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SAM ENVATTI NG

Tijdens het zomerkamp van de Veldwerkgroep van de VZZ (Vereniging voor Zoogdierkunde
en Zoogdierbescherming), dat plaatsvond van 1 tot en met 8 augustus 1992, werden
zoogdieren ge'inventariseerd in de Argonne, met name rondom Villers-en-Argonne. Dit
gebied ligt op een krijthoogvlakte en is zeer dun bevolkt. Het landschap wordt bepaald door
landbouw, vooral veeteelt en fruitteelt, en door de uitgestrekte bosgebieden op de
heuveltoppen.

Met behulp van live-traps werden 161 verschillende muizen gevangen, verdeeld over 10
soorten. Hieronder waren zowel bosspitsmuis (Sorex araneus) als tweekleurige bosspitsmuis
(Sorex coronatus), waterspitsmuis (Neomys fodiens), grote bosmuis (Apodemus flavicollis)
en relmuis (Glis glis). De gevangen grote bosmuizen iIIustreren hun binding aan grotere
boscomplexen. Experimenten met het plaatsen van vallen in bomen leverden de enige
relmuisvangst op; vangstkansen lijken hier klein te zijn. Experimenten met "tennisbalvallen"
leverden weinig bruikbare gegevens op.

Verscheidene partijen braakballen leverden in totaal 3557 prooidieren op. Onder de 21
zoogdiersoorten die werden gevonden waren veldspitsmuis (Crocidura leucodon),
ondergrondse woelmuis (Pitymys subterraneus) en eikelmuis (Eliomys quercinus). Het
verschil in aandelen prooidieren van verschillende uilen uit hetzelfde dorp illustreert dat het
menu van de kerkuil geen representatief beeld hoeft te geven van in de omgeving
voorkomende kleine zoogdieren.

Vondsten van sporen leverden met name voor de grotere zoogdieren informatie op over
voorkomen. Op deze wijze werden onder andere boommarter (Martes martes) en
steenmarter (Martes foina) vastgesteld. Bij het uitkammen van bos op zoek naar burchten
van de das (Meles meles) werden twee bewoonde burchten gevonden. Van de relmuis (Glis
glis) werden verscheidene vraatsporen gevonden.

Vleermuisinventarisatie met behulp van bat-detectors toonde onder meer de aanwezigheid
van de grote hoefijzerneus (Rhinolophus ferrumequinum) en vale vleermuis (Myotis myotis)
aan.

Het beeld van in de Argonne voorkomende zoogdieren werd gecompleteerd door
zichtwaarnemingen van onder meer hazelmuis (Muscardinus avellanarius), relmuis (Glis
glis) , steenmarter (Martes foina) en wilde kat (Felis silvestris) en vondsten van dode dieren,
waaronder een boommarter (Martes martes).

Naast zoogdieren is ook aandacht besteed aan amfibieen en reptielen, dagvlinders, libellen,
sprinkhanen en vogels.
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Une inventarisation des mammiferes en Argonne, et plus particulierement autour de Villers
sur-Argonne a ete effectuee pendant Ie camps d'ete du 1 au 8 aoOt 1992 organise par Ie
groupe de travail sur Ie terrain du VZZ (Association pour la protection et la connaissance des
mammiferes). Cet espace d'inventarisation se trouve sur un plateau crayeux tres peu peuple.
L'agriculture, surtout la culture fruitiere et I'elevage determine principalement Ie paysage
complete par de vastes regions boisees sur Ie sommet des collines.

Avec I'aide de «live-traps» 161 souris ont ete attrapees, divisees en 10 especes specifiques.
Parmi elles aussi bien la musaraigne carrelet (Sorex araneus) que la musaraigne
couronneee (Sorex coronatus), la crossope aquatique (Neomys fodiens), Ie mulot a collier
(Apodemus flavicollis) et Ie loir (Glis glis). Les mulots a collier captures demontrent bien leur
appartenance a la foret. L'experimentation de la pose de pieges dans les arbres s'est
resultee en la capture de loirs; les chances de capture se sont averes ici etre minimes.

Par la decouverte de differents amas de pelotes (rejets) de la chouette effraie (Tyto alba)
3557 animaux de preie ont pO etre comptes. Parmi les 21 sortes de mammiferes ainsi
trouvees on constate celie de la musaraigne bicolore (Crocidura leucodon), du campagnol
souterrain (Pitymus subterraneus) ainsi que celie du lerot (Eliomys quercimus). La difference
du nombre des animaux de preie de par les differentes chouettes effraies du meme village
illustre bien que Ie menu de la chouette effraie ne peut etre considere comme representatif
du nombre des petits mammiferes se trouvant dans les environs.

Le decouverte d'empreintes, surtout de gres mammiferes, nous ont permis d'evaluer
I'existence de certains d'entre eux. Ainsi la presence de la martre (Maries maries) et de la
fouine (Maries foina) a ete constatee. En passant au peigne fin les bois a la recherche de
terriers du blaireau (Meles meles), 2 terriers habites ont ete trouves. Diverses traces de
rengement signalant la presence du loir (Glis Glis) ont ete signalees.

L'inventarisation de chauve-souris a I'aide de recepteur a ultra-sons nous ont permis entre
autre de notifier la presence de grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) et de grand
murin ( Myotis myotis).

La description de la situation des mammiferes existants en Argonne a ete complete par la
vision entre autres du muscardin (Muscardinus avellanarius), du loir (Glis glis) , de la fouine
(Maries foina) et du chat sauvage (Felis silvestris) et par la decouverte de cadavres
d'animaux tels que la martre (Maries maries).

Mise a part I'etude des mammiferes, notre attention s'est aussi portee sur I'etude du
comportement des amphibiens et des reptiles, des papillons de jour, des libellules, des
sauterelles ainsi que des oiseaux.
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1 INLEIDING

Auteurs:
Paul van Oostveen (1.1, 1.2)

Gees Zoon (1.3)

1.1 ALGEMEEN

De Veldwerkgroep Vll. heeft van 1 Um 8 augustus 1992 een kamp georganiseerd in de
wouden van de Argonne in Noord-Frankrijk. De keuze voor de kampplek is op de Argonne
gevallen, omdat deze streek geschikt Iijkt voor veel zoogdiersoorten. De Argonne valt
bovendien in het verspreidingsgebied van een aantal soorten die in Nederland niet of
nauwelijks voorkomen - zoals slaapmuizen en hoefijzerneuzen. Dit geeft een goede
gelegenheid om met dergelijke soorten ervaring op te doen. Daarnaast is de reisafstand naar
de Argonne goed te overbruggen.
Doel van het kamp was het verzamelen van gegevens over in de Argonne voorkomende
zoogdieren. Daarnaast vormt een dergelijk zomerkamp een goede gelegenheid om kennis
uit te wisselen, zowel over leefwijze en determinatie van zoogdieren als over methodieken
van inventarisatie.

Vanuit de kampplaats, gelegen te Villers-en-Argonne, zijn op diverse wijzen zoogdieren
ge'inventariseerd. Met behulp van live-traps zijn kleine zoogdieren gevangen (hoofdstuk 2).
Verder komen gegevens over kleine zoogdieren vooral uit de geplozen braakballen naar
voren (hoofdstuk 3). Gevonden zoogdiersporen - zoals uitwerpselen, prenten en
bewoningssporen - zijn met name van belang voor het verkrijgen van informatie over in het
gebied voorkomende middelgrote en grote zoogdieren (hoofdstuk 4). Vleermuizen werden
ge'(nventariseerd met behulp van bat-detectors (hoofdstuk 5). Aanvullende gegevens worden
tenslotte geleverd door doodvondsten (met name verkeersslachtoffers) en
zichtwaarnemingen van zoogdieren (hoofdstuk 6). Naast zoogdieren was er tevens aandacht
voor andere levende natuur. Waarnemingen hiervan zijn in dit rapport vermeld (hoofdstuk 7).
Dit rapport besluit met een samenvattend overzicht van waargenomen zoogdiersoorten en
een korte discussie van de resultaten, in vergelijking met enkele artikelen uit de literatuur
over zoogdieren in de Argonne.

1.2 KAMPDEELNEMERS

De volgende personen hebben aan het kamp deelgenomen:
Reinier Akkermans Pieter Elbers
Jan Piet Bekker Hendrik Erkenbosch
Martijn Boonman Eric Jansen
Jan Boshamer Kris Joosten

Tim van den Broek Kees Kapteyn
Annemarie v. Diepenbeek Dick Klees
Marijke Drees Jeroen van der Kooij
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Deze personen worden bedankt voor hun enthousiaste deelname en actieve bijdrage aan het
verzamelen van de gegevens die in dit rapport worden gepresenteerd. Een bijzonder woord
van dank gaat uit naar de auteurs, de illustratoren, de fotografen en de organisatoren van
het kamp, alsmede naar Rogier Lange voor het kritisch doornemen van het manuscript en
Sophie Janvier-Olsen voor de Franse vertalingen.

1.3 GEBIEDSBESCHRIJVING

De Argonne is een heuvelstrook tussen de krijthoogvlakte van de Champagne en de Maas
(zie figuur 1.1). Deze 70 km lange en 12 km brede 'richelrand' strekt zich grofweg uit tussen
Beaumont-en-Argonne (ten zuidwesten van Mouzon) en Triaucourt-en-Argonne (ten
zuidoosten van de St.-Menehould).
Door de eeuwen heen hebben deze heuvels voor de mens als een soort buffer tegen
vijandelijke aanvallen uit het oosten gediend. Vele oorlogen werden hier dan ook
uitgevochten. Sporen van de eerste wereldoorlog zijn nog steeds terug te vinden: hele
dorpen werden met de grand gelijk gemaakt en bossen gingen in vlammen op.
De Argonne heeft nu zijn rust en evenwicht herwonnen. Het is een bekoorlijk heuvelachtig
landschap waarin uitgestrekte bossen, hellinggraslanden, vennen en rivierdalen elkaar
afwisselen. Krijtvegetaties zoals we die kennen uit Zuid-Limburg zijn hier algemeen. De
hoogste top (ten zuiden van Chermont) bereikt 308 meter.
De activiteiten op het kamp vonden vooral plaats in het zuidelijk deel van de Argonne, ten
zuiden van St.-Menehould en ten westen van de rivier de Aire, dus op de krijthoogvlakte. De

omgeving van de dorpen Villers-en-Argonne en Passavant-en-Argonne werd goed
onderzocht.
Het gebied is zeer dun bevolkt, met verspreid kleine dorpen en een bescheiden
verkeersdrukte. Overal zijn wel sporen van eeuwenlange landbouwcultuur aanwezig. Een
voorbeeld zijn de hakhoutbossen, de hellingbossen met voormalige boomgaarden.
Landbouw is nagenoeg de enige bran van bestaan. Fruit neemt bij de bevolking een
belangrijke plaats in. Een gemengd bedrijf van veeteelt en fruitteelt komt in de streek nog
voor. Het fruit lijkt vooral voor lokaal gebruik bedoeld te zijn. Bij de dorpen worden met
landschapssubsidies weer hoogstamboomgaarden aangelegd.
Toerisme is beperkt ontwikkeld en de bevolking is de afgelopen decennia nauwelijks
gegroeid. Op de beboste heuveltoppen en kammen zijn erg veel resten van oude burchten
en loopgraven uit de eerste wereldoorlog te vinden.
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2 VALLENONDERZOEK

Auteurs:
Menno Soes

Paul van Oostveen

Met medewerking van:

2.1 INLEIDING

Gees Zoon (vegetatiebeschrijvingen)

Tijdens het zomerkamp zijn kleine zoogdieren gevangen met live-traps. Het doel hiervan was
een globale inventarisatie van de soortenrijkdom. Daarnaast konden deelnemers via het
vallenonderzoek ervaring opdoen met het herkennen en hanteren van muizen en met de bij
dit onderzoek gebruikelijke technieken.
Ten behoeve van de inventarisatie werden de vallen geplaatst op een aantal locaties met
verschillend biotoop, in de hoop hiermee de soortdiversiteit in de vangsten zo groot mogelijk
te maken. Om dit te bereiken werd bovendien een deel van de vallen in bomen geplaatst, in
de hoop slaapmuizen te vangen.

2.2 WERKWIJZE

Er waren ruim 150 vallen beschikbaar, vooral Longworthvallen, een aantal Shermanvallen en
een aantal Tsjechische houten live-traps.
De vallen stonden op 6 afzonderlijke locaties (Iocaties A, B, C, D, E en F; zie figuur 1.1). De
locaties A, B, C, D en F bestonden uit meerdere raaien; deze waren aldus onderverdeeld in
deellocatiesdie dicht bij elkaar in de buurt lagen (de twee raaien op locatie A zijn in het
vervolg van dit rapport overigens samengevoegd). De onderlinge afstand tussen de vallen
bedroeg gemiddeld zo'n 5 meter. Niet op aile locaties werd gedurende het gehele kamp
gevangen.
Ais experiment werden twee minder gebruikelijke inventarisatiemethoden uitgeprobeerd,
namelijk (1) in bomen geplaatste vallen en (2) "tennisbalvallen".
Een aantal vallen, zowel Longworth- als Shermanvallen, werd in bomen geplaatst, om te
proberen specifiek slaapmuizen te vangen. Dit was het geval op de locaties C4 en C5
(Longworthvallen) en D1 en E (Shermanvallen). De vallen werden in de boom geplaatst door
ze met klemmetjes en elastiekjes vast te maken.
Het idee van de "tennisbalvallen" komt voort uit een artikel van Warner & Batt (1976). Zij
inventariseerden dwergmuizen met behulp van opgehangen kunstnesten met daarin voer.
Indien het voer verdwenen was of de kunstnesten duidelijk belopen waren, werd
aangenomen dat dwergmuizen aanwezig waren. Analoog aan dit idee zijn voor ons
zomerkamp tennisballen als kunstnest gebruikt. Tennisballen met een vingergroot gat
werden in gespleten bamboestokken geklemd en tussen hoge vegetatie. Er was een
afgeteld aantal zonnepitten in gedaan. Bezoek door muizen zou door verdwijnen van zaden
aangetoond kunnen worden.
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De tennisbalvallen zijn in feite geen vallen: er worden geen muizen mee gevangen. Daarom
zijn deze "vallen" niet betrokken in de uitwerking van het vallenonderzoek. De resultaten
worden wel besproken.
Een overzicht van aantal vallen en valtype per locatie, alsmede van het aantal valnachten
wordt gegeven in tabel 2.1. Beknopte biotoopbeschrijvingen per locatie volgen in 2.3.

TabeI2.1:
Table 2.1:

Gegevens van de val/en op de verschil/ende locaties
Specification des pieges sur les sites differents

Locatie I valtype I aantallaantalvangstkansen I
site

type de piegenombrecontroles Inombre de
nombre de

chances de
controles

capture
A1+2

Longworth507 350
81

Longworth257 175
82

Longworth257 175
C1

Longworth158 120
C2

Longworth158 120
C3

Longworth108 80
C4

Longworth58 40
C5

Longworth58 40
D1

Sherman207 140
Houten / en bois

23 6
D2

Sherman25 10
E

Shermanca. 52ca. 10
F1

tennisbal / balle de tennis103 -
F2

tennisbal / balle de tennis103 -
TotaaI/totaI

1266

Ais aas werd een standaardmengsel van pindakaas en havermout gebruikt. Voor de
boomvallen werd dit aangevuld met fruit.
De vallen werden overdag "op safe" gezet; ze stonden op scherp van 17.00 - 07.00 uur.
Controles vonden plaats om 24.00 uur en om 7.00 uur. Tijdens deze laatste controle werden
de vallen "op safe" gezet, en om 17.00 werden ze weer op scherp gezet.

Aile muizen werden met behulp van een schaartje van een vachtmerk voorzien. Rosse
woelmuis, (gewone) bosmuis en bosspitsmuis werden niet individueel gemerkt, de overige
soorten werden individueel herkenbaar gemerkt. Van deze overige soorten werden
bovendien karakteristieken opgenomen: gewicht, sekse, leeftijd (adultljuveniel) en seksuele
activiteit. Ais seksueel actief zijn aangemerkt mannetjes met zichtbaar gezwollen testes en
lacterende vrouwtjes. Deze gegevens zijn in dit rapport niet nader uitgewerkt.
Bosspitsmuizen werden zo mogelijk op soort (S. araneus/coronatus) gedetermineerd.
Dode dieren werden meegenomen naar het kamp. Dode bosspitsmuizen werden aan de
hand van de onderkaak zo mogelijk op soort gedetermineerd. De meeste dode dieren zijn
opgenomen in de collecties van diverse deelnemers.
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2.3 BIOTOOPBESCHRIJVINGEN

Locatie A: West Villers-en-Araonne (boomaaard in Derriere les Futiles)
Boomgaard op zuidhelling tussen een bossingel en een akker. Bovenlangs de boomgaard
liep een karrespoor, waarboven een hakhoutbos was; onderlangs liep een doorgaande weg.
De boomgaard bestond uit jonge fruitbomen (appel, kers, pruim) in hoogopgaand gras.
Verspreid was loofhoutopslag van abeel, sleedoorn en eik. De kruidlaag bestond uit een ruig
en vochtig Glanshaververbond met wilde peen, agrimonie, betonie, bereklauw,
rietzwenkgras, koninginnekruid.
De vallen stonden aan de voet van de fruitbomen. Een raai nabij de bossingel en een raai in
het midden van de boomgaard (in dit rapport zijn deze raaien samengevoegd). Na ongeveer
3 nachten werden de vallen hier weggehaald omdat er gemaaid ging worden. Daarna zijn ze
terug gezet.

Locatie B: Verrieres zuid (oude spoorbaan lanas de Aisne)
Droge ruige spoordijk temidden van beekdal en vochtig bos.
- Raai B1: Op kruin van de spoordijk. Zeer droge ruigte met marjolein, valse salie,
hazepootje en knautia. Verspreid op het oostelijk talud naar de beek toe opslag van eik,
bosrank en sleedoorn. Onderaan het talud bevond zich een vochtige beekweide. Aan andere
zijde van de spoordijk lag een vochtige ruigte en bos.
- Raai B2: In vochtige kapvlakte onderaan oude spoordijk. Veel dood hout (resten oogst),
boomstronken en opslag van wilg, sleedoorn en populier. Kruidlaag was een natte ruigte:
kattestaart, moerasspirea, koninginnekruid, engelwortel, wolfspoot, reuzenzwenkgras en
haagwinde.

Locatie C: Noord Villers-en-Araonne (hellina)
Een holle weg met een aangrenzend hellinggrasland met graften op het oosten gericht.
- Raai C1: Hoge ruige berm van holle weg tussen hellinggraslanden en bosjes. Verspreid
opslag van struiken als sleedoorn, brem, braam, eik, hondsroos. Droog ruig
Glanshavergrasland met margriet, glad walstro, valse salie, rapunzelklokje, st. janskruid,
duizendblad, witbol, rood zwenkgras en speerdistel.

De raaien C2 Urn C5 lagen op graften met diverse begroeiing tussen extensief beweid,
kruidenrijk grasland met soorten als wilde peen, kropaar, rood zwenkgras, duizendblad,
knoopkruid, rapunzelklokje, ruige zegge.
- Raai C2: Langs bovenrand (west) van middeloud doornstruweel met sleedoorn, meidoorn,
braam, roos en enige ruigtekruiden.
- Raai C3: Langs onderrand (oost) van jong braamstruweel met enkele doornstruiken en
ruigtekruiden.
- Raai C4: Boomvallen in de takken van oude fruitbomen en twee enorme eiken. Kruidlaag
bijna afwezig, of storingsvegetatie en kale grond door sterke betreding van vee onder de
bomen.
- Raai C5: Boomvallen in hol geworden, ouder struweel, bestaand uit braam, sleedoorn,
roos en meidoorn. kruidlaag nagenoeg afwezig.

Locatie D: Cost Villers-en-Araonne (dal bii nieuw aearaven waterreservoir)
- Raai D1: Boomgaard in vlak terrein tussen een stoppelveld, een maisakker en andere
boomgaarden. Boomgaard was omgeven door een struweelsingel met wilde pruimen en lag
vlakbij een houtmijt. Er was nauwelijks beheer, wat geleid had tot een zeer hoge ruige
grasvegetatie met brandnetel, haagwinde, kleefkruid, frans raaigras, geel nagelkruid en
enkele oude ingestorte pruimebomen. Hier tussen stonden jongere fruitbomen als appel,
pruim, kers en noot. Er was voorts opschietend struweel van braam en hondsroos.
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10 vallen stonden bij de jonge fruitbomen in de ruigte, de andere 10 stonden in de
horizontale takken van de oude pruimebomen. Na twee dagen vangen werden er bovendien
twee Tsjechische houten live-traps bij de fruitbomen geplaatst.
- Raai 02: Een gegraven poel in een intensief grasland nabij een juist aangelegde
stuwvijver. Dever bevatte een natte ruigte met bitterzoet, brandnetel, mannagras en pitrus.

Locatie E: Beaulieu (campino bii dorp)
Zeer oude appelbomen in opgaand loofbos op een helling met veel klimop. Deze locatie
bevond zich achter een camping bij het dorp.

Locatie F: La Hotte (Ancient oare de Villers-Daucourt)
- Raai F1: Rietland met haagwinde, wederik en wilg, rond stuwmeertje in het beekdal,
langs de oude spoorlijn.
- Raai F2: Vochtige ruigte met braam en pitrus in beekdal bij houtstapels.

2.4 VANGSTRESUL TATEN

Het totaal aan vangsten was 284, waarvan 161 verschillende individuen. De verdeling van de
individuen over de verschillende soorten is weergegeven in tabel 2.2. Zoals is te zien, is er
een overheersende rei van de rosse woelmuis (37%).

TabeI2.2:
Table 2.2:

Aantal gevangen individuen naar soorl en naar locatie
Nombre d'individus des especes de mammiferes attrapes pour chaque site

A8182C1C2C3C4C5D1D2ETot.%

Sorex araneus

112 1 53

Sorex coronatus

21 32

Sorex

3103 112 2918
araneuslcoronatus Sorex minutus

511 74

Neomys fodiens

1 11

Clethrionomys glareolus

26512295 5937

Microtus arvalis

111

Microtus agrestis

2312 3 117

Apodemus sylvaticus

2156 2 11 2717

Apodemus flavicol/is

671 149

Apodemus spec.

3 32

Glis glis

111

TOTAAL

4837316132301101161

Bij het bekijken van de vangstformulieren bleek dat er problemen zijn geweest bij het
determineren van enkele bosmuizen. Deze zijn als "Apodemus spec." weergegeven.
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In totaal waren er 1266 "vangstkansen" (aantal vallen x aantal controles), met een tijdsduur
per vangstkans van 7 uur (tijd tussen twee controles). Met 284 vangsten geeft dit een
bezettingsgraad van 22 %.
De vangsten per locatie varieerden, zowel in aantallen vangsten als in soortsamenstelling.
De meest bijzondere vangst was een waterspitsmuis (Iocatie B).

Het aantal doodvangsten bedraeg elf:
9 bosspitsmuizen (S. araneus: 5;
S. coronatus: 3; S. araneus/
coronatus: 1)
1 dwergspitsmuis
1 waterspitsmuis

Er waren dus uitsluitend doodvangsten
van spitsmuizen. Het percentage
individuen van de spitsmuizen dat is
omgekomen in de vallen bedroeg maar
liefst 24%.
Voor zover determinatie van de

bosspitsmuizen tot op de soort mogelijk
was, leverde dit een redelijk gelijke
verhouding op in (gewone) bosspitsmuis
(Sorex araneus) en tweekleurige bosspitsmuis (Sorex coronatus), iets in het voordeel van de
eerste soort.

De "tennisbalvallen" leverden geen eenduidig resultaat. Er werd uit gegeten, maar dit was
deels door ongewervelden, deels was onduidelijk door welke dieren dit gebeurde. Het zou
kunnen dat ook dwergmuizen hiervoor verantwoordelijk waren, maar ook bosmuizen komen
in aanmerking.

2.5 DISCUSSIE

De vangst van de enige waterspitsmuis was op de droge spoordijk van locatie B, op een
behoorlijke afstand van het water gevangen (20-25 meter). Dit is niet in overeenstemming
met de conclusie van Van Bemmel & Voesenek (1984), dat de waterspitsmuis nooit verder
dan een paar meter van het water verwijderd is. Echter, ook van bijvoorbeeld Texel is
bekend dat de waterspitsmuis in drage biotopen voor kan komen. Bovendien was in aile
biotopen rand de spoordijk de waterspitsmuis te verwachten (beekdalbiotopen). De spoordijk
sneed als het ware het biotoop door, maar leek geen belemmering voor de waterspitsmuis.

Het percentage omgekomen spitsmuizen is betreurenswaardig hoog (24%). Dit heeft er toe
geleid dat op latere kampen van de VZZ natte watjes of vochtig fruit toegevoegd werd,
omdat het vermoeden bestond dat de dood door vochtgebrek veroorzaakt werd. Overigens
blijken desondanks veel spitsmuizen het onderzoek niet te overleven. Het verdient
aanbeveling om komende kampen te zoeken naar manieren om meer spitsmuizen te doen
overleven.

Op locatie A werden relatief veel rosse woelmuizen gevangen. De aanwezigheid van het
hakhoutbos verklaart hier waarschijnlijk de grote hoeveelheid rasse woelmuizen (en grate
bosmuizen).
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De gebondenheid van de grote bosmuis aan opgaand bos blijkt heel duidelijk uit de vangsten
op locatie B. Boven op de oude spoordijk (Iocatie B1: schraal droog grasland en struweel
temidden van grazige vegetaties, zonder opgaande bomen!) werd alleen de gewone bosmuis
gevangen. Op geringe afstand daarvan werden op een kapvlakte langs dezelfde spoordijk
(Iocatie B2) gewone en grote bosmuizen in gelijke mate gevangen. Er was op de laatste
locatie ook zeer veel dekking van dood hout aanwezig.

In geen enkele boomval of struikval is iets gevangen, behalve in de boomvallen in een terrein
waar relmuizen vermoed werden (Iocatie E: Beaulieu). Uit de overige waarnemingen van
relmuizen in het gebied mag afgeleid worden dat in de periode van het kamp de relmuizen
zich in bosmilieus met veel fruitbomen ophielden (vergelijkbaar met vanglocatie E) en niet in
boomgaarden of graften in het meer open cultuurland.
Hazelmuizen werden door ons niet gevangen. Ze werden evenwel wel vastgesteld (zie
hoofdstuk 4 en hoofdstuk 5), en wel in struwelen in bosranden van grotere bossen
(Passavant).
Het is jammer dat niet meer slaapmuizen gevangen werden. Op twee andere zomerkampen
van de Veldwerkgroep werden slaapmuizen wel vlak bij bebouwing in boomgaarden
waargenomen: de eikelmuis in 1990 in Luxemburg (Lange, 1998) en de hazelmuis in 1995 in
Polen (Van Oostveen, 1998).
Een verklaring voor het feit dat op dit kamp verder geen slaapmuizen werden gevangen 
ondanks de hiervoor geschikt lijkende vallocaties - kan zijn dat in de omgeving van Villers
en-Argonne in de bossen veel fruit voorkomt, vaak in de vorm van verlaten boomgaarden die
verbost zijn. De boomgaarden bij de dorpen zijn daardoor mogelijk minder in trek (in deze tijd
van het jaar).
Dit zou kunnen betekenen dat de boomvallen niet op de juiste plaatsen zijn geplaatst
(boomgaarden in cultuurland in plaats van "wilde boomgaarden"). Hiermee is dus niet de
bruikbaarheid van de methode - plaatsen van vallen in bomen - ontkracht.

De veldspitsmuis en ondergrondse woelmuis werden helaas niet gevangen. Dit lijken in het
algemeen lastig te vangen soorten te zijn. Ze werden overigens beide wel aangetoond door
het braakbalonderzoek.

De boomvallen hebben weinig opgeleverd: een relmuis, weliswaar spectaculair, maar op een
locatie waar de soort al bekend was. Op basis hiervan valt het nut van boomvallen enigszins
te betwijfelen. Waarschijnlijk is het vangstpercentage bij boomvallen zeer laag. Boomvallen
zouden een nuttige aanvulling kunnen vormen bij de inventarisatie, zeker wanneer je
slaapmuizen in levende lijve wilt vaststellen. Maar hiervoor zijn wel geluk en/of veel vallen
nodig; bovendien is het werken met boomvallen arbeidsintensief. Voor de inventarisatie van
slaapmuizen lijken sporen een gemakkelijker methode.

De "tennisbalvallen" vormden een aardig experiment, maar leverden geen bruikbare
inventarisatiegegevens op. De knaagsporen waren niet specifiek, en leidden dus niet tot
soortbepaling. Op een ander kamp van de Veldwerkgroep in Overijssel werden
hennepkorrels gebruikt. Bij die gelegenheid werden wel bruikbare resultaten geboekt.
Mogelijk was bovendien in de Argonne het gat in de tennisballen te groot, waardoor ook
bosmuizen er gebruik van konden maken - dit is bij latere experimenten in Nederland
aangetoond (mond. med. J. Reinhold). Deze methode zou in de toekomst verder
uitgeprobeerd en verbeterd kunnen worden.

Het overdag "op safe zetten" van de vallen kan nuttig zijn wanneer de vallen overdag in de
zon staan. Het heeft op dit kamp mogelijk gezorgd voor minder sterfgevallen, hoewel zoals
gezegd het percentage dode spitsmuizen nog steeds hoog was. Daarnaast heeft het wat rust
op het kamp gebracht, en beviel veel deelnemers daarom we!. Het levert echter slechts een
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kleine reductie in hoeveelheid werk op: de middagcontrole vervalt weliswaar, maar op dat
tijdstip moeten toch aile vallen worden langs gelopen om ze weer op scherp te zetten.
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3 E3RAAKBALLENONDERZOEK

Auteur:
Jeroen van der Kooij

3.1 INLEIDING

Een aantal dorpjes in de buurt van de kampplaats werd aangedaan met het oog op het
verzamelen van braakballen van de kerkuil (Tyto alba). Er werden kerkzolders, vervallen
schuren en boerderijen bezocht. Weldra bleek dat de kerkuil in praktisch elk dorpje
vertegenwoordigd was en dat het niet moeilijk was de begeerde maaltijdresten te
bemachtigen. Tabel 3.1 geeft de vindplaatsen van de braakballen, het type locatie waar ze
gevonden werden alsmede het aantal (of volume) braakballen.

Tabe/3.1:
Table 3.1:

Aigemene gegevens van de verzamelde partijen braakballen
Donnees generales de lots des pelotes

partijnr.
IPlaats I nom du lieu Locatie I genre de I'endroitOmvang I

no. du lot
volume

A

Conde-Ies Autryschuur I grange ?

B

La Chalade kerk I eglise 3-4

C

Villers-en-Argonnebakkerij / boulangerie1

D1

Passavant-en-Argonneverlaten schuurtje / grange abandonnee1,5Itr.

D2

Passavant-en-Argonnekerk I eglise > 100

D3

Passavant-en-Argonneverlaten schuurtje / grange abandonnee3

E1

Eclaires vervallen huis / maison delabree2-3 Itr.

E2

Eclaires kerk / eglise 1 Itr.

F

Waly kerk / eglise 3-4 Itr.

G

Autrecourt sur Airekerk / eglise ca. 30

H

Froidos kerk / eglise 2-3 Itr.

I

La Tuilerie des Champsvervallen boerderij / terme en ruine> 1ltr.

J

Erize-Ia Grandeverlaten boerderij / terme abandonnee?

K

Grange Ie Comtekerk / eglise 10-15
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Op circa 20 km ten noorden van de kampplaats werd in dezelfde periode een partij
braakballen door Peter Twisk verzameld en geplozen. Deze partij (A) is ook in het verslag
opgenomen. De ligging van de vindplaatsen en de grotere bosgebieden zijn op kaart
weergegeven, zie figuur 3.1 (Iocatie "Erize-Ia Grande" ligt een kleine 40 km ten zuidoosten
van St.-Menehould; niet op kaart).
Een aantal partijen is in Nederland door de kampdeelnemers geplozen. De overige partijen
zijn door medewerkers van de sectie Diertaxonomie van de Landbouwuniversiteit in
Wageningen geanalyseerd. Hierbij geplozen schedelmateriaal is later gebruikt voor het
practicum biosystematiek voor tweedejaars biologiestudenten .

. ' .. "

·:.:.To~~t·:D,;,n;.~~~.
.:-....' ~. L.achaJad~:·:".' .....

ft,~W~~)"\~~"'.. ' .." ..

~Autri'ourt

Figuur 3. 1:
Figure 3. 1:

Locaties waar braakballen zijn verzameld
Les locations ou des pelotes ont ete trouvees
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3.2 RESULTATEN

De resultaten zijn gesplitst in kleine partijen (enkele braakballen) en grotere partijen.
In de kleine partijen (B, C, D3) zijn de volgende zoogdiersoorten aangetroffen (zie tabel 3.2).

Tabel 3.2:
Table 3.2:

Aantallen prooidieren in de kleine (niet-representatieve) braakbalpartijen
Nombres des animaux de proie dans les petits lots (qui ne sont pas assez
importants pour etre representatifs)

SOORT: BCD3
Sorex araneus

52

Sorex coronatus

11

Clethrionomys glareolus

2

Pitymys sub terrane us

1

Microtus arvalis

334

Microtus agrestis

3

Apodemus sylvaticus

1

TOTAAL I TOTAL

1448

Het aandeel (in procenten) van de gevonden kleine zoogdieren in de grotere partijen,
alsmede het totaal aantal prooidieren per partij, is weergegeven in tabel 3.3. De partijen die
met een sterretje zijn aangeduid, lijken te klein om een goed beeld te krijgen van het menu
van de kerkuil ter plaatse.

In totaal zijn 3557 prooidieren uit de braakballen gehaald. Hiermee werden 21 soorten kleine
zoogdieren aangetoond. Voor de lijst van op het kamp waargenomen zoogdieren levert dit
enkele soorten op die niet met live-traps gevangen werden: veldspitsmuis, ondergrondse
woelmuis, dwergmuis, huismuis en eikelmuis.
De zuidelijke waterrat (Arvicola sapidus) kan, qua verspreidingsgebied, in principe in de
partijen worden aangetroffen. De meeste schedels zijn echter duidelijk van de woelrat
(Arvicola terrestris). Slechts enkele schedels zouden van de zuidelijke waterrat kunnen zijn
(op grond van vorm van de nasalia, positie van het foramen mandibulare en de vorm van de
eerste kies in de onderkaak). Deze schedels bezitten echter ook kenmerken, die op de
woelrat betrekking hebben (stand van de snijtanden en breedte van de nasalia). Bovendien
zijn ze grotendeels beschadigd en relatief klein. Waarschijnlijk gaat het dus om jonge dieren.
De kenmerken kunnen dus ook nog in ontwikkeling zijn - naar eigen ervaring is dit bij de
aard- en veldmuis het geval voor de positie van het foramen mandibulare. Daar een zekere
determinatie niet mogelijk was, zijn deze schedels als niet nader te identificeren (Arvicola
spec.) beschouwd.
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TabeI3.3: Overzicht van resultaten van analyses van kerkuilbraakballen uit de Argonne.
Weergegeven zijn percentages prooidieren in de grotere braakbalpartijen
(partijen die niet groot genoeg zijn om een evenwichtig beeld te geven, zijn
gemarkeerd met een sterretje).

Table 3.3: Vue generale des resultats de I'examen des pelotes de la chouette effraie de
l'Argonne. Les donnes sont des percentages des proies dans les grands lots
(/es lots qui ne sont pas assez importants pour produire une image
representative sont marques avec un asterisque.

SOORT: AD1D2E1E2FG*HIJ*K*
Talpa europaea

0.20.2 0.60.20.4

Sorex araneus

5.63.31.52.25.21.34.36.37.98.6

Sorex coronatus

7.418.37.828.27.910.724.59.712.712.3

S. araneuslcoronatus

17.43.93.51.24.41.11.32.31.74.833.3

Sorex minutus

1.40.21.20.70.40.61.31.71.36.3

Neomys fodiens

1.60.60.2 0.40.60.4

Crocidura russula

0.20.93.90.71.54.58.29.88.00.83.7

Crocidura leucodon

0.20.2 0.20.81.2

Crocidura spec.

0.60.4

INSECT/VORA

20.818.331.112.336.719.723.944.127.833.359.3

Clethrionomys glareolus

4.61.60.20.51.10.41.93.06.37.11.2

Pitymys subterraneus

0.9 0.40.9 1.70.8

Microtus arvalis

27.163.352.081.951.950.236.525.642.645.23.7

Microtus agrestis

13.93.76.42.02.212.711.96.43.0 27.2

Microtus spec.

6.50.20.41.5 0.410.72.30.4

Arvicola terrestris

4.92.41.00.51.93.8 1.34.20.87.4

Arvicola spec.

0.20.20.21.50.4 0.8

MICROTIDAE

57.971.560.286.558.968.566.740.256.561.139.5

Micromys minutus

0.20.51.0 1.51.31.70.4

Mus musculus

1.2 1.33.10.6

Apodemus sylvaticus

5.12.81.90.52.66.42.56.03.81.61.2

Apodemus tlavicollis

12.34.92.10.51.10.41.33.85.92.4

Apodemus spec.

0.51.0 1.32.13.81.6

Rattus norvegicus

0.21.60.2

Rattus spec.

0.20.20.4

MUR/DAE

19.010.26.21.23.711.18.214.713.95.61.2

Muscardinus avellanarius

0.5

Eliomys quercinus

0.2

P. pipistrellus

0.2

Mustela nivalis

0.2

Aves

0.90.60.70.40.60.4

Coleoptera (kevers)

0.60.40.6 0.4

Amphibia

0.71.0 0.40.40.8

TOTAAL/TOTAL

43243151540820746615946923712681
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In feite leveren aile partijen ongeveer hetzelfde beeld op. De veldmuis en de tweekleurige
bosspitsmuis worden verreweg het meeste door de uilen gevangen. Waarschijnlijk zijn deze
twee soorten dan ook het meest frequent aanwezig. Het landschap is er in ieder geval
geschikt voor, omdat het agrarisch gebied voor de veeteelt wordt gebruikt. Dit resulteert in
(korte) graslanden en bovendien een relatief droog gebied.

Het menu van de kerkuil wordt aangevuld met een he Ie reeks van andere soorten
zoogdieren, maar ook met vogels, kevers en amfibieen. Enkele soorten zoals gewone
dwergvleermuis, wezel, eikelmuis en hazelmuis worden uiterst sporadisch gevangen. Dit is
niet verwonderlijk gezien de leefwijze van deze soorten (bijvoorbeeld in de lucht of op takken
en in bomen), het habitat (bijvoorbeeld braamstruwelen) of het gedrag (bijvoorbeeld snel en
wendbaar). Bij elkaar zijn het toch leuke soorten, die een beloning voor de vele uren
pluiswerk vormen.
De veldspitsmuis komt, weliswaar in kleine aantallen, regelmatig in het onderzochte
materiaal voor. Men kan zich natuurlijk afvragen of deze soort en zijn specifieke habitat erg
spaarzaam in de omgeving vertegenwoordigd zijn of dat de uil slechts zelden in de bewuste
habitat jaagt. Er leek in de omgeving voldoende geschikt habitat (kruidenrijke ruige
terreintjes) voor de veldspitsmuis aanwezig. Dit is tevens geschikt terrein voor de kerkuil.
Waarschijnlijk komt de veldspitsmuis derhalve niet in grote aantallen voor in de Argonne.

Aan de partijen uit Passavant-en-Argonne (D) en Eclaires (E) is goed te zien dat kerkuilen uit
hetzelfde dorp niet per se een identiek menu er op na hoeven te houden. Dit illustreert dus
tevens, dat het menu van de kerkuil geen representatief beeld hoeft te geven van in de
omgeving voorkomende kleine zoogdieren!
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4 SPOREN

Auteurs:
Annemarie van Diepenbeek (4.1, 4.2, 4.3)

Gees Zoon (4.4)

4.1 INLEIDING

Tijdens dit kamp is er meer dan bij voorgaande kampen bewust gelet op zoogdiersporen.
Echter, er is niet in gelijke mate aandacht besteed aan de sporen van diverse soorten;
enerzijds omdat van algemeen voorkomende soorten de sporen minder belangwekkend zijn,
anderzijds omdat de sporenvondsten deels "overschaduwd" werden door spectaculaire
zichtwaarnemingen. In deze laatste zinsnede lijkt misschien een zekere teleurstelling door te
klinken, zo is het echter zeker niet bedoeld. Mogen sporenvondsten van de wilde kat en de
relmuis dan heel bijzonder zijn, (Iangdurige) zichtwaarnemingen zijn natuurlijk nog veel
plezieriger!
In kwantiteit - naar soortenaantal - waren de vondsten ongeveer gelijk aan die van het kamp
in de Limousin, 1991 (Lange, 1996). Echter, sporen van de "gewone" soorten zijn niet heel
nauwgezet geregistreerd. Desondanks vormen de sporenwaarnemingen een zeer
waardevolle bijdrage aan de soorteninventarisatie: zij verschaffen letterlijk en figuurlijk "met
stukjes en beetjes" nadere informatie over bijvoorbeeld voedselvoorkeuren en terreingebruik.
De sporen van de relmuis, de beide "marters" en die van de wilde kat zijn voor dit kamp als
de meest in het oog springende te bestempelen. Omdat door de Veldwerkgroep nog niet
eerder op ruimere schaal ervaring met relmuissporen was opgedaan, worden deze sporen
uitgebreider besproken in een aparte paragraaf (4.3).
Een groep deelnemers heeft een gebied specifiek op dassenburchten afgezocht. De
resultaten van deze zoektocht staan vermeld in paragraaf 4.4.

4.2 SOORTBESPREKINGEN

Egel (Erinaceus europaeus)
Op 2 augustus werd in Foret de Beaulieu (ten noorden van Beaulieu-en-Argonne) een egel
excrement gevonden in de berm van een bosweg. Verder is de egel als prooirest
aangetroffen in uitwerpselen van de steenmarter (zie aldaar).

Vleermuizen (Chiroptera)
Mest werd gevonden van de gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus) en mogelijk
van de grootoorvleermuis (Plecotus aurituslaustriacus), samen met afgebeten
vlindervleugels - zie hiervoor hoofdstuk 5.

Woelmuizen (Microtidae)
Van de woelmuizen zijn geen sporen geregistreerd, behalve dat een woelrat als prooirest in
een uitwerpsel van een vos gevonden werd (zie aldaar).
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Bosmuis of grote bosmuis (Apodemus spec.)
Bij de ingang van het fort ten zuiden van Verdun zijn op 4 augustus hazelnoten gevonden
met vraat van de bosmuis of de grote bosmuis (niet op soort te onderscheiden).

Dwergmuis (Micromys minutus)
Eenmaal is er een (vers) nestje gevonden in de kruidlaag van een bosaanplant (spar en
beuk) in de omgeving van Beaulieu, op 3 augustus. Dit was op een plek waar we
verwachtten hazelmuisnesten te vinden.

Hazelmuis (Muscardinus avellanarius)
Nadat er op 6 augustus een hazelmuisnest in Foret Dominiale de Beaulieu was ontdekt,
werden er op 7 augustus ten noorden van Passavant-en-Argonne vier nesten gevonden. Het
biotoop was braamstruweel van een hellingbos, op relatief open stukken, met veellichtinval.
Een nest hing op circa 2 meter hoogte, de andere drie op een geschatte hoogte van circa 50
em. De nesten bestonden uit verdorde loofbladeren. De grootte was normaal (een flinke
tennisbal) en de onderlinge afstand bedroeg ongeveer 5-8 meter.
In verband met mogelijke verstoring zijn diameter, hoogte en samenstelling niet nauwkeurig
gemeten. Er is wet in de buurt van de nesten gezocht naar hazelnoten met het
karakteristieke vraatspoor van de hazelmuis. Deze zijn niet gevonden.

Relmuis (Glis glis)
Zie paragraaf 4.3.

Formaat van wezeluitwerpselen
Mesures des excrements d'une belette

Wezel (Mustefa nivalis)

Op 7 augustus werd in een
live-trap een wezel gevangen,
een adult mannetje. Het dier
werd een etmaal ter
observatie in een terrarium

gehouden. Het produceerde in
dat tijdsbestek vijf volledige en
een onvolledig uitwerpsel. De
opgenomen maten (in
gedroogde toestand) staan
hiernaast in tabel 4.1.
In verband met de
getordeerdheid en de sterk
gevlochten structuur was de
lengte van de laatste drie
exemplaren niet exact te
meten.

Tabel4. 1:
Table 4.1:

Lengtef
Ion

41

42

(ca.) 33

(ca.) 45

(ca.) 35

Doorsnedef

mm)

2,7

3,5

4,0

2,3

2,4

Wezel of hermelijn (Mustefa nivalis f Mustefa erminea)
Ten oosten van Passavant-en-Argonne werden op 6 augustus in een hol in een oude eik
haren gevonden van wezel of hermelijn, alsmede een 'speelstam'.

Bunzing of hermelijn (Mustefa putorius f Mustefa erminea)
Bij een stapel sprokkelhout langs een pad in een hellingbos bij Passavant werden op 7
augustus de prooiresten gevonden van een vrouwtjes merel. De veerschachten waren
afgebeten, hetgeen wijst op een zoogdier als predator. Op de veervlaggen waren afdrukken
van (hoek)tanden te zien met de volgende onderlinge afstanden: 6,6 mm (1x), 6,8 (1x), 6,9
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(1x) en 7,0 (2x) en 11,9 mm (1x). Deze maten komen het meest overeen met de gemiddelde
hoektandafstanden van een hermelijn. De maten overlappen met die van de bunzing.
Vandaar dat predatie door (vrouwtje) bunzing hier niet uitgesloten is.

Boom- of Steenmarter (Martes spec.)
In de omgeving van Villers-en-Argonne, Passavant-en-Argonne en Beaulieu werden op
diverse plaatsen marter-uitwerpselen gevonden, veelal met resten van vruchten erin
(velletjes van bessen, appel, bramen- en kersepitten). Omdat zowel boom- als steenmarter
hier voorkomen en beide soorten in deze periode van het jaar veel vruchten eten (zowel
bosvruchten als fruit uit boomgaarden), is een onderscheid hier niet te maken.

Boommarter (Martes martes)
In het uitgestrekte bosgebied Foret Dominiale zijn verschillende uitwerpselen gevonden, die
met redelijke betrouwbaarheid aan de boommarter kunnen worden toegeschreven.
Daarbij zijn hier op 2 augustus op een beukestam nagelkrassen gevonden op ongeveer 1.50
tot 1.70 m hoogte, die door de boommarter veroorzaakt zijn. De onderlinge afstanden tussen
de nagelkrassen (gemeten aan twee poten) waren: 14 en 8 mm, resp. 17, 8 en 7,5 mm.

Steenmarter (Martes foina)
In de omgeving van Villers-en-Argonne werd in een schuurtje op 1 augustus een latrine van
een steenmarter gevonden. De uitwerpselen waren sterk geklonterd en bestonden uit zowel
vlees- als vruchtresten. Vermeldenswaard is een excrement dat grotendeels bestond uit
stekels van een egel. Verder waren met het blote oog maisvelletjes, kersepitten en zaden
van de hondsroos te onderscheiden.
Bij een latrine, eveneens in een afgelegen schuurtje, in Les Charmontois (zuidelijk van
Villers) werden op 3 augustus veel steenmarterdrollen en een leeggegeten stuk egelhuid
gevonden.
Op 5 augustus werd bij Ferme de Vernaux-Fays (oostelijk van Foret de Belval) een
steenmarterlatrine gevonden in een vervallen schuur. Op dezelfde dag werd oak een
steenmarterlatrine aangetroffen in een verlaten boerderij, in de omgeving van La Tuilerie des
Champs (ten noorden van Laheycourt).
Ten noordoosten van Passavant-en-Argonne zijn op 5 augustus veel marteruitwerpselen
gevonden met kersepitten erin, waarschijnlijk van steenmarter afkomstig.

Das (Me/es me/es)
In de omgeving van Passavant-en-Argonne werd op een akker, grenzend aan het hellingbos
Foret Dominiale de Beaulieu, een mestputje van een das gevonden. Tussen de vele door
wilde zwijnen geknakte maisstengels en aangevreten maiskolven bevond zich oak
dassenvraat aan maiskolven (heel beperkt).
Nadat er op 3 augustus nabij Lachalade (Foret Dominiale de Lachalade) een belopen
dassenburcht gevonden was, werden er op 6 augustus in de omgeving van Passavant-en
Argonne dassenholen gevonden. Hiervan was een pijp belopen.
Zie ook 4.4.

Vos (Vulpes vulpes)
Op 2 augustus zijn in Foret de Beaulieu (oostzijde) twee vossendrollen gevonden, waarvan
de inhoud bestond uit een aantal onverteerde en slechts matig aangetaste schedelresten
van prooidieren. Hierdoor was het geconsumeerde menu van deze vos z6 met het blote oog
determineerbaar: een tweekleurige bosspitsmuis (Sorex coronatus), een dwergspitsmuis
(Sorex minutus), een rosse woelmuis (Clethrionomys glareolus) en een aardmuis (Microtus
agrestis)
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Op 4 augustus zijn ten noorden van Villers-en-Argonne ook uitwerpselen van een vos
gevonden.
Ook op 6 augustus werden uitwerpselen gevonden op een akker in de omgeving van Villers
en-Argonne nabij de resten van een uitgegraven (en wellicht leeg gegeten) muizennest.
Mogelijk betrof dit een veldmuis. De op het oog vast te stellen resten bestonden uit o.a.
pruimen- en kersepitten, keverresten, muizenharen en kiezen van een woelrat (Arvicola
terrestris), waaronder M1 uit de bovenkaak.

Wilde kat (Felis silvestris)
Op 7 augustus werd langs een bospad van Foret de Belval (ten zuiden van Villers-en
Argonne) het uitwerpsel gevonden van vermoedelijk een wilde kat (verwarring met
verwilderde huiskat is niet uitgesloten).

Wild zwijn (Sus scrofa)
In Foret de Beaulieu (oost) zijn op 2 augustus prenten gevonden van vermoedelijk een wild
zwijn. Sporen van wilde zwijnen werden verder vooral gevonden op 6 augustus aan de rand
van een akkers en in de beboste heuvels van Foret Dominiale de Chatrices, ten noorden van

Passavant-en-Argonne, en op 7 augustus in het plassengebied van Foret de Belval, ten
zuiden van Villers-en-Argonne.
De sporen bestonden met name uit: prenten, wroetsporen (fourageerputjes en -sleuven),
zoelbaden (wentelplekken in de modder) en rugharen aan prikkeldraad. In het bos waren op
de hellingen duidelijk vele wissels te onderscheiden. Verder waren er vraatsporen aan mais:
de zwijnen hadden behoorlijk huisgehouden in een ma·isakker.

Edelhert (Cervus e/aphus)
Op 2 augustus werden in Foret de Rarecourt (ten zuiden van Futeau) prenten van edelherten
gevonden (zowel van hert als van hinde) op een modderig bospad, dicht bij een poeltje
waarin een aantal geelbuikvuurpadjes zat.
Op 6 augustus werden in Foret Dominiale de Beaulieu (Cote Collet) een aantal reeds door
de natuur geschoonde en gebleekte skeletdelen van een edelhert gevonden (onder andere
dijbeenderen, ruggewervels en schouderbladen). Later op diezelfde dag werd nog een
prachtige afgeworpen geweistang gevonden (Iinkerstang, achtender). Eerder op de dag
werden op een akker bij Passavant-en-Argonne keutels van een edelhert gevonden alsmede
veel prenten en wissels in de buurt.

Ree (Capreolus capreolus)
In een verwaarloosde boomgaard (vallocatie A) net buiten het dorpje Villers-en-Argonne
werd op 2 augustus het leger van een ree gevonden, met daarbij de keutels van een reekalf.
Op 2 augustus werden in Foret de Beaulieu ook prenten van een ree gevonden, alsmede
geweikrassen op de grond. Tot slot zijn op 3 augustus ten westen van Villers-en-Argonne
reeenprenten gevonden.
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4.3 SPOREN VAN DE RELMUIS

Hieronder worden de verschillende typen sporen besproken die van de relmuis afkomstig
zijn.

Vraat aan slakkehuizen
Op 4 augustus werden in een boomgaard annex hooiland te Villers-en-Argonne vier
aangevreten huizen van de wijngaardslak gevonden. De daders waren vermoedelijk
relmuizen. Er waren twee vraatbeelden te onderscheiden: tweemaal een groot, vierkant tot
rechthoekig gat, de winding langs weggegeten; en tweemaal een kleiner gat ("venster") in de
grootste winding. Er waren zwakke tandafdrukken zichtbaar. Dit vraatbeeld is goed te
onderscheiden van dat van vogels. Voor de gevonden sporen is het het meest waarschijnlijk
dat het vraat van relmuizen betreft, hoewel dit niet met volledige zekerheid is te zeggen. De
enige andere predator die mogelijk in aanmerking komt, is de bruine rat.

Relmuizevraat aan pruimen en appelties
Vraat aan pruimen is op verschillende plaatsen gevonden; nergens echter op grote schaal,
hoewel de pruimenbomen in de boomgaard aan de voet van het hellingbos volop rijpe
vruchten droegen. Soms waren de pruimen aangeknaagd terwijl ze nog aan de boom
hingen, soms was er sprake geweest van vraat aan valfruit.
Bij vers aangevreten pruimen zijn enige snijtandsporen van de relmuis gemeten. De maten
gelden voor de totaalbreedte van twee snijtanden. De snijtandbreedte van de bovenkaak is
groter dan die van de onderkaak. De eerste vindt men als "halve maantjes" op de snijranden
van schil en het vruchtvlees. De ondersnijtanden verrichten het eigenlijke schraapwerk en
geven vooral afdrukken in het resterende vruchtvlees te zien. Vaak overlappen de
snijvlakken elkaar waardoor de snijtandbreedte moeilijk of niet te meten is. De
snijtandbreedten in pruimen in de boom bedroeg: 2,4 - 3,3 - 3,7 mm; de snijtandbreedten in
pruimen op de grond: 3,2 - 3,2 en 3,7 mm.
Soms zijn er kleine hapjes uit de vrucht gegeten, soms is zij bijna geheel opgegeten, maar
de pit is in geen enkel geval aangevreten. Bij vraat aan appeltjes werd zichtbaar nogal veel
vruchtvlees versnipperd en gemorst.
Overigens is het aannemelijk dat slaapmuizen het voor de opbouw van een vetlaag voor de
winterslaap vooral van noten e.d. moeten hebben, die veel meer vet en dus energie bevatten
dan fruit.

Vraat aan eikels en hazelnoten
In Beaulieu werd vraat gevonden aan onrijpe eikels, zowel in een hellingbos, langs een pad,
in een boomgaard en in een weiland achter de camping. De eikels zijn in de boom "geplukt"
door de relmuizen (vaak zat het afgebeten steeltje er nog aan) en na het geheel of
gedeeltelijk eten van de inhoud hebben de relmuizen ze op de grond laten vallen. Het
vraatbeeld is ruw, met een vrij hoekig gat in de eikeldop. Slechts enkele exemplaren
vertonen ook happen in de "muts" van de eikel. In het nog resterende vruchtvlees zijn grove
tandafdrukken zichtbaar.
Op de vindplaats van de hierboven beschreven aangevreten eikels zijn aile avonden
relmuizen (meerdere exemplaren) gezien en gehoord. Tussen de eikebomen en aan de
overzijde van het pad aan de voet van het hellingbos groeiden echter ook hazelaars, die
volop vruchtdragend waren. Hier werd overvloedig vraat aan onrijpe eikels gevonden terwijl,
ondanks gericht zoeken, ter plekke geem aangevreten hazelnoten werden gevonden. Dit is
des te opvallender vanwege het feit dat de eikels nog echt onrijp waren, terwijl de hazelnoten
bijna-rijp waren.
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Op een andere plek in het
hellingbos, zo'n 100 meter
verwijderd van de hiervoor
besprokene, is wel vraat
gevonden aan hazelnoten
door vermoedelijk een
relmuis (of mogelijk
eekhoorn). Ook in
gevangenschap worden
hazelnoten door relmuizen
met graagte gegeten.
Verwonderfijk is dat op
plaatsen waar keuze was
tussen onrijpe eikels en
bijna-rijpe hazelnoten, op
de meeste pfekken alleen
de eikels bleken te zijn
aangevreten, maar op een
andere plek ook de
hazelnoten. Een mogelijke verklaring kan zijn dat sommige individuen of groepen van
individuen een voorkeur voor eikefs hebben.

Verschil vraatbeeld relmuis en eekhoorn
De hoeveelheid betrouwbaar referentiemateriaal aan relmuizevraat is zeer beperkt. Dit
referentiemateriaal (uit gevangenschap) geeft een nogal hoekig, getand vraatbeeld van de
relmuis, ruwer dan van de eekhoorn (Sciurus vulgaris).
De gevonden aangeknaagde hazelnoten waren duidelijk minder ruw aangevreten, wat doet
vermoeden dat het om vraat van de eekhoorn zou gaan. Maar het is ook mogefijk dat er bij
de relmuis sprake is van verschillen in vraatbeefd tussen individuen. Het is dus niet volledig
duidelijk welke soort de hazelnoten heeft aangevreten.
Ais het om de eekhoorn zou gaan, rijst de vraag of beide soorten niet elkaars concurrenten
zijn als het gaat om hazelnoten als voedsefbron. Er is bij deze concurrentie dan wel een
zekere scheiding in tijd: de relmuis is nachtactief terwijl de eekhoorn meer dagactief is;
bovendien houden relmuizen een wintersfaap. Eekhoorns komen overigens ter plaatse voor
(mond. med. plaatselijke bewoonster 14 december 1992).

Uitwerpselen relmuis
Een gevangen exemplaar (vrouwtje adult) werd een etmaal fang in een terrarium gehouden
ter observatie, "ter feringhe ende vermaeck" van de kampdeelnemers. In dit tijdsbestek
produceerde het dier twaalf keutels (alsmede enkele kleinere stukjes), die in verse toestand
glimmend en korrelig van uiterlijk waren. Gedroogd worden ze veel dofter en krimpen sterk.
Zie tabel 4.2 voor de maten van acht van de keutels; de rest van de keutefs is afgebroken of
aan elkaar gekleefd.
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TabeI4.2:
Table 4.2:

Afmetingen van verse en gedroogde relmuiskeutels
Mesures des excrements frais et seches du loir

afmetingen vers I afmetingen oud (3 maanden) I
mesures fraiches

mesures sechees (3 mois)

lengtel

doorsnedellengteldoorsnedel

longueur (mm)

epaisseur(mm)longueur (mm)epaisseur(mm)

16,0

5,810,03,4

16,3

4,68,22,7

14,5

5,09,12,8

12,7

5,08,22,9

13,2

4,78,52,8

8,3

3,57,82,7

17,6

5,69,33,6

7,9

5,67,43,1

13,3

5,08,63,0

De gemiddelde maten van de verse keutels bedragen voor de lengte 13,3 mm en voor de
doorsnede 4,9 mm. Voor de oude keutels is dit respectievelijk 8,6 mm en 3,0 mm. De
gemiddelde krimp bij indroging is (na drie maanden) voor de lengte een afname met 36% en
voor de diameter een afname met 40%. In totaal nemen de keutels hierdoor in volume af met
77% - ze gaan dus naar een volume dat 23% is van het oorspronkelijke, de verse toestand.
Uiteraard is de krimp bij keutels met resten van waterrijk voedsel (fruit) aanzienlijk grater dan
bij keutels met bijvoorbeeld resten van meer vast voedsel zoals noten!

4.4 BURCHTEN

Op een dag werden de beboste heuvels in de directe omgeving van Villers-en-Argonne en
Passavant te voet door veel mensen doorkruist. We hoopten op deze manier sporen en
burchten van dassen te vinden.
Dassenburchten werden in beperkte mate gevonden. De dichtheid was veel lager dan de
potentie van het gebied (vergelijkbaar met Zuid-Limburg) en bedroeg ongeveer 1 per
vierkante kilometer. Meestal waren ze onbewoond of klein van omvang. Er werden twee
bewoonde dassenburchten gevonden, een bij Passavant en een bij Villers. De aanwezigheid
van dassen werd bevestigd door de aanwezigheid van mestputjes en wissels in de
omgeving.
Ten noorden van Villers-en-Argonne werd een vossehol gevonden.
Tijdens deze wandelingen werden ook veel sporen gevonden van wilde zwijnen, edelherten,
reeen en marters, met name in de bossen ten noorden van Passavant.
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Figuur 4.1: Gebieden die werden onderzocht op dassenburchten bij (A) Villers-en
Argonne (1 en 2) en bij (B) Passavant-en-Argonne (3 en 4); er werden twee bewoonde
burchten gevonden (niet op kaart aangegeven).
Figure 4.1: Zones recherchees pour des terriers du blaireau (hachuree) a (A) Villers-en
Argonne (1 et 2) et a (B) Passavant-en-Argonne (3 et 4); deux terriers habites ont eM
trouves (pas indiques).
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5 VLEERMUIZEN

Auteur:
Jeroen Reinhold

5.1 INLEIDING

Doel van de excursies was om een algemeen beeld te krijgen van de soorten die voorkomen
in de Argonne. In tegenstelling tot de voorgaande zomerkampen van de Veldwerkgroep was
de motivatie van de groep om vleermuizen te luisteren niet zo groot. Excursies die de he Ie
nacht doorgingen waren dan ook schaars.

5.2 METHODE

Nachteliike inventarisatie
In de nachten van 1 tot en met 8 augustus is er steekproefsgewijs gezocht naar vleermuizen
met behulp van verschillende typen bat-detectors (QMC-mini, Petersson D90, D95 en Skye
SBR 2100).
Met name gebieden met meren, plassen en waterlopen, bosranden en kleine kernen werden
bezocht. Doordat de excursies niet de hele nacht duurden, is het aantal gevonden
verblijfplaatsen beperkt gebleven.

Bezoeken van kerken
Overdag zijn in de omgeving van Villers-en-Argonne verschillende kerkzolders bezocht met
de bedoeling vleermuizen vast te stellen en om braakballen van kerkuilen te verzamelen. In
totaal werden twaalf kerken bezocht, namelijk in Lachalade, Le Neufour, Senades, Les
Islettes, Clermont-en-Argonne, Auzeville en Argonne, Rarecourt, Froidos, Lavoye,
Autrecourt-sur-Aire, Passavant-en-Argonne, Villers-en-Argonne (zie figuur 5.1).
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Figuur 5. 1:
Figure 5.1:

Bezochte kerkzolders

Greniers d'eglises visites

5.3 RESUL TATEN

In totaal werden acht so orten met zekerheid vastgesteld, namelijk: grote hoefijzerneus
(Rhinolophus ferrumequinum), baardvleermuis (Myotis mystacinusibrandtiJ), watervleermuis
(Myotis daubentom), vale vleermuis (Myotis myotis), grootoorvleermuis (Plecotus
aurituslaustriacus), gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus), laatvlieger (Eptesicus
serotinus) en rosse vleermuis (Nyctalus noctula).
Niet zeker zijn waarnemingen van de franjestaart (Myotis natteren) en de bosvleermuis
(Nyctalus leislen).

Grote hoefijzerneus (Rhinolophus ferrumequinum)
Een excursie heeft nabij Verdun plaats gevonden, waarbij de ru'ine van het fort van Troyon
werd bezocht. Hier werden twee tot drie grote hoefijzerneuzen jagend waargenomen.

Baardvleermuis (Myotis mystacinus/brandtill
In bossen werden regelmatig jagende baardvleermuizen vastgesteld. Het betrof dan 1 tot 3
dieren; in totaal zijn 10 dieren waargenomen.

Watervleermuis (Myotis daubentoml
Op tien plaatsen werden jagende watervleermuizen vastgesteld. De dieren zijn aile keren
boven het wateroppervlak waargenomen. Bij enkele meren nabij Belval-en-Argonne werd
nog een korte vliegroute vastgesteld. Vier watervleermuizen kwamen uit het bos vliegen in
de richting van de meren. Gezien het tijdstip en het korte tijdsinterval tussen de
waarnemingen van de vier dieren is het goed / mogelijk dat er een verblijfplaats in het bos
aanwezig was.
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Vale vleermuis (Myotis myotis)
Nabij Les Islettes werden twee vale vleermuizen jag end waargenomen, samen met drie
baardvleermuizen en een grootoorvleermuis.

Grootoorvleermuis (Plecotus auritus/austriacus)
Langs de bosranden en in de bossen werden enkele grootoorvleermuizen met de detector
vastgesteld. Op enkele kerkzolders (Lachalade, Le Neufour, Clermont-en-Argonne en
Passavant-en-Argonne ) werden grote keutels en afgebeten vlindervleugels toegeschreven
aan de grootoorvleermuis.
In Villers-en-Argonne zat achter het houtbeschot van een schuur een verblijfplaats van
grootoren. In de ochtendschemer konden minimaal 5 dieren gevolgd worden, die naar deze
verblijfplaats vlogen.
Conclusie: de soort lijkt gezien het relatief grote aantal waarnemingen een algemene soort te
zijn in het gebied.

Gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus)
Binnen de biotopen die bezocht zijn met de bat-detector, is de dwergvleermuis bijna altijd
jagend vastgesteld. Het aantal jagende vleermuizen per locatie varieerde van 1 tot 20.
Ook werden van de dwergvleermuis de meeste verblijfplaatsen vastgesteld. Achter het
houtbeschot van veel huizen en schuren werden verschillende groepjes dwergvleermuizen
gevonden. De berg keutels die onder de planken lagen, verraadde meestal waar gezocht
moest worden. Op deze manier zijn in Villers-en-Argonne en Futeau verblijfplaatsen
gevonden. Het aantal dieren dat achter dit houtbeschot zat, is alleen van Villers-en-Argonne
bekend; in Futeau is nooit 's avonds geteld. In Villers-en-Argonne vlogen minimaal 20 dieren
uit.

Op de zolders van de kerken in Le Neufour en Clermont-en-Argonne werd dwergvleermuis
mest gevonden.
In de kerk (begane grond) van Lachalade werd op 3 augustus een dode dwergvleermuis
gevonden. Aan de hand van de lengte van de derde en vijfde Yinger en onderarmlengte kon
met zekerheid worden vastgesteld dat het hier een gewone dwergvleermuis betrof.
De gewone dwergvleermuis blijkt verreweg de meest algemene vleermuissoort te zijn in het
gebied.

Laatvlieger (Eptesicus serotinus)
Van de laatvlieger zijn slechts enkele jagende dieren vastgesteld.

Rosse vleermuis (Nyctalus noctula)
Verspreid over het gebied werden jagende rosse vleermuizen waargenomen. Het betrof in de
meeste gevallen solitaire dieren. Aileen in Beaulieu-en-Argonne werden verschillende dieren
waargenomen en nabij Bournonville werden drie dieren op trekroute waargenomen. Deze
laatste maakten tijdens het vliegen Myotis-achtigen geluiden.

Naast de soorten die met zekerheid zijn vastgesteld, werden ook waarschijnlijke
waarnemingen van de bosvleermuis en de franjestaart gedaan. Een "onzekere"
bosvleermuis is door twee verschillende groepen gemeld in Beaulieu-en-Argonne in de nacht
van 2 op 3 augustus. Twee "onzekere" franjestaarten werden gehoord boven een beek.
Deze Myotis-soort vloog op onregelmatige hoogte boven het water waarbij een dier soms op
twee meter hoogte boven het water vloog. Meestal werd echter vlak boven het
wateroppervlak gevlogen.

Peter Twisk heeft in dezelfde periode ook waarnemingen gedaan in het noordelijke deel van
de Argonne alwaar hij op vakantie was. Peter yond op 26 juli achter de luiken van een
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verlaten jeugdvakantie-oord ten zuiden van Grandpre (dit ligt circa 25 km. boven St.
Menehould) vijf vermoedelijke dwergvleermuizen en een mannetje van de laatvlieger.
In Grandpre zelf werd een kolonie met Myotis-soorten gevonden in een gebouw in het dorp,
achter de gevelplaten. Het betrof hier waarschijnlijk baardvleermuizen of ingekorven
vleermuizen (Myotis emarginatus). In totaal werden tien uitvliegers gezien. Door het dorp
werd een vliegroute van een Myotis-soort gevonden. Het betrof in elk geval niet dezelfde
groep als in het gebouw. Verder werden in Grandpre jagende laatvliegers en
dwergvleermuizen gehoord.
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6 OVERIGE ZOOGDIERWAARNEMINGEN

Auteur:
Floor van der Vliet

6.1 INLEIDING

Naast het onderzoek met inloopvallen en de vleermuis-inventarisaties zijn waarnemingen van
zoogdieren gedaan tijdens de dagexcursies. De meeste waarnemingen betreffen
verkeersslachtoffers en's nachts of in de schemering waargenomen dieren.

6.2 WAARNEMINGEN

Per soort is aangegeven op welke datum de waarneming is gedaan en om wat voor soort
waarneming het gaat. Tussen haakjes is het nummer gegeven dat overeenkomt met de
plaats zoals vermeld in figuur 6.1.

Egel (Erinaceus europaeus)
1/8 (2) 1 dood op de weg tussen Villers-en-Argonne en Passavant

(3) 1 adult en 1 subadult op verschillende plaatsen in een wegberm bij Beaulieu
3/8 (13) 1 dood op de weg tussen Passavant en Grigny

(16) 1 dood langs de weg ten zuidoosten van Vienne-Ia-Ville
(11) 1 de weg overstekend ten oosten van Beaulieu

4/8 (20) 1 op straat in Villers, etend van dode boerenzwaluw
(?) 1 bij sleeps poor, uitgelegd voor wilde kat
(22) 1 op de weg ten westen van Charmontois
(23) 2 tegenover elkaar zittend op de weg ten zuidoosten van Belval,

ternauwernood door de auto van Jeroen Reinhold ontweken
(20) 1 dood in washuis Villers

5/8 2 dood op de weg (Voie Sacree) noordelijk van Rosnes
1 dood op de weg (Voie Sacree) ten zuiden van Erize-Ia-Grande

7/8 (36) 1 gezien in het bos ten oosten van Passavant

Mol (Talpa europaea)
5/8 (31) 1 dood op de weg tussen Chatrices en Passavant
7/8 (41) 1 bovengronds kruipend bij Etang des Franches Soles

Huisspitsmuis (Crocidura russula)
4/8 (20) 1 dood op straat bij de Gite, Villers

Haas (Lepus europaeus)
2/8 (10) 1 gezien bij Ante
7/8 (40) 1 gezien om 23.30 uur in schijnwerperlicht bij bosrand Foret de Chatrices
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Woelrat (Arvicola terrestris)
1/8 (19) 2 gezien bij poel ten noordoosten van Villers

Grote bosmuis (Apodemus flavicollis)
1/8 (5) 1 verkeersslachtoffer, open gebied met ma"isakkers, tussen Villers-en-

Argonne en Ante

Huismuis (Mus musculus)
1/8 (6) 1 verkeersslachtoffer aan de rand van Villers

Hazelmuis (Muscardinus avellanarius)
7/8 (37) 2-3 's nachts in bomen rondklimmend. Hellingbos ten oosten van Passavant

Relmuis (Glis glis)
1/8 (3) 1 gezien, verschillende gehoord, foeragerend op hazelaars, bij Beaulieu
2/8 (11) 1 gezien ten oosten van Beaulieu (idem op 6/8)
7/8 (38) 3 gezien ten noorden van Passavant
8/8 (36) 1 in boomholte. Begon te zoemen toen toevallig een stokje in het gat werd

gestoken, dezelfde avond werden ter plaatse meer relmuizen gezien.
Verwaarloosde boomgaard in hellingbos bij Passavant.

Boommarter (Martes martes)
5/8 (-) 1 dood op de weg (Voie

Sacree) noordelijk van
Rosnes

Steenmarter (Martes foina)
7/8 (13) 1 uit boom klimmend en

de weg overstekend, rond
middernacht bij Passavant

Boom-/steenmarter

4/8 (23) 1 de weg overstekend bij
de brug over een beek.
Nabij bosrand ten
zuidoosten van Belva!.

Vos (Vulpes vulpes)
2/8 (11) 1 gezien ten oosten van

Beaulieu
(12) 1 gezien bij Villers

3/8 (18) 1 de weg overstekend ten
noorden van Villers

4/8 (24) 1 lopend door pasgemaaid graanveld ten noorden van Charmontois
5/8 (30) 1 overstekend bij de Ferme du Bois des Chambres

(42) 1 in het Foret de Beaulieu, bij de Baraque St. Hubert

Wilde kat (Felis silvestris)
7/8 (40) 1 gezien aan de oostrand van het Foret de Chatrices, 23.30 uur, verlicht door

schijnwerper
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Edelhert (Cervus e/aphus)
7/8 (39) 1 vrouwtje, oostrand Foret de Chatrices, 23.00 uur

Ree (Capreolus capreolus)
30n (1) 1 gezien tussen Villers-en-Argonne en Chatrices
2/8 (7) 1 gezien in het Foret de Beaulieu, bij de Hermitage de St. Rovin

(11) 3 ten oosten van Beaulieu
(14) 3 in het bos ten oosten van Lachalade

4/8 (19) 1 grazend bij bosrand ten noordoosten van Villers
(15) 1 reekalf in boomgaard (vallocatie A)

6/8 (37) 1 wegrennend van ligplaats tussen braamstruiken, ten oosten van Passavant
(38) 2 wegrennend uit fijnsparbos op helling ten noordwesten van Passavant

7/8 (36) 1 in bosje ten oosten van Passavant
(39) 1 in het Foret de Chatrices
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Figuur 6. 1:
Figure 6.1:

Locaties van zoogdierwaarnemingen (zie tekst hoofdstuk 6)
Locations des observations des mammiferes (vois Ie texte du chapitre 6)
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7 WAARNEMINGEN OVERIGE DIERSOORTEN

Auteurs:
Tim van den Broek

Kees Mostert

7.1 AMFIBIEEN EN REPTIELEN

Doordat er in het kleinschalige landschap van de Argonne veel drinkpoelen en andere kleine
wateren liggen, is het een ideaal gebied voor amfibieen en reptielen. Er werden dan ook
negen soorten amfibieen en vijf soorten reptielen waargenomen. Hieronder voigt een
soortenlijst.

Vuursalamander

Alpenwatersalamander
Kamsalamander
Vinpootsalamander
Geelbuikvuurpad
Gewone pad
Groene kikker-complex
Sruine kikker

Springkikker

Hazelworm

Muurhagedis
Zandhagedis
Levendbarende hagedis
Ringslang

Salamandra salamandra
Triturus alpestris
Triturus cristatus
Triturus helveticus

Bombina variegata
Bufo bufo

Rana esculenta synklepton
Rana temporaria
Rana dalmatina

Anguis fragilis
Podarcis muralis

Lacerta agilis
Lacerta vivipara
Natrix natrix

Toelichtino OD de soortenliist
Er rekening mee houdende dat er soorten zijn gemist en dat sommige soorten niet nader zijn
gedetermineerd (groene kikkers), kunnen we vermoeden dat het werkelijke aantal soorten
hogerligt.
De vele drinkpoelen vormen ideaal biotoop voor de watersalamander, de karresporen zijn dat
voor de geelbuikvuurpad, de vochtige bossen voor de springkikker, de beekjes voor de
vuursalamander en de ruigtes en bosranden voor de reptielen. Van de muurhagedis werd
een populatie gevonden bij een spoorwegtunnel bij St.-Menehould. Het betrof grote aantallen
juveniele en adulte dieren.
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7.2 DAGVLlNDERS

In onderstaand overzicht zijn de waargenomen vlindersoorten weergegeven. Achter de soort
is met een cijfer aangegeven hoeveel exemplaren er ongeveer zijn waargenomen.
De legend a is als voigt: 1 = 1 exemplaar

2 = 2-10 exemplaren
3 = 11-25 exemplaren
4 = 26-100 exemplaren
5 = >100 exemplaren

Geelsprietdikkopje
Zwartsprietdikkopje
Dwergdikkopje
Groot dikkopje
Koninginnepage
Boswitje
Zuidelijke luzernevlinder
Citroenvlinder
Groot koolwitje
Klein koolwitje
Klein geaderd witje
Eikepage
lepepage
Kleine vuurvlinder
Grote vuurvlinder
Bruine vuurvlinder

Dwergblauwtje
Bruin blauwtje
Icarusblauwtje

Thymelicus sylvestris
Thymelicus lineola
Thymelicus acteon
Ochlodes venata

Papilio machaon
Leptidea sinapis
Colias australis

Gonepteryx rhamni
Pieris brassicae
Pieris rapae
Pieris napi
Quercusia quercus
Strymonidia w-album
Lycaena phlaeas
Lycaena dispar carueli
Heodes tityrus
Cupido minimus
Aricia agestis
Polyommatus icarus
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Klaverblauwtje
Boomblauwtje
Bleek blauwtje
Kleine ijsvogelvlinder
Grote weerschijnvlinder
Atalanta
Distelvlinder
Kleine vos
Dagpauwoog
Gehakkelde aurelia

Landkaartje
Zilveren maan

Akkerparelmoervlinder
Kleine parelmoervlinder
Adippevlinder
Keizersmantel
Bont zandoogje
Argusvlinder
Koevinkje
Hooibeestje
Oranje zandoogje
Bruin zandoogje

Cyaniris semiargus
Ce/astrina argiolus
Lysandra coridon
Ladoga camilla
Apatura iris
Vanessa ata/anta

Cynthia cardui
Aglais utricae
Inachis io
Polygonia c-album
Araschnia levana
Clossiana selene
Clossiana dia
Issoria lathonia

Fabriciana adippe
Argynnis paphia
Pararge aegeria
Lasiomata megera
Aphantopus hyperantus
Coenonympha pamphilus
Pyronia tithonus
Maniola jurtina

3
3
3
2
1
4
3
4
5
3
5
4
2
2
2
4
5
4
3
3
5
5

Toelichtino OD de soortenliist
In de Argonne werden tijdens het kamp 41 dagvlindersoorten waargenomen. De meeste
werden foeragerend gezien op nectarplanten als leverkruid, wilde marjolein en akkerdistel.
Zeer algemeen waren oranje- en bruine zandoogjes, waarvan dikwijls tientallen exemplaren
op een nectarplant aanwezig waren. De algemene witjes, dagpauwoog en atalanta waren
ook overal te zien, terwijl de kleine vos maar mondjesmaat vloog en aile soorten dikkopjes al
bijna waren uitgevlogen.

Tot de meest spectaculaire waarnemingen behoren soorten als dwergdikkopje,
dwergblauwtje, bleek blauwtje en akkerparelmoervlinder. Dit zijn typische kalkgrasland
soorten die in Nederland min of meer zijn uitgestorven. Hier en daar vlogen ook
klaverblauwtjes. Een andere bijzondere soort was de grote vuurvlinder, waarvan kleine
groepen voorkwamen in allerlei vochtige graslandjes met een gevarieerde en enigszins
moerassige vegetatie. De ondersoort die hier voorkomt is zo klein dat ze nauwelijks groter
lijkt dan de kleine vuurvlinder. Hiermee kunnen dus uitstekend appelpunten gewonnen
worden.
Tal van andere soorten komen in Nederland nog maar plaatselijk voor, zoals zilveren maan,
koninginnepage, koevinkje, bruine vuurvlinder en kleine ijsvogelvlinder. Soorten als
iepepage, boswitje, keizersmantel en adippevlinder ontbreken tegenwoordig zelfs in
Nederland.

Op enkele plaatsen, waaronder de uiterwaarden van de Maas, waren kleine populaties
zuidelijke luzernevlinders aanwezig.

In de bossen waren plaatselijk grote aantallen bonte zandoogjes aanwezig. Eenmaal werd
hier de grote weerschijnvlinder waargenomen. In een laan met veel eiken werden enkele
eikepages ontdekt en gevangen. Langs bosranden en op kaalslagen waren vaak veel
nectarplanten voor vlinders te vinden (bijvoorbeeld leverkruid).
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Hoewel een lijst van 41 dagvlindersoorten wijst op een grote soortenrijkdom, is het toch
opvallend dat van een groot aantal soorten (14) maar enkele exemplaren konden worden
ontdekt. Daarnaast is het ontbreken van soorten als dambordje en heivlinder opvallend.

7.3 LlBELLEN

Naast dagvlinders zijn van de insecten ook de acrobaten van het luchtruim genoteerd:
libellen. In totaal zijn 21 soorten gezien, maar het werkelijke aantal soorten zal hoger liggen.
Dit komt door de korte inventarisatieduur, maar ook doordat het seizoen al gevorderd was,
waardoor sommige soorten niet meer vlogen. Hieronder voigt een soortenlijst.

In onderstaand overzicht zijn de waargenomen sprinkhaansoorten weergegeven. Ook hier is
achter de soort weergegeven hoeveel exemplaren er van deze soort ongeveer zijn
waargenomen.
De legenda is als voigt:

Weidebeekjuffer
Bosbeekj uffer
Houtpantserjuffer
Bruine winterjuffer
Breedscheenjuffer
Lantaarntje
Watersnuffel
Azuurwaterjuffer
Kanaaljuffer
Grote roodoogjuffer
Kleine roodoogjuffer
Kleine glazenmaker
Blauwe glazenmaker
Bruine glazenmaker
Keizerlibel
Platbuik

Zuidelijke oeverlibel
Gewone oeverlibel
Steenrode heidelibel
Bruinrode heidelibel
Zuidelijke heidelibel
Bloedrode heidelibel

7.4 SPRINKHANEN

1
2
3
4
5

=
=
=
=

=

Calopteryx splendens
Calopteryx virgo
Lestes viridis

Sympecma fusca
Platycnemis pennipes
Ischnura elegans
Ennal/agma cyathigerum
Coenagrion puel/a
Cercion lindeni

Erythromma najas
Erythromma viridulum
Aeshna mixta
Aeshna cyanea
Aeshna grandis
Anax imperator
Libel/ula depressa
Orthetrum brunneum
Orthetrum cancel/atum
Sympetrym vulgatum
Sympetrum striolatum
Sympetrum meridionale
Sympetrum sanguineum

1 exemplaar
2-10 exemplaren
11-25 exemplaren
26-100 exemplaren
> 100 exemplaren

Sikkelsprinkhaan
Struiksprinkhaan
Boomsprinkhaan
Rietsprinkhaan

Phaneroptera falcata
Lepthophyes punctatissima
Meconema thalassinum
Conocephalus dorsalis
Conocephalus discolor
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Grote groene sabelsprinkhaan
Bramesprinkhaan

Greppelsprinkhaan
Veldkrekel
Huiskrekel
Boskrekel
Blauwe duinsprinkhaan
Moerassprinkhaan
Gouden sprinkhaan
Kleine gouden sprinkhaan
Wekkertje
Bruine sprinkhaan
Kustsprinkhaan
Ratelaar
Krasser
Rosse sprinkhaan

Tettigonia viridisssima
Pholidoptera griseoaptera
Metrioptera bicolor
Metrioptera roeselii
Gryllus camprestis
Acheta domesticus
Nemobius sylvestris
Oedipoda caerulescens
Mecostethus grossus
Chrysochraon dispar
Euthystira brachyptera
Omocestus viridulus
Chorthippus brunneus
Chorthippus albomarginatus
Chorth~pusb~uttwus
Chorthippus parallelus
Gomphocerippus rufus

5
5
3
5
3
2
5
1
5
5
3
3
5
2
5
5
5

Toelichtina OD de soortenliist
De meeste sprinkhaansoorten zijn waargenomen in wegbermen met verschillende
vegetaties, en op kalkgraslandjes. In grazige vegetaties waren vooral bruine sprinkhaan,
krasser, ratelaar, rosse sprinkhaan en het irritante geluid van de greppelsprinkhaan te horen.
In greppels met hoogopgaande vochtige vegetatie, struikgewas en vochtige tot moerassige
overhoekjes waren veel gouden sprinkhanen, moerassprinkhanen, rietsprinkhanen
aanwezig. Ook werd hier geregeld een andere soort rietsprinkhaan waargenomen, namelijk
Conocephalus discolor, die onlangs voor het eerst in Nederland is aangetroffen. Plaatselijk
waren kleine gouden sprinkhaan, sikkelsprinkhaan, wekkertje en Metrioptera bicolor, een
soort sabelsprinkhaan, aanwezig.
De kustsprinkhaan, een in West-Nederland zeer algemene soort, werd alleen in de
uiterwaarden van de Maas aangetroffen.

In de schemering en in de nacht waren er tijdens de vallencontroles vaak nog allerlei
roepende sprinkhanen en krekels te horen. Zeer algemeen waren de grote groene
sabelsprinkhanen en struiksprinkhaan. Minstens zo algemeen, maar veel minder opvallend,
was het sjirpen van bramesprinkhaan, boskrekel en huiskrekel. De boomsprinkhaan,
waarvan het geluid nauwelijks waarneembaar is, bleek tijdens een vleermuizenexcursie bij
iemand op z'n hoofd te zitten.

7.5 VOGELS

In volgend overzicht staan de waargenomen vogelsoorten. Achter elke soort is wederom
weergegeven hoeveel exemplaren er van deze soort ongeveer zijn waargenomen.
De legenda is: 1 = 1 exemplaar

2 = 2-5 exemplaren
3 = in kleine aantallen
4 = vrij talrijk
5 = talrijk

Fuut
Woudaapje

Podiceps cristatus
Ixobrychus minutus
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Blauwe reiger
Wilde eend
Wespendief
Rode wouw
Havik
Buizerd
Torenvalk
Boomvalk
Kwartel
Waterhoen
Meerkoet
Kievit
Kokmeeuw
Holenduif
Houtduif
Turkse Tortel
Tortel
Koekoek
Kerkuil
Bosuil
Ransuil
Nachtzwaluw
Gierzwaluw
IJsvogel
Hop
Draaihals (?)
Grijskopspecht
Groene specht
Zwarte specht
Grote bonte specht
Kleine bonte specht
Veldleeuwerik
Oeverzwaluw
Boerenzwaluw
Huiszwaluw
Boompieper
Graspieper
Gele kwikstaart
Grote gele kwikstaart
Witte kwikstaart
Winterkoning
Heggemus
Roodborst
Zwarte roodstaart

Gekraagde roodstaart
Merel
Kramsvogel
Zanglijster
Kleine Karekiet

Braamsluiper
Grasmus

Ardea cinerea
Anas platyrhynchos
Pernis apivorus
Mi/vus mi/vus
Accipiter gentilis
Buteo buteo
Falco tinnunculus
Falco subbuteo
Coturnix coturnix

Gallinula chloropus
Fulica atra
Vanellus vanellus
Larus ridibundus
Columba oenas
Columba palumbus
Streptopelia decaocto
Streptopelia turtur
Cuculus canorus
Tyto alba
Strix aluco
Asio otus
Caprimulgus europaeus
Apus apus
Alcedo atthis

Upupa epops
Jynx torquilla
Picus canus
Picus viridis

Dryocopus martius
Dendrocopos major
Dendrocopos minor
Alauda arvensis
Riparia riparia
Hirundo rustica
Delichon urbica
Anthus trivialis
Anthus pratensis
Motacilla flava
Motacilla cinerea
Motacilla alba

Troglodytes troglodytes
Prunella modularis
Erithacus rubecula
Phoenicurus ochruros
Phoenicurus phoenicurus
Turdus merula
Turdus iliacus

Turdus phi/omenos
Acrocephalus scirpaceus
Sylvia curruca
Sylvia communis
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Tuinfluiter
Zwartkop
Tjiftjaf
Fitis
Goudhaantje
Grauwe vliegenvanger
Staartmees
Glanskop
Matkop
Kuifmees
Zwarte mees

Pimpelmees
Koolmees
Boomklever

Boomkruiper
Wielewaal
Grauwe klauwier

Roodkopklauwier
Vlaamse gaai
Ekster
Kauw
Zwarte kraai

Spreeuw
Huismus

Ringmus
Vink

Europese kanarie
Putter
Kneu
Goudvink

Geelgors
Rietgors

Sylvia borin
Sylvia atricapilla
Phyfloscopuscoflybfta
Phyllloscopus trochilus
Reguo/us regu/us
Muscicapa striata
Aegitha/os caudatus
Parus pa/ustris
Parus montanus
Parus cristatus
Parus atricapilla
Parus caeru/eus

Parus major
Sitta europaea
Certhia brachydacty/a
Orio/us orio/us
Lanius coflurio
Lanius senator

Garru/us g/andarius
Pica pica
Corvus monedu/a
Corvus corone corone
Sturnus vulgaris
Passer domesticus
Passer montanus

Fringifla coe/ebs
Serinus serinus
Carduelis carduelis
Carduelis cannabina

Pyrrhu/a pyrrhu/a
Emberiza citrinefla
Emberiza schoenic/us

5
5
5
5
5
4
3
4
3
4
4
5
5
4
5
2
3
2
3
4
5
5
5
5
5
5
4
3
4
4
4
2

ToelichtinQ OD de soortenliist
Er zijn weinig bijzondere vogelsoorten tijdens het kamp waargenomen. Veel vogelsoorten
van boss en en agrarische gebieden komen algemeen voor, zowel in Nederland als Frankrijk.
Tot de leukere waarnemingen behoren onder meer nachtzwaluw, ijsvogel, grijskopspecht,
grauwe klauwier, roodkopklauwier en hop. Geregeld waren buizerds, wespendieven, haviken
en rode wouwen in de lucht aanwezig.

Tijdens een nachtexcursie werd een kwa rte I van een asfaltweg opgejaagd. Ook werden af en
toe ransuil, bosuil en kerkuil waargenomen, waarvan de laatste ook bij de kampboerderij was
te horen. Een waarneming van een woudaapje langs kleine moerassige plasjes in de
uiterwaarden van de Maas behoorde tot de meest onverwachte.
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8 CONCLUSIES EN DISCUSSIE

Auteur:
Paul van Oostveen

In tabel 8.1 wordt een overzicht gegeven van de op het kamp waargenomen soorten
zoogdieren. Tevens wordt hier vermeld op welke wijze aanwezigheid werd vastgesteld. De
laatste kolom geeft aan wat via de literatuur bekend was.
In totaal werden 39 soorten zoogdieren met zekerheid waargenomen en 4 soorten met een
zekere waarschijnlijkheid. Braakbalonderzoek leverde de meeste soorten op - er werden dan
ook vele braakballen geplozen. Interessant is om te bezien welke waarnemingsmethoden
cruciaal zijn. Indien deze zich zouden hebben beperkt tot (1) braakballen, (2) sporen en (3)
bat-detectorwaarnemingen, dan zou vrijwel dezelfde soortenlijst tot stand gekomen zijn (op
een soort na).
De beschikbare literatuur over zoogdieren in de Argonne is beperkt, in elk geval in Nederland
- wellicht is in Frankrijk meer aanwezig. De zoogdierwerkgroep van de Belgische jeugdbond
heeft waarnemingen op schrift gesteld. Ook zij organiseerden in 1992 een kamp in de
Argonne, rond Pasen (Vanwijnsberghe, 1992). Hierbij werden onder meer boommarter en
wilde kat gezien. Verder bezochten ze het gebied in 1979, waarvan alleen de aanwezigheid
van de relmuis werd vastgelegd (Van Renterghem, 1980). Interessant is ook een overzicht
van braakbalgegevens van drie partijen verzameld in 1974 (Anonymous, 1977). Hierbij
werden 2319 prooidieren geplozen, waaronder ondergrondse woelmuis (0,3%) en zwarte rat.
De laatste soort werd door ons niet gevonden. Wel vonden wij in braakballen de
veldspitsmuis, welke niet voorkomt in de partijen uit 1974 (of in die partijen is gedetermineerd
als huisspitsmuis - het onderscheid is niet eenvoudig).
In het gebied rondom de plaatsen Charleville-Mezieres, Rheims, Verdun, Metz, Thionville zijn
in de winters '86/'87 tot en met '89/'90 forten van de Maginotlinie en andere objecten (in
totaal ca. 145 verschillende objecten) onderzocht op overwinterende vleermuizen door
Nederlandse vleermuisonderzoekers (Lange, 1990). Hierbij werden in totaal 13 soorten
aangetroffen. Behalve in dit rapport genoemde soorten waren dit: kleine hoefijzerneus
(Rhinolophus hipposideros), franjestaart (Myotis natteren), ingekorven vleermuis (Myotis
emarginatus), Bechsteins vleermuis (Myotis bechsteinil), grijze grootoorvleermuis (Plecotus
austriacus) en mopsvleermuis (Barbastella barbastellus). Tijdens langlopend onderzoek in de
Franse provincie "Ardennes" (waar de Argonne deel van uit maakt) zijn daarnaast in de jaren
'80 waargenomen: Brandts vleermuis (Myotis brandtit), meervleermuis (Myotis dasycneme),
ruige dwergvleermuis (Pipistrellus nathusit) en tweekleurige vleermuis (Vespertilio murinus)
(Fairon & Coppa, 1988).

Uit de hoeveelheid waargenomen soorten en de aantallen mag blijken dat de Argonne een
gebied is dat behoorlijk rijk is aan zoogdieren. Deze zoogdierrijkdom rechtvaardigt een
(actieve) bescherming. Deze zou in eerste instantie gericht moeten zijn op behoud van voor
zoogdieren belangrijke landschapselementen, zoals wegbermen en houtwallen. Daarnaast
vormt vervolging door de mens een serieuze bedreiging in de Argonne, met name voor de
das en de wilde kat (mond. med. R. Desmet). Dit kan worden tegengegaan door wetgeving
en controle hierop. Daarnaast is een actieve voorlichting hierbij noodzaak, teneinde de
bewoners te overtuigen van de waarde van hun gebied en de hier voorkomende zoogdieren.
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VOLGENDE BLADZIJDE / LA PROCHAINE PAGE:

Tabel 8.1: Overzicht van waargenomen zoogdiersoorten en waarnemingsmethoden,
alsmede literatuurgegevens; (x) is waarschijnlijke waarneming.
Table 8.1: Vue generale des especes des mammiferes observees, les methodes
d'observation et les informations de la literature; (x) = une observation probable
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Soort I espece
vangst Ibraaksporen Ibat-detectordoodvondst Izicht Iliteratuur

prise

balltracesI recepteurtrouve mortvu{es)I
I pelote

d'ultra-sons literature

Erinaceus europaeus

XXX
Talpa europaea

XXXX
Sorex araneus

XX X
Sorex coronatus

XX (x)
Sorex minutus

XX X
Neomys todiens

XX X
Grocidura russula

XXX
Grocidura leucodon

X
Rhinolophus terrumequinum

X
Myotis mystacinuslbrandtii

X
Myotis daubentoni

XX
Myotis nattereri

(x)
Myotis myotis

X
Plecotus aurituslaustriacus

XX
Pipistrellus pipistrellus

XX X XX
Eptesicus serotinus

X
Nyctalus noctula

XX
Nyctalus leisleri

(X)

Lepus europaeus

X
Glethrionomys glareolus

XX X
Pitymys subterraneus

X X
Microtus arvalis

XX X
Microtus agrestis

XX X
Arvicola terrestris

XX XX
Micromys minutus

XX X
Mus musculus

XXX
Apodemus sylvaticus

XX X
Apodemus f1avicollis

XX XX
Rattus norvegicus

X X
Rattus rattus

X
Muscardmusavellanarius

XX X
Eliomys quercinus

X X
Glis glis

XX XX
Mustela nivalis

XX
Mustela erminea

(X)
Mustela putorius

(X)
Maries maries

XXX
Maries toina

XXX
Meles meles

X
Vulpes vulpes

XXX
Felis silvestris

XXX
Gervus elaphus

XXX
Gapreolus capreolus

XXX
Sus scrota

XX
TOTAAUTOTAL

102116 10 611
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De Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming (VZZ)

Vrijwilligers
De Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming (VZZ) is in 1952 opgericht als een
platform voor allen met belangstelling voor zoogdierkunde en zoogdierbescherming. Geleidelijk
ontwikkelt de VZZ zich steeds meer als een vrijwilligersorganisatie met als doel een structuur te bieden
voor allen die zich aktief met zoogdierbescherming bezighouden.

Zoogdierbescherming
De VZZ telt thans ruim 850 leden en heeft de laatste jaren een grote ontwikkeling doorgemaakt. Vooral
de zoogdierbescherming krijgt veel aandacht. Het standpunt daarbij is dat gestreefd moet worden naar
het behoud van levensvatbare populaties. Dat betekent dat maatschappelijke aktiviteiten als jacht,
wegenaanleg, stadsuitbreiding en ontgrondingen getoetst moeten worden op hun effekten op de
zoogdierpopulaties, alvorens zij doorgang kunnen vinden.

Aktiviteiten en struktuur

De VZZ geeft brochures uit en twee TIJDSCHRIFTEN: het wetenschappelijke tijdschrift 'Lutra' en het
populair wetenschappelijk tijdschrift 'Zoogdier'. Op beide tijdschriften kunnen ook niet-Ieden zich
abonneren.

Een aantalleden heeft haar kennis en krachten gebundeld in THEMA TISCHE WERKGROEPEN die min
of meer zelfstandig opereren. De Veldwerkgroep, de Werkgroep Kleine Marters, de Werkgroep
Zeezoogdieren, de Vleermuiswerkgroep Nederland en de Werkgroep Boommarter Nederland bestaan al
geruime tijd. Jongere werkgroepen zijn de Werkgroep Zoogdierbescherming, de Werkgroep Voorlich
ting, de Beverwerkgroep en de Werkgroep VZZ-Internationaal.
In Overijssel is een REGIONALE WERKGROEP opgericht om de contacten tussen de leden in de
provincie te versterken. Naar verwachting zal in andere provincies dit voorbeeld gevolg krijgen. De
werkgroepen vormen de aktieve kernen van de VZZ. Zij organiseren themadagen, excursies, inven
tarisatiekampen en determineerdagen. Enkele werkgroepen geven NIEUWSBRIEVEN uit met mededelin
gen en verslagen over hun aktiviteiten.

Inventarisaties

Veel onderzoek naar het voorkomen van zoogdieren in de Benelux en de eisen die zij stell en aan het
leefmilieu wordt door leden of werkgroepen van de VZZ ge"initieerd. Zo loopt al een paar jaar het
landelijke projekt ZOOGDIERMONITORING, waarvoor op diverse plaatsen in Nederland systematisch
telling en van zoogdieren worden verricht. In het recente verleden is onderzoek verricht naar het
voorkomen van zoogdieren in wegbermen en naar de noordse woelmuis in Noord-Holland en in
Friesland.

De onderzoeksresultaten worden gepubliceerd in RAPPORTEN, uitgegeven door de vereniging, of in
een van de tijdschriften. De VZZ wordt ook steeds vaker ingeschakeld als uitvoerder van onderzoek naar
de verspreiding van en het beheer van zoogdieren in de regio.

Public Affairs
Aan de hand van de inventarisaties kunnen beheersadviezen gegeven worden aan de rijksoverheid en
terreinbeherende instanties. Veel leden van de VZZ die professioneel deelnemen in overleg- en
adviesgroepen, met betrekking tot het natuurbeleid van hogere en lagere overheden, gebruiken de VZZ
als platform voor kennis en visie ten aanzien van de in het wild levende zoogdieren.

Lidmaatschap
Wie ook zijn steentje wil bijdragen aan de bescherming van zoogdieren in Nederland kan lid worden van
de VZZ. Het lidmaatschap bedraagt f. 40,- per jaar (inclusief het tijdschrift Zoogdier). Het lidmaatschap
met beide tijdschriften bedraagt f. 55,-. Een los abonnement op het tijdschrift Zoogdier is ook mogelijk
(zonder lid te worden). Een jaarabonnement kost f. 25,-.
Opgave bij het Secretariaat van de VZZ, Oude Kraan 8, 6811 LJ Arnhem, tel. 026-3705318,
fax 026-3704038, e-mail zoogdier@bigfoot.com
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