was slechts weinig mos aanwezig.

Elke val stond om de 5 meter aan de voet van een klein eikje. Standaardaas werd gebruikt
om de muizen te lokken. Hier werden 3 verschillende rosse woelmuizen gevangen. Een
maal is er een terugvangst geweest en eenmaal een 'vals alarm'.

Woudhuizen 2:

Op de grens tussen bos en kapvlakte stroomde een kleine beek. De boomlaag bestond uit
zomereik, ratelpopulier en spar. Deze bomen bedekten 80%. De struiklaag bedekte maxi
maal 5% en bestond uit braam, klimop en wilde lijsterbes. De kruidlaag werd gevormd
door brandnetel, grassen en boterbloem. Op de oever stond waterkers en in de beek vlot
gras.

Langs de vochtige oever van de beek stonden de vallen om de 5 meter. Drie rosse woel
muizen, 1 bosmuis en geen terugvangsten waren het resultaat.
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Woudhuizen 3:

Tussen twee weilanden lag een onverharde weg. Een van de wegbermen was beplant met
jonge essen, welke minder dan 5% bedekten. Hierdoor kon er een kruidlaag zijn van 100%
met onder andere witbol, frans raaigras, witte dovenetel, brandnetel en zevenblad.

Om de 5 meter is tussen deze essen een val gezet. Hier werden twee bosspitsmuizen, 3
rosse woelmuizen, 7 huisspitsmuizen en 1 aard- of veldmuis gevangen. In totaal werd er 28
maal een muis gevangen wat betekent dat er 15 terugvangsten waren.

Woudhuizen 4:

Tien vallen stonden in een elzenbroekbos waar de zwarte els overheerste (bedekking 75 %).
De struiklaag bestond uit vuilboom, lijsterbes en ribes. Deze hadden een bedekking van
10%. Door de overheersende bedekking van de boom en struiklaag was er nauwelijks een
kruidlaag (bedekking%). Dezebestond uit varens en zegges die aan de waterkant stonden.
De tien vallen stonden in een rij om de 5 meter op een droge strook van het broekbos. In
totaal werd er 18 keer een muis gevangen: 6 rosse woelmuizen, 1 bosmuis en 11 terugvang
sten. Daarnaast was er nog 1 'vals alarm'.

Woudhuizen 5:

Op een liesgrasveld waar de gemeente Apeldoorn in het verleden een verschralingsproef
heeft uitgevoerd stonden 10 vall en. Naast liesgras bestond de kruidlaag uit brandnetel, rid
derzuring en kruipende boterbloem.

Op dit vochtige veld is tijdens de pre-baitperiode 1 bosmuis gevangen (een van de vallen
stond toch op 'scherp'). Tijdens de eigenlijke vangperiode zijn er geen muizen gevangen.

Wilp 1:

Figuur 14. Dwarsdoorsnede valsituatie

In de uiterwaarden van de Wilpsche
Klei stonden 10 vallen. Op de grens
van vochtig weiland en ruigte met
voornamelijk liesgras stonden de
vallen om de 5 meter. Figuur 14
geeft een dwarsdoorsnede van de
valsituatie.

De boomlaag bestond uit indivi
due Ie schietwilgen (bedekking
10%). De struiklaag bevatte voorna
melijk I ijsterbes, mei doom en
hondsroos. De kruidlaag bestond
naast liesgras uit witte dovenetel,
scherpe boterbloem, bitterzoet, gro
te brandnetel, zilverschoon, water
aardbei en moeraswalstro.
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Figuur 15. Dwarsdoorsnede valsituatie

Figuur 16. Dwarsdoorsnede valsituatie

Hier werden in totaal 40 muizen gevangen: 1 beemdspitsmuis, 1 bosspitsmuis, 9 veldmui
zen en 25 terugvangsten. Dit terrein had het hoogste vangstpercentage: gemiddeld 57%
van de vallen was tijdens een controle dicht.

Wilp 2:

De vallen waren hier in de buurt

van een kleiput gezet. Dwars

:=1~''',.", N..~10 I door een rietveld stonden de val-
"-"~, ~ ~I~/~ len om de 5 meter op rij. Figuur

~~~it fh~',(J lrjr'J:f .. 15geeft een dwarsdoorsnede.

\, \V~i 11,1 r ",rJi/P
'\,"11("!' , il.., leVI/Ill De boomlaag bedekte hier 70%\,J" / ,;:v en bestond voornamelijk uit

'",-j ~i schietwilg. De struiklaag bestond
'- J E:J uit vlier, meidoorn en wilgen .

. " Deze bedekten 10%. De kruid-

laag bestond voornamelijk uit riet
met wat oeverzegge, bitterzoet,
grate brandnetel, braam en we
derik.

Het vangen leverde 11 rosse woelmuizen, 13 bosmuizen, 2 veldmuizen en 1 bosspitsmuis
op. Daarnaast waren er van deze 27 muizen 17 terugvangsten.

Wilp 3:

Bovenop de zomerdijk langs de IJssel ston
den de vallen op de westelijk geexponeerde
helling. De hellingshoek bedroeg 30. De val
len stonden langs een weiland dus er was geen

Ii boom- en struiklaag aanwezig. Figuur 16

~>-C!l._,_",~ geeft een dwarsdoornede van de valsituatie./ ~~~
~-r"---r-'- De kruidlaag bestond uit kleine pimpernel,
- kleine bevernel, fluitekruid, duizendblad,

knoopkruid, akkerdistel, frans raaigras, veld
zuring, veldbeemdgras, kropaar en bere-
klauw.

Hier werden 4 bosmuizen, 14 veldmuizen, 1
huisspitsmuis en 1 bosspitsmuis gevangen.
Verder waren er nog 20 terugvangsten en 3
maal een 'vals alarm'.

Wilp 4:

Op de winterdijk stonden de 10 vallen van Wilp 4. Deze dijk bestond uit droog, stevig zand
en had een hellingshoek van 45 en was bedekt met 100% kruiden en een solitaire eik. Fi
guur 17 geeft een dwarsdoorsnede van de valsituatie.
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Hier hebben slechts 4 controles plaatsgevonden
in plaats van de zeven controles die de andere
terreinen hebben gehad. Tijdens het scherp stel-

I len konden de vallen niet teruggevonden WOf-

\ den, evenals tijdens de eerste controle.\ Uiteindelijk werden hier 11 veldmuizen, 2 bos-

~ .. muizen en 1 bosspitsmuis gevangen. Van de 14~ muizen werden er nog 3 teruggevangen.
Figuur 17. Dwarsdoorsnede valsituatie ~,

Wilp 5:

" ,~)
~ ~'---

Figuur 18. Dwarsdoorsnede valsituatie

Wilp 6:

Belangrijke kruiden waren grassen als kropaar,
gladde witbol en frans raaigras. Andere kruiden
waren veldzuring, brandnetel, distel en dui
zendblad.

In de directe omgeving van Wilp 4 en 6 stonden
de vallen van Wilp 5. Deze vallen stonden even
buiten de winterdijk, parallel aan de weg, langs
een braakliggende akker. Figuur 18 geeft een
dwarsdoornede van de valsituatie.

De struiken langs de weg bedekten zo'n 20% en
bestonden voornamelijk uit roos, eenstijlige
meidoorn en gewone vlier. De kruidlaag bedek
te daarentegen volledig en bestond uit kropaar,
brandnetel, frans raaigras, hondsdraf, look-zon
der-Iook, hennepnetel en bingelkruid.

Op dit terrein werden 12bosmuizen, 6veldmui
zen en 1 rosse woelmuis gevangen. Daarnaast
waren er in totaal 18 terugvangsten en 2 maal
een vals alarm.

Aan de andere zijde van de weg waarlangs Wilp 5 was gesitueerd lag een bos. Hier ston
den de vallen langs de bosrand, gedeeltelijk langs de weg en gedeeltelijk langs een mai's
veld. De bedekking van 100% van de boomlaag zorgde ervoor dat het bos donker was. De
boomlaag bestond voornamelijk uit zomereik, vlier en hazelaar. Aan de bosrand was nog
een struiklaag aanwezig (bedekking 20%) bestaande uit braam. Tevens was er een sluimer
laag aanwezig van hop.

In dit bos werden 14bosmuizen, 4 rosse woelmuizen en 1beemdspitsmuis gevangen. In to
taal waren er 7 terugvangsten en twee maal een "valsalarm".
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Het voorkomen van muizesoorten gerelateerd aan enkele biotische en
a-biotische factoren.,
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Tabel 1 laat de typologie zien van het minimale aantal gevangen muizen per soort tegen
de verschillende terreinen. Indien de biotische en a-biotische factoren ook in volgorde van
terrein worden beschreven (tabeI2) dan wordt geconstateerd dat de aanwezigheid van de
soorten met name bepaald wordt door de bedekking van boomlaag, kruidlaag en dood or
ganisch materiaal.,

boomkruidstruikD.O.M.grond.vocht
L2

Bos-spreng 501002030,md+
W4 Dijk 10100 00zand

W3
Dijk-berm 0100 05klei

Wo3
Wegberm in weiland0100 575zand

W2
Uiterwaard-kleiput70100105klei+++

W5
Uiterwaard 0100 200zand

Wl
Uiterwaard 10100 10klei ++

W6
Eikenhakhout 10002090zand

Ll
Bos-spreng 705510zand+

L3
Gemengd bos 1550150zand

Wo2
Loofhout-beek 8050575zand+

Wo4
Elzenbroekbos 7551090zand+++

Wol
Kapvlakte 55057">zand

Wo5
Liesgrasveld 090 020zand++

De vangsten van de bosspitsmuis zijn, evenals de veldmuis, gecorreleerd met de aanwezig
heid van een goed ontwikkelde kruidlaag. In Nederland kunnen de verschillende vegeta
tielagen nooit alledrie tegelijkertijd goed ontwikkeld zijn. De aanwezigheid van een slui
tende kruidlaag kan alleen voorkomen bij een slecht ontwikkelde of afwezige boom- en
struiklaag. Dit verklaart de relatie tussen de kruidlaag en het voorkomen van de veldmuis.
Lange e.a. (1986) schreven al dat de veldmuis een soort is die veel voorkomt op kort gras
land, weilanden, akkers, boomgaarden wegbermen en dijken.

De rosse woelmuis heeft een voorkeur voor gebieden waar de boomlaag goed is ontwik
keld. Hier zal de bedekking van dood organisch materiaal ook groot zijn. Ook uit ander
onderzoek wordt de concIusie getrokken dat de rosse woelmuis gebonden is aan bos. De
bosmuis lijkt niet gebonden te zijn aan een bepaalde factor. Zijn naam is dan ook slecht
gekozen; de bosmuis komt ook voor in allerlei ruige vegetaties buiten het bas.
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De huisspitsmuis en de beemdspitsmuis zijn op zo weinig plaatsen gevangen dat een uit
spraak over hun voorkeur ten aanzien van een bepaalde factor erg onbetrouwbaar wordt.
Uit de literatuur wordt melding gemaakt dat de huisspitsmuis veel in de omgeving van be
bouwing voorkomt (Lange et aI, 1986).Over de verspreidingvan de beemdspitsmuis is nog
relatief weinig bekend. Deze ondersoort van de bosspitsmuis wordt pas sinds enkele jaren
erkend waardoor er nog maar weinig verspreidingsgegevens van dit dier bekend zijn.

Overige waarnemingen van zoogdieren.

Gericht zoeken naar nesten van dwergmuizen leverde een drietal nesten op in de uiter
waarden van de IJssel (atlasblok 33-16: Am. coord. 208.0-470.9). Deze waren gemaakt in
losstaande pollen oeverzegge en pitrus.

Een egel werd gedurende de nachtelijke controles gezien. Het dier passeerde de waarne
mers op 15 oktober in atlasblok 33-14 (Am. cock 197-470).

Minimaal drie volgroeide hazen werden in de Wilpse Kleipolder (atlasblok 33-26: Am.
COOL 208-346, 205-468, 208-469) waargenomen. Daarnaast is er een haas op het recreatie
terrein bij Bussloo waargenomen (atlasblok 33-26).

In de atlasblokken 33-13,33-14 en 33-24 werden volgroeide konijnen waargenomen. Het
betrof hier respectievelijk de volgende gebieden: Paleis "Het Loo", Veenhuizerweg en
Woudhuizen.

In de paleistuin van het Loo (atlasblok 33-13) werd 's avonds tweemaal een groep reeen
gezien, eenmaal een groep van twee en de andere keer een groep van vier exemplaren. De
laatste keer betrof het twee reegeiten, een reebok en een reekalf.
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Bij lage 1. Formulier voor het beschrijven van valsi tuatie en
vegetatie.

VERENIGING VOOR ZOOGDIERKUNDE EN ZOOGDIERBESCHERMING

SOCIETE POUR L'ETUDE ET LA PROTECTION DES MAMMIFERES

VELDWERKGROEP

FORMULIER VOOR HET BESCHRIJVEN VAN VALSITUERING EN VEGETATIE

Ingevuld door:

Loeatie (volgens top.kaart):

Datum:

Loeatienr:

Valplaatsdatum:

Atlasblok:

Tijd: u. Aas:

Coord.

Valtype:

Aantal: Nrs. : Opstelling: x Valafstand: m.

Landsehapstype:

Direkte omgeving vallen: Vegetatie (oeeoeode):

Bodem: Voeht: Helling:

Voehttoestand

Bodemmateriaal

Helling + expositie

Andere elementen in omgeving + afstand:

Nauwkeuri£e beschrijvin£ valsituerin£ (per val of £r0ep vallen)

Valnummer(s) :: :'::::
----------------------,-----,----- ' - -----,-----,-----,-----,

I' 1 1 I I I
I t I I I I
I I I I I

----------------------:----- ----- ----- ----- -----:-----:-----:-----:
Bodemgesteldheid : : : : :
----------------------:----- ----- ----- ----- ----- -----:-----:-----:

I I I I
I I I I

----------------------:----- ----- ----- ----- ----- -----:-----:-----:
Dikte humuslaag (em) : 1 : : :

----------------------:-----'-----:-----,----- ----- -----:-----:-----:
Muizeholletjes : :: :::
----------------------:----- -----:-----:-----1-----'-----:-----:-----:
Looppaadjes aanwezig? : :::::::
----------------------:----- -----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Bedekking boomlaag (%): :::::::

----------------------:----- -----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Hoogte boomlaag (m.) : :::::::
----------------------:----- -----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Bedekk. struiklaag (%): 1 : : : : : : :

----------------------:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Hoogte struiklaag (m.): : : : : : : : :
----------------------:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Bedekk. kruidlaag (%): : : : : : : : :
----------------------:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----;
Hoogte kruidlaag (em.): : : : : : : : :
---------------- 1 1 1 1 1 '- 1 1 1

1 1 I I I I I I I

Bedekking moslaag (%): : : : : : : : :
----------------------:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Dood org.materiaal (%): : : : : : : :
----------------------:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

I , I I , I I I
I I I 1 , I I I
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Bijlage 2. Algemeen formulier voor het noteren van vangstgegevens.

VERENIGING VOOR ZOOGDIERKUNDE EN ZOOGDIERBESCHERMING

SOCIETE POUR L'ETUDE ET LA PROTECTION DES MAMMIFERES

VELDWERKGROEP

ALGEMEEN FORMULIER VOOR BET NOTEREN VAN VANGSTGEGEVENS

Locatie:

Datum: Controlenr. : Tijd: u.- u.

Locatienr:

Groep:

Valnr : Soort : Gesl : Leeft : Gew. : Merk/al : Bijzonderheden

------:---------------i------I-------I-------1-----~---!---------------------.---------------, 1 1 -,----- 1 _, I , I I
I 1 1, I ,

______ • t I I • ~ , _I I I
, 1 1

, I ,
______ • J I I I ~ , _

I 1 ,

, 1 1
I , I

-----_._-------- I I I I ~--_, _
, , , ,
! I I I
, , , I

-----_._-------- I I I I ~--_, _I I I I
1 I , 1, I I I

------.---------------,------,-------,-------,-----
I I" I

I I I I I
, 1 I I 1

______ 1 ---------, 1 1 1 -

I "I

1 'I 1
I 'I 1

______ 1 --- 1 1 -,-------.-----

1 ,

I ,
, I

______ 1 --- 1 ,-------.-------·-----I ,
, 1I ,

------,--------- 1 ,-------.-------.-----

I 1

I I
, ,

------,--------- 1 ,-------.-------·-----

1

II
______ • , - 1 -,-----I I I, I', I'
------.--------- 1 - 1 1 _I 'I

1 1 1
1 I'

------.--------- 1 - 1 1 _I I I
I I 1
I 1 I

------,--------- 1 - 1 • _I I I
I 1 I, I I

------,---------------,------ -------,-------.-----I , ,
I I I ,
1 I' I

------,--------- 1 1 -,-------.-----

1 ,'I
1 1 1

, I 1

------.--------- 1 ,-------,-------.-----I
1

,
------.--------- 1 ,-------I

I
1

------ ---------------:-----_._------
,

1 I

______ 1 --- 1 -I ,
I I
I I

-------:-----
I
I

- 1 -I
,
I

-------:-------:-----
1 ,

, 1

1

I
___ 1 ---------I

I
,

___ 1 ---------

1

,
1

___ ' ---------I
,
,

---,---------------
I
,I

---,---------------
,
,
,

---,---------------I
1

I
---,---------------

,
I
I

___ 1 ---------

1

1

I
___ 1 ---------

,
I
I

---,---------------
,
1

I
___ 1 ---------I

,
,

---:---------------
I
1

---,---------------I
,I

---,---------------
1

I
I

---,---------------
,
,
I

---,---------------I
I
I
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Belan~rijke soorten (eventueel met bedekking in %):

Boomlaag:

Struiklaag:

Kruidlaag:

Moslaag:

Bijzonderheden:

Gebruik de ruimte hieronder voor een situatieschets (met valnrs.) en
zo nodig voor een profielschets.
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